




CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA LUI 
' ' TUDOR VLADIMIRESCU 1 

In arhiva poetului Al. Macedonski, achizijionatà de Muzeui 
?viunicipiului Bucure9ti, am gàsit câteva documen~e care arunca o 
Juminà noua asupra mai multor împrejurâri din viata lui Tudor 
Vladimircscu. 

I 

In ce prive9te pregàtirea ràscoalei oltene9ti, capàtam acum 
alte dovezi ca 'Tudor a fost îndemnat 9i finantat de marii boieri 
-<lin Bucure~ti. Iatà de pildà o scrisoare, pâstratâ în traducere 
n1sà 2 : 

Dela multe pâcate ce le-a avut neamul românesc 
suferâ sub jugttl neamului stràin, de sub care de;;i .s'au în
cercat unii din patrio}ii no9tri sa izbàveascà tara 11efe
ricita, dar în zadar a fost. Astazi însa recunoscând noi cà 
vremea dorita sau a9teP,tata a sosit 9i este putin}â cu aju
torul hli Dumnezeu sa ne izbâvim, iar de aceea fiind eu-" 
noscute slujbele aduse de Dumneata acestei tari pe vrèmea 
otcârmuirii rosiene9ti a acelui tinut, ;;i pentru açeea te 
alegem 9i te numim, Dimitrie Machedonscbii, ca dumneata 
§Î acum aceea9 slujba sa aduci poporului acestei tad lucrând 
întocmai- dupa îndrnmdrile date de noi slugerului Teodor, 
pentru care va râmâne numele d umitale nemuritor cu pri
mirea din partea noastrà în plinà màsurà a ràsplatei, ;;i 111 
aducerea îu orânduialà a otcârmuirii acestui printipat ti se 
va a9eza o Jeafà stàtàtoare din care vei putea trai fârâ sâ 

1 Comuuicare fa iitil. la Jn,,titutnl de Studii ~i Cenetari Balcanice. 
2 Arhiva ,Al. Macedonski, Nr. 3434, eu retraducere in române~t~ <le 

G. llezviconi.-Pentru sprijinul lui ;\.!. l~ilipescu -Vulpe, v. Emil Vîrtosu,, Tudof' 

V iadimirescu, glose', /apte. fi doc11mn1te noi. 
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ai vre-o grija. Fereascâ însâ Dumnezeu de moartea dumi
tale, atunci mo!]tenitorii dumitale totdeauna vor fi într 'o· 
stare deosebita, vor primi un afutor dela otcârmuire, dela 
noi în§i-ne §i urma§iï no§tri, fa.ra a o:i;>ri curgerea lefii. 182r 

Ianuarie 16. 

(ss) Brâncoveanu, Grigorie Ghica , Barbu, Vdcdrescit 1 .. 

Entuziasmul revolutionar al fostului porucic va fi fost plin 
de reticente, pentruca abia doua saptamâni dupa plecarea sa. 
eu Tudor din Bucure!]ti în Oltenia - când dupa socoteala noastra 
era la Motru 2 - sa primeasca urmatorul rava!J : 

Munsiu Machedonschii, 

Am înteles ca dumneata e!]ti CU parapon !]Ï bânuialâ 
!]Ï umbli ca sa te la!]i de aceasta delicata pornire, tût . îti 
zic ca eu aceasta nu vei savâr!]i alt fara eu neîndoiala za
darnica !]Î nefolosatoare · cumpana vae(ii dumitale §i casii 
dumitale. Dumneata în vreme de acum sa arati slujba terii,. 
pentru care îti dau eu dela casa mea doaa sute cincizeci de 
mii de lei ce am fagddiiit prin sluger Teodor !]Ï aceastd scri-
soare sa 0 aibd drept sinet. . 

Al dumitale gata spre slujb!i. 
(ss) N. N. 

1821, fev. 2:i _ 

Din scrisorile de mai sus se pot trage câteva concluzii im
portante. In primul rând, constatam ca, înca din Ianuarie 182r, 

atât Tudor cât 9i Dumitru Macedonski, erau. îndrumati !]Ï finan
tati de marii boeri din Bucure9ti. Banul Barbu Vacârescu, zis-

1 To~i sem1\eaz1\ la 23 Februarie 1821 - alaturi de: Mitropolit, C. Crein~ 
lescu, Gr. Filipescu ~i Iacovachi Rizo - plângerea îtnpotri\'a lui Tudor, scrisa.. 
grece~te caminarului Gheorglle Martoglu, capihaia Pa~i din Si!istra , cf. trad. 
rnsa in arh. J!.facedonski, Nr. 3433. 

2 V. registrul po~tei pe Febrnarie 18H la E. Yîrlosu , I 82I , date fi fapt e-
11oi , p. 12. 

3 .l\.rhiva :Macedonski , Nr. 3443, copie româneasca, trauscriere G.- D. 
Flor~scu 1'Î traducere rusa. Trad. rus1\ identica snb Nr. 3434, dar semnata 
Barbu ViiciJrescu în loc ùe N. N . . 
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Barbuceanu, care ameninta pe Macedonski sa-i stinga viaja· ~î 
·casa daca se lasa de întreprinderea secreta la care_ s'a · angaja( 
este delegatul celor trei mari boeri cari semneazà scrisoarea din 
16 Ianuarie , iar ace9tia nu sînt decât o comisie restrânsà a Cai
macamiei înfiintate eu 'o zi înainte . 

}'itacul clomnesc de întemeiere a acestei caimacamii, pu-. 
blicat de cl-1 Emil Vîrtosu 1, este o invenjie frauduloa~a a ve~ 

postelnicului Iacovachi Rizo-Nerulo, care a redactat 9i notifi
. carea catre Consulate 2 • Cà pitacul domnesc din 15 Ianuarie este 
un fals calificat o dovede9te eu prisosinta faptul ca nu este sem
nat nici de domnitor, nici de marele logofat 3 . 

De fapt, Alexandrn Vodà Sutu murise la 13 Ianuari~ 
dintr 'un abces la brajul stâng 4• Lumea luase seama dl dela 
aceasta data nu mai ·ie~ea fum din co~ul dormitorului lui Voda1 

. ceeace era straniu pentru geml vestit al începutuhli anului 
rascoalei oltene. · 

Se zicea cà ar fi fost otràvit de medicul eterist lVIihail Hri
staris .. ,,Doamna a ascuns moartea 1.ui pânà s'a pregatit de ple
care ; il punea mort la fereastra despre pod: eu singur, de m~

rare - spune Constantin Izvoranu - am mers de m'am uitat , 
pe care 1-am 9i vazut la fereastra pus ; în urmà s' au dat pe fat'a, 
~i s'au îngropat ; iarà Doamna a plecat în 'fara N'emjeascà ; 
boierii au luat càimacamia" 5, etc. 

Sucesiunea faptelor indicata de Izvoranu se . dovede!]tc 
. exacta : la 13 Ianuarie a murit Sutu ; la 15 Ianuarie marele pos
telnic Iaçovachi a convocat pe mitropolitul Dionisie Lupu !]Î pe 
câtiva mari boieri la Curtea domneasca, unde ace!]tia n 'au mai 

1 E. Yi r t os u, Tudor Vtad·imiresrn, glose, fapl e ~i documenle noi, 
Jluc . . 192 7, p. 70-71. 

2 H u r m n z a k i, X . 98-- 99 . 
3 Vîrtosn, op . cit., 71 . 
4 Hurmuz a ki, Supt . I /4, p. 314 17i X , 103; Th. Codrescu, 

Cricariut, VIII 370; etc. lac o va k y Rizo .Néronlcs in H istoire moderne de la 
·Grèce depuis /a. chute de l'Emp-ire d'Or-ient . Genc,-e 1828, p . 2 84, spune ca ~utu 

• t murit ,,pe la mijlocul lui Ianuarie' '. 
5 C. I z y or an u, Istot'ia titi Tudor, cd. Iorga, Izvocirete cotitemporati.e 

11s·upra mi)iclirii 1-ui Tador Vtadimirescu, Bucure~ti 1921, p. 353-354 ; MihaH 
Ciornnu, R evolufia lui Tudor Vla.d·imirescu., la Iorga, I zvoare, 231 ; F . . G. 
L(aurençon), Nau.veltes observat ions sttr la Va.lac/l ie ... suivies d'un précis histvriqu1J 

1w les évènements q11·i se sont passés dans ces provinces en I8ZI, Paris 1822, 

p. 6o; !lie l{otino, Tt1dor Vladimirescu ii Atexandrn lpsilanti , trad. P. M . 
.Ceorgescu, Buc. 1874, p. 3. 
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putut vedea pe Vodà, ci au ascultat doar citirea pitacului dom
nesc pentru orânduirea càimaeamiEi 1 ; la 20 Ianuarie Sutu a fost 
fogropat 2• 

Postelnicul Iacovachi Rizo-Nerulo era fiul lui Zorzi Nerulo. 
camàra~ in Moldova, 9i al Victoriei Iaeovachi Rizo..:Rangabè. ·sora 
Victoriei , Ecaterina, sotia lui Grigore Al. Ghica Voda, deca
pitat în 1777, era marna Elenèi, Doamna lui Alexandru Vodà 
Calimah, ace~tia doi din urma fiind parintii Doamnei Eufrosina, 
vaduva lui Alexandru Voda Su}u. A~adar Iacovachi Rizo-Ne~ 
rulo, _autorul caimacamiei dela 15 Iannarie 1821, venea unehi 
de var primar Doamnei vaduve 3 . 

Pe de alta parte, Iacovaehi }inea pe Zafira, fiiea banului 
Alexandru M. Mano ~i a lui Ralu Al. Ipsilanti, care venea varà 
primara eu ~eful eteriei ~i vara a doua eu Tarsia D. Mano, sotia 
vel-vistierului Gtigorie Filipeseu, caimacamul din 1821 4• Bunicul 
patern al Zafirei Rizo, Manoil M. Mano, era frate eu Zoi}a, ca
sàtorita eu Grigorie II Ghica Vodà, bunicul mah:rn al Zoiei D . 
Sturdza, marna banulni Grigorie Brânc~weariu , alt caimacam 
dela 1 821 5. 

Afara de mitropolitul Dionisie, pre~edinte de drept al dii
màcamiei, absolut toti caimacamii dela 15 Ianuarie erau rude 
între ei .' 

Intr 'adevâr , banul Grigorie Brâncoveanu avea unchi pè 
Nicolae, vel-ban _la 1788 9i caimacarn la 1801, care tinuse în . 
prima câsatorie pe Maria Vadireseu, sora poetului Enachita 9i _ 
vara lui Bàrbuceanu, autorul serisorii dela 2 l~e:bruarie cafre 
D. Macedonski. Enaehita Vadirescu era tatal vornicùlui . Ni
colae Coco9atul, cel trimis în Februarie la Craiova sa potoleasea 

1 r-:. Vir t os u, I 82I, dat e ~i /apte noi, Biicuref?ti 1932, p. 3-ç. 
2 G. D . '.F tores c u , A la-iitt înmormântdrii t11i A le~:and·rit N. Sufu 

Voevod ta 20 Ia1mar-ie I 82I, Bncurè~ti 193 ·~. 
3 I. C. Fil i t t i , Excurs despre câteva fami tii grecejli din Pri11ci

patde româ11" in A rhiva Gheorghe Grigore Cantacit:Jno, Bncurer;;ti 1919, p. :?86---

287, precmn ~i arborii Ghica ~i Sutu. In Lucrifri. editie noua, Bucure~ti 1939-

p. rr, regretatul Filitti, dintr'iin sentiment superior de corectitudine, declara 
perimate toate tablele genealogice anexate la zisa .frkiv11. Verificarea ateuta a 

acelor arùori aratil cii afirmatia lui Filitti este ade~eori exageratii . 
4 Const a ntin G. )of a n o, Documente di-n secotete XVJ-)(IX pri" 

vitoare ta famil ia Jlllano, Bi\cnre:;;ti 1907; Filitti , Arhiva, a rborele Ipsilanti-Mo-
·ruzi-ltangerli. 

5 C. G. Mano, op. cit . ; }'ilitti, Arhiva , arborele Ghica. 
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rascoala lui Tudor, 9i btmicul poetului Ianctt Vacarescu, prietcn 
en slugerul 1 . 

Al doilea caimacarn, biv-vel-banttl Constantin Cretulescu, 
era nepotul Mariei Cretulescu, maritata CU Constantin Vacarescu , 
tatal lui Barbuceanu 2• 

Al treflea c_airnacarn, biv-vel-banul Grigorie Ghica, viitorul 
Doum pamânteaii dela 1822- 1828, era fiul banultti Dumitrache 
Al. Ghica 9i al Mariei Barbu Vacarescu, vara prirnara eu Bar
bnceanu 3 • Cât despre Barbuceanu Vacarescu, avea nepot de 
sora pe Alexandru Filipescu-Vulpe, sprijinitorul lui Tudor. l~ra
tele sau Constantin Vacarescu a avut eu Safta C. Cretulesctt trei 
.fete : pe Ecaterina D. Bibescu, marna lui Barbu Bibescu-:;>tirbei , 
mavrofor la I821 9i Donm între 1849- 1856 ; Smaranda, sojia, 
lui Mihail Iordache Mano, vel-vornic 9i apoi caimacam la 1821 ; 
în sfâr9it, Safta Vacarescu, marna eteristului Alexandru C. Ip
silanti . Astfel fünd, Barbuceanu Vacarescu venea unchi niare 
~efului Eteriei prin bunicul matern al acestuia 4• 

Vel-vistierul Grigorie Filipescu, frate eu Iordache Vornicul, 
era fiul banulni Dinu Pana-Filipescu 9i al Zoitei, sora biv-vel
banului Grigorie Ghica, despre care am vorbit 5• 

Rezulta fü·ci ca întreaga caimacamie dela 15 Ianuarie 182 I 
a fost alcatuita, fire9te din îndemnul lui Ipsilanti, de catre pro ~ 
priile sale rude dinspre marna în frunte eu farnilia Vacarescu. · 
Pentni lamurirea problemei, am întocmit nn mie tablou al în
rudirilor caimacamilor din 1821. 

Cu exceptia lui Iacovachi Rizo-N'erulo, toti caimacamii se 
trageau din vechi neamuri române~ti, dovedite eu cel putin doua 
veacuri în urma : spita Brâncovenilor începe eu David spataml 
dela 1594 6 ; Constantin Cre}ulescu era stranepotul lui Stan din 
Cre}ule9ti, vtori logofa.t la 1614 7• Grigorie· Ghica se tragea di:q. 
Gheorghe Ghica Voda, pârcalab de Hotin la 1625 8 ; 9ireaua Và-

!. C h e or g 1t e 13 i be s c u , lJünmia titi Bibescu, 2 vol. Bucure~ti 1893-

1 ~!) ~ , Il 687-689 . 
2 Fil it ti , üp. cil . , arborii Cretulescu ey i Y/iciirescu, 
3 Ibidem, arborii Ghica ~i Yàciirescu. 
4 l bidein, arborii Vi\cilrescu, Filipescu , Cre1ulescn ~ i Ipsilanti ; C. Ri

bescu, op. cit. II 687-689. 

Jl · 22 . 

5 Fi 1 i t t i , A rhiva, arl>orii Fi!ipescu fjÎ Ghica. 

t1 F' il i t t i , /Janat 1û Olteniei ,çi Cmiove~t ii, Craiont f. a. ~i a rborel e <lela 

7 1~ il i t t i, Arhiva, arborele Cretulescu . 
8 Ibidem, arborele Ghica. 
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caié9tilor începe la 1580 prin Neagoe postelnicul din Vâcâre9ti
Dâmbovita 1 ;_ în fine strâbunul lui Grigorie Filipescu a fost .Du
rnitrn din Epote9ti-Olt, vel-clucer la 1577 2• 

Cât despre sângele grecesc ce curgea în vinele caimacamilor 
dela 15 Ianuarie, amintim câ bunica paternâ a banului Brân
coveantt era Maria Toma Coslegeanu din familia N'otarà 3 ; Con
stantin T. Cre}ulescu, fâra sa aibe ascenden}i greci, era nepotul 
altui Constantin, vel-ban 1755-1756, care }inea pe Smaranda 
Antonache Kaliarhi 4 ; bunica paterna a biv-vel-banului Grigorie 
Ghica era Elena D. Eupraghioti 5 ; marna lui Bârbuceanu Va
cârescu a fost Venetiana Rosetti din 'farigrad 6 ; în fine, cum 
Grigorie Filipescu venea 11.epot de sorâ banului Grigorie Ghica, 
avea ca strâbunica materna pe aceea9 Venetianâ 7 . 

Concluz.ia ce se impune este câ întreaga câimacamie dela 
15 Ianuarie reprezenta nu munai o mafie a boierimii româno
grece9ti dela începutul veacului, èi un adevârat pact de familie 
al mdeniilor dinspre marna ale lui Ipsilanti, un grup compact de , 
oameni avn}i, influen}i, mai to}i fo9ti mari bani, solidari prin 
interese de clasa 9i de neam, cari au profitat de moartea lui 
Alexandru Voda Su}u, ca sa uzurpeze puterea 9i sa îndrumeze 
râscoala lui Tudor Vladimirescu în favoarea lor. 

Caimâcâmia ana însâ pe lângâ ea !7i un divan ai 'farii 
Române9ti, a carui compunere nu ne poate fi indiferentâ. Afa.ra 
de caimacami 9i de episcopii Arge9ului 9i Buzâ nlui, - amândoi 
eteri;;ti, acest divan cuprindea la 30 Ianuarie pe .. Grigorie Ba
leanu, Gheorghe Filipescu, Iordache Slâtineanu, Dumitra9cu Ra
covi}a, Istrate Cre}ulescu, lVIihail Mano $i Scarlat Grâdi~teanu · 
vel-logofat s. Primii din ace9ti trei boieri vor deveni, la rândul 
lor, caimacami la ro Martie. Cei doi .episcopi semneazâ, tot la 
30 Ianuarie, în calitate de caimacami, ordinul clat ispravnicilor 
de scutire a pandnrilor de bir 9• 

1 Iuformajia D-lui G. D . Plorescu. 
2 Idem. 
3 G. Bibescu, op. cil. 
4 Fi 1 i t t i, op. cil., arborii C:retiùescu ~i Florescu. 
5 Ibidem, arborele Ghica. 
6 Informajia D-lni G. D. Florescu. 
7 Fi 1 i t t i, op. cil., arborii Filipescu ~i Ghica. 
8 C. Ar i ces c u, Acte j1tsli{icate ta ·istoria revolu/iunii româ11e de la 

1821, Craiova 1874, p . 50-5r. 
9 Ibidet11, 57-58. 



INRUDIRILE CAIMACAMILOR 
OIN 1821 

Beizadea Constantin C. BrAncoveanu 
(1683-1714) 

= 1706 Anita, f. lui 1. Ba~ eu fata lui Part. Ursache 

1 
Constantin 

v. ban 1758 t 1762 
=Maria Toma Coslegeanu-Notarà 

Stefan 
v. ban 1760 t 1761 

= Ecat. Donle N. Damian 
~ a Sandel Neculce 

1 

Manolache Nlcolae = Maria En4chit4 
v. ban 1801 t 1811 

=Zoe D. Sturdza ~la Ruxandel 
Grlgore II Ghlca Vv. 

v. ban 1788 dlata poet, v. ban 1795 t 1797 
calmacam 1797 1. =Elena Jac. Rlzo-Rangabe 

1 

Grigorfe Brâ.ncooeanu 
r. ban 18!4, caimacam 1821 
= 1801 Salta Teodor Lupu Bal~ 

~I a Profirei V. Roselli 

1801 

Maria 
= Grigorie Gr. 

Bdleanu 
v. vornlc 1815 

caimacam 
1821 

1 

Elena Lu xi ta 
=Nico!de 
Viictirescu 

= .1814 Constantin R. 

v. vomie 
1820 

Ndsturel•Herescu, 
aghlotantul lui 

Al. lpsilantl 

2. =Elena 1. Caragea (f. c.) 
3. = Domnlta Ecat. N, Caragea 

(_I) Alexandru 
v . clucer 1794 

t 1799 
= 1784 Elena 

Dudescu 

/(fflCU 

Vdcdrescu 
stolnlc 1821 

poel 

(3) Nicolae 
v . vomie 1820 
= Luxl1a Gr. 

Baleanu 

Enache Vêlc4resc11 
v . clucer 1712 t ucls la Tarigrad 1714 

.= Stanca Cojescu 

l 
Barbu Ra du lllnca 

=Serban 
Mlhalcea 
Candescu 

v. ban 1751 t 1755 
= Ruxanda lord. Roselll ,1 a Marle! N . Racovitll 

1 

v . vomie 1764 t 1778 

1 
! 

1 

Maria 

1. = Ancuia 1. B41eanu 
2. ·= Veneitana Rosctti 

din Tarlgrad 

(2) Btirbuceanu Constantin 
Candescu 

V. log. 1764 
= 1748 Dumitrache 

Al. Ghica 
Vactirescu 

v . ban 1820, caimacam 1821 
L = Stanca R. Sli!lineanu 
2. = 1794 Zoe Gullano• 

=lllnca 1. 
Sl4tlneanu 

Elena 
=Joan 
Moruzi 

Scarlat 
v. ban 

=Maria 
Dudescu 

1 
1 

1 
Marta Rur.mda 

- NicoldeR. - Scdr!d/M. 
Goletcu GrldisietUIU 

v. log. 1817 v. vomie 
ISW 

v. ban 177.3 
(1718-1807) 

1 

Grig9rie 
Ghtca 

v. ban 1817 
calmacam 

1821 
domn 

1822-28 

Anastasia 
=Isac Ivan 

Rai et 
v. ban 

1818 

Cons/dntin Anic1:1 Catin eu 
Rai et -Aleco = /dnCft 

v. cluc."er Vtl.uà SdJflurc<tS 
lspravnic caimacilffi 

Mehed!n\l Cra!ovei 
llWI 1821 

Paleo!ogu 

Zoila 
= Dlnu 

Pan Il 
Filipescu 
v. ban 

1813 

Rallia 
- Potache 
B.Stlrbel 

v. log. 
181 ~ 

_L_~--
Grigor/e forddche 
Fi/ipescu F/f/pescu 

"· vistler, v. vornlc 
c.a.lmacam 1820 

18'21 calmacWi 
= Tarsla D. 1821 

Mano - 1803 Ca· 
tlnca 

Eawiuil 
L11pu~ 

Constantin 
v. logofat 1748 
v . sp4tar 1750 

Maria 

(2) Maria ( 1) Constantin = Safta Calinca 
= 177é v . paharnlc 1 =Barbu 

Radù C. 1781 
1 

Stlrbei 
flllpcscu t 1794 vornic 

1 

adopt4 pe 
Ecaterlna C. 
V4cllrescu 

A fexandru Ecaterlna Smaranda 
Flllpescu• ad. Sllrbel = Mihall /ordache 

Vulpe = 1794 Dlm. Mano 
v. log. 1817 St. Blbescu v. vornlc 1821 
V. Vlsl. 1821 (1759-1831) calmacam 1821 

calmacam 

1 
1821 

Barbu 
Blbescu-
adoptai 
Stirbei, 

mllvrofor 
1821 

domn 
1849-56 

lor<.l r 1ut sc11 

v . 1011 0141 1720 
= 1700 Domnllu Sahn . Ur4nco veanu 

Constantin 

1 

1 

v . ban 1755- 56 
= Smaranda Antonache Kallarhi 
' ~I a Ancu1ei Flo rescu 

!strate 
Cretulescu 
v. vornlc 

1821 
Al. lpsilanti 

domo 
1 

Safta Constanl!n Ralu 

1 
lpsllanti =At.M. 
domn Mano 

1 

1 

1774, 1802 v . ban 
I t 1815 

1 
1 

ll. fexilrtdru Zaflra 
lpsi!anli, = lacoo 
colonel . Rizo• 
in garda Nerulo 
lmperlalll v. poste!· 

rusll nlc 
eterlst caimacllm 

1821 

Constantin 
v. vomlc 1784 
= Luxandra 

Gu lia no 

1 
1 

Tudorache 
medelnlcer 

t 1801 
=Elena 

Corldalevs 

Safta 
= Grigorie 

Raie a 
v . vornlc 

1819 

Toma 
v. ban 1764 
""-" Safta Nlcolac Costin 

Consfdnfin Sultana 
Cretufescu = Radu 1. Sli\tlnenn· 

v. ban 1814 calmàcam 1789 
caimacam 

1821 

/ordilche Stanca 
Sldtineanu = Barbu ceanu 
v . vomie Vacarescu 

1814 
calmacam 

1821 t 1822 
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Sa vedem însâ cine erau boierii divanului. 
Grigorie. Gr. Bâleanu era casàtorit eu Maria, sora banuhii 

Grigorie Brâncoveanu, eu care a avut doua fete : pe Lu::rita. · 
sotia lni Nïcolae Vacarescu Coco9atul, 9i pe Elena, care la 1814· 
luase pe Constantin R . Nasturel-Herescu, aghiotantul h~i Ip~ 
silanti 1 . 

Afarà de rudeniile sus pomenite ale lui Gheorghe zis Ior~ 
dache Filipescu, amintim câ el }inea pe Catinca Emanoil Lupu Ba1'1:· 
care era vara primarâ eu Safta Teodor Lupu Bal9, sotia banului 
Grigorie Brâncoveanu 2• 

Iordache R. Slàtineanu era nepotul caimacamului Con
stantin Cretulescu. Sora sa Stanca a fost prima sotie a lui Bar
bnceanu Vacarescu 3 . 

Dumitra9cu Racovi}à (1781-1835) era fiul lui Dumitrachi 
Racovita 9i al Smarandei I. Rosetti. Casatorit întâi eu Maria 
;icarlat Ghl.ca, apoi eu Sevastia N. Filipescu, era fratele Despei, 
so}ia lui Iordache Slatineanu 4• ' 

Istrate Cre}ulescu era var primar CU ·Constantin caimaca
mul. El avea sorà pe Safta, câsatorita eu Constantin Vacarescu 
(fratele lui Bàrbnceanu), care a fost marna Saftei C. Ipsilanti 
i;ii deci btulÏca eteristului 5. 

Safta C. Ipsilanti era sorà eu Smaranda, so}ia foi MihaH 
Iordache Mano, vel-vornic în divan 6• 

In fine , Scarlat Manolache Gradi9teanu, Yel-vornic 1a 1820, 
era so}ul Ruxandei Scarlat Ghica, iar acesta era frate eu banul 
Urigorie Ghica 7• 

Este astfel dovedit ca întreg aivanul dela 30 fanuarie 1821 
era alcatuit exlusiv din rudeniile caimacamilor. 

$i cum un divan nu se putea da peste cap sub un interegn, 
de sigur cà acest divan fuse.se compus eu grijà înca înainte de 
n10artea lui Voda Su}u. 

1 !;' t. D. Grec eau u, Gm3a&ogüle dornmmtak ate /amihilor ùoieTefl -i, 

Il 11c11re;;ti. 1913-1910, 1 259-340. 
2 :;; t. D. Gr e. ce an u, op. ât. 410-.pu. 
3 Fi 1 i t t i , op. dt., arborii S!iithi.eanu, Cretulescu i;i Vacarescu. 
4 General M . Ra c o vit a -Ce han. Famit ia Racovi/a-Cehan, ge1wa 

lv;:ie fi -istoric, llucurei;iti 19+2, II 37-38. Arborele Racovit2a din '.Pilitti, op. cit. 

e11 l e i;:re~it. 
5 Fi 1 i t t i , op. ci t., arborii Cretulescu, Vacarescu ~i Ipsilanti. 
6 Ibidem i;;i C. G. Mano, op. cit. 
7 Informatie G. D. Florescu. Arborele Gradi~teanu redactat de Filitti 

1.11 1 ponte fi folosit. 
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Exista deci un deplin acord între caimacàmie §i divan. 
O nota din 4 Febr.garie adresata consulului Rusiei, sem

nata de 4 ierarhi §Ï nu mai putin ca 35 boieri, ne permite sa 
cunoa§tem compunerea partidului revolujionar român. 1 . 

In fruntea hti gasim pe divani~tii Grigorie Baleanu (ctt
fiul Manoil), pe Iordache Slatineanu (eu nepotul G. Cantacuzino) 
!]Î pe Iordache Filipescu, alâturi de Costache Samurca§. Vacâ
re§tii erau reprezentaji prin vornicul Teodorache-Furtunâ (ne
potul lui Ba1buceanu), Nicolae Coco§atul (ginerele lui Gr. Bâ
leanu), nepotul acestuia logofàtul Iancu §i càminarul .Pana Bâ
beanu (cumnat eu Alecu Barbuceanu Vacârescu). Dintre Filipe§ti 
mai semneazâ aga Nicolae (fratele lui Iordache), cunmatul sân 
D. Hrisoscoleo, varul sâu caminarul Aleco (Drâjneanu) ;;i di-· 
minarul Ioan, varul lui Vulpe. Ghicule§tii numarâ singuri Lj. 

::;emnaturi printre care recunoa~tem pe vornicul Alexandru (Ca
dula mare) , vornicul Nicolae, aga Mihail, comisul Alexandru 
(Barba Ro§ie, nepotul caimacamului) , câminarnl Dimitrie (ne;pot 
caimacamului), caminarul Costache, caminarul Iancu (fiul bei
zadelei Grigorie Scarlat Ghica), apoi nepojii din surori ai cai~11a
camului : frajii Mihalache ;;i Costache Scarlat Cornescu-Greceanu 
(l}i cumnatul acestuia Gr. Obedeanu-Crejeanu), Iordache ~i Ma
nolache l. Florescu, Ioan Ralet §i Akco Vilarà, ba chfar fostul 
cumnat al caimacamului, hatmanul N. Mavro. De banul C. 
Crejulescu erau legati logofâtul Iancu M. Fâkoianu (prin bunica 
sa paterna Safta M. Crejulescu) §Ï caminarul Iancu N. Golescu 
(ginerele lui Toma sin bannl) 2• A.proape totalitatea boieriior 
semnatari fiind înrudiji eu marile neamuri amintite, nota din + 
Febrnarie ia aspectul unei petijii de familie. 

Caimâcâmia din 15 Ianuarie 1821 s'a descompletat prin 
plecarea boierilor caimacami la Bra9ov, astfel încât la ro .lVIartie 
1821, când Aleco Filipescu-Vulpe este cooptat vistier în locul 
lui Grigorie Filipcscu, nu mai râmasese niciunul din vechii cai
macami, afara de mitropolitul Dionisie . I,a aceasta data gasim 
în caimacamie pe Iordache Filipescu - fratele lui Grigorie care. 
pleca,- pe Grigorie Bâleanu, pe Iordache Slatineanu, pe Con
stantin Samurca~, în fine pe cei doi caimacami ai lui Starlat 
Calimach, annme Constantin Negri ~i $tefanache Vogoridi a. 

1 Aric-.scn, Acte, 6'.?-6~. 
2 Pentru iùentificarea semnaturilor, cf. C. D. Flores c u , · Alai1d · 

16--20, ~i Fi!itti, Arliiva, r25, 127. 
3 V î r t os u, T. Vt. Glose, 75-7Î. 
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Este · evident cil. prin aceste schimbar.i caracterul câima
d l.miei nu se modificase . Primii trd din aCE.9ti caimacami erau 
fnruditi eu cei vechi. Fiecare din caimacamii plecati lasase în 
1 cul sa-tl câte o ruda, iar toti caimacamii noi nu ·repiezentau 
d cât acelea9i interese. 

Alexandru Filipescu-Vulpe era nepot de ·sora lui Barbu:. 
· a.nu Vâcarescu. Prin casatorfa Mariei Radu Vâcarescu eu Radu 
'. Filipescu, el venea unchi de var primar lui Ipsilanti, èaci era 

vltr en Safta C. Ipsilanti, fiica lui Constantin R. Vacarescu 1 -

. Cât despre Constantin Samurca9, al cârui tata. ar putèa 
fi un oarecare Gheorghe originar din Rios, cl tinuse pe Zinca 
13rânceanu, vaduva unui Gianoglu, dintr'un neam din care 
im cttnoa9tem decât crâmpeie . Dar fratele sâu Iancu Samurca9. 
1 i v-vel-postelnic , numit de Scarlat Calimah caimacam al Cra
i v i, iinea pe Catinca, fiica lui Is~c Ivan Ralet, vel-ban la 
t 818, 9i el Anastasiei, ai carei pârinti erau Dumitrache Ghica 
h nnl 9i Maria B . Vacarescu. Catinea Samurea9 avea frate pe 
' nstantin Rakt, vd.,.clucer la r820 9i ispravnic de Mehedinti 

ln 1821, eu care polemiza Tudor; ea era totodatâ sorâ eu Anica , 
iio. lui Aleco Vilarà, viitorul 9ef al bejenarilor la Bra9ov, 9i eu 

14 ~ia lui Constantin R . Filipeseu, frate eu Vulpe 9i fiu de Vâ
•i\r ascâ 2. Iata-ne deci din nou, prin îneuscriri , în mijloeul pro
t ip ndadei româno-grece9ti . 

Puterile cainiacamid n ' au încetat la 4 Febrnarie Î821, prin 
nnmirea lui Scarlat Voda Calimah 3 . Noii caimacami numiti de 
J mn, sositi la Bueure9ti la 23 Februarie, n'au luat în mâni 
fr u le putc:rii. Eteri9ti amândoi, evitând sa ia asupra>9i sarcina 
•uv mârii Munteniei, au preferat sa se alatnre eaimaeamilor de 

p n~ atunci, împartind raspunderea eu ei. 
Primul delegat al lui Scarlat Voda Calim.a(h, Constantin 

N •gri, cra fiul lui Teodor, caimacam al Craiovei la r777- 1778, 
i 1 Sultanei Rizo-Nerulo, sora lui Iacovachi. Fratele sau, Ioan . 

N gri, tinea pe Ecaterina Al. Mano, sora Zafirei maritata Iaco
v hi Rizo-Nerulo; al doilea frate, Alexandru Negri, care va 
fttgi în Rusia dupa prabu9iœa Eteriei, era câsatorit eu Elma C. 
lp ilanti , sora eteristului ; al treilea frate, · Gheorghe Negri; · a 
Pnut pe M:aria C. Draco Sutu; în fine , caimacamul Constantin. 

1 'Fi 1 i t t i, ..J.rMua, arborii Filipescu, Ya carescu ~i Jpsilanti. 
2 Fi 1 i t t i, Excurs, 287-289, 29r .!ji rectif'lcari de G. D. }'lorescu. 
:J A ri ce s c u , Acte, 64-65. . 
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era însurat eu Eufrosina, fiica lui Nïcolae Vodâ Mavrogheni, 
ucis la 1790, ;;i a Mariei D. Scanavi. Erau atâtea motive pentru 
decapitarea caimacamului eterist la 1822 1 . , 

Bulgar grecizat, nepot al mitropolitului Sofronie (Staico) al 
Vratei (1739-1815) prin fiul acestuia Ioan Bogoriti, $tefanache 
Vogoridi se nascuse la Constantinopol pe la 1777, venise în 
Moldova eu Scarlat Calimah la 1812 ~i ajunsese vel-hatman, 
apoi caimacam la 1821. Ridicarea lui nea;;teptata se datora ca
sâtoriei sale, pe la 1813, eu Ralu sau Ana Scanavi, probabil 
vara primara eu Doamna lui Vodâ Calimah. Astfel se încuscrise 
eu famil_iile fanariote Sutu, Mavrogheni, Caragea, Hangerli §Î 

Mano. Dar numai prietenia Sultanului 1-a scapat de soarta co
legultü sau. El va ajunge mai târziu print de Samos ;;i socru 
al lui Mihai Voda Sturza 2. 

La 17 Martie, dupa dezavuarea Eteriei de catre îar, Pini 
pleaca la Bra;;ov, împreuna eu Grîgorie ;;i Iordache Filipescu, 
C. Samurca;;, vornicul Alecu Ghica §Î hatmanul Mavro. Grija 
Bucure;;tilor râmâne în seama Mitropolitului, a episcopului Ilarion 
!JÎ a boierilor Gr. Bâleanu spatar, Mihalache Mano vomie, Ior
dache Slatineanu logofat al îarii de Sus, Scarlat Gradi;;teanu 
nazâr al Casei ldilor .§i epistat al Agiei, Al. Filipescu-Vulpe 
vistier, Nicolae Golescu vomie, Fotache $tirbei logofât, Al. Nen
.::inlescu vomie 3 . Este vechiul divan completat prin trei figuri 
noi : Nïcolae Golescu, Fotache $tirbei ;;i Al. .N'enciulescu. 

Cine erau ace;;tia ? 
l. Vel vornicul Nïcolae R. Golescu-$tirbei, zis Deli Aga, 

ciisâtorit eu o nepoatâ de sora a banului Grigorie Ghica, era frate 
eu Iordache ;;i Dinicu Golescu, prietenul lui 'l'tidor, pre~um ;;i 
-eu Ana, sotia vel-logofâtului Mihalache D. Racovita, cel din urma 
fiind cumnatul lui Iordache Slâtineanu 4 . Dinicu Golescu tine~ 
pe Zinca AL Farfarà, care zicea mai târziu câ e neam de pan-
duroaica 5. ,., 

2. Vel-logofâtul Fotache Stirbei, fiul lui Badea Stirbei-, ' ' 
Braganescu ~i al Luxandrei, tinea pe Ralita Ghica 6 • 

1 C. G. }~an o. op. cil . ; l•' i 1 i t t i, A. rhiva, arborii Ipsilanti ~i Su tu ; 
·.completliri G. D. Florescu. 

2 Fi 1 i t t i , Not-ice s11r t es Fogoridi, în Revue histor·iquc dt~ Sud-h"st eu-
.ropù n , IV 1927, nr. 10-12, p. 314-320. 

3 l. D â r z e an u . op. ci l. 57-58. 
4 R .n • o v i î ii, op. cil. , II arbore nr. 4 ~i p. 84--85. 
5 Infonnatie G. D. Florescu. 
Il Ior g a, InscriP!i -i. III 349. 
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3. Vel-vornicul Alexandru Nenciulescu era fiul bulgarului 
C nstantin Neneiu, omul de casa al Vacare~tilor. Ginerele sau, 
N'i olae Gr. Su tu, era frate en Mihai Voda al Moldovei 1. 

La 18 Martie, când Tudor ajunsese la Ciorogârla domneasdi, 
12 mari boieri eer interventia Rusiei printr ' o jalba adresata 
'f rului 2. Printre ei , 9apte divani ~ti: Gr . Bàleanu, M. Mano, 
, ' " Gradi~teann, Al. Nenciulescu, F. $tirbei, Al. Fili-pescu-Vulpe 
i !strate Cretulescu - veehi în divan, dar sarit de Dârzeanu,

lânga boierii Grigorie Ralea, N . Filipescu, N. Vacarescu 
'o o~atul, Iordache Flores-eu ~i Al. Vilarà 3 • 

I n fine, o nota adresata agentiei anstriace la 28 Martie ne 
p •rmi te sa eontrolam compunerea divanului 4• Din aceasta nota 

zulta ca atât !strate Cretulescu, cât ~i Grigorie Ralea füceau 
f tiv parte din divan. Ultimul era un grec din 'J.'arigrad, ajuns 

v 1-vornic la 1819. I,uase în a doua câsâtorie pe Safta T. Cre
~ul seu , al càrei bunie patem Constantin era frate eu !strate 
'r tulesctt ~i cu Safta C. Vacârescn , astfel încât sotia lui Ralea 

V •n a vara a doua CU Al. Ipsilanti 5. 

Dupa cum se vede, · prin plecarea tn:ptata a boierilor 9i 
·ompletarea divanului între 30 Ianuarie ~i 18 Martie, fizionomia 
l • tuia nu s'a schimbat în liniile sale esentiale. Cooptarile au 
• ntinuat sa se faca pe bazâ de rudenie, dïntre rândurile ·afiliate 
l ~t rie i. Noile elemente faceaù parte din acela9 mediu social , aveau 
n la~ sânge amestecat 9i acelea9i aspiratii, gravitând în jurul 
rrt miliei I psilanti-Vacârescu . 

Când Tudor intra în Bucure9ti la 21 Martie, el se gâse~te 
tn fata unui divan organizat . Slugerul nu-1 dizolva, nid nu-1 
modifica : negociaza pâna la 23 , cânù. în schimbul ,,cartii de 
d verire" recunoa~te ,,vremelnica stâpânire a tarii" 6 . Afirmatia 

lui Aricescu, dupa eare 'fudo~ ar fi înlocuit pe boforii fugiti cu 
b i ri patrio}i, este de domeniul fantùiei 7• 

Parerea ca boierii ar fi parasit în bloc pe 1'udor dela început 
pare sa:..9i afle astazi un pun~t de reazim în lista publicata de 

1 Comunicare G. D. Florescu. 
2 A. ri ces c u , Acte, 126-128. 
3 Numai cinci dintre ei semnaserâ nota diu 4 Februarie catre Pini: Gr 

Jill! unu, N . Filipescu, N. Vâcarescu, lord. Florescu ~i Al. Vilarà. 
4 Ar i ce s c u , Istoria, 193, 11. l. 
5 Relatie G. D. Florescu. 
6 V î r t os tt , 1'. Vt . Glose, u-19, 7g--83. 
7 A r i ces c u, l storia, l 93 . 
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D-1 Vîrtosu 1• Dar aceastâ lista nu poate pune în cumpànà mani
festa}ia de solidaritate na}ionalà a clirlii de adeverire, iscàlità 
de 3 ierarhi §Ï 53 boieri 2. l~ista celor ·52 bejenari dela Bra9ov 
este redactatà în 1822, dupà urgia Turcilor 3 ; ea cuprinde pe aceia9i 
3 ierarhi, cât §Î 12 boieri semnatari ai càr}ii de · adeverire, ceeace 
înseamnâ cà la 23 Martie bejenarii din Bra9ov nu puteau fi 
mai mul}i decât 37, fa}a de 53 boieri tudori9ti la Bucure9ti. 

Am identificat peste doua treimi din semnatarii car}ii de 
a deverire, gàsind în fruntea ei iscàlitutile a 15 boieri mari, între · 
~ari Nicolae Coco9atul, pretinsul du9man al lui Tudor 4• Urmeaza 
Dim. Filipescu, - inexistent pe atund - de sigur o eroare d~ 

, transcriere a pronumelui. Filip Len9 era vel-clucer; C. 'cre}u
lescu va fi bàtrânul vel-ban ; Iordache S'tirbei era vel-stolnic ; 
$tefan Bujoreanu vel-càminar; Ianct~ · M. Fakoianu vel-logofat; 
Mihai vel-pitar; Preda Seulescu vel-sluger; George Lehliu sluger 
din 1816; Ioan Jianu .;;etrar din 1815 (Iancu haiducul); Alexan
«1rn (Carabulea) vel-serdar; C. Borànescu vel-stolnic ; Constantin 
(Colceag) vel-sluger; Ioan (Ianache Stànescu) vel-stolnic; C. 
Andronescu vel-medelnicer; 'l'eodosie vel-sluger; George (Ior
·dache) 'l'ufeanu vel-stolnic; Matei Grecianu vel-meqelnicer 5 . In 
. succesiunea semuaturilor se observa amestecul celor trei clase 
de boieri, ceeace constituie cea mai categorica dovadà a con
sensnlui general de a sprijini mi9carea de emandpare .a lui Tudor . 

Fiindcà î9i respecta partenerii §Î juràmântul, §ederea slu~ 
gerului la Bucure9ti n 'a determinat vre-o schimbare în struc
ttua vremelnicei stàpâniri. Aceasta nu 1-a împiedicat s' o bruf
tuiasca atunci când ea 9i-a uitat de duhul ,,càrtii de adeverire". 

Dar ce voiau boierii veliti, cari ,,1-au ridicat" pe Tudoz:, 
cum marturisea lui Ipsilanti la Colentina 6 ? Intr'un arzmahzar 
trimis Portii în 1818 dupa fuga lui Caragea, ei se plângeau de 
urgia regimului fanariot, cerând paza prii1ileghforilor garantate 
·de hati9erifuri, deci autocârmuirea, §Ï asigurarea vie}ii lini9tite 
.a preotilor, a neamului boierilor pamânteni §Î a ob9tii ,,supu9ilor 

1 \" îrtosu, op. cit. 149-15I. 
2 Aricescu, Acte, 132-133. 
3 In orice caz, lista este posterioari!. datei de 2 N'oerubrie 1821, mentio-

:natii în acel document. 
4 Lipsesc dintre semnatari Brâncovenii, Ghiculelitii ~i Racovitelitii. 
5 Pentru indentificari, Y. G. D. Flores eu. Alaiul, 13-23. 
6 C. Izy or an u, op. cit . , 362. 



rrl'i el~ ale chelerulwi împaratesc" 1 • In r821 aveau sa-9i exprime 
ilorinjele ~i mai clar prin pana lui Brâncoveanu 9i Vilarà 2• La 

ndul sau, înfocatul eterist din Ia9i 'l'eodor Negri simjise înca 
.dl n r819 ca ierarhii 9i boierii pamânt~ni voiau sa ia locul fa~ 
1t \riol:ilor 8

• 

Tudor a fost la un gând eu boierii fügaduiji, a vibrat de 
11 • lea~i convingeri, a folosit chiar expresii din jalba dela 1818. 

1) r fàra acel glas de tunet, fa.ra dinamismul 9i sângele sau, n'ar 
(f, ·~dstat domniile pamântene, nki România moderna . 

II 

Dela asertiunea lui I. Dàrzeauu, reprodusà de C. Aricescu, 
1h q à care redactarea scrisorilor 9i proclamajiilor lui 'l'udor s'ar 
fi clatorat episcopului Ilarion Gheorghiàdis al Arge9ului sau grà-
1naticilor din jruul slngerului 4, s'a ajuns la afirmajia gratuita 
i' îndrumatorii sai i-ar fi organizat înca dela Bucure9ti o cance
l ri , menità sa puna fi âu impulsiunilor acestui temperament vio
l 11i: , pàtima9 9i inexpert în arta diplomajiei ! Dar, pe de o parte, 
1 -1 F,mil Vîrtosu subliniase dupa Iorga 5 impresia de µnitate 
ufl teasdi 9i stilistica a actelor emanate dela 'l'udor 6, pe de alt~ 

1 urt am aratat . cu alt prilej ca slugerul 9i-a alcàtuit secreta
l'iutul treptat, iar nu dintr'odata, începând la Târgu-Jiu la 21 

J m.1arie 1821 9i sfâr9ind la Bucure9ti '· . 
- ~ 

Când D-1 Vîrtosu a publicat în 1936 dupa ciorne autografü-
i u dite, - de9i fa.ra indicajia depozitului 8 - atât proclamajia 
d l Pade9 din 23 Ianua1ie, cât 9i arzmahzarul trimis Porjii din 
Il a~ loc înainte de 28 Ianuarie 9, s'a putut constata ca textele 

1 .\ricescu, Actr, 10-r2. 
2 Jnidm1 , 187-205 ; Vîrtosu. 18~1. p . JJ7-qr. 
3 Cervin us , Insurrection et 1·é«é11érntion tle ta Grèce, Paris r863, 

1, 87-R.~. Cf. J acovaky Rizo Néroulos, op. cit., 280. 

~ C. :\ri ces c u , Istoria revoliqiun ii i·omâne de/a I82I , Craiova r 874 , 

p. 8 n . 1 . 

5 N. l or g a , Scl'isol'i ·i11edite ale lwi Tudoi' Vladiinirescu din ani i I8I4-

' 5 ci/. 5 scr·isori de I4 pagini facsimilatc. 
6 E mi 1 V î r t os u, Tudor 1 'ladimfrescu , glose , 29-30; de acela:; , 

'/ ',,,tlol' Vladiniiresrn, pagùii de revolta, 29. 
7 M. Rom an es c u, Petrache Poena·ru §Î neam14rile sale, 2,-,\.ceasta nu 

t' natrnzice afim1atia lui Kreuchely din '.20 }'ebruarie, ci. H1irm14Jaki X , .109. 

8 V î r t os u, op. cit .. 33-34 ~i 35-37. 
9 M. Rom an es c u, op. cit . , In. 3, unde am dat itintrarul lui Tudor. 
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tiparite anterior dupa aceste acte de catre J . Dârzeanu, MihaiI 
Cioranu, C. Aricescu, etc. cuprindeau omisiuni, contrasensuri ~i 
gre~eli 1 . N'am în}eles însa niciodata dece documente de asemene~ 
importan}a n'au fost reproduse în facsimil. Dar iata ca taina se· 
desleaga. 

In arhiva Macedonski, sub Nr. 3318, exista un document 
pe hârtie vergé sub}ire 9i galbuie, având patru pagini de for-· 
matul foilor de zestre 9i al die}ilor : 18 cm. la}ime 9i 48 lungime _ 
Este un autograf r,omânesc, scris eu litere slavone 9i eu cerneala 
neagra apoasa. Oricine s'a familiarizat eu scrisul caracteristic al 
lui Tudor, astfel cum rezulta din facsimilele publièate de Ari
cescu, Iorga 9i Vîrtosu 2, recunoa9te îndata în documentul nostru. 
grafia slugerului. Pe prima ~i jumatate <lin a doua pagina a 
acestui document, -pe care il dam pentru pthna oara în fac
sirnil în marime naturala - citim arzmahzarul catre PoartiL 
Urmeaza, eu acela9 scris, pe jumatatea de jos a paginei a doua,. 
câ t 9i pe primul sfert <lin pagina a treia proclama}ia dela Pade9. 
In fine, tot pe pagina a treia gasim doua adaose la zisul arzmabzar ~ 
scrise de aceea9 mâna, dar eu o pana mai sub}ire : priniul trebuie 
întercalat la rândul ro de jos în sus al paginei a doua, îndata 
dupa cruce, iar al doilea la rândul 5 al paginei a treia, dupa 
9tersatura 3• 

Din exarninarea acestui document tragem mai multe con
cluzii. In primul rând se adevere~te ca nu Ilarion sau gramaticii 
de cancelarie redactau actele importante ale lui Tudor, ci el 
însu9i, scriind singur prima ciorna; pe urma gramaticii le multi
plicau copiindu-le eu mâna. Am ajuns la aceasta încheiere dupa ce 
am înlaturat ipoteza neverosimila ca Tudor ar fi scris sub die-

1 Pentru Dârzeanu ~i Cioranu, Y. Iorga, 1zvoare le contemporane as·upt'tr. 
mi;ci1rii /t1i T11dor V/adimiresrn., 6-Io, 234 - 240; C. Aric<:>scu, Acte, ·17~28, 

32-34 ' 
2 C. ;\.ri ces c u , l storia revolu/iunii, facsimilul scrisor ii din 1 :M'.artie 

1811 ; N. l 0-4 a, Scriso1'i ·inedite; E mi 1 V î r t os u, op. cit. 28; de acela!}, 
MIJrttlYi i noi d·in via/a lui Tudor Vladinii ·rescu, plan-5ele VI-IX ; de acela!}, 

· 1'. VI. glose, 29-38 !}i facsimilul VI. 3. 
3 Tudor spune : ,, si!ita au fost (t~ra) din multa daznadajduire" spre a 

completa in adaos : ,,întai de a sa scula împotriva acel}tii rautati" ; cf. E. Vîr
tosu, 1'udor .Vladimil'escu, pagin·i de revoltit, p. 36, paragraful z. 

4 ,A.ci Tudor scrisese întâi : ,,Nu va leneviti ci siliti-va sd afunge/i ca ne 
ajunge fratilor, etc .", apoi observ:ând repetarea verbului ,,ajunge", a ~ters cu
vintele ce am subliniat ~i a scris în locul lor: ,,de veniti în graba eu totii", 
etc. ; cf. R Vîrtosu, op. cit. 34 paragraful 5 . . 
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tatul lui Ilarion. In al doilea rând, acest ,,impulsiv" avea o re: 
dactie lenta, 9tergea în timpul scrisului, apoi continua, i;;tergea 
<.lin nou ce i se parea nepotrivit, în sfâr9it î9i recitea textul i;;i-1 
completa, nu în aceea9 zi, ci mai târziu, ceeace reiese din scrisul 
mai fin al celor doua adaose de pe pagina a treia a documentului. 
In al treilea rând, din succesiunea pe aceea9 coalâ a celor doua 
documente capitale pentru caracterul revolutiei din 1821 rezultâ 
a Tudor s'a gândit întâi sa~9i justifice mi9carea în ochii Turcilor 

~i apoi sa Iamureascâ poporul asupra scopului urinarit. In sfâr9it , 
amândoua actele trebuie sa fi fost redactate de Tudor în acela9 
timp, cu prilejul 9ederii la Bucure9ti între Noembrie :r820 1 9i 

8 Ianuarie 1821, fiindcâ între ultima data 9i 23 Ianuarie, când 
da proclamatia dela Pade9, Tudor a strabatut tara ca un fulger, 
proape fa.ra sa doarma, uluind pe toata lumea prin iuteala tac

ticii sale. Ar fi greu de admis ca asemenea acte sa fi fost ai;;ter
nute pe hârtie in timptù popasului dela Fade!], adica între 23 
~i 27 Ianuarie, în a!}teptarea "strângerii pandurilor, - dei;;i Du
mitru Gârbea, vechilul slugerului la vatai;;ia plaiului Cloi;;ani, . 
îns/ircinat cu adunarea lor, a fost el însui;;i surprins, ca i;;i sam.,ei;;ul 
Vasile Mo~nga la Târgu- Jiu. Dupa toate probabilitatile, amân-

u/i actele studiate au fost ai;;adar compuse la Bucure9ti înainte 
d 18 Ianuarie, poate cu sfatul prietenului francmason i;;i eterist 
llarion. 

Confruntând originalul din arhiva Macedonski cu transcrie
. il D-lui Vîrtosu 2, se constata ca textele coincid, eu deosebiri 
infime, ceeace ne scutei;;te de grija unei noi tipariri, dar nu 9i 
d reproducerea în facsimil pentru edificarea publicului. 

Punctuatia uneori nesigu1 a, alteori turburatoare a sensului . 
fraze i ;;i deci a cugetarii autorului, dar mai eu seama moderni.: 
z rea ortografiei în textele tiparite, nu contribuie la punerea în 
v 1 are a actelor noastre. 

In arzmahzar Tudor scrie · oltenei;;te : atottiüor1:ut, cdtra, 
ri *4rtat; far de, noad, Dumnezdu, bafucuritoriul, ddzniiddfduire, 
tacrdmi, zioa , întrebuin}ând pluralul feminin mincinoasd, nesd
(. ioas4, scrisd, i;;i subjonctivul sa cerceteza, Ed pastreza, cari sînt 

"t tea dovezi de redactare personala sup1 imate în transcrierea 
n -lui Vîrtosu. 

1 N au m Râ m ni ce ai~ u, Scrisoci·rea 1.mui .Wo/doi•ean cata im li'litn-
1ar111 ~i ritspumul iV/14nteamÙ11i sau. Fn1/eascif i111!.r1l1ofare, în B -isnfra. ortodoxa · 

1111111-nit, XIII, 33;. 
2 1':. Virt osu, op. ci t. 35-3ï iji 33-3-1· 
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In originalul proclamatiei dela Pade9 din arhiva lVIace
donski, pasajul final suna : ,,Ca ne ajunge fratilor atata vreme 
de cand lacramile dupe obrazale noastre 1 nu sau mai uscat. $i 
iar sa 9titi di niminea dintre noi 2 nu este slobod în vreinea 
ace9tii adunàri ob9tii folositoare ca sa sa atingà mil.car de un 
graunt de binele sau de casa vreunui negutatori ora9an sau taran 
sau de al vreunui làcuitori de cat numai binele 9i averile cele 
râu agonisite ale tiranilor boie1i sa sa jartfeascà însa al carora 
nu vor urma 3 vad 4 precum sànt fiigàduiti â al acelora sa sil 
ia ... 5 pentru folos de ob9te 6' '. 

$i în proclamatia dela Pade9 gasim - afara de gre~eli de 
siutaxâ - obi9nuitele oltenisme ale lui Tudor : celelante, îti iasd 
înainte, bdlaurii, Dumnezdu, noaa, de greabi (degraba), niminea, 
ace~tii (acestei), obrazale, graun(, vaa, farà a vorbi de singularul 
masculin negu(atori, lacuitori - atâtea particularitati savuroase 
ce au disparut la tipar. 

Cui se adresa însa aceasta pr_oclama}ie ? 
Fire9te tàranilor, dar nu tuturor. Spre deosebire de 1907, 

care a fost o rascoalâ de claca9i, ràscoala lui Tudor a fost una de 
11109neni. Este moth~ul pentru care în 1821 cele mai multe jafuri 
la tara au fost îrifàptuite de clàca9ii rama9i acasa, cari tnrbau de 
mânie ca nu pute au urma . pe sluger 7• 

Pe de altâ parte, în scrisoarea mult discutatâ din 28 Febru
arie 1821 câtre Sâmurca9, Tudor spune câ pe Hagi ~riJdan ;,il 
scàparâ bechierii" 8. Bechier înseamna pe oltene9te holtei , fie 
neînsurat, fie vaduv. N'umai bechierii puteau face parte din ,,a<;lu
uarea norodului", încât starea lor civilà ajunse sinonim eu .ocu
patia de pandur. 

1 Cuvintele subliniate lipsesc l a D-1 Vîrtosu, dur siut la l . Dârzeauu 

ed . Iorga, p . 7. i;;i schiml)ate la Ciorann, ed. Iorga, J). ::!35. 
~ ,.\~a transcrie ~i Dârzeanu, ed. lorga . p. 7, pe câncl D-1 \ïrtosu scric 

,, Yoi", op . cit . 34 . 
3 Di~1 cauza unei rupturi, nu se p oat e citi d~cât 1ir (ma). 
4 La fel Dîv.eanu, ed. Iorga, 7 .-Vîrtosu, op. cit. 3.1, tran.scrie .,noua" . 
0 Restul rânduli.ü ;>ters, ca ~i inceputul rândului urmll.tor. 
6 ComparaF eu _t extul pnblicat de Vîrtosu , op. cit. 34 '. ultimele doua 

paragrafc. 
7 Exemple multiple la :N. I o rga, Sitatia ai(rarcl, eco11omicâ ,<i soci atâ ·a 

Olteni~i fo politica. lui Ti1dor Vtaàirniresc-u , Eucure~ti, 1915. 
8 E. V î r t o s u , op. cit. 44. - Io r g a, Noi scrisor·i ale lui Tudor vta

di mi rescu., în ,,Revista Istoricli", XI:X nr." 4-6, p. 162, tr.anscrie gre~it - dupa 
Dr. l'. :> a m aria 11- .,boierii" în loc de ,,bechierii" . 
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'l'udor se adresa totodatà ,,boerilor fàgàduiti", dela care. 
11, l ·pt'a cel putin sa se puna ,,în slujba adunàrii" . La -2 Mar~ie, 
,. n se abate din drumul Slatinei la Bene~ti casa scape n~murile 
ltd trache Poenaru de urgia arnautilor, Iordache Oteteli9ànu 
1 pr pune s.à-1 urmeze. 

,,Cu nùne nu puteji merge - râspunde slugerul ~ cà eu 
t it eu oastea ; ;;i dv. ' aveti familii" 1• Ochie9te' Însà pe orfa~ii 
l'o •nari : Gheorghe devine pandur, iar Petrache gràmatk, înainte 

jungà ctitor al 9colii române9ti 2• 

Multi boerina9i bechieri, cazuti Îll. sàràcie, au îngro9at astfeJ 
1 l lurile 09tirii lui Tudor, majoritatea capitanilor sai fiind recru-
t 1 t i din acela9 mediu . ' . 

III 

Tot în arh1va Macedonski am gâsit alt document, · care 
•tmtine màrturii pretioase pentru cunoa9terea legàturilor dintre -
1 i i ipalii actori dela 1821, cât 9i a împrejurarilor mortii lui 
'l'ud r . Este vorba de o traduceré manuscrisa din rnmânè9te în 
1 mbu rusa, pe 14 pagini ·in folio, a deciziei data la 24 Aprilie 
i 28 de Trihunalul dvil regional al Basarabiei în procesul celor 
.5 o galbeni revendicati de porucicul în rezerva Dimitrie Ma-

1• d nski dela serdàreasa Stana Olimpiotis 3• Decizia este datà 
d lm complet prezidat de consilierul de Stat Stamo 4 9i alcatuit 
l( 11 ·onsilie:di Satovski 1\ Leonard 6, Kazimir 7 9i Emandi 8 ca
lo tiitor al secretarului Palâduta 9• Din considerentele tribun:a-. 

1 \ ' . :i\iemoriul lui l o rd ache 0téte1i~a11 u la Aricescu,,A cte: 84 . 
2 1\tL . Ro in an es c n, trp . cil., 2 . . 

» ,.<\rhiva M'.acedonski , Nr. 3439, eu regest romàuës~- de G. Bezviconi.-

1' l\' ltor l a act:st proces , Pavel :lvl'.acedonski scria dhi Chil]inau la 12 M'.artie 1827 

1111 1 •l'lli sàu Dimitrie la Hotin , cf. nr. 3449 din aceea;;i arhivti . 
~ Macedoneanul ,.\.postolache l. 8tamo, consilier de curte la co l~giul d e 

t11t. J.clu J81.j; Y. G. Bezviconi, Boieri111ea Moldovei , I qG. 
6 :;:-..·n poate fi asesoml cole.i,:iai 1-lristofor .Satonki ; B_ezviconi , op. cit. , 

11 1 .~· 
0 , \lcxandru l ' . J,eonarcl , consilier titular, eterist (179r -18_.so), 1 bidam 

1 111 , II l 'HJ. 
7 }>robalJil l'auait Gr. Kazimir, consilier colcgial dela 1818, ùe~i ar putea 

1 I ~ l liul sàu Grigore , consilier tïtula r , sau îratele sàu Gheorthe , <le asemeni 
1•1111 Iller titular, lbitlem, 79-80, Il 45-.16. 

8 Ionita F,ruan<li san Iamancli, consilier titular, apoi as~sor colegial Aela 

11i 1H, Ibidem I (JÎ_J_ 75 , 251-252, JI 42. · 
u Znharia PaH\nu!a, secretar colegial, Ibidem II, 2 00. 
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lului reiese cà procesul începnse la 1826 în f~ta jude<.:àtoriei ju
de}ene din Rotin, unde Macedonski î9i întemeiase pretentiile pe
urmatoarele acte : 

a) un zapis al lui Iordache Olimpiotul din 16 Februarie 
1821 catre Macedonski, scris de mâna lui Tudor Vladimirescu:. 
care semneaza ca martor 1 ; 

b) o scrisoare din 5 Iunie 1821 a lui Iordache câtre sotia 
sa Stana, rugând-o ca îndatà dupa primire sa achite lui Mace
donski suma datoratà de 2.500 taleri austriaci cu dobinzile ctt
venite 9i sa ia dela el zapisul din 16 Februarie 2 ; 

c) o scrisoare din 6 !unie 1821 a lui Iordache càtre Ma
cedonski 3 , în care, raspunzând învinuirilor ce acesta îi aducea , 
jura pe Dumnezeu câ banii lilati dela Titdor 4 1:-a dat ·Stanei 
spre pastrare ; cât despre ce-i scria lVIacedonski, anume cà el 
Olimpiotul l-ar fi În§elat, sa nu creada zvonurilor, întrucât el 
se socote9te dator sâ-i raspundâ QDnii, de9i deocamdatà nu-i are 
în numern.r. 

Stana se aparà afümând cà iscaliturile de i;e cele trei act e 
înfàti9ate nu s,Înt scrise de mâna sotului ei; chiar dacà Olim-: 
piotul ar fi dat vte-un zapis, ea nu se considerà datoare sa-1 
achite, de oarece mo9ia ce are i-a venit . dela primul ei so},. 
haiducul Velko 5. 

In fata tribunalului din Chi9inàu, Macedonski adttce atunci 
àlte màrturii, luate de autoritatile din Rotin: . · ·-

r . Iani Olimpiot-is, nepotul lui Iordache, declara sub pre
stare de jurâmânt ca zapisul 9i cele doua scrisori contestate sînt 
într'adevàr semnate de unchiul sàu . 

z . Voevodul sârb Ragi Prodan 9tie numai cà Iordache da
tora lui Macedonski 2.500 taleri, pe temeiul zapisului amintit 6 • 

1 La 1 Ci 1-'cbruar.ic 1 82 1 Tudor cra l a 'fâutareni. 
2 Scrisi:\ probab1l din R âmuicul Vâ!cii. In ace la~ sens, '" . o scrisoare tlela . 

Iordachc din ~.5 }fai 182 r . îu .Rt'v-isl<' isto;ica, Il 3~ï-35u. - ~ 
3 La 'i; hudc .1 Si .1 fordach t! 8osisc la Dràg'illJani , p e când )facedonski 

11i Hagi 1:1ro<lai1 r àmasesera la Râmnic. 
4 rn preajma morii i - adaogam noi - spre a edta confut.ii!e . 
5 Se ~tie ca St.ana fusese maritata întâ i CU h aiducul Velko Petrnvici: 

din Craina. Cred cil Staua era din Zajcar. lu cântecele populare ti spune. · 
.,Dilber Staua" , d. Ging!ea ~i Vâlsan, D ela ro1114nii din Snbia ·: );' , Plop~or, . 

A mintiri. 
6 D eclara\ie Hira juramâut din 27 Septembri.: 18:i6. 



3. Asesorul colegial ;;tefa11 Jivkovici confirma autenticitatea 

1,11 pisului, spunând di toata averea Stanei vine dela Olimpiotis. 
4. La fel Mihail ;Bairactarul 1, adica stegarul, care :arata 

·11 juramânt ca din tinerete a fost nedespartit de Iordache pâna 
,. o. esta 9i-a dat duhul 2 ; ca Stana, când s'a casatorit eu Olim
p otul, n'avea alta avere decât o salba de galbeni la gât~ pe 
· r a pierdut-o în vremea fugii dela Turci ; ca în Februarie r8~r 

< J impiotul împreuna eu el, Bairactarul, an calatorit la Mace
do n ki ;;i Vladimiresci.1, aflati pe atunci la îântareni 3, iar Ja 

11 npoierea lor la Craiova s' a împra;;tiat îndata zvonul ca Iordache 
1 odus bani, dar cât, el nu ;;tie ; în finE ,,la 20 Mai din acela§ CfW' 
1 H z 4 din porunca lui. Olimpiotis a luat el Bafractarul sacii pliiii 
tlt' bani gasi(1'. la. Vladimirescu' -;, pe cari i-a dat so}iei lui Ior
•l t ·h , Stana, care se afla atunci în târgul Câmpulung. 

La cererea Stanei, judecatoria din Hotin cercetase sama~ 
\'olni casa ,,raposatului" Hagi Prodan 5

, gasind acolo un zapis 
11 1 lui Iordache, pe care în chip abuziv 1-a declarat fals, ca ;;i. 
1. l>i. u1 lui Macedonski, judecatoria fiind fati;; partinitoare Stan:ei 6,. 

NI ·iunul din martorii Stanei n'a tagaduit însa zapisul lui Ma-
1•1•<lonski. Ianko Popovici a afirmat di ar fi auzit del:a · Hagi 
P dan ca pretentia lui Macedonski nu este dreapta, ca Proda.ri. 
1 1 fi renuntat la marturia sa ;;i ca Milo;; Saranovici, mijlocitorul 

11 11 mai de graba împaciuitorul dintre Stana ;;i Macedonski, ar 
Il , pus ca acesta !:i'ar multumi eu roo galbeni pentru cheltuieli 
1• n 'o mai tnrbure pe Stana. Dar voevodul sârb Milo;; Sara-
11 1vi ·i a declarat ca numai dela Ianko .Popovici a auzit de spusele· 
l11i Hagi Prodan, iar Constantin Anastasiu nici atât n'a spus. 

Spre a-~i sprijini cererea, Macedonski a mai înfati;;àt alte 
tlou ·crisori ale lui Iordache, din car.e una gasita la Petre Glavce 7; 

J J,a lI '.Fcbruarie 1 ti2r ,, :llihalc bairactar dmnuealui sardur lordache" 

ll\d1•t• lni Cous t. Samurca~ chitan,ta d e 750 le i p en t ru tainul a 200 neferi ai 

111 1 forrl uche clela 21 'Februarie.J a.7 Martie . cf. E. 'îrtosu. 1821, date~ i fapte 
""'· .H; tot acolo pecetea ~i semnàtura lui , pl. Il. 

2 Mfm llstirea Sent. 23 Septemhrie 18H. · 

~ J, a 1 (> l-'t·hruarie J 82 l. 

4 Reet~ 2 r :Mai. 
6 ll :'muim cii Hag i l'rodau murise îu Octomhri" 182 (._ 

11 J,n 12 ~fortie 18 2 ; . 1'av1·l Maceclonski scria cli Atanasie H,arr~ba, : fas t 

111 lmlidstrntor al lllù~id !ni 'l'todor I . N edoba , consiliu ùe Stat, a ~ost pus la 
" 11 111 1 ' ~tana sa -i înf ~.\i~eze socotdi false ~i sii semneze p e (ordache 01iin

Jll11l11 I : , ._ arhiYa .:.V!accdonski , nr. 3-H9· 
7 n n l~a r romiir;.izat , "- I: ezdcon i, op. cit . I 59, Il 39, Il2 ; 
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precum ~i doua zapü;e date lui Pavel lVIacedonski de scriitoruf 
aceltii zapis 1, Tudor Vladimirescu, care arata acela§ scris 2• · 

Infirmând hotarîrea judecatoriei din Hotin ca tiedreapta= 
~i potrivnica legilor, tribunalul din Chi9inau apreciaza ea însa9i 
Stana a recunoscut în oareeare masurii dreptatea declaratiilor 
lui Hagi Prodan, iar Jivkovici, de9i Stana i-a ramas datoare 
150 taleri pentruea a adits-o eu bine din Cânipulung, totu9i încà 
dill vremea aceea a dat banii uitarii 9i nu-i pastreaza nici o
dll9manie 3• Considerând deci aceste marturii drept valabile, Tri ..: 
bunalul osânde9te pe Stana Olimpiotis la 2.500 galbeni en 
dobinzi de rn% dela 16 Februarie 1821 pâna la data achitarii , 
poruncind judecatoriei din Hotin sa popreascii pâna atunci toatà 
averea pârâtei 4• . 

Acest epilog pur material al tragediei din 1821 reînviazà 
împrejurari istorice $i patimi omene9ti, ~stazi insuficient lamurite_ 
Nue bizar mai întâi sa întâlnim la Hotin atâtea figuri importante 
de neamuri straine între ele ? Dimitrie Macedonski, care primea. 
fonduri dela Barbu Vaearescu prin Tudor la 2 Februarie 1821 r 

a niijlocit eu bani la 16 Februade învoiala dela îântareni dintre· 
Tudor 9i Iordache, lueru marturisit 9i de Hagi Prodan 9i .de Mi
hail Bairaetarul. Cinci ani în urma, l\facedonski ree:lama aee9ti , 
bani priu justitie dela Stana Olimpiotis . El nu revendicâ îns~ 
,,bailii luati dela Teodor", despre care Iordache spune în 'seri..: 
soarea din 6 Iunie 1821 cil ,,i-a dat Stanei spre pastrare'_' ~i 
pentru care Macedonski aeuia pe Iordaehe de în9elaciune . De
punerea acestei serisori la dosarul p10eesului are drept seop numai. 
confrurttarea serisului lui Iordache, tagaduit de Stana. 

Când însa martorii, chiemati de politia din Rotin sa jure 
ceeace 9tiu, sînt pu9i în fa ta dovezilor scrise dela dosar, Mihail 
Bairactarul disjunge în declaratia sa chestia împrumutuÏui dela 
r6 Februarie de jaful savâr9it de Iordache la Gole9ti la 21 Mai 

1 Zapisul de 2.500 taleri <lin 16 Februarie 1 S ·ir, <lat de Iordache luf 
Macedonski. 

2 l'robabil zapisele diu 26 ,A.ugust 1820 .;;i 13 Ianuari~ 1 821, în. valoan:· 

<le J.903 9i 20.000 taleri , cf. H. Vîrtosu, T«do1' Vtadimirescu . glose, 69-70 .. 
3 Neamitl lui Petar Vlahul Jivkovici era din Zajfar. 
4 La r5 Octombrie r8i9 guvernatoml civil al Basarabiei A. Sorokunski 

l:'!ibereaza porucicului în rezerya D. Macedonski un pa9aport eu drept de ît~

toarcere, ca sa mearga l a Bucure~ti spre a primi mo§teni-rc o mol}ie, cf. /1.r
hiva M'.acedonski , Nr. 3450. Cum uu i se cunoal}te lui D. Macedonski uici o· 
moi,;ie mol}tenita în Tara Româneasca, ne întrebam daca nu este v orba d e
moi;iia Sta11ei. 
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182r, dându-ne cletalii necunoscute pâna acum, ce trebuiesc coro
horate cu scrisoarea din 6 !unie a lui Iorclach~ càtré Macedonski 
. i cu rolul lui $tefan Jivkovici în aventura Stanei. 

Pàràsind Cotrocenii la 15 Mai 1821, Tudor ia eu sine te
:t.aurul 09tirii 1. Fie clin portmca iui Ipsilanti, fie clin proprie inij:ia
iva, Iordache il pânde9te la Gole9ti 9i-l prada. Spre deosebire 

cl anumiji autori, dupa cari Caravia ar fi · chinuit pe Tudor ga -
ind în captu9eala dolmanului sau aur 9i nestemate în vaJoar·~ 

él cinci .mii de galbeni 2, Aricescu a înregistrat spusele lui Io
ni}â Columbeanu, anume ca, în clipa prinderii lui Tudor, ar
ttl:l.u}ii i-ar fi luat, clin porunca lui Iordache, o perechie de desagi 
et' bani 9i un geamautan eu haine ~i hârtii 3• Iata în5à cà Mihail 
f3 iractarul, care a fost umbra lui Iordache, declarà sub pres-

re de juramânt, câj:iva ani dupace amândoi rivalii dela Gole9ti 
•rau inor}i, ca el a riclicat sacii plini de bani gàsi}i la Vlaclimi-

scu 9i ca i-a dus Stanei la Câmpulung. Olimpiotul însu9i vor
l ~te la 6 !unie de banii lua}i dela Tudor 9i da}i în pàstrare 
::>tanei. · Dacà pretextul uciderii slugerului va fi fost asprimea 
lui sau sperjurul fa}a de eterie, marturiile procesului din 1826--

828 nu -permit oare banuiala ca mobilul a fost jaful? Oricuni, 
1 dovedesc di a fost urmarea ei imecliata. In legàtura eu ac~asta , 

ni se pare semnificativà informa}ia clin notele lui Constantin 
H rescu; aghiotantul lui I psilanti, dupa care Tudor a fost cio
l dr}it de . Caravia în marginea Târgovi9tei, înaintea intràrii in 
orn9, chi~r în càru}a în care fusese adus 4, ceeace înlàtura ver-
iunea trÙ)Unal~ui militar 9i a osândirii slu~eruluï''în urma unui 

pr ces în regula. · 
Nàstµta în saraCie, Stana nu este decât o aventuriera avidà , 

, re speculeaza pe toata lumea, pe Iordache, pe Hagi Prodan -9i 
$tefan Jivkovici, , fugind eu acesta dela Câmpulung tocmai 

Io. Rotin, dupa.ce î9i c-µmpara o mo9ie din averea pandurilor 5 . 

A easta adultera sl>erjura trebuie _sa fi ajuns bogata ca sa poat_a 

1 Registrul po~tei arata ca tnca dela 12 Mai Tudor folosise i.p cai del a. 
Ou ure~ti la Gole9t117i Pite17ti , pro babil pentru calabalîc ; E. Vîrtosu, 1821, 

1/rt.to ~i fapte noi ; 99. _ 
2 l'. G: (Laurençon) , Co-up d'oeil sitr l'état actuel de _la Valacl1ie, Paris 

J 835 , P· 94; F. C. H. L: Pouqueville, Histoire de la régi'[iération de. la· GY~ce. 
Jlrn ·elles r825, vo!. II 353-354 ; Dârzeanu. ed. Iorga", 85. · 

3 C. A ri ce s-c u , Istoria, 248-249, ·255 n. 3. 
4. Ibidem, XXI n. 3. 
5 Dupa 25 Mai 1821 , v. Revista I stor-icèt, II 347-350 . . 
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imprumuta Eteria eu 5.500 galbeni printr'un zapis semnat de 
Ipsilanti, ce-i fagaduia întoarcerea banilor din viitoarea vistierie 
ua}ionala greceasca. Cum i;tirea provine dela Filimon, secretarul 
ltù Ipsilanti, n'avem motive s'o punem la îndoiala 1. Marinimia 
Stanei nu s' a putut manifesta însa decât dupa lovitura dela Go
lei;ti i;i înaintea trecerii lui Ipsilanti peste mun}i, adica între 2r 

Mai i;i 29 Iunie r82t 2 . 

Cât despre Macedonski, ne explicàm acum atitudinea lui 
dupa prinderea lui Tudor. Chiar daca rolul sau î.n rascoala 
dela Golei;ti nu este înca deplin limpezit, ai impresia cà , fiind 
în curent eu jaful lui lord.ache, nu 1n}elegea sa-i acopere fapta 
decât în schimbul unei despagubiri . Cum lord.ache recunoi;téà 
numai datoria defa 16 Februarie contractatà la îân}areni, Ma
cedonski il învinuiei;te de în9elaciune i;i se retrage CU H_agi Prodan 
la episcopia Râmnicului 3 . 

Dela Draga§ani însâ, Olimpiotul se scuza ca a dat Stanei 
banii lui Tudor în pastrare, de9i se recunoa9te clator càtre Ma
cedonski, fara sa spuna cât. Totu§i, în procesul dela Rotin, Ma~ 
cedonski se fere§.te sa ceara dela Stana o parte din banii pan
durimii, poate unde 9tia ca temeiul unei asemenea cereri era 
ilegal, poate iara9i unde î9i dadea seama ca fâra zapis n 'avea i;anse 
de câi;tig~ In orice caz, el nu invodi scrisoarea lui lord.ache din 
6 Iunie 1821 decât ca simpla marturie grafica . 

Rasfoind aceste file stranii, sim}i un fio r in spinare. Farâ 
v 01e te gândei;ti la condotierii Rena9terii italiene . 

Dar numai ivind documente din vremea lui Tudor, vom 
scàpa de amagirea povei;tilor pseudo-contimporane. 

1 I . I ' i 1 i m o 1\, Âax!p.-:-:>'1 

A.tena . 1859-61, Vol. IH 34·!. 
2 I bidew , H 1 91 . 
3 C h i r i a c P o p t• s c u , 

MARCEL ROMANESCU 

' . 
S':td.'I CA-O tfl.O'S(J) ·; , 

la I oq,;a , J::;:oarete conte111 pora-ne , 1 09-ll o. 
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NEXA 

'r ALMA.CIRE DIN l\iIOLDOVENEWrE 1 

opie dupa încheierea Tribunalului Ci' il Regïonal al 
Basarabiei, cuprinsa în hotarârea data în ziua de 
24 Aprilie 1828 în acjiunea porucicului în rezerva 

imitrie Machedonschi, contra serdaresei Olimpidis 
pentru suma de 2.500 galbeni. 

S'a hotarât : din datele pricinii se vède cà jaluitorul Mache~ 

d l ll · hi î~i întemeiaza pâra pe zapisul clin 16 -Fevruarie 1821 çe 
fost clat de càtre sojul numitei Stana.. Gheorgachie Olimpidis,· 

•th; 'le mâna unui · oarecare 'l'udor Vladimirescu, care este 
1'11\ llat ~i ca martor ; 9i pe doua ràva9e de asemenea ale· lui Gheor

jil ' hi Olimpidis, la fel clin anul 1821 Junie 5 !?i 6, din èare în primul 
~e l Olimpicli scrie sojiei. sale Stana pentru ca dânsa, îndatà 

1 • • 1 va primi, sa plateasca lui l\!Iachedon.schi bani:Î ce el îi datoreazà; 
. ~ galbeni nemte!?ti eu dobinzile cuvenite, !?Ï sà ia dela d,ânsul 

1, pisul ce i-a clat în acela~ an la 16 Fevruarie; iar prÎll. cel de al 
ilo iJ •a, raspunzând lui l\!Iachedonschi , se jura în numele lui Dum-
11 •z ' ll di banii luati de el dela un oarècare Tudor i-a trimis el 
1 ' t la Stana lui spre pàstrare ; în ceeace prive~te faptul éa 
M'. ·} donschi i-a sctis, cà el Olimpidis 1-a în~efot, el l\!Iachedonsch1, 
' llJl\ îl încredin}eazà Olimpidis, sà nu creadà zvonurilor minci-

111m. , deoarece el nu 1-a în9elat, ci se socote!?te dator a-i da banii 
d1\lorati de el, însà ca nu-i are eu sine în numerar. 

Pârâta Stana se apàrà împotriva acestei cereri prin aceea 
· zapisd 9i cele doua ràva9<: înfati!?ate de jaluitorul Machedonschi 
1 11 unt semnate de sojul ei ~i cà ele sunt false. $i daca dânsul 
111 fi av ut un zapis adevàrat, chiar ~i în acest caz dânsa nu s'ar fi 
o tit datoare sâ-1 plàteasca, deoarece mo~ia ce o are este a ei, de 

vr •m ce a capàtat-o dela primul ei so'j:, haiduc Velko. 

l Documentul n'a putut fi publicat în limba rusa d in motive de 'ordin 

l1 h11lc. 
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:M:achedonschi tàgàduiud aceastii declarajie, a înfà}i~at tri
bunalului urmatoarele dovezi : 

a) màrturia întârita de juràmânt facuta la Politia ora9ului 
Hotin, de catre Iani Olimpiclts, nepotul lui Gheorgachie Olimpidis , 
prin care acesta marturise;;te cà zapisul 9i cele doua rava;;e au fost 
semnate îritr ' adevar de unchiul sau, Gheorgachie Olimpidis ; 

b) marturia voev:odului sâ_rb Hagi Prodan, data farà jurà
niânt la Polijia ora;;ului Hotin, întarita la 27 Septembrie 1826, 

ca dânsul, înca din timpul ;;ederii sale în Valahia, 9tie ca Olimpidis. 
datoreaza moldevanului 2.500 galbeni potrfrit zapisului clin 1 6 

Fevruarie 1821 ; 

c) marturia ~sesorului colegial Stefan Jivkovici data în 
urma interogatorul{ii ce i s 'a luat de procurorul judetului Rotin 
~ide comisarul judecàtoriei ob9te;;ti a aceluia;; judej, prin car.e se 
chezasuie;;te ca zapisul aflat la Machedonschi este adevarat ;;i 
fa.ra nici o îndoiala este semnat într' adevar de în~a;;i mâna lui 
Gheorgach·e Olimpidis, 9i ca întreaga avere ce se affü în mâinile 
Stanei este a lui Olimridis ;;i este dobândita' de dânsul, iar m i de 
Stana, deoarece dânsa maritându-se eu dânsul · nu a\rea nirrdc, 
care declarajie Jivkovici a întarit-o prin juràmânt la Judecàtoria. 
judejultti ; 

d) la fel, întaritâ prin dare de jurà~ânt, màrtµria lui Mi
hail Bairactarul în care aratà cà din tinereje se afla neîncetat ;;i 
în toate locurile pe lângà Gheorgachie Olimpidis, pânà. ce dânsul 
-Olimpidis-;;i-a sfâr;;it viaja în 1821 . ~i de aceea are dânsul 
cuno;;tiinjà. sigurà ca atunci când Stana s'a maritat dupa Gheor
gachie Olimpidis, nu avea vre-o alta avere decât numai o salbâ de 
galbe ; i, pe care o purta la gât ;;i pe care dânsa a pierdut-o pe· 
timpul când a fu git de Turci ; t otodata Bairactarul _a adaogat ca 
pomenitul Olimpidis, împreuna eu dânsul, în Fe.vruarie 1821, 

s' a dus la Machedonschi 9i Vladimirescu, cari se aflau pe··atunci 
la îânjàreni, iar dupa înapoierea la Craiova îndatà. s' a împrà9tiat 
zvonul ca Gheorgachie a a dus ban!, cât anu me el nu ;;tie ; iar 
dupa aceasfa, la 20 Mai 1821, din porunca lui Olimpidis, a luat 
el Bairactarul sacii plini de bani gasÎji la Vladimireséu, pe care 
i-a dat sojiei sale Stanei, care se afla atunci în târgul Câmpulung: 

Temeiul pentru carè Judecatoria judejeana supune judeca}ii 
!}i aceste dovezi înfà}i;;ate de Machedonschi, se dovede;;te neînte
nieiat , potrivit ttrmatoarelor împrejurà.ri ;;i legii : 
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l n:'âi, aceasta Juclecatorie dorind a tiigadui ~rturia lui 
l uni Olimpidis, data la l olitia Civilii din Hotin sub luare de ju:-

mânt, se întemeiaza pe aceea~ . niarturie, tot a lui Iani, Çe ar fi 
f st facuta în fata acelei Judecatorii în urma cererii Stanei, însa 
f rà dare de juramânt, cum ca dânsul n 'ar fi sustinut la Politie 
•11 zapisul ar fi semnat de unchiul sau Gheorgachie Oliµipidis ;. 

cl r în legea lui Armenopol, cartea I, paragraful 6, capitolul 42 ; 

' legiuit ca ,,acel care màrturise;;te împotriva cuiva, nu mai are 
clr pt sa marturiseasca a doua oara în folosùl acèluia", ;;i oare s'a.r 
putea crede mai mult o màrturie fàrà dare de ju:ramânt, decât o 
ml1rturie fiicutà sub luare de juràmânt, semnatâ atunci de ,mâna 
p prie a lui Iani OHmpidis, cà -a:mbele ràva;;e ale lui. Olimpidis, 
nfàti~ate de Machedonschi sunt într'adevar semnate de mâna 

u.n hiului s.au Gheorghe Olimpidis ; 

In at doitea rând, de oarece jàluitorul Machedonschl, potrivit 
nt lesului legiuit al dovezilor arâtate, a dovedit în fata judecâjii 
· dânsul are drepturi, iar pârâta se împotrive~te lor; pentru care 
1 ri inà dânsa ;;i este datoare a dovedi ca zapisul într'ad~vàr lll.1' 

t ai sotului ei ~i cà el nu a împrJ!mutat dela dânsul, potrivit 
nt lesului legii amintitului Armenopol cartea I, paragraful 2 , 

· pitolul 7, unde s'a legiuit ca ,,acel care arata un lucru oarecare 
t · buie ~i sii dovedeascà, iar nu acela care se împotrive;;te" --: 

r dânsa, în loc sa înfati~eze dovezile, a dat la Judecatode cerere 
zi ând sa facii cercetare în casa 9i în hârtiile ràposatului Hagi 
P dan, printre care ea nàdàjduia sa gaseascà astfel de zapise care 
r putea descoperi drepturile ei; 9i Judecatoria judejeana, în loc 

' 'o sileasca potrivit înjelesului legilor sa-9i gaseascà singura do~ 
v zile ce credea ca-i sunt cele mai trebuitoare, a luat asupra-;;i 
t l o.torirea sa le caute pentru dânsa . Dând urmare cererii Stanei~ 

1 rcetat casa amintitului Hagi Prodan, 9i, gasind printre hâr
iil sale un zapis de 40 .ooo leva, dat §i semnat <leasemenea de 
1 ~ orgachie Olimpidis, 1-a socotit fals, ca ~i cel al lui Machedon
hi. Aceasta màsurà a Judecàtoriei · judejene este împotriva 

l gii, nedreaptà 9i dà Tribunalului bànuialii deschisa ca membrii 
lei Judecàtorii au lucrat cu partinire în folosul amintitei Stana, 

l arece ar fr fost în drept sa cerceteze casa susamintitului Hagi 
Pr dan numai când ar fi avut dovezi sigure cum ca _în acea casa. 

ascunde oarecare taina privind otcârmuirea ; iar pe temeiul ce
. •rii St anei, în care dânsa ~i-a aratat banuiala ca acolo s'ar fi aflat 
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hârtii în folosul ei, Judecâtoria era datoare sa pofteascâ pe Stana 
sa 9i le capete singura sau urma sa le cearâ pe cale legiùitâ dela 
mo9tenitorii zisului Hagi Prodan, însa fâra a-i sili, pentrudi de 
voinJ:a lor atârna sa le dea sau sa nu le dea, precum se spune în 
legea lui Armenopol, cartea I, paragraful 2 , capitolul 18: ,,In 
ceeace prive~te prigoana între doua parti, a treia numai atunci 
infaJ:i9eaza 9i urmeazâ sa facâ dovezi, câncl acestea nu sunt în 
paguba sa, iar când se întâmpla, atunci se împiedicâ siluirea" ; 
Dar Judecatoria judeJ:eana, precum se vede din dosar, nid n'a 
întrebat pe acei mo9tenitori, ci des~hizând eu sila lada, a ridicat 
de acolo tot ce a binevoit, iar dupa aceasta în chip samavolnic 
.a cautat prilej sa strice pâra lui Machedonschi, precum 9i zapisul 
gasit de el în amintita casa ; 

In al treilea rând, din numarul martorilor pe cari se sprijinâ 
;)tana 9i care î11 ~n11a stâruintelor ei au jurat la Judecatoria ju
de}eanâ, nici unul nu dovede9te 9i nu spune ca zapisul pe temeiul 
carnia Machedonschi cere banii, nuera al lui Olimpidis 9i ca acesta 
nu ar fi împrumutat dela dânsul, ci arata numai ca un oareca1e 
Ianko Popovici ar fi auzit dela Hagi Prodan ca pâra lui Mache
donschi este nedreaptâ 9i ca dânsul, Prodan, s'ar fi · lâsat de 
mârturia ce a <lat el însu9i, precum 9i câ Milo9 Saran:ovici, fost 
mijlocitor sau mai de grabâ împaciuitorul dintre Stana 9i JY.[ache
donschi, chiemat de acesta pentru a-1 împaca ëu Stana, ar fi vorbit 
d'i Machedonschi i-ar fi spus cà, dacâ dânsa îi va da 100 galbeni 
pentru cheltueli 9i o hârtie ca ace9ti ban:i au fost lua}i de Olim
pidis 9i cheltui}i pentru Eterie, dânsul nu o va turbura. Insâ din 
1mmarul acestor martori, supu9i de Stana jurâmântului, voevodul 
sârb Milo9 Saranovici, împreunâ eu un oarecare Constantin Ana
stasiu, au aratat : primul, Sar::movici, ca dânsul a auzit numai dela 
Ianko Popovici ca Hagi Prodan s'ar fi lasat de marturia ce a dat 
:iui Machedonschi; dar aceasta dovede9te ca ei au întrebat pe 
însu9i Hagi Prodan, care le-a raspuns ca Ianko Popovici vorbe~te 
nedrept ~ii-a încredin}at eu juramânt în fa}a icoanei câ Machedon
schi are dreptate ; în ce prive9te împacarea, Milo9 Sarano'\lici a 
arâtat câ, în urma rugamin}ii sale, Machedonschi i-a spus ca, dadi 
Stana îi va da într'un loc oficial marturie scrisü ca 9tie ca so}ul ei 
a luat dela dânsul acè9ti bani 9i i-a întrebuin}at pentru- Eterie,
atunci el nu se va àtinge de bunurile ei ; deoarèce Stana cerea ca 
o asemenea hârtie sâ fie scrisa de însu9i Machedonschi, iar dânsa 



û ON'.l'IUHL":rl J J. .\ l~1 J\OA:5TJ<:J.!EA J.CI TU>Olt l'],ADHURJ!i':C:U 2{f 

o Vll :;emna, atunci dânsul i-a spus lui Saranovici cà nu dore9te o 
\ tf 1 de împâcare. Sà-i dea dânsa lui acum rno galbeni pentru 

1'11 lt uelile ce le are deocamdata eu pâra în judecata pentrU dobân-
1 i r a banilor La fel )ii Constantin Anastasiu a arâtat: cà el · 
1udnte de vorbirea pentru împàcare, a întrebat pe Machedonschi . 

dn ·lt dore9te ca el Anastasiu sa-i fie mijlocitor, însâ Machedonschi 
11 spuns cà Stana se sile9te sa-1 în9ele )ii cà el, Anâstasiu, ca un. 
11111 cinstit de to}i, sa nu se amestece înfaptele ne' rednice ale Stauei .. 

In al patrulea rând, Machedonschi, pentru a dovedi mai bine 
zapisul pe temeiul caruia cere ' ace!}ti bani este adevarat, .. a. 

u l!.ti~at acestui Tribunal : A. doua rava!}e ale lili Ghe<?rgachi~ 
1impidis scrise în 1821, dintre care unul a fost gasit rl.e el la un. 

on r are Petre Glavce, iar altul la Enie Baciu, împreuna cu mar
i li ria. data de dân9ii sub luare de juramânt la J udecatoria jude-
1,11hii Orhei la 30 Nôer.wrie 1827, în care dân)iÎÎ marturisesc .di 

•• le ràva e sunt într'adevar ale lni Gheorgachie Olimpidis. Iar 
ü \, menea ca el Olimpidis a luat dela c1ânsul Machedonschi 
hui\i 9i cà semnatura pe acele rava!}e este desàvâr!jit asemana
too r eu semnatura de pe zapisul )iÎ de pe eele doua râva!}e înfati-

t mai înainte de Machedonschi ; )ii B . doua zapise date lui Pavel 
chedonschi de scriitornl zapisului amintit Tt:dor Vladimirescu, 

deasemenea farà nici 0 îndoiaJâ Stlll.t asemanatoare CU SCrÎerea .. 
i . mnatura zisului Vladimirescu depe zapisul amintit . . 

De!;ii Judecatoria jude}eana, între alte împrejurâri înscrise· 
n botarîrea sa, care deloc nu caut.a descoperirea adevarului ade

v rat în aceasta pricina, glasuie!}te câ hârtiile înfâ}i!}ate de Ma~ 
1•h donschi sunt false, deoarece semhaturile de pe ele nu au nici o 
ll M mânare eu cele pe cari le-a înfâ}i~at pârâta Stana; fiin.dca în 
do r nu se afla nici o dovadil ca rava9ele înfâ}i!}ate c.le Stana 
11111,t într 'adevar scrise !}i semnate de Olimpidis, .iar _în cele îri.fati-

11 le Machedonschi se afla un numar, de dovezi !}i marturia lui 
1 uni Olimpidis di acestea sunt semnate de unchiul sàu; la fol se 
1fHl marturiile lui Glavce 9i Enie Baciu, cari arata cà rava!}ele 
nfati9ate de ei sunt adevarate · !}i cari desavâr!}it se aseamana eu 
·! , precum !}i zapisele lui Vladimirescu, care d,easemenea au aceea9 . 

li man.are eu scrierea ;;i semnatura de pe zapisul lui Machedonschi ; 
J Îll sfâr9it, 9i pe cele mai sus pomenite dov~zi se poate pune., 
r r~ îndoiata, mai mult temeiu pe atare dovezi decât pe hârtiile 
t' tri nu sunt dovedite ca sunt scrise ·9i semnate de Olimpidis ;. 



In al cincilea rând, de oarece Serdareasa a spus, eu privirc 
la martorii cari arata di pâra lui Machedonschi este dre!_)ta, · 9i 
anume Hagi Prodan 9i Asesorul Colegial ~tefan Jivkoviéi, di 
E-i sunt pa rtinitori, ceeace a primit 9i J udecatoria jude}eana, di ei 
amândoi sunt du9ma:üii ei, adica Hagi Prodan clin pricina ca la 
dânsul s'a descoperit de asemenea un zapis de 40.000 leva, iar 
Jivkovici îi este clu9man fiinclca dânsa nu i-a platit 200 galbeni 
pe care îi cerea dânsul ; 

'fribunalul Civil Regional, dupa cercetarea eu bagare de 
seama a acestor împrejurari, a gà'.sit : 

intâi, cala marturia lui Hagi Prodan zisa Stana ~i-a aratat 
multumirea, de oarece dânsa însa~i s 'a silit prin dovezi deosebite 
.a dovedi ca amintitul Hagi Prodan a vorbit fata de unde 9braze 
·ca pâra lui Machedonschi nu este dreaptà'.; prin ttrII).are , daca 
acest lucru ar fi fost dovedit, dânsa n'ar fi sta:ruit pentru înlà'.tu
rarea dovezilor, ci ar fi dorit 9i mai mult sa se întemeieze numa.i 
·pe ce a vorbit dânsul,. ceeace nuera oprit de lege a:mintftului Hagi 
Prodan, de9i avea cleasemenea un zapis dela Olimpidis, C).at fiin~ di, 
potrivit lui Armenopol, cartea I, paragraful 6, capitolul 31, s1a 
legiuit : ,, Cel care a învinuit pe cineva îr.tr' o pricfua oarecate, 
nu este oprit sa dea marturie deasemenea împotriva lui în atta 
pricina. Dar daca se vor ivi motive speciale, atunei ÎI?- acéàsta 
împrejurare se va opri" ; 

1 !} . 

în al doilea rând, Asesorul Colegial Jivkovici, dându·$i ju
ra mâr_tul, a aratat °Câ 8tana, de~i 1-a jignit într' adeva:r prin faptul 
ca nu i-a platit, potrivit învoielii, 150 galbeni pentru.ca dânsul 
a adus-o en bine dhi. Câmpulung, însa aceasta pricin ". el a dat-o 
uitarii înca de pe atunci, 9i nu mai are fata de dân~a nici o ura, 
mai ales ca a adeverit priu juramânt adevàrul marturiilor salt>; 
in urma tuturor acestor împrejurari, dreptatea acestei pricini este 
dovedita prin atâtea dovezi, cari încredinteaza desa vâr9it ca zapisul 
într' adevar este semnat de mâna lui Gheorgachie Olipipidis, 
~i ca se întare9te în acest loc de dânsa ca ~i marturiile lui Hagi 
Prodan ~i Asesorului Colegial Jivkovid S\int adevarate, 9i ca 
amândouii aceste pon.turi sunt primite de lege, de vreme ce în 
-cartea I, paragraful 6, capitolul 8 din Armenopol s'a Jegiuit : 
-<.lespre martori tn:hnie sa afle care dintre ei este cinstit ~i fara 
·cnsu.ni:ri :;.'i eare este necinstit ~i desfrânat , a'l;rnt-san ~c., eao- sâ...n.u 



, 11 d sub invinuirea de a trage un folos pentru sine, dacà este prie-
11 11 11 luia pe care î1 înfati9eaza ca vechil sau prieten aceluia îm
po l. i u càru_ia el marturise9te, fiindca atunci nu niai este supus 
l 1 Hill 1ii 9i atunci se primesc marturiile lui, iar rândui la lor o 
1111·1· jt1decatorul, adica : el_ cerceteazà daca miirturise~te fa.ra ura 

11 t1 r ste9te eu dinadinstÏl unele vorbe, sau daca raspunde la 
1 tJ ·bare Îl~ a§a fel încât sa se poata credea ca raspunsul sau este 
11 1 •vt\rat; tot el, judecatorul, 9tie ce fel de ponturi urmeazà sa fie 

11 rcbuintate" . 
at fiind ca <lin toate împrejurarile se dovede9te dt zapisul 

11 L • meiul cà'.ruia Machedonschi cere,,cei 2.5.00 galbeni nemje9ti po-
1 1 niti, este într' adevar dat de Gheorgachie Olimpidis 9i ca aceastii 
t111 rie este dreapta, iar ave'rea, câtâ se afla acum în stapânirea 
p t i Stanei, se eu vine zisului creditor, atunci pe temeiul legilor 
~ · ~t ca creditorul Machedonschi urmeaza sà-9i ia clin aceea9 
1 • Î ll întregime sunia capitalului de 2.500 galbeni, precum ;;i 
dol lnzile legiuite de ro % pe an, potrivit rânduielilor în fiinta în 
Ill' tà provincie, socotind din ziua împrumutarii, adica dela 16 

11 ; rttarie 1821 pânâ în ziua platii; întrucât pricfoile de zapis nu 
11nt supuse cercetarii judecatore9ti, care odata eu în.fâti9area ama-

1 11u~ità, încheierea 9i hotârârea, da împricinatilor multumire, 
po lll'\ce~te Judecatoriei ob9te9ti din Rotin sa pa9eas~à la execu-
111 1 'lt pomenita ;;i sa multumeasca pe Machedonschi. Intrucât 
1 ·I J udecàtoria judejeana, înainte de încheierea hotarârii . ~ale 
1111 , 'a îngrijit sa chezà9tliasca pe jaluitor, potrivit mâsuril~t 

' .rmuirii 9i a îndatoririi însa9i decurgâ:p.d din paragrafttl 25- al 
· Ll.tului de întocmire, ba chiar 9i Q.upà'. hotarârea sa a slo_bozit 

~ li nulle cari au fost poprite de otcârmuirea isprâvniciei aceluia9 
l li 1 t in timpul când acela9 Tribunal a primit apelatia, sa fie mul
\ 11 mlt <lin averea ce se va vedea la fatà'., iar dac3. nu va fi destula 
pc• n ru îndestularea deplina a stimei ce i se cuvine lui l\<Iache
tlt1 1\, hi 9i daca se va dovedi cà pârâta, în timpul începerii acestei 
pt , ·ini, a avut o avere mai însemnata, pe èare dânsa în curgerea 
1 mpului a înstrà'.inat-o sau a ascuns-o eu dinadinsul, atunci sa se 
11 m reasca snma de la mà'.dularele de pe atmlci ale Judedl.toriei, 
, , . n sfâr9it, sa fie vestiti prin chiemari jaluitorul Machedonschi 

v râta Stana, ca în ziua de I5 ale lunei Mai viitoare sa se înfa
•z la Tribunal pentn1 a auzi hotârârea, de placere sau neplacere ; 
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iar pe de alta parte sa se pofteasca Judecatoria ob;;teasca s5.. 
gaseasca îndata .;;i sa popreascà toata averea mi~catoare ;;i ne
mi;;catoare, precum ;;i toate capitaluri:le bane;;ti de faja pe care 
le poseda zisa Stana, pentru ca sa nu le poata ascunde pâna. 
la pomenita îndestnlare . 

I,octiitorul Pre9edintelui : 
(ss) Consilier Civ1·1 Stamo, 
(ss) Consiler Satovski , 
(ss) Consilier Leonard, 
(ss) Consilier Kazimir, 
(ss) Consilier Iamandi, 
J,ocjiitor al Secretarulni Palàdn}~l. 

. Pentru adeverire : 
(ss) Secretarul Jacob A11don-iev 

Ie;;it din registru eu Nr. 165r. 
(L .S.) 

Pentnt verificare : 
(ss) $eful de birou Nho/a11. 

J>entru confruntarea talmacirii din moldo~ene~te en ori
ginalul: 

Tâlmaciul Tribunalului dvil al Basarabiei : 
(ss) Secretarul gubernial Jiian Go/ifk 

Din limba rusa de Vasi.te ,5tirb11. 



PLAN$A 1. 



PLAN~A Il. 

Manuscrlsul lui Tudor, parlt.a d . . . 
1 l 

e JOS a pnme1 pagi · 
zaru ul. a mljlocul randulul 10 d . . m, cu urmarea arzmdh• 

unde trebuie intercalai pri e ~os ;n sus, se vede cruciulita aril.t!nd locul 
mu a aos dela pag. 3 a manuscrisulul. 



PI.ANSA III. 

Manuscrisul lui Tudur: partea de sus a pagine! a doua, 
eu sfar~itul arzmahzarului. 



PLAN~A IV. 

Manuscrisul lui Tudor: jumël.tatea de jos a paginei a doua, 
cuprinzand începutul proclama\iei dela Pade~. 



PLAN~A V. 

P (J in 3 din manuscrisu! lui Tudor : sus, sfa.r~ltul proclamatiei dela Pade~ ; 

juM, ele doull adaosuri: pentru primul, v. plan~a Il; al doilea adaos trebuie 
intercala! dupll ~terslltura din ra.ndul 5 a! acestei pagini. 





li ! YZANTINISCHEN STUDIEN IN RUMANIEN 
I} MERKUNGEN UND ERGANZUNGEN ZU EINEM . ABRISS 

DER RUMANISCHEN BYZANTINISTIK •. 

Entwicklung der Byzantinistik in Rumanien erfolgte 
111 lg nen Gesetzen und unter Bedingungen, die sich vollig 

111 \. njenigen unterscheiden, die die Entstehung und Entvdck-
l 11 1 r byzantinischen Studien im europaischen Westen bestim-
1111 11 . ür Frankreich, das schon vomXVII. Jahrhundert an in so 

1 •lJ r H insicht ais Vorkampfer dieser Studien gelten kann, 
w für 'die anderen Kulturlander des Abendlandes bot Byzanz 
l 1 k der sich im Prozesse der Herausbildung befindlichen 

1 l ndischen Kultur, in wekher Elemente des byzantinischen 
u o gut wie nicht vorhanden sind - die gewohnten Be-

11 1 ungen eines Studienobjektes, das dem Forscher genügende 
1 11 bten schafft, um die notige Objektivitat in der Erreichung 

1 I' \rgebnisse zu verbürgen. Das grosse Werk der franzosischen 
11 • ntinistik im XVII. und XVIII. J ahrhundert von Ducange 
11 M ntfaucon und Le Quien, ebenso wie im vorigen Jahrhun-
1 \ 1 li E meuerung der byzantinischen Stu:dien, die ihren Ho-
1 tm.kt in der Organisierung dieses. Lehrfaches und der wis-

1 hnftlièhen Arbeit auf diesem Gebiete, im Kreise um Krum-
11 •h r oder naçh · dem Beispiele seiner Münchener Einrichtungen 

1\(l, tehen in gleicher Weise unter dem Zeichen einer wissen
h 1·f lichen Selbstandigkeit und Objektivitat, die von ·den an 

Il " nz gebundenen u alt'en Vorurteilen nicht getrübt werden 
o m.t n. \ · 

•s ist wahr: man kann dem- XVIII, dem Jahrhundert der 
11 kl11rung, eine Haltung vorwerfen, die für die byzantiniscpe 

tigkeit e bensowenig Verstandnis bewies wie für die politische, 
haftliche oder soziale Organisation des ostlichen Imperiums, 
genstand unzahliger Angriffe waren aus dem mangelnden 

rischen Gefühl heraus, wie es für das Zeitalter eines Montes-
111 u und ein:es Gibbon charakteristisch war. Diese Verstand-

1 1 igkeit hatte ihre Wurzel jedoch nicht in unmittelbaren 

3 
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Ressentiments gegenüber einer bestimmten byzantlri.ischen Men
talitat, die ja niemals direkt z.B. auf Frankreich oder England 
gewirkt hatte, sondern in allgemeinen Ueberzeugungen philoso
phischer Art, die sièh gegen das at.1flehnten, was man .damals 
Despotismus und Obskurantismus nannte; gleichviél in welchem 
'l'eile der Welt es in Erscheinung trat. ·-

Eine Ausnahme von dieser Unabhiingigkeit der a.bendlan
dischen Welt von Byzan:z scheint Italien gemacht zu haben, 
welches in grosserem oder kleinerem Aus~asse wiihrend einiger 
Jahrhunderte den byzantinischen Einfluss erlebt ;hatte. Wir 
müssen jedoch bemerken, dass auch .in diesem Falle das Frestige 
von Byzanz in felativ kurzer Zeit dahiµgeschwunden ist,_ vor allem 
unter dem Einflusse des K~tholizismus •. so dass in der Neuzeit, 
als man in Europa begann die byzantinischen Studien, zu pflege~, 
Italien sc.!ion lange sogut wie jede sichtbaie Spur des ostlichen 
byzantinischen Geis~es verloren · hatte und. vor allem jedes R,es
sentiment gegenüber d~m entschwundenen . Imperl.uni. Was be
trifft den romische Katholizismus für die konfessionelle Propa
ganda der papstlichen Kurie war es notwendig, eine vollstiindige 
Abwertung des Byzantinischen ni~ht · zu . unterstützten. Auf 
religiosem Gebiete wurde das frenische Thema jener wirklichen 
ode+ eingebildeten perpetua consensi~, unter gewiss~n Asp~kten, 

. .. . ' . ' ' . 

zwischen dem theologischen Denken der bdden Konfessionen, 
der griechisch-.orientalisc4en und der romiscli-katholischen, die 
in der rornisch-katholischen Polentlk der vergangenen Jahrhun
derte so oft betont wurde, ein Elemetjt der Anniiherung an Byzanz 
sowohl als Studienobjekt, vor alle~ wertvolt für , die"Reinerl:J:al
tung der Atmosphiire für die wissenschaftliche Fo:rschung.: : 

Ganz .anders liegen die Dinge in den rumanischen Laridern. 
Diese waren zutiefst durchdrungen vom byzantinischen Einffoss : 
jn ihrer Staatsorganisation, in der Kirche und in der Bildung. 
Dieser Einfluss war tells ein ur:mittelbarer, teils wurde e+ d,urch 
den Kontakt mit dem südlichen Slavyentum, .wirksam, das j~hr
hundertelang die byz~ntinisdien Vor.bilder in àktiyer '-'-eise den 
Donaufürstentümern.zugetragen hat; so dass diese .bis zum Beginn, 
des vergangenen Jahrhunderts, unter diesen Einwirkungen ste
hend, in der Welt des Balkans, gelebt haben, welche auf den 
verschiederisten Gebieten das Lebt;!.ll des byzariti~ischen Reich~s 
weiterlebt. Das Fortleben von Byzanz in Institutionen, aber noch 
ausgesprochener · der Exodus zahlreicher , konstantinopolitani-
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•h r Familien und einer ganzen Schicht von griechischen 
l nt llektuellen in die rumli.nischen Lander hat zu einer Er
•h inung geführt, die man die zweite griechische Rena_'ssance 

littf fremden Boden neuneu konnte, und die ihren Hohepunkt 
md in der ausgedE:hntE:n Tli.tigkeit der griechischen Gelehrten, 

d auf rumli.nischem Boden gegen Ende des XVII. Jahrhunderts 
1111 l wahrend des ganzen X VIII. J ahrhunderts bezeugt ist. ·· -

V. enn z . B. die ,,Byzantina"-Ausgaben des Louvre aus 
d m XVII. Jahrhundert oder die Studien und Ausgaben eines 

o r oder Montfaucon den Arispruch erhoben, . den Forschern 
11' t und Ausgaben an die Rand zu geben, die den philologischen 
1rorderungen ihrer Zeit entsprachen, und die in erster Linie der 
wl nschaftlichen Forschung dienen sollten, so muss gesagt werden, 
d . die in den rumli.nischen Lii.ndern erschienenen Ausgaben das 
{ r l:ige von viel überzeugendere:r:.- Aktualitat trugen. Photios, 

Jlos, Zigabenos oder J oannes Eugenikos ha ben in dm Für
ntümern ErstausgabE:n erlebt, dank der grossen, antilateini

•11 n theologischen Polemik, die mit dem grossen Patriarchen 
ou Jerusalem, Dositheos Notaras, begann, von Elie Meniates 

11 n l anderen fortge~ etzt wurde und das religiose Bewusstsein des 
nmten nachbyzantinischen Ostens im XVII . und XVIII . 

.1 hrhundert zutiefst erschütterte. Diese veroffentlichten und die 
1H bersehbare Menge der unveroffentlichten byzantinischen . 
'I' te die in der Ursprache und in rum1.nischer Ueber5etzung 
nmliefen , und bis in die entferntesten Kloster des Landes ent
w 1 r das polemische, antikatholische Schrifttum oder das 
ll tisch-hesych s ische Lehre verbreiteten, das so verschie:.. 
d n von dem lateinischen E.thos ist, .hatten- obwohl sie nieh:. 
1 , J ahrhu~derte nach. ihrer Abfassung -in Umlauf gesetzt 
wurden - die Bedeutung vori zeitgenossischen Schriften, die den 
l nt ressen einer damals gegenwartigen Sache dienteri. · 

Ebenso hatten das parli.netiche Schrifttum und.die Volks-
110 her, die aus Byzanz stammten, für die damat1ge Bildungs

ufe der lesekundigen Kreise in den rumanischen Landern sowie 
die os liche Geistigkeit, in die hinein diese Kreise gehorten, 

m allgemeinen den Wert von f~_renden Büchern erlaufenden 
1, ktüre, der sowohl das Bewusstsein historischer- Perspektive 

hlte als auch des relativen V. ertes, w!e es so charakteristisch 
. ( . den gebildeten Westen jener Zeit war. 

Nirgends, schliesslich, wie in der .Kirchenkunst byzantini
h r Herkunft ist der überragende Wert der Tradition deutlicher 
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erkennbar, dieser Tradition, dje g~bunden ist an die gleiche. stati
sche Auffassung byzantinischer Fortdauer ciurch die Beibehaltung. 
einer typischen Struktur, die sich jeglicher Entwicklung wider
setzt. Es besteht kein. Zweifel daran, dass zu den merkwü:rdigsten 
Sigentümlichkeiten der orthodoxen Geistigkeit im allgemeinen. 
auch diese Moglichkeit gehort, in einem gewissen Sinne entwick
lungshemmend zu wirken, wobei nicht nur das eigentliche geist
liche Le ben - dies ware immerhin ' leichter zu verstehen -
sondern, sogar, s_o weit wie moglich, die Kultur in eine .anhistori
sche Struktur gebn cht wird. Gewiss hat das Spiel verschieden~r 
entgegengesetzter Krafte allmahlich auch · in den rumanischen_ 
Landern di_ese starre Statik ins Wanken _ge~racht; es ist jedoch 
nicht minder wahr, dass sie ihre Spuren der alten ruma.nischen. . 
Kultur und Lebensauffassung tief ,eingepragt hat .. Im F ahmen. 
dieser alten Kultur kann man also nicht von einer Beschaftigung_ 
mit byzatitinistischen · Problemèn sprechen wie im · Abendlandè 
sondern eher nur von einem Fortleben byz-antinischer GeisÙgkeit~ 
Ueberall ist das Fehlen de'~ Distanz vom Objekt festz;~stellf'n 
die doch allein eine wissenschaftliche Forschung ermoglicht und 
bestimmt. 

Es muss also festgehalten werden , dass in diesem ganzen 
,,Rumanischen Mittelalter", welches nach Auffassung einiger 
jüngerer rumânischer Historiker bis zum Beginn des vorigen Jahr
hunderts gedauert hat, der byzantinische Einfluss bei uns, der 
sich im Laufe der Zeit unlOslich _mit neugriechischen Etementen. 
verbunden hatte und dies .:vor allem in der Zeit der Phanarioten
herrschaft, .in entscheidenéleni Mass~ und in . verscbiedenartigster 
Gestalt auf das rumanische Leben eingewirkt hat. Diese Konti
nuitat macht_es in der Tat in Jielfacher Hitisi~ht unmoglich, eine
"irksame Scheidung des byzantinischen -Elementes von dem 
neugriechischen durçhzuführen. i:>ieser Sachverhalt spiegelt s '.ch 
in _ den Arbeiten der gesamten rumanischen historischen Schule 
wieder, welche durch ihre lerufensten Vertreter der Byzantini
stik auch das Gebiet des Neugriechischen in jeue 'mit hineinge~ 
nommèn haben, da sie das Neugriechische als eine natürliche 
Fortsetzung von Byzanz ansahen. Pesgleichen ist die an mehreren 
abendlandischert Hochschùlen übliche 1'rennung v<:m Byz~titi~ 
nistik und .neugriechischen Studien im hoheren rumanischèn 
U nterrichtswesen noch nicht durchgeführt w or den. - · 

Diese innige Verbindung der beidèn Gebiéte in der Art und . 
Weise, wie sie ihren Einfluss auf die 'rumanischen Lander aus-, 
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lrt, haben, fiihrt uns geradewegs zu einem ausserordentlich 
1111 lndlichen Punkt in der Ges hichte der griechisch-rumani

• li n ziehungen, der das Interesse für das Studium der Byzan-
1 'ik in Rumanien ungünstig beeinflusst hat. 

Wahrend der Westen nach der Revolution von 1821 Kennt
Himmt v on den neugriechischen Werten und sie mit Warme 

1 8t, was einerseits der literarischen Romantik, andererseits 
1 I 1 1 litischen Interessen im ôstlichen Mittelmeer zu verdanken 

i se Tatsache hat auchauf dieAufnahmedesneugriechischen 
l11dlums im Westen bestimmend gewirkt -bedeutet das Jahr 

1 li .c für die rumanische Fürstentümer gc.rade den Augenblick 
H · brüsken Losung aus der alten politischen und .kultun·llen 
m iose des Rumanischen mit dem Griechischen und eine 

l 11 ·volle Behauptung des nationalen Lebens in alleu seinen 
kten. Die Ablehnung des griechischen Elementcs durch das 

111111tlnische Bewusstsein-auf die wir natürlich hier nicht nâher 
n hen konnen - hat sicherlich, abgesehen von anderen ge

fl hl lichen Erinnerungen und von dem, was in den grieèhischen 
t 1it ntionen seit Rhigas Pheraios unerfi llbar war, dem Bestre-
1 n aum geschaffen, eine natioPale Revolution hervon.urufen, 
d ürkische Reich in Europa zum Auseinanderfallen zu bringen, 
li m in neues Imperium ( oder wohl einen Bund), zu schaffén mit 
1 nso kosmopolitem Charakter, das jedoch auf griechischer 
, mtdlage mit unanfechtbarer rumanischer Untersti.i.tzung ruhen 
oil ; diese Untersti.i.tzung wurde jedoch von den Rumanrn abge-

1 hn. . Die Liquidierung dieser rumanisch-griechischen Gemein
·h ft, welche so viele politische, · religiüse und wirtschaftliche 
p kte einschliesst, erfüllt mit ihrem Widerhall fast das ganze 
rige Jahrhundert. Es ist erklarlich, dass ein solcher Bruch auch 

n d r Denkweise der rumanischen Gelehrten die ses Zeita bschnittes 
hwerwiegencle Folgen gehabt hat, und so sind wir Zeugen einer 

11 indseligen Haltung der neuen rumanischen Kultur geg1 ni.i.ber 
11 m, was griechisch war. Unter diesen Umstanden war ein Auf-

1 H.\hen byzantinischer und neugriechischer ·studirn nicht zu 
warten. Es tritt erst ein, als nach Losung des Problems der Grie

•h nland unterstellten Kloster und nach der Ausrufung der Un
bhangigkeit der rumanischen Kirche, also in den letzten Jahr
hnt en des XIX. Jahrhunderts, die rumanische Intellektùalitât 

1 ginnt, einen so peinlichen Konflikt zu vergessen und mit vorur-
ilslosen Verstandnis alles das betrachten wird, v.as in der jahr- . 

hundert angen politischen und kulturellen Zusammenarbeit mit 



38 AL; E:LIAN 

den Griechen fruchtbar war. ~o wendet sich also auèh diesesmai 
das Interesse der ru:giiinischen Historiker den gri.echisch~tumani
schen bezw. byzantinisch-rumanischen Peziehungen zu . Dieser 
Faktor der ,,Beziehungen" b!ldet, wie man sehen wird, ·.ein Leit
motiv fast der ganzen rumanischen byzantinistischen Schule, 
das von den auslandischen .Gelehrte1l nicht immer , verstanden
und ·richtig eingeschatzt wurde. Es wird .vielleicht nach t+nseren. 
weiter oben ausgdührten .Erlauterungrn auf :mehr VerstandniS. 
stossen. 

Der rumanischrn Byzantinistik, die also gegen Ende des. 
vergangenen Jahrhunderts ,erscheint, widmet Vasile . G~ecu,. 
Professor an der Bukarester Ûniversitat, seine in den Südost-F.or-
schimgen 7 (1942), -s. 164-2~1 .. erschienene Studie: Abriss der 
rumanischen ByzantinÎstik; d"iirch welche wir zu den obigen Be
trachtungen angeregt wu;rden. Iridem er die rumanische.Éyzanti-
nistik zumerstenmal vor eineniLeserkreis von auslandischen Wis~ 
sencli.aftlern 'darstellte, begegnete Grecu einigen Schwierigkeiten,. 
von denen man {m allgenieinen 

1
sagen kann, dass er sie erf olgreich. 

überwunden hat. In erster Linie hat ihn der ihm zur Verfügupg 
stehende begrenzte . Raum daran gehindert, langer bei der einen. 
oder der anderen Gestalt deren Tatigkei~ er l;lnireisst, zu verweilell. 
oder eine vollstandige Aufzahlung ihrer byzantinisti-schen Arbei
ten zu geben. Gewiss hatte G~ecus Arbelt unter anderenUm~tan,l
den viel von dem enthalten, was die vorliegeude Studie .als.Er-
ganzung bringt. Un9. zweitens: da der Verfasser die Aufgabe 
hatte, in seinem Abriss~ Me AnfangsverVl<irklichungen einer Dis-
zipliµ in einem Lande aufzuzeigen, wo · die wissenschaftliche 
Eewegung viel spater einsetzte · als in · den . Kulturlander 4es Wes
tens, musste er diese Anfange nachsichtig bË:urteilrn und sie selbst 
,d,ann erwahnen, wènn sie. nicht von eu;ropaischer Bedëutung, aber 
bezeichnend für die Anfange und die Entwièklung der rumani-
schen Byzantinistik ~aren. Die~ konnte einen .streng . kfiti~~heri 
Geist, d:eni die Probleme der 'vestlichÊn Byzantinistik vertraut 
;;ind, abstossen, musste jedoch gescl:ehen. Dies war auch Grecus; 
Einstellung, was dUS der grossen Zahl der _angeführten Arbeite~ 
hervorgeht, aber auch aus dem ieicht;n Vorwurf, de-n er Bànescu 
macht, (S. 189 des Abrisses) weil dieser sich in seinen RezensioneP~ 
(in · d~r Byzant inischen ZeiÙchri/t oder in Byzantion) nur mit ein.i
gen von den Sttid1en der rumanischen Byzantinistik bes.i::haftigt: 
~at, wahrend ,,noch mehr:ere \l,ndere diesbez ' gliche Stu,dien u'nci 
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t n verzeichnet zu werden verdienten" . Schliesslich hat Grecu 
111 Recht wünschte, das Gebiet der neugriecbischen Studien 

Il m. in Bei:ug auf die gri chisch-rumanischen Beziehungen 
t d 11111.anische Byzantinistik einzubauen, sicherlich oftmals vôr 

il 1 11r g gestanden, ob gewisse Zeiten der modenien Geschichte, 
11 1 w nn der griechische Einfluss sehr sichtbar gewesen 
1, wl in der sogenannten Phanariotenherrschaft, nicht dennoch 

W ortes vollster Bedeutung zu der nationalen Geschichte 
Il t l tunanen gehüren ; dann waren die sie behandelnden Studien 

lt 1 8· udien der nationakn Geschichte als der Byzantinistik 
li ' nde. Gewiss kann unter diesen Umstanden allein das 

'l' t 1 C fü hl des Forschers entscheiden, ebenso wie in dem N'ach-
1111 1 i te der dogmatischen oder h storischen Theologie ; auch 
tl schwehr zu entscheiden, wo die Dogmen-oder Kirchen-

M •hl hte als thrnlogische Dis.ziplinen enden und die Geschicl te 
tl t h zautinischen Geistigkeit beginnt. Mit sehr seltenen . Aus -
1 li m n ist jedoch auch hier Grecus Orientierung gewohnlich 
1 1•h· l . 

Was die Einteilung des Alrisses befrifft, die mehr einer 
f' I 1 onologischen und monographischen als einer systematischer 
11 11• llung folgt, so schliesst an die Einleitung (i. Kapitel, 

, t 4- 170) über die byzantinische Kontinuifat in den ·ruma-
<' h n Landern und die noch zogernden Anfange der Byzan-

1 1\ 11 ik in Rumanien die Darstellung der rumanischen Byzan-
1 n tik an nach einer kutzen Schilderung der Tatigkeit 'der 
11 1 tt lUt für orthodoxe Theologi~ an der Universitat Czernowitz. 
f', 11 1. n verstorbenen Byzantnologen; die sich einer ausführlichen 
Il h ndlung erfreuen, gehüren : J'.i. Iorga, D. Russo, G. Bal~. 
i , 111 tfrali, I. Bogdan und C. Litzica. Daneben werden auch noch 
11 1 l • , be'scheidenere N'amen erwahnt (S. 170-187) . lm dritten 
und l tzten Kapitel schliesslich (S. 187- 201) erfolgt die Darste!
l1111R r noch lebenden Vertreter der rumanischen Byzantinistik. 

n der vorliegenden Studei wollen wir der Disposition 
tl • ' US folgen und die Materie in der von ihm vorgeùommenen 

C )1 dnung gliedern. Selbstverstandlich werden wir die von ihm 
li\ hten Angaben nicht wiederholen , so dass umere Arbeit 

Il ais E rgauzung denn als Ueberarbeitung von Grecus Studie 
111 z L1 s hen ist. Ausser seltenen Berichtigungen bea bsichtigen ciie 
1 olK nden Seiten also, dem auslandischen Leser des erwahnten 
, I br1:sses eine Anzahl ihm unbekannter Arbeiten zu nennen und, 
1ui w it es moglich ist , auch einige Daten, welche die Tatigkeit 
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den Griechen fruchtbai- war. So wendet sich also auch diesesma! 
das Interesse der ru:g:_ianischen Historiker den griechisch~rumani
schen bezw. byzantinisch-rumanischen Peziehungen zu. Dieser 
Faktor der ,,Beziehungen" bildet, wie man sehen wird, ein· Leit
motiv fast der ganzen ruma_nischen byzantinistischen Schule, 
das von den auslandischen Gelehrten nicht _ immer . verstanden.· 
und richtig eingeschatzt wurde. Es wird .vielleicht nach unséren, 
weiter oben ausge'führten .Erfauterungrn auf 

0

mehr Verstandnis. 
stossen. 

Der rumanischen Byzantinistik, _die also gegen Ende des. 
vergangenen J ahrhunderts i erscheint, widmet V asile -G~ecu,. 
Professor an der Bukarester Universitat, seine in den Südost-For
schimgen 7 (1942), -S. 164-:-2~1 'erschienene Studie: Abriss der 
rumânischen Byzantin'istik, cfÜrch welche wir zu den obigen Be:.. 
trachtungen angeregt wu;rden. Indem er die rumanische.Byzanti-· 
nistik zumerstenmal vor einemLeserkreis v~n àuslandischen Wis~ 
sencliaftlern 'darstellte, begegnete Grecu einigen Schwierigkeiten;. 
von denen man i'm allgemeinen 'sagen kann, dass er sie erfolgreich_ 
überwunden hat. In erster Linie hat ihn der ihm zur Verfügupg 
stehende begrenzte _ Raùm daran gehindei-t, langer bei der einen. 
oder der anderen Gestalt deren Tatigkeit er t_mireisst, zu verweilen. 
oder eine vollstandige Aufzahlung ihrer byzantinisti-schen -Arbei
ten zu geben. Gewiss hatte G~ecus A~beit unter anderenl}m~Hin,.:; 
den viel von. dem enthalten, was. die vorliegende Studie alsEr~- -
ganzung brfogt. Ul\.d zweitens: da der Verfasser die Aufgabe 
batte, in seinem Abriss---dfoAnfangsverv.irklichungen einer Dis-· 
ziplin in einem Lande aufzuzeigen, wo ' die wissenschaftliche 
Bew~gung viel spater einsetzte als in den Kulturlander des Wes
tens, musste er diese Anfange nachsichtig brnrteikn und sie selbst 

-<'lann erwahnen, wenn sie. nicht von europaischer Bedëutung, abe:r 
bezeichnend für die Anfange und die Entwickltm.g der rumani-~ 

schen Byzantinistik ~aren. Dies konnte einen streng . kfiti~~hen 
Geist, d:em die- Probleme der westlichên Byzantinistik vertraut 
~ind, abstossen, musste jedoch gescl:ehen. Dies war auch Grecus. 
Einstellung, was dUS der grossen Zahl der angeführten ArbeiteR 
hervorgeht, aber auch aus dem ieichtffi Vorwurf, dèû er Bânescu 
macht, (S . 189 des Abrisses) weil dieser sich in seinen Rezensioner .. ~ 
(in d~r Byzantinischen ZeiÙchri/t oder in Byzantion) nur mit ei!li
gen von den Sttid1en der rumanischen Byzantinistik bes.chaftigt 
JJ.at, wahrend ,,noch meÏu:ere ~ndere diesbez ' gliche Studien und 
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11> it n verzeichnet zu werden verdienten' ' . Schliesslich hat Grecu 
il mit Recht wünschte, das Gebiet der neugriecbischen Studien 
vo Il m in Bezug auf die gri cbisch-rumanischen Beziehungen 
t Il rumanische Byzantinistik einzubauen, sicherlich oftmals vor 
1 Jlra.ge gestanden, ob gewisse Zeiten der modenien Geschicbte, 
'li> wenn der griechische Einfluss sebr sicbtbar gewesen 
111, wi in der sogenannten Phanariotenberrschaft, nicht dennoch 
1 l Wortes vollster Bedeutung zu der nationalen Geschichte 

11 1 umanen gehôren ; dann waren die sie behandelnden Studien 
li Studien der nationakn Geschichte als der Byzantinistik 

h r nde. Gewiss kann unter diesen Umstanden allein das 
1111 k g fühl des Forschers entscheiden, èbenso wie in dem N'ach
l 1 r biete der dogma:tischen oder h storischèn Theologie ; auch 
tl s schwehr zu entscheiden, wo die Dogmen-oder Kirchen 

•hi ht e als thrnlogiscbe Disziplinen enden und die Geschiclte 
1 yzantinischen Geistigkeit beginnt. Mit sehr seltenen Aus · 

hm n ist jedoch auch hier Grecus Orientierung gewôhnlich 
' ·h ig. 

Was die Einteilung des Alrisses befrifft, die mehr einer 
l' h' onologischen und monographischen als einer systematischer 
1 l tl , t llung folgt, so schliesst an die Einleitung (r. Kapitel, 

• 1 4-170) über die byzantinische Kontinuitat in den ·ruma-
1\ ·h n Landern und die noch zôgernden Anfange der Byzan-
1 ni ik in Rumanien die Darstellung der rumanischen Byzan-
1 11h1tik an nach einer kurzen Schilderung der Tatigkeit "der 
11 t ultat für orthodoxe Theologi~ an der Universitat Czernowitz. 
~ 11 l n verstorbenen Byzantnologen; die sich einer ausführlichen 
li h ndlu'ng erfreuen, gehëren : :r-.·. Iorga, D. Russo, G. Bal~. 

( , 'l'afrali , I. Bogdan und C. Litzica. Daneben werden auch noch 
1n I re, be.scheidenere N'amen erwahnt (S. 170-187) . lm dritten 

1t Il l letzten Kapit el schliesslich (S. 187- 201) erfolgt die Darste!
lung der noch lebenden Vertreter der rumiinischen Byzantinistik. 

In der vorliegenden Studei wollen wir der Disposition 
( ~ us folgen und die Materie in der voE. ihm vorgeùommenen 
( rdnung gliedern. Selbstverstiindlich werden wir die von ihm 

inachten Angaben nicht wiederholen, so dass umere Arbeit 
h r als Ergiiuzung denn als Ueberarbeitung von Grecus Studie 

unzusehen ist. Ausser seltenen Berichtigungen beabsichtigen die 
olg nden Seiten also, dem ausliindischen Leser des erwiihntert 

.J brisses eine Anzahl ihm unbekannter Arbeiten zu nennen und, 
< w it es môglich ist, auch einige Daten, welche die Tatigkeit 
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ein1ger Byzantinologen und den Sinn ihrer Arpeiten erlautern 
sollen. Da sie keine Bibliographie ist, · wird auèh unsere Stndie 
keine erschopfende Aufzahlung vQn Titeln sein, sondern wird 
eine Auswahl treffen, jedoch eher mit d~r Absicht, in U:mfassen-· 
der Weise diejenigen Na~en und Studien einzubezièhen, die . es 
wert sind, verzeichnet zu "werden. Vor allem hat sie die Absiçht, 
<lem fremden Lesèrkreis die Namen einiger rumii.nischer Forscher 
zur Kenntnis zu bringen, deren Fortlassung bei Grecu als stürend 
empfunden wurde, odù die in vol1ig ungenügender Weise behan
d~it wurden .. Wir wollen zuletzt noch bemerken, dass wir, da Gi:ecu 
mit der Erforschung seines },faterials n~cht, über das J ahr 1940 
hinausgegangèn ist- etwa ~m diese Zeit mag sein Manuskript 
abgeschlo~sen gewesen seîn -über dieses DatuP:i, auch nicht 
hinausgehen_ wollen. ' 

•••• 
Als Einleitung iu seinem A lri.ss gibt Grecti eine gute Schil-: 

derung des byzantinischen Einflusses und einiger Aspekte dei 
griechisch-rumanischen Kulturbezièhungen bis zum Beginn .des . 
XIX. Jahrhunderts .. Es wird jedoch ein betrachtlicher Teil des 

~ - . . 

religiosen $chrifttµ.msübergangen: namlich derjenige, der v<;enig-
stens bis zu diesem Zeitpunkte nu.r im Manuskriptv_orhanden war. 
Sowohl wegen der heftiger werdendeµ antilateiniSchen Pol.emik 
im XVIL und XVIII. Jahrhundert, die wir in unserer Einleitung 
erwahnten, als. auch inf~lge der . Bewegung . zur Ern~uerung des 
klosterlichen Lebens 'in dèr zweiten I!alfte des XVIII. Jahrhun
derts, die .unter de·m Einflusse von Athos stand, erleben die 
rumanischen Lander eine · starke V~rbreitung entweder ,der 
griechischen Abschriften oder vor allem der . rumii.nischen Ueber
setzungen orthodoxer theologischer Werke, und zwlir sowohl 
aus dem polemischen und homiletlschen als auch aus dem 'aske-

. tischen und moralischen Bereich. Aus diesem Grunde enthalten 
die Handschriftensammlungen . der_ grossen rumii.nischen Biblio
theken,. wie z. B. die Bibliothek der Rumanischen Akademie, 
zahlreiche Exemplare · des . Elias Meniates, Eugenios Bulgares, 
Nikeplioros Theqtokes und anderer zeitgezjos5ischer Verfasser 
und vor allem ungezahlte Opuskeln des '.Barsanuphios, Johannes 
Klimax und. Maxinios Confessor, Johannes v~n Karpathos, Ni
ketas Stethatos, Petros von Damaskos, Gregorios und Philotheos 
Sinaitai, Kallistos und Ignatios Xanthopuloi, ·. l,(allistos Kata
phygiotes, Kallistos Telikudes .und anderer, von denen ein Teil'. 
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1 1n rst enmal in griechischer Sprache erst von Nikodemos Agio-
1 L in <l>tÀoxo:Àio: 'twv Eepwv V'l'jr.ttxwv, Venedig 1782, gedruckt 
word n ist. Das fromme Buch des Agapios Landos schliesslich 
• 1~a p'twÀwv aw-cYJpio: , Venedig 1641 (sowie zahlreiche spatere 

t gaben), in dem es nicht an mannigfachen westlichen Ein-
11\ n fehlt, hat in rumanischer Uebersetzung einen ausserordent-

1 •11 n Erfolg gehabt, vor allem der III. 'l'eil, welcher den- 'l'itel 
gt : Die Wunder der Mittter Cottes, der als Manuskript auch 

Il . tiindig Verbreitung gefunden hat 1. Es ist klar, dass diese 
breitung des geistlichen Schrifttums byzantinischer · und 

ugriechischer Herkunft im XVII .-XIX. Jahrhundert eine 
w ·htige Erscheinung innerhalb der byzantinischen Kontinui-
11 und der griechisch-rumiinischen Beziehungen in den rumii-
11 h n Fürstentümern bildet und neben der 'l'iitigkeit der ru
rnl nischen Druckerpressen und der Verbreifong einer gewissen 
olk tümlichen Literatur, die Grecu im Vorbeigehen streift 

(,, 64), erwiihnt werden musste . 
In Verbindung mit der verdienstvollen Darstellung der 

ntinischen Kontinuitat, wie sie vor allem in den Ausgaben 
1 zantinischer und neugriechischer 'l'exte, die in den rumiini

•h n Fürstentümern verôffentlicht oder vorb1 reitet wurden,_ fin
l n wir nur einen einzigen Irrtum, der richtigzustellen ist. Für 

ln Werk ,,Das Leben der Heiligen" benützte der Metropolit 
1 r Moldau Dosoftei nicht, wie Grecu (im Abriss S. 165) behauptet, 
l n Chronographen des Dorotheos v on Mpnembasien der nach 

(\ ' Jl Aussagen desselben in einem mit Randnotizzen versehenen 
Il, mplar des Dosoftei in der Bibliothek der Rumiinischen Aka-
1 tni zu finden wiire. 'l'atsiichlich enthielt das ehemalige rumii-

11 he Codex 1828 der rumiinischen Akademie den Chronogra
plt n des Mathaeus Kigalas 2 und die ,,Alegerea" des Agapios 

l Ueber die l\Iinimi le M aicii Dom11ului ('Vnnder der JY~utter Gottes) und 
lh · 11 Umlauf in den rumanischen Landern, siehe JS". Car t o j an, Cifr/ile populare 

Il Waratura româ11eascii (Die Volksbücher in der rumanischen Literatur) , Bd. 
11. , Epoca influen#ei gi•ece~l i (Die Zeit des griechischen Einflusses) , Buk. 19 38, 

' 11 5-1 30 . 
2 Nia l:6vr.<jit~ a tœq>~pwv Eatop~ciJv ... rI . Ausg., Venedig 1650. Diese Ausgabe 

1V11r •, , L e g rand unbekannt, B i bliograph-ie hellénique d·11 XVII siècle, Bd. Il 

(IV d ie D rucke aus den J ahren zwischen 1645 und 16ço beschrieben sind), Paris 
1111)4 ; cf. idem, idem, Bd. III, S. 81-92 (Additions), wo die Beschreibung ebenfalls 

hlt . Ueber den Chronographen des Kigalas und das Problem des Zusammenhan° 
M ~ i wischen der ersten Ausgabe von 1637 (recte: 1650 !) und der zweiten von 1650, 
• I h D. R u s s o, Studii istorice greco-române ( Griechisch-rumanische Geschichts-

11 d le11), Bd. I. , Buk. 1939. S . 87-9r. 
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Landos 1, die beide im Besitze des Dosoftei waren, der sie für das 
oben erwahnte Werk verwendete, zusammen mit anderen hagio
graphischen Schriften. 

Eine LÜcke stellt meiner Meinung nach auch bei der Bespre
chung der Tatigkeit des Johannes K~ mn ~nos, des Metro
politen Hierotheos von Dristra (Silistr~) , die Fortla~sung seiner 
Schrift über das Leben Johannes VI. Kantacuzenos ·dar, erst vor 
einigen J ahrzehnte un ter dem Ti tel : I oannis C omneni medt'ci ~ 
Vita Joannis Cantacuzeni, Romajorum imperatoris. edidit Chry
santhus Loparev- Samarovensis, Petrol- oli 1888, 14 S. ';veroffent
licht wurde . Das Opusculum war uns n1cht zuganglich; ·aber es. 
bleibt einer genauen Untersuchung vorenthalten, ob die Arbeit 
des Johannes Komnenos nicht - inmitten. einer Produktion 
ohne Ziel und ohne wissenschaftlich~ Disziplin - nebèn seinem 
Upoa-;..-Üv-ritcXptov des Berges Athos nicht den Beginn der Byzanti-
n1st1k aur rumanischem Boden da~steht 2 • • · 

N ~ch · eine Bemerkung, be~~r wir zu ·der -Darstellung der 
neuren Zeit übergehen. Grecu bemerkt (in seinem A.lriss, -S. 165) 
mit Recht : ,,Es gibt auch hinreichende. Spuren in der altruma
nischen Geschichtsschreibung, .. dass sp mancher byzantinische 
Chronist und Historiker stark zu Rate gezogenund benutzt .wu.rde' ". 

Die se B~hauptung, die nicht in dem Miisse entwickèlt we1 den 
konnte, wie sie es verdiènte, musste zum mindesten begieitet wer-: 

.,den von Hinweisen aufWerk~, die aufdiesem Geb_iete massgebenèl 

J 'fü p,.Eo~ xa).oilµsv ov "Ex), 61~ov 'tOu'tfo'hv ol <iipat6upot ~tot 'tW'I 0.1iw1 .. 

Venedig 1b63. :Nachdem :N. Ior ga in Istoria literc1t urei : romane~ t i (Geschiclttt: 
der rumanischen .Literatur) , Bd. 1, 2 . · Aufl. , Buk. 1925, S .. 388-390 von dem Vor
handensein dieser beiden Schrjften in de.r Bücherei des Doscftei gesprcc~1en h a tte 
sowie von der Tatsache, dass der Metfopolit .sie -benützt hatte, w ies lu 1 i a n 
9 te f a ne s c u in seiner von ·seltener Gelehrsamkeit zeuge.nden Stii'd ie Leg<~de· 
despre S/. Constantin fo titera tttra rom ând (Legenden um Hl. K onstantin in der 
rumanischen Lit_eratur) , .erschienen in der ·. Revist a. I stol'ict'I. romând (Rumanische· 

_!{istorische Zeitschrift) , i (1931) , S . 261-"-266 n ach , was das h agiogr aphiscl:e · Wt:rk. 
des Dosoftei den beiden weiter oben erwahnten ·Werken verdankt, ebenso wie. 
auch anderen, zu _denen a uch der Chronograp h des Dorotheos yon Mon(mb asien 
(L . c. S. 266, 1) gehort. Vielleicht hat diese let zte F es t steUung Grecùs Irrtum. 
veranlasst . 

2 Ueber. Joh annes Komnenos und seine T atigkeit kan~ iuder Skizze de& 
Ath. P apadopulos-Kerameus n achgeJ.. sen we.rd( n , in . Hu r 111 u z a k i ,' Docu 

m en te, X III, Buk. 1Ço9., S . 36-38 der Einleitung , sowje' in der dort angege
benen Bibliographie. 



DIE llYZA..'ITINISCHEN STUDIEN 

1 d. Zw i oder drei Angaben in dieser Richtung dürften u:n~ere 
Il 1 ndis hen Leser vielleicht interessieren 1 . 

f .i E ingliederung Coust an tin Er bice anus (1835-
l! jl 1) ln. diese Einleitung, die sich mehr auf die byzanit_insche 

0111 nuitat in Rumanien als auf die Anfange der _Byzantinistik 
· ht , besteht zu Recht. Erbiceanu gleicht in der Tat durch seine 

1 1 li terte und kritiklose Tatikeit, durch seine theologischen 
1111 1 n, denen er mehr als guter orthodoxer Christ denn als 

1 n ' der byzantinischen und nachbyzantinischen Kirchen.-
1 •h hte und-Literatur <lient, durch den Stil seiner Schriften_ 

111 hr inem jener alten Lehrer an einer der fürstlichen Hoch-
11111 1 n als einem Gelehrt(n im neu(n Sinne dieses Wortes. Sdne 

lt 1 uugleichwertigen Schriften verdienen eine breitere Darstel-
1 111 ni ht . Zu den von Grecu ei wahnten Arbeiten kann jedoch 
1 h hinzugefügt werden : Man·uscripte grece§ti: existe_nte în Bi-
11/ 11 / M Universitii(ii din la§i (Griechische Manuskripte dei: Uni-

1 rtsbibliothek von Jassy) in der Revista Teologicâ (Theolo
llt'lJ Zeitschrift) Jassy 3 {!885) S. 214-215, interessant vor 

Il in durch ihr Datum, ebenso wie die, zusammen mit Xenopol, 
r f ntlichte Arbeit : Serbarea ~colarii dela I a§i (bie Schulfeier 

Jassy), Jassy 1885, in der der · Càtalogul expozi(iei (Der 
l der Ausstellung) (S. 254-412) von bleibendem Interesse 
wo - nach sic : erlich überlebten Normen - auch eine 

11 hl griechischer Manuskripte aus ôffentlichen oèler privateu. 
11 11 mlungen beschrieben sind, und schlièsslich: Iston:a Mitro

~ot1d Moldaviei §i Sucevei §i a Catedralei Metropol?'tane din la§t 
l hichte der Metropo:ie der Moldau und von Suceava sowie 
il î tropolitankathedrale von Jassy), Eukarest 1888, XCVII+ 

18 1 LVI S., mit griechischen Texten, (c'enen run:anische Ue
h r tzungen beigefügt sind), welche sich auf politische un-d 

.l Siehe vor alle1n die angeführJ:e Arbeit rnn D. Rus so Studii is torice 
W"' ll • l'0 1111foe ( Griechisch-rumanische Geschkhtsstudicn); Buk. l 939 , Bd. I. , S. 
111J ,1 Ud. II, S. 515-517. Über den Umlauf der byzantinischen, geschichtlichen 

1111 u krip te in den rumanischen Liindern, durch den manche Einflüsse geklart 
!I n konnen, s iehe N. Iorga, By.?antske kro11iky v Rumunsku, in Sborni k ven 

l'111 osl11 vu Bidlwi, Prag 1928, S. 107-uo. Über den l.'mlauf gewisEer Crono-
11 111 ph n uud byzantinischer Chronikenfragmente in slawischer Über~etzung in 
ol Il umanischen L ilndern . sithe auch Iulian ~tefànescu.<Cronogra/ele 
11 m1foe,• t i : lifr!d Danovici, pa r lca I> (Die rumanischen Chronographen vom Typus. 
H 111<•v ki, Teil :q il~ der Revista . l storicd Românii (Rumanische historische Zeit
•11hrlft ), 9 (1939), S . l-3 . 
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religiose BegebenheitEn vor allem aus dem Anfang des XIX. 
Jahrhunderts beziehen. 

Bevor der Verfasser zu den eigentli~hen Schopfern der 
rumanischen Byzantinistik der Jetztzeit überging, batte iinmer-
1 in in einigen Worten auch der neuen Hinwendung zu den grie-·_'·· 
chischen Studien in den neunZiger Jahren des vergangEnen J ahr-

~hunderts gedenken müssen. Wir wollen hier nicht noche'inmal von 
-den Grfu:tden sprechen, welche nach der REvolution· von "1821 
eine Entfremdung von disesem StudiengEbiet zur Folge hatten 
.sowie die hefÙge Abneigung gegEn alles', was griechis~h war . 
Tatsache. ist, dass es bis in die letzten Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts auch unter den Gebildeten nicht an solchen fehlte 
die der Fhanai:iotenherrschaft nur Schlechtes nachsagten, wie 
.z., B. Pompiliu Eliade, de:r in seiner Schrift : De l'influence fran
ça1:se sur l' esprù Public e,,;, Roitmanie. Les origines. Etude siir l'état 
de ta société roumaine à l'époque d~s règnes phanariotes, Paris 
1898, XI +436 S. sehr harte Anschuldigungen gegen das Griechen
tum vorbringt, welche dem Geiste _entsprechen, _der traditionell 
zu werden begann. Sicherlich geh6rf zu den wirkungsvollsten 
Versuchen, die Wahrheit auf diesem Gebiete wieder herzustellen, 
der Vortrag N. Iorgas Cuttura romîna supt Fànariotl (Di~ rùnl'-:i . .:. 
nisçhe Kultur unter den Phanarioten), de~ er am 8. FebrU:ar 1898 

-im ,Rumanischen Athenaum hielt1, und dessen Bedeutu:hg Grecu 
.:ni~ht über.sehen hat . (Abri ss, S. 175). Nicht minder wahr ist jedoch, 
d.ass der erste bedeutende Forscher, der in èfuem-gross?rtig ahge
l~gten Werk, dem jedoch alle Methoden.f hier . der altèn histori
schen Schule anhaften, versuchte, die Phanariotenze1t zu rehabili
tieren, V. A. Ure c 'fi a ist. Iri dem Vorwort sein~s Werkes Istoria 
Româniloru,- (Geséhichte der Rumanen), Seria 1774-1786, Bd. r,·. 
Bukarest 189! , das an den ,,wohlwollenden Leser" _gerichtet ist,' .· 
fahrt Urechiâ, .nachdem er die Zahl der Fürsten a,us rumanischem 
Stamme aufzahlt, die im Phanariotetljahrhundert regiert haben, 
nachdem er gegen die Vernachlassigung dieses Zeitabschti.ittes in 
den Lehrbüc~ern der 'Geschichte von A: T. Laurian; Aron Florian 
·und _sogar Xenopol und Tocilescu protestiert - er wirft ihnen. . 

1 Siehe :N. I _or g a , Doua con/e rin/i. I Lupte_le R omînilor c~ T~rcif del a 
Al i haf-Vileazu.l încoace. II Cuttura romînit'supt.F anarioff (7-w'!!i Vortrage I Die 
.Kiimpfe der Rumiinen mit den Türken seit l.V.( ichael de~ T a pfere . II Die ruma -_· 
nische Kultur unter den Pha na rioten). a m Rumanischen Athenaum am 1. u~d 
.s. Februar 1894 vorget ragen, Bukarest 1898, S. 51-108 . 



DIE llYZANTIXl tiCHEN STt"DIEN 

bertrie bene Sentimentalitat in der Beurteilung der Tat
n vor und ' or allem die Ignorierung des Quellenstudiums bei 

hung des XVIII. Jahrhunderts - mit einer Klarheit der 
hten und einem Mut des Ausdrucks fort, die beide eines 

1 o n Historikers würdig sind. Wir müssen betonen, dass dieses 
f r t lndnis sich in keinem der folgenden vielen Bande des gros-
1 1 Werkes verleugnet, das trotz seiner nicht zu leugnenden_ 
1 n 1 den Wert einer ersten Anstrengung behalt, der verachte-
11 n •.p0che der rumanischen Geschichte Gerechtigkeit wider-

1 1 lt r n zu lassen 1. Auf den Spuren Urechias nahm N'. Iorga dieses 
'l' i m wieder auf und fügte hinzu, was er mit seinen ungewohn-
1 1•h n Gaben als Denker und Politiker, seinem weiten Gesichts--
1 11 und dem nicht erlahmenden Schwung seines Geistes bieten 
l nnut . Die Wirkung trat verhaltnismassig rasch ein 2, und 
tl m Umschwung der Gesinnung am Ende des vergangenen 
11 h bunderts verdanken wir zweifellos die Moglichkeit für die 
11, n ·wi klung der byzantinischen und neugriechischen Studien. 

1 l umanit:n. 

• • • 
1 Wir führen einen wesentlichen Abschnitt aus dem weiter oben erwiihnten_ 

o w rt an, die unserer Auffassung nach einen Markstein in der modernen ruma-
118 h 11 Geschichtsschreibungbedeutet und zugleich Wege bahnt für die Geschichte 

il r riechisch-rumanischen Bezi~hungen (l. c., S. 2) . 
.. .... .. Alle Generationen, die durch unsere J ahrhunderte gegangen sind 

( ~ I ), haben dieses Jahrhundert ( =das XVIII., das J ahrhundert der Phanarioten) 
11111 h st ark -gefarbte, aber hier irreführenden Brillen des Rumânentums gesehen_ 
l tl ll noch grôsserer Schaden ist daraus erwachsen, dass die Taten der griechischen 
11 rit 11 oder diejenigen, die sich wiihrend ihrer Regierungszeit ereigneten, nicht 

111 hend erforscht wurden; die gegenwârtige Generation ist ohne ihre Schuld 
111 V u ilberzeugt, dass erst von J ahre 1821 die Tâtigkeit der Nation in den man-
111 fa ben kulturellen, sozialen und politischen Richtungen beginnt. Mit Lazll.r 
1111 1 Asaki, vor allem mit Tudor Vladimirescu will sich die neue Generation 
111 hritte erklâren, die das Rumânentum in unserem J ahrhundert gamacht 

araus kommen die Irrtümer aller Art". 
:.1 Siehe u. a. die Kompilation eines nicht sachverstandigen,aber gutglii.u

ltl n Forschers: Const. V. Obedeanu, Grecii în 7ara-Româneascd, eu o 
/ lvl re generatâ asupra stdre-i culturale pând la 1717 {Die Griechen in der Walachei 
11d luem Ueberblick über den Zustand der Kultur bis zum J ahre 1717), Bukarest 
1 , X II+1060S.Vgl.dochauch G.M.Ionescu, Influen/a culturiigrecesci 
Ill Muntenia §i Moldova eu privire la B iserica, $coald §i Societate (I35<)-1879) 

(Ill Wirkung der griechischen Kultur auf Kirche, Unterricht und Gesellschaft 
111 Wo.lachei und Moldau. 1359-1879). Bukarest l9co, 284+XXII S. wo die 
puren der alten, feindseligen Stellung gegenüber den Griechen noch sichtbar sind-
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Von dem Augenblicke an, als das Stt!dium der Byzantinistik 
in Europa einen so · aussergewohnlichen Aufschwung genom
mén hatte, -es war in den neunziger Jahren des vorigèn Jahr
hunderts - _konnte auch in 'Rumanien ein Anwachsen des In- . 
teresses für di eses Studiengebiet beobachtet werden sowie eine 
strengere Handhabung der byzantinologischen Stud,ien, was z. B. 
auch dadurch erreicht wurde, dass die _Byzantinistik als Lehr-/ 
fach in den -rumanischen Universltaten, Eingang fand, zunachst 
in Gestalt .einer im Jahre 1906 eingerichtet~n Vorlesung .an der 
Philosophischen Fakultat in Bukarest, die dann im J ahre 1915 
in einenï Lehrstuhl ~ingewandelt wurde. Zwei weitere Lehrstühle 
kamen nach d:er -politischen Einigun·g v on 1919 in .Klausenburg 
und Czernowitz ·dazu. Obwohl diese ' Studièn in dieser · Epochè 
.m.ehr auf die.Beziehungen des àlten ·Byzanz und des neùeren Grie
chentums mit den rumanischen Landern gerichtet sind, über
schreiten dennoch hervorragende Manner der rumanischen By
.zantinistik nicht selten diesen Rahmen, indem. sie Problenie der 
politischen und okonomischen Geschichte, der · Kultur~ und 
Religionsgeschichte anscl\n~iden, die ausschliesslich 9.em byzan
·tinischen Reiche arigehoren. Auch kommt es vor, dass sie sich 
mit den Beziehuugen der byzà.ntinischen \.Velt mit andereu als de.11 
rumanischen Gebieten bescbaftigen. In der gleichen Zeit beginnt 
auch eine gewisse Entfaltung der philologischen Forschting in " 
"Forni von Stuqlen über die mittel- und neugriechische Spràche, 
Veroffentlic:):iµng von Texten od,er. Versuchen literaturgeschicht-
1ic;her Art. In~efha;lb dieser Neuorientierung ·mu,ss àuéh zwêifellos 
des Einflusses der. abendlandischen Wissenschaft auf einige ~on 
-den rumanis,chen ByzantTnolqge·n gedàcht werden. Die Vorlesun-= · 
gen an deutschen odèr franzosischen Hochschulen, die Doktorar
beiten, die sie m~chen mtissten, die ~issenschàftliche Atmosphtre, _ 
in der sie heranreiften, wirkten bei dièsen jungen Gelehrten · 
dahin, dass .sieh ihr Gésichtskreis erweiterte. Auf diese 'weise 
siclÏerten sie den Bemühungen der rumanischen ;I3yzantiJl;istik, 
die ihnen anvertraut war, einén _ehrerivollen Platz nebeJ1 den 
Ergebnissen cler europaischen WÎSsen'schaft. . 

Aber schon vor dieser Periode bewies eine der rumani
schen Fakultate:i;i., namlich die griechï°sch-orientalisch Theolo
gische Fakultat der Czernowitzer Universitat ihr Interesse für 
byza!ltinische Stµd,en, und zwar noch vor Angliederung der 
Bukowina an Rumaµien. Grecu, als ehemaliger verdicnstvoller 
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Prn l' s r an der Czernowitzer Universitat, zahlt ausführlich die 
1 h it n der Professoren dieser Fakultat auf, die zu unsereri 

n tande in Beziehung stehen, obgleich einige diese Ehre .. 
1 im Hinblick auf ihren Gegenstand, teils ihres allzu deutlichen 

1 on pilatorischen Charakters wegen nicht verdienen. 

In der neueren Periode byzantinischer Forschungen in Ru-
11l n bleibt die glanzvollste Penonlichkeit sicherlich N. Iorga, 
n 1sser auf vielen anderen Forschungsgebietcn auch auf dem-

11 n der Byzantinis1i als Anreger gewirkt hat, bevor diese 
1111 I,ehrfach an den rum · nischen Hoèhschulen emporgerückt 

1. Mit Recht setzt ihn Green an die Spitze jener dii majores, 
r Disziplin der rumanischen WissEnschaft , und widmet ihn1 

1 li etusführliches Kapitel mit richtiger Beurteilung des Werkes 
1111<l d r Tatigkeit dieses berühmten Gelehrten als Anreger und 
t Ir müsator, der dem offentlichen Leb!!n und der Wissenschaft 
1 umllniens viel zu früh entrissen wmde. 

~s In teresse N . Iorgas für die b yzantinische und neugrie
h Forschung hat eine doppelte Ursache. Finerseits waren 

li wissenschaftlichen Arbeiten seiner Jugend, welche sich 
Ill t den Kreuzzugsprojekten, vor allem des XIV. Jahrhunderts 
h ·Mftigten (seine Diplomarbeit an der Ecole des Hautes Etudes 
llll r s de la Sorbonne hiess: PMlippe de Mézières (I327-I405) 
t la croisade a it XIV-e siècle . Paris 1896), die iJ:m. der byzant:i,ni-

10 b n Welt nahebrachten, als diese Welt im Niedergang begriffen 
Wlt ' und unaufhürliche Hilferufe an das Abendland richtete. Es 
" r also nur natürlich, dass die Wi~sbegier des grossen Histori

e ihn auf das Gebiet dei byzantinischrn Geschichte tr1eb, 
r jedoch, ebenso wiè die Geschichte des osmanischen Rei

••h mit Vorliebe unter dem Gesichtspunkte ihrer Beziehungen 
i um Abendland nach abendlandischen Quellen studierte . Iorga 
z igte sich immer als ei; er der grossten Bewunderer dieser ,,fran-

1 hen" Lebensfahigkeit, die sich j(des Mal als sie in Berührung 
mlt diesem sich anflossenden "\Velt des nahen Osten kam, so er

nunlich offenbarte und so erklart es sich, warum er in seine~ 
ungezahlten Studien, wenn er den geographischen Raum von 
U zanz und des Osmanischen Reiches wahrEnd der letzten 

hrhunderte des Mittelalters betrachtet, skh mit Vorliebe dem 
zt1wendet, was er wechselseitige Durchdringung von Orient und 

kzident nennt, wobei er sehr oft bei den Abendlandern verweilt 
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als dem dynamischrn Element, das die statisc.he Herrschaft der 
Formen von irgendwie hieratischem Kulfortyp des . Orients er
schüttert und zerbricht. So verweilt Iorga mit Vorliebe bei à.en 
Beziehungen yenedigs und Genuas mit Byzanz, bei der katalani
schen Expedition der Almugavaren, bei der Herrschaft · Hospi
taliter in Rhodos und vor allem bei . der franzosichen Expansion 
im nahen Qrien.t, beginnend· mit dem ersten Kreuzzuge. Und wie 
eine standige Begleitmusik dieser Studien hat Iorga jahrelang 
eine eindrucksvolle Anzahl .von Banden Note §i . Extrase (Anmer
kungen und Auszüge) veroffentlicht, _die skh auf die Versuche 
eines Kreuzzuges im XV. Jahrh.JJ.ndert beziehen. Als mit der Zeit 
seine Erfahrung imni.er reicher wurde, begann Iorga die ·by'Zan
tinische . Welt. aùch von .efüem anderen Gesichspunkte aus iu·

erforschen, vor allem interessierten ihn die sozial-politische Or
ganisation und die Lebensformen, die die geniale Intuition des. 
Historikers in so vielel! . ,,gemeinsamen Institutionen" des ~uro
paischen Südostens oder in der politischen ~nd administrati:ven 
Struktur des Osmanischen R~iches wieder~ufinden ver~ochte. 

Von den neugriechischen Studien und den griechisch-ruma
nischen Beziehungen hat sich Iorga wahrscheinlich · ang< zogen 
gefühlt, weil in seinen Adeni zum Teil griechisches Blut floss, 
war er doch durch seine · Mutter ein Nachkomme der vor 
nehmen griechischen . Familie Argyropulos aus der Moldau ;. 
er lie bte _es; diese Familie mit der grossen gleichnamigen . Sippe 
in Verbindung zu bringen, welche den letzten Jalirhunde:rten 
des Byzantinischen Reicbes und der humanisti~chen Emign.- · 
tion so viele .J>eronlichkeiten gesèhenkt hat und .. aÙch mit den 
Palaiologen verschwagert war. So ist .es 'vielleicht zu erklaren · 
warum Iorga el:ner der ersten war, der ineinein votÎ Çrec,u èrwahn
ten Vortrage : CuUura romîna supt Fanariotz . (Die rumani
sc~e Kultur unter den· Phanariot.en}, der im Jahre 1898 gehal- · 
ten wurde und . einen Einschnitt in der Entwicklung · Ùnserer 
Geschichtsschreibung bede~tete, mittets· seiner strahlenden Dia
lektik. aber auch mit Hilfe ,von · ernsthaften ~Beweisen ver
suchte, die von der Geschichtsschreibung ·des vergangetien Jahr
hunderts so verfeh:mte ~hanariote~herrschaft zu rehabilitieren. 
Die Epoche der Phanarioten hatte die Sympathie des jungen Ge
lehrten gewonnen, gerade durch d s Prestige dieser rumanisch
griechischen Symbiose in der. Arhitokratie der DonaufÜrstentü
mer, der es nicht an Rafiineinent fehlte . Wie ·dem auch sei, schon 
vor 1898, b~ginnend mit seinen Jugendartikeln wie Sfîr§itul 
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veacului al XVIII-lea în ;arile romîne (Das Ende des XVIII. 
ahrhunderts in den rumanischen Landern), in der ArJ,iia . in 

Jassy, 3(1892), S. 196-220, erschienen oder in seiner Studie 
über Scrisori domne§ti din i·eacul al XV 1-lea (Fürstenbriefe aus 
d m XVI. Jahrhundert), ebendaselbst, 6 (1895), S. lII-132, 
v roffentlicht in Zusammenarbeit mit C. Erbiceanu, der ihn an-
cheinend in die neugriechische Sprache eingeführt hat, ist Iorgas 

Interesse für dièsen Bereich der Beziehungen der rumanischen 
L~nder mit der griechischen Welt bis hin zu seinen letzten Verof
f ntlichungen im Verlage des von ihm gegründeten Rumanischen 
nstituts für Byzantinistik, unvermindert geblieben und hat in 

d r ganzen neueren rumanischen Geschichtsschreibung eine kraf
. ige N'eueinstellung zu Gunsten einer objektiven Erlorschung 
li ser Beziehungen hervorgerufen. 

Zweifellos musste unter den ausserordentlich zahlieichen 
Veroffentlichungen Iorgas, die sich mehr oder minder auf dié 

yzantinistik beziehen, eine Sichtung vorgenommen werden., · 
wie sie auch das Interesse des etwaigen auslandischen Lesers be-

iugt, an den sich die Darstellung Grecus ja wendet. lm allgemei
n n kann gesagt werden, dass alles, was in Iorgas Werk besonders 
b deutungsvoll war, von dem Verfasser des Alri sses sorgfültig 
n tiert wurde; er gebraucht dazu auch eine sehr bequeme An.-

rdnung: 
I. Arbeiten, die sich ausschliesslich auf das byzantolo

gische Gebiet beziehen; 2. Arbeiten, die sich auf N'achbargebiete 
b ziehen; 3. Arbeiten, die byzantinisch-rumanische Einflüsse und 
13 ziehungen betreffen. 

Wenn auch eine grosse Anzahl Arbeiten Iorgas, diese Be
zi hungen und Einflüsse betreffend, vor allem sokhe, die in 
umanischer Sprache erschienen sind, beiseite gelassen ~·erden 

konnten, glauben wir dennoch, dass gev.:isse, in fremden. Spra
hen e schienene Studien es verdient hatten, der auslandischen 

lehrtenwelt wieder in Erinnerung gebracht zu werden. Es ist 
ri htig, Grecu erwahnt jene beiden Bande Etudes byzantines, 

ukarest 1930 und 1940 von 354 und 412 S., er nennt auch die 
'l'itel von einigen dieser Studien, jedoch in ganz summ.arischer 
Weise und ohne jegliche Anmerkung. Es ist jedoch zu erwahnen, 
dass ,.solche Anmerkungen notwendig gewesen waren besonders 
in diesem Falle, wo es sich um eine Sammlung von Arbeiten ban
d lt, die inhaltlich durch nichts anderes verbundrn sind als durch 
d n gemeinsamen Verfasser und eine vage Verwandtschaft der 

' 



50 AL. BLI .. il'< 

Themen; Anmerkungen mit genauürn Angaben liber den Umfang 
der einzelnen Artikel und vor allem über .Zeitpunkt und Ort dei: 
ersten Veroffentlichung. Obwohl die beÎden Bande 1der Etude$ b) 
zantinesArtikel enthalten, den denfremden Leserwohl interessieren 
konnten, nud obwohl sie in einer der grossen Kultursprachen ge
schrieben sind, wollen: wir eine Ergânzung hur insoferne vorneh
men, als es sjc:p. um von Grecu in keinèr Weise erwahnte Sttidiep. 
handelt. Allein schon aus der Aufzahlung der übersehenen Arbeiten 
wird ersichtlich sein, dass auch sie von nicht zu leugnender Be
deutung sind. So enthalt der erste.Bandnoch (S. ,r-48) Notes d'un 
historien 'relatives aux lvè1 ements des Balcans, die zuin erstenmal 
im Bulletin de la section historique del' Académie rouma:ine, l (19!3), 
S. 5 ;-101, ersch,ienen sind. Dieser Artikel hat wegen der darin 
enthalteneri Darsfellu~g der Beziehungen der B_alkanvOlker im Mit~ 
telalter die .heftige Antwort des bulgarischen Gelehrt~n P. Mutaf
Ciev veranla.st-die zum erstenmal 1927 in bulgarisch~_r Sprachè 
erschien __,... Bitlgares et Roumains dans l'histoire des pays danu
biens, Sofia 1932.· Es f~lgt sodann (S. 313--,325.) Iorga's :Vorlesqng 
an der Leydener Universitat, L'homme byzantin, die zuin ~.rsten
mal zusammen mit · seiner Vorlesung an der U:niversitat von 
Utrecht, Byzance en Occide,,.;t in seiner Revite historiqite .dit Sud.., , 
Est européen, 13 (1936), S 313-333 erschien. 

Im zweiten Band der Etudes byzantines ist rioch ein Vor._ 
trag, L'avenir des itudes byzantines, enthalten (S. l:_I8) deti 
er vor de~ Gesellschaft der Freunde ' der Pariser Uni~ers1tat 
gehalten hatte, und der zum erstenmal ebenfalls in der Revue 
historiqu~ .. ~ ro(1933), S. 52-66 erschièn, dann (S. 19-64), Une 
noitvelle histoire de t' Empire byzantin, eine umfassende ;._ eine 
Fülle von neuen Gesichtspunkten , enthaltende - .Rezension des · 
IV. Bl).ndes von TJ e Càir.bridge Medieval History, der . d~m ~y
zantinischen · Reiche gewidmet ist : The eastern .Roman Empire 
(717-1453), Cambridge 1923, erschienen in der Revite historique ... , 
2 (1925), S. 1-14; (S. 137-144), Çitelqites observations sitri' histoire 
de Byzance. I. Influences orientales sitr. Byzance; II . . Les problè-. 
mes de l'art byzantin, alles Arbeiten, die auf Anregungen des 
Internationalen .Geschichtskongresses von Oslo vom Jahre 1917 
zurückgehen und zum erstenmal in der Byzantinischen -Zeit
schrift, 28 (1928), S. 273-277, verôffentlicht wtirden. Es folgt . (S. 
123-198) Origine et développèment de l'idée nationale surtout dans 
le monde oriental; die · Grundgedanken di.eser .Arbeit sind~ in 'der 
ersten Vollsitzung des Interuationalen. Kongresses für Geschichts-
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wissenschaft in Warschau, 1933, dargelegt worden; die Arbeit, 
elbst ist zum erstenmal in der Revite historiqiee. ... , II (1934) ,_ 

S. 1-3, veroffentlicht worden; dann (S. 199-210), Le Danube 
d' Empfre, Iorgas Beitrag zu den Mitanges Schlumberger, Paris 

924, S. 13-22 ; (S. 225-244), Les origines de l'ùonoclasme, 
ine Mitteilung an den ersten Kongress für ByzantinistiK in Bu

] arest (1924), und nroffentlicht im Bulletin Mstorique de l'Aca-
démie roumaine .. II (1924), S. 142-155; (S . u 5-253), Le Nouvel 
Hellénisme et l'iconoclasme, zuerst erschienen in L' Acropole (1926), 

. 5-12; (S. 277-328), Latins et Grecs d'Orient et l' Etablissement 
des Turcs en Europe (1342-1362), erschienen in der Byzantinis
.chen Zeit ·chrift, ;r5 (1906), S. 179-222; kürzere Artikel, wie z. B. 
( . 329-333) Du nouveau sur l'usurpation d'Andronic"IV Paléo
togue, den er gelegentlich einer Neuauflage der venetianischen 
Chronik des Rafaino de 'Caresini schrieb und in der Revue histori
~ ue .. ., 12 (1935), S. 105-rniveroffentlichte ;ferner (S. 335-339) 
Par rapport à l'union entre Grecs et Latins â Florence ; hierzu bediente 
r sich unbeachteter Einzelheiten aus dem Dforio des Bartolomeo 
i Michele del Corazza und veroffentlichte die Arbeit zuerst in 

· ler Rtvu historiqu . .. ., 12 (1935), S. 147-149; schliesslich (S. 341 
- 372), Ramon Mimtaner et l' Empfre b;.zant1'n, ein Artikel, der 
benfalls zuerst in der Revue historiqite ... , 4 (1927), S. 325-355 ver

offentlicht wurde. Diese in den beiden Banden der Etudes byzanti
nes veroffentlichten Arbeiten, die izi Grecus A b1 i ss nicht erschei
nen, stellen nicht im entferntesten dar, was Iorga in Bezug auf das 

ebiet des Byzantinischen - und Neugriechischen in fremden 
prachen veroffentJicht hat. Von deni, was beiseite gelassen wurde, 

begnügen wir uns zu erwahnen: Un conseiller byzantin de Michel 
le Brave : le Métropolite Denis Rhalis Paléologue, im B1tllttin 
.de la Sect ion historique de l'Académie rouma1'.ne, 5-S (1920), S. 
2-104; Rouma1>n s et Grecs au cours des siècles. A i'occasfon des 

mariages princiers de MDCCCCXXI, Bukarest 1921, 55 S. nebst 
20 Tafeln; Le Grec dans les pays roitma1'.ns, Denkschrift, vorgelegt 
dem ersten Kongress für Byzantinistik in Bukarest und verüffent
licht im Bulletin de la Sec#on histon'.qite del' Académ1'e roumaine, II 
(1924), S. 136-141; Points de vue sitr l'Mstofre du commerce de 

.l'Orient au Moyen-Age. Ct nférences données à la 5orbonne, Paris 
1924, III S. ; Les vq,riations du ty pe deta dormition de la Vierge dans 
.le vie1't art routnain in Recueil d'études, dédiées à la mérnoire de N. P. 
Kondakov, Paris 1926, S. 29-34; Deux docitments byzantins du 
XV-e siècle, in der Revue historique ... 4 (19:24), S. 281--282 (es 
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handelt sich um eine Mitteilup.g des Michael Palaiologos vo:m 22. 
September 1933, die an seine ,,Freunde" in Siena , gerichtet ist,. 
und um einen Brief der Anna Paleologina, der J'oc.hter des Lu.kas 
N'otaras, an dominfom Senarum, in wekhem sie den bekannten. 
Johannes Plusiadenos empfiehlt) ; Byzantske krcniky v Rumunsku 
in Sbornik ven Yaroslavu Bidlovi, Prag 1928; S. 107-no, wo 
wertvolle Daten über den Uml~u{ byzantinischer Chroniken in. 
den runianischen Landern enthalten sind; Une ic{ne byzantine. 
au Portugal im Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, (Eul
letin der Kommission für historische Denkmaler), 22 (1929) ,.. 
S. 88-89 (wo ei:t~ Heiligenbild der Hl. Kon_sfantin und Helena 
aus der Bibl. von Evora geschildert wird); Définir Byzance in der 
Byzantinischen Zeitschrift, 30 (1929-30), 91 416-420; Rapports. 
italo·orientavx dans l'art dit Moyen Age in Mélanges Charles Diehl, 
B_d. II., Paris 1930, S. 59....:...69; Les grandes familles byzantines: 
et l'idée byzantine en Roumanie, Mitteilung an den dritten Koil.
gress für byzantinischè Studien in Athen und verôffentlicht . im 
Bulletin de la Section historique de l'Académie 10-µ,maine, 18 (1931) ,. 

· S. l-21 ; Deux si ècles de t' histoire de Veni,se. Conférences données. 
en Sorbonne. I. Venise d'Em/ire; 2. Venise de Croisade; 3. Venise: 
dominante, mit einer anschaulichen Darstellung der Beziehungen .. 
Venedigs mit Byzanz. Diese Vortrage wurden verôffentlicht in der 
Revue historique ... 9 (1932), S. 17'59· La co,ntinilationdes·hôpitaux: 
by;:anti1.s par les hôpitaux 1oumains, Mitteilung an den 9. Kon
gress f ür medizinische Geschichte in Bukarest und verôffentlicht 
in der Revue hi storique ... 9(:i932), S. 345-3_50; I più anticM trat-: 
tati pub?lici bizantini in ~titdi in memoria di A-ldo Allertoni, Bd. 
I, P: dua 1932, _S . . ~5-31; La f iguration des évangelistes dans 
l'art roitmain et l'école chypri ote:. valaque, Mitteilung ' an die Aka-· 
demie für Inschriften in P~ris, verôffentlic.ht in Bulet'inul co
misiunii monitmentelor istOrice, (BulleÙn der kommission 'r-ër 
historische · Derkmi ln) 26 (1933), S. l-4 mit interessanten. 
Betrâchtungen über die Miniaturenschule in ,Kypern, wo die 
byzantinische Traditi~n durch persische und venetianische Ein-· 
flüsse bereichert wird; Une pietà roumai r. e et les types de la Vie.rge· 
en Roitmanï e, ve!offentlicht in der Gazette des Bea1'x Arts (1936) ,' 
S. 230-234; Une nouvelle théorie sur l' origi~e et le caractère de: 
l'Empire de Tre'bizonde in Revue historique ... 13 (1936), S. 172-
176; die wertvolie Bemerkungen enthaltende Besprechung ·von 
A. A. Vassilievs Arbeit, The Foundation of the Empire of Trebi
zond, Cambridge·M~~sachussets 1935 ·; schliesslich: Docu111ents-
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ori cernant les Grecs et /es affaires d'Orient, tirés des régistri:.s de no 
t ires de Crète, in der Revue histon'que ... I4 {I937), S. 89-u4. 

Wie man sieht, gibt es eine ganze Anzahl Arbeiten Iorgas, 
li von Bedeutung und auch von betracht!ichem Umfange sind, 
11nd welche in di .. von Grecu aufgest~llte liste mit aufgenommen 
w rden konnen, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die 

icht hegten, nur diejenigen zu erwahnen, die in fremden Spra
' h n angefasst sind, und nachdem wir eine Anzahl weniger 
w1 htiger Artikel und Rezensionen fortgelas&n ha ben, welche der 
ll ran interessierte Leser in der 'Bibliographie der Werke Iorgas 
1111 hschlagen kann 1. 

Eine andere Seite der bemerkenswerten Tatigkeit des gros
n Gelehrten im Dienste der Byzantinistik ist seine von Grecu 

n rechte Licht gestellte Tatigkeit als Organisator. Dank seiner 
r ssen europaischen Geltung und seinen ausgedehnten Beziehun-
n in der auslândischen Gelehrtenwelt einerseits, sowie seiner 

tl rragenden Stellung im wissenschaftliche11 und Offentlichen 
li ben seines Landes andererseits, war es ihm moglich, Ne1:1e
rungen zu schaffen, die in der Geschichte der byzantinischen ·Wis-

nschaft sicherlich einmal Einen Markstein bedeuten wérden. 
Ihm ist die Organisierung des ersten Kongresses für Byzantinistik 
in Bukarest, im Jahre I924, zu verdanken. Hierzu siehe die Au

rache gelegentlich dieses Kongresses, veroffentlicht in der 
evue historique ... , 1(1924), S. -r79-184 und Il primo congresso 

di studi bizantini a Bucarest ( Cons1âerazioni ed appunti) in, Studi 
bizantini e ne,ellenici, 2 (1927), S. 3-6. Iorgahatsodanninakti
v ster Weise an allen anderen Kongressen für Byzantinistik teilge
nommen, mit Ausnahme dem jenigen in Sofia vom] ahre 1934, für 
len er aber dennoch eine Mitteilung vorbéreitet hatte, die auch 
reroffentlicht wurde, namlich : Byzance après Byzance. C onsidé

·rations générales pour le co,ngrès d' étu.des byzant1'nes de S ofia, 
ukarest 1934, II S. Es ist bekannt, dass Iorga unter der 'gteichen 

Ueberschrift spater ein umfangreiches \Vuk erscheinen liess, in 
wekhem er seine Gedanken über das nachbyzantinische Griechen
t um darlegt. Schliesslich konnen wir noch erwahnen, \\Îe er sich 

1 Unter den Bibliographien der Arbeiten Iorgas erwahnen wir die 
wertvolle Bi bliogra fia i storica ~i literara a lui N. Iorga (r890-r934) (Histo
r lsche und literarische Bibliographie N. Iorgas. 1890-1934) , Bukarest 1935 , 
.5 81 S. des Barbu Teodorescu, sowie die Bibliographie des travaux de N. Iorga 
t n langues étrang°ères, veroffentlicht in Bulletin de la section historique de l' Aca
dbnie f' oumaine , 22 (1941), S. 13-55. 
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für den -Orden der Augustiner der Assumption von Kadikoy ein
setzte, als diese fiir sich unÇl. .ihre reich~ Bücherei ein Asyl,in einem 
gastfrenundlichen Lande 'im europai.schen Südo~te.n su'chten. Die 
gelehrten Monchè konnten sich auf diese Weise i,n ,Rumanien rue
derlasseti und Iorga hatt die Freude, sie in ihrer Eroffnungssit
zung zu begrüssen, indem er im Nâmen der· Akademie für In-,, 
schriften, deren .:iVIitglied er war, d~s .Wort ergriff. Diese An
sprache wurde in der Revue historique . ., 16 (1939), S. 299-302,. 
un ter der De berschrift L'I nst'it ·ut français d'études byzantines à ·· 
Bucarest veroffentlicht. 

' 
Eine gerechte Beur!eilung des. Me_nschen, seines Arbeitsfel -

des und seines Werkes finden wir in den Seiten, die V. Grect.'
unserem un~ergess{!nen Pr~f. D. Russ' ~ gewidmét hat . . Sie ver
mitteln. dem Leser ~i+\e .Ahnung vo~ . der tiefgründigen Wissen:_ 
schaftlichkeit und d~n aussergewohnlichen. Fahigkeiten des'ersten. 
Professors für Byzantinistik an der .Bukarester Universitat. Die 
, -on ihm geübte Zurückhaltung entsprang seiner stark selbs,tkriH- .. 
schen Einstellung und seinem Stre ben 11ach Vervollkommung,' was
ihn daran hinderte, der gelEhrten Welt den erstaunlicpen Reic,h
t um an gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen mitzuteilen ~ 
besonders. diejenigen in Bezug auf die g:dechisch-rurnanischen Be
ziehungen, deren bester Kenner Russo war. 

Diesen Beziehungen des Byzantmischen Reiches und des.· 
neuuen HeHenentums zu à.e_n rumanischen Landern hat Russo fast 
seine ganze Aufmerksamkeit zugewandt, -angefangen von seiner 
Rezension von Iorgas Arbeit Cuttura romtnd sitpt Fanariotr (Die
rumanische Kultur untet den Fhanarioten), Bukarest 1898 1 in. 
Nfo: 'Hµérni, Triest, No. 1243 vom 25 Aug./7. September 1898), 
deren · Uebersetzung ins Griechische forderte, .. bis zu seinem 
letzten in Néa; 'Ecrtlcx, 24 (1938), S. ·122 c:-1i32 veroffentlichteti 
Artikel Ifam'G ~uvaoivoÇ _xat ~fo-.&cxioç 6 Mupéwv. Sein.en diesbezü,. 
glichen Studien, die zu ,seinen Lebzeiten in den beiden · Banden 
Stu_dii bizantino-române (Byzantinisch-'rumanische Studien), Bu- . 
karest 1907, 52 S. und Studii §i Criti ce (Studien u~d Kriti.ken.l, Bu
karest l91 c, 123 S. von ihmselbst oder jenen die von seinen Nach
folgern in den beiden :Sar.den Studii'. istorice greco-române ( Grie
chisch-tumanische Geschichtsstudien), Bukarest 1939 (Bd. l=I 
Taftl+ VI+350 S.+24 Tafel, Bd. Il=35r-692 S.+25-52 Tafel) 

1 Vgl. Vizanti j sk i j Vremennik, 6 (1 899), S. 331-332. 
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zusammengestellt wurden, kann noch etliches hinzugefügt werden . 
So zum Beispiel seine Studie Emendafiuni la ·1mii · aietori greci 
§i români (Berichtigungen zu einigen griechischen und ruma
nischen Verfassern), die im Bitletinul Comisittnii istorice a Roma._ 
niei (Bulletin der historischen Kommission Rumaniens), 2 (1915), 
S. 87-100 veroffentlicht wurde, und wo er interessante Berich- . 
tigungen zu zwei von Sp. Lampros veroffentliclten neugriechi
scheu TextE.n gibt : l:tlxoi atç 'Iwa'WIJY Ilhpov, [3oa66ôav MoÀoa6laç, 
rschienen in Nfoç 'EÀÀ'Y)voµv~µwv, II (1914), S. 417-419 und zu 
inem 0p7)voÇ auf den Fall Konstantinopels, erschienen in 'Ea'tta, 

22 (1882), S. 823 und spater in Nioç 'EÀÀY)voµvfi11wv, 5 {19ob\), 
S. 250-256, einem Werk des Erzbischofs Matthaos von Myra 
und nicht des Sinadinos, wie Lampros angibt. Wertvolle Bei
t rage zu der Geschichte der griechisch-rumanischen Lexiko
graphie enthalt auch die Studie Un cuvânt despre lexhografia 
greco-românii (Ein Wort von der griechisch-rumanischen Lexi
kographie), die als Vo~ wort (~ . III-VIII) zu dem Dictionar greco
român ( Griechisch-rumanisches Worterbuch) von H. Sarafidi , 
Constanta 1935, erschienen ist. · 

Schliesslich mogen :von seinen in griechischer Sprache ge
schrie benen und in den erwahnten Studii istonce greco-române 
(Griech 'sch-rumanische Geschichtsstudien) in der Uebersetzung 
nicht wieder veroffentlichten Artikeln gennant sein : 9pi'jvoç 
iivwv6µou '7tOtY)'t05 fa! 'tij &Àw<m 'ti')ç Kwva'taV'ttvou7t6Àawç in Ila'tptç 
(eine Bukarester Zeitung) vom 29 Mai 1903 und 9pi'jvoç i1tl tt 
&ÀwaEt •Yjç KwYO'tQ:V-Ctvou7t6Àewç ebendaselbst in der Nummer vom 
jO. Jum 1904, sow1e ferner ijpi')voç ïtepl 'ti'JÇ KWYO'tlXY'ttvou7t6iewç 
Ma•6afou 1\fopÉwv in Nfoç 'Enrivoµv~µwv, 6 (1909), S. 495-499. 

Es trifft zu, dass wertvolle Informationen in Bezug auf 
die griechisch-rumanischen Beziehungen sich verstreut findeu 
in seinen polemischen Artikeln, in seiner wichtigen methodolo
gischen Arbeit Critica textelor §i te/mica editiitor (Textkritik und 
Editionstechnik) in dem Buletinul Comisiunii i'storice a Româ
niei (Bulletin der historischen Kommission Rumaniens), l (1915), 
S. 5-15 0 (neu abgedruckt in Studi i istorice greco-române (Grie
chisch-rumanische Geschichtsstudien), S. 543-637), wie auch in 
seinen kleineren Artikeln. Leider konnen genauere Angaben darü
ber in einem geschichtlichen Abriss der rumanischeù Byzantinistik 
nicht gegeben werden. Es genügt, nocbmals den hohen Ernst der 
F orschungen und die vollige Sicherheit der Ergebnisse zu beto
nen, uni aus diesen Studien sowie aus den schlichten Anmerkun-
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gen und Angaben- den trefflichsten Ausgangspunkt für eine künf
tige Synthese des Hellenismus in Rumani~n; zu machen, die z~ 
vollenden Russo nicht mehr vergonnt war 1. 

Wenn die beschrankte, aber so
1 

wertvolle . p~bliiistische 
Tatigkeit von Russos Schüler, Julian Stefanescu,. sich eîner 
vollstandigen ri,arstellung erfreut, ebenso wie die reichere, von 
Greèu mit AUfmer~samkeit und Kompetenz verfolgt~ Tatigkeit 
des G. Bal9, dessen besondere Interessensphiire in der- Geschichte 
der byz~ntinischen Kunst wohl bekannt ist, so gl uben wir, dass 
den Veroffentlichungen O. T af ra 1 i s nocheiniges hinzugefügt wer-

. den konnte. Bizanful §i intfuentele sale asupra Çiirii noâstre (By
z~nz und sein Éinfluss auf unser Lan~), Bukarest' 1914, 90 s. ist 
allerdings ein Popularisierungsversuch, der erwiihnt .zu werden 
verdient für eine Periode, als das Interesse für byzantinische Pro
bleme in Rumânien erst im Erwachen ~·ar . . In die gleichëKate
gorie der Popularisierungsartikel, in denen "'es jedoch an eigènen 
Ansichten au ch nicht fehlt, gehürt auch seine Auswahl : · I ndru
mriri culturale (Kulturelle Wegweisungen) Bukarest; ohne Jahr, wo 
wir z. B. (auf Seite 9-rr) finden: Frescele bi"sericilor din Bucovina 
(Die Fresken der Kirchen in der Bukowina) als Mittellung vom 
l. Februar 1923 an die Akademie für Inscriptions et Belles Lettres 
in Paris _:_in Giinze in ihrem- Sitzungslitlletin vom Januar
Februar lg23 veroffentlicht; Sjânta Sofia 1 (Die Heilige Sophien
kirche) (S. 45-47); Artele somptuoase là Bizant(Die Luxus-Künste 
in Byzanz) (S. 47-48); Moldova ·§i cultura bizantina (Die Moldau 
und die byzantinische Kultur) '. S. 48-50) und schliesslich Congresul 
de bizantinologie (der Kongress für Byzantinistik) < von 1924 > 
und Imprésii , dela Congresul de bizantinologie (Eindrücke vom 
Kongress für Byzantinistik), (S. 51-54). 

Bedeutungsvoll für die E·rklarung mancher Wesenszüge 
der nachbyzantinischen Orthodbxie îst auch seine Arbeit: Chiesa 
ortodossa e riforma nei secoli XVI e XVII, Sonderabdruck: aus 
Religio, XI (1935), 38 S., welche eine Zusammenfassung einer 
Rei;he von l 4 V or lesungen darstellt, die er -im J ahre I 934 . in 

1 Ueber D. Russo vgl. F. Babin g e r, De;nostken;s Rus~o zm n 
Gediiclitnis, in Convorbiri Literare (Literarische Gespriiche), 72 (1938-), .S. 385-
390 und A 1 e x :a n der E 1 i an, Dèmostke.ne Russo, noti/a bio-bibliograficcl 
(Demosthen~s Russo, biobibliographische Notize), ebendaselbst, S. 390-394, 

- mit der vollstiindigen Liste der VeréiffentlichJtngen bis zum Erscheinen der 
Studii istorice greco-române ( Griechisch-rumii nische geschichtliche Studien). 
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nris an der Ecole des Hautes Etudes, Abt. Religionswissen
haften (Lehrstuhl des G. :Millet) gehalten hatte. Unter anderem 

nalysiert Tafralis Studie die Angriffe des Meletios Syrigos auf 
l n von kalvinistischem Geiste beeinflussten Katechismus des 
kumenischen Patriarchen Kyrillos Lukaris vom J ahre 1629 

w lche in seinem in Bukarest im Jahre 1690 1 gedruckten Werke 
' J\ vtlpf,riaeç enthalten sind, für das der rumanische Gelehrte 
ine neue Ausgabe vorbereitete. 

Was Tafralis Studie Nicéphore II. Phocas betrifft, . dies 
n der Sammlung Hommes d'Etat veroffentlicht wurde, welche 

unter der Leitung von A. B. Duff und F. Galy erschien . (Bd. l, 

ris 1936, S. 513-623), so muss diese unbedingt ais eine gut 
kumentierte und tiefgründige Monographie (S. 622-623) 

· wahnt werden, zu der eine gute Bibliograhie gehûrt. 
Wenn scbliesslich Grecu an die Beitrage zu der Zeitschrift

rta §i Arheo/ogia (Kunst und Archaologie) erinnert, so vergisst 
r doch, seine 'l'atigkeit ais emsiger langjahriger Rezensent an.der 

Wochenschrift Répertofre- d'art et d' archéotogi·e zu erwahnen, wo 
hm die Rezension der osterreichischen, schweizerischen, ruma

ni ·chen, bulgarischen und griechischen Zeitschrifü:n anvertraut 
w rden war. 

Sicher lich verdien~ die Tatigkeit des C. L i t z i c a eine aus
I ührlichere Darstellung. Ausser seinen von Grecu erwahnten Ver
di nsten ais Verfasser des Katalogs der griechischen Manuskrii- te 
d r Rumanischen Akademie, musste auch die Tatsache hervor
g hoben werden, dass Litzica die ersten Vorlesungen über Byzanti
ni tik auf einer runfanischen Universitat gehalten hat. In der 
·~at, schon im Jahre 1897 -nur fünf Jahre nach dem denkwür
ligen Jahre, in welchem Krumbacher den für ihn in München 
rrichteten Lehrstuhl für Byzantinistik dngenommen hatte -

1 Der genaue Titeldieser Schrift und ihre Darstellung bei E. Legrand, 
Bibliographie hellénique .. du XVII-e siècle, II , Paris 1894, S. 458-473 und I. 
Il ia nu-N. Hodoii, Bibliografia româneascd veche (Die alte rumanische 
ll ibliographie) I , Bukarest 1903, S. 298-315. Das Werk des Syrigos, welches einen 
'Hôhepunkt in der antiprotestantischen Polemik der orthodoxen Kirche darstellt, 
ls t auch von katholischen Gelehrten benützt worden. Siehe N. A. G h eo r g hi u , 
Richard Simon ~i ,,Intâmpinarea" lui Meletie Syrigos (Richard Simon und die 
" Begegnung" des Meletie Syrigos) in Biserica Ortodo;ul Româ11ii, 60 (1942), S. 
121 - 438 , wo autheine Analyse der Anklagen des Syrigos gegen Lukaris nach 

R ichard Simon zu finden ist. Gheorghiu scheint die Studie Tafralis jedoch nicht 
.zu kennen. 
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es war gleichzeitig der erste derartige Lehrstuhl in Europa -
forderte die Philosophische Fakultat von Bukarest ebenfalls die 
Einrichtung eines Lehrganges fiir byzantidsche Philolog1e. Diese
Forderun g -WUrde mit Hartnackigkeit i"mmer wieder erhoben,. 
bis endlich im Dèzember r906 ·c. Litzica zum ·Privat-Dozent für 
diese · Disziplin ernannt wurde 1. Ill dieser Eigenschaft veroffent
lichte. er mehrete Artikel, die den -Zweck hatten, die Prob}eme 
der Byzantinistik zu popularisieren. Sie gehorten zu den ersten. 
Artikeln dieser Art, die in Rumanien veroffentlicht wurden, 
und als solche verdienen sie, erwahnt zu werdeti : Studii bizantine 
(Byzantinische Studien) in den Convorbiri 'ziterare (Literaris~he 
Gesprache), 4r_ (r907), S .. 967 ro4; Caracteristica epocei bizantine
(Die Charakteristik der . byzantinischen Zeit), elenadselbs f; 42 
(r908), S. 623-630 ; Caràcteristica societa(ii bizantine (Charakt~
ristik der byzantinischen Gesellschaft), ebendaselbst; 44 (rgro), 
S. 29-77 - ·die beiden letztgenanntèn waren Eroffnungsvorle
sungen seines Lehrganges-; Texte grece§ti privitoare la noi 
(Griechische Texte, die sich auf un~ beziehen), ebendàselbst, 47 
(r9r3), S. 266-279, in denen er, ·von gewissen hermeneutischen 
Problemen ausgehend, im Gegen~atz. zu einigen fehlerhaften 
rumanischen Interpretienmgen, den Sinn -des Abschnittes in 
N'iketas Choniates, Bonn, S . r7r, klart, wo Andronikos Komre
nos, als er im Jahre rr64 nach Ç-alizien flieht, in die Hande eini
ger Walachen fallt , die ihn dem Kaiser Manuel wieder · ausliefem 
wollten. 

lm Jahre r9r2 veroffentlichte Litzica unt~r dem Titel 
Studii §i · schi/e grcco-române I (Griechis~h.:.rumanische Stu..: 
<lien und Skizzen), Bukarest, ro4 S., eirie. Sammlung von. 
Artikeln; die aile mit der Welt des Byzantinismus ode_r des 
N'eugriechentums in Beziehung standen. Darunter verdient be
sonders die Studie : Din Domnia. lui Mircea- Vod ii (Aus d~r Regie
rungszeit de_s 1'Iircea-Voda), he;vorgehoben ~u werden, die zum 
erstenmal in den Convorbiri L#erare (Literarische Gespriiche)~ 
35 (rgo.r), S. 3-66.--383, veroffentlicht wurde. Darin wird, aus
gehend · von einem Abschnitte . aus dem · Chalkondyles (Bonn. 
S. 79-80), ein.er von 9-en Feldzügen des Stiltans Bajezid I. gegen. 

1 Vgl. :Mari n Popes c u-S p in en i , Contribu/iuni 
0

la __ istoria in
vit/iimantului superior. Facultatea de F i losofie §i L i terè di_n Ê ucure§ti (Beitra ge 
zu der Geschichte des Hochschulunterrichtes-Philosophische F a,kulta t , . Buka
rest), Bukarest 192 8, ·s. 45--46 ( = Litzicàs· Bèricht vom Oktober 19u, an.-
d as Konsilium de r F akul tü t) . · · 
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die walachischen Woiwoden besprochen. Desgleichen soll der 
Artikel: Manuscripte grece§ti din Biblioteca Academiei Rom.âne 
( Griechische Manuskripte aus der Bibliothek der Rumani~chen 
Akademie) erwahnt werden, wo die - diesmal kurze - Be-
chreibung der Hunderte von griechischen Manuskripten der 

Rumanischen Akademie fortgesetzt wird, die erworbrn wurden,, 
nachdem Litz"ca in semem Katalog von 1909 d·e Beschrei
'bung der ersten 830 -Handschriften abgeschlossen hatte. Dieser 
'teil (S. 79-rn4) wurde von N. Camariano am Beginn seines 

andes C atalogul manuscriselor grece§ti (Katalog der griechi
chen Handschriften), Bd.- II, Bukarest 1940, :3. 5-30, unverii.n-· 

dert ü bernommen. 
Schliesslich verdanken wir C. · Litzica und seiner Zusam

menarbeit mit G. Mumu die Uebersetzung des für die neuere 
'eschicUe der Rumanen so t beraus wichtigen Bandes : Scrieri 

$Î documente grece§ti privitoare la istoria Românilor din anii I592 
r837 - culese §i publicate în tom.itl XIII din Dociimentele Hur
muzaki - de A. Papadàpulos-Kerameus (Auf die rumii.nische -
'eschichte in der 2 eit 'von l5S ~-1837 bezughabende griechi
che Schriftstücke und Urkunden-gesammelt und veroffentlicht 

im XIII. Bande der Hunnuzaki-Dokumente von A. Papadoptilos
Kerameus), Bukarest 1914, S. 520 ; zwar ist die Uebersetzung 
nfechtbar, immerhin aber ist die Anstrengung der Erwii.h-

nung wert. 

In dem letzten 'feil dies~.J(apitels, das den verstorbenen. 
rumii.nischen Gelehrten gewidmet ist, · wobei bedauerlicher
weise die Namen des I. Michalcescu,-des gegenwii.rtigen Metro
I oliten der Mo dau, Ireneu,--sowie des ·Generals R. Rosetti mit 
unterlaufen sind, begegnen wir auch Nameri., deren Bedeutung
für das Studium der Byzantinistik geringer ist , und zu deneil wir 
\tnsere Bemerkungen weiter unten machen werden. Es will uns. 
j doch scheinen, dass zu den ~stalten, die zum mindesten einer 
• rWii.hnung, wenn nicht einer besonderen Darlegung wert sind~ 

von einem gewissen Ausmasse auch gehërt N. G. Dos si os. 
Dieser Gelehrte, über den wir nahere biographische Angaben 

zu machen nicht in der Lage sind, gehort zu den wenigen, die 
uns - ii.hnlich wie Russo - das moderne Griechenland geschenkt 
hat. Er ist, wie es scheint, nicht in Rumanien geloren; in 

eutschland ging er zwischen 1875 und ll879 seinen Studien mit 
' rfolg nach. Seine Studiengenossen waren Karl Foy und Krum-



-OO AL. ELIAN 

hacher. Dossios liess sich ebenso wie Russo zunachst in Galati 
nieder, vfo ·die reiche griechische Kolonie au ch ein eigenes Gym
nasiunî ' unterhielt - es hiess · .~Venieri" ·:..:.:__ ; von hier ging er 
.nach Jassy, wo er bis zu seinem Tode verblieb, und wo er 'als 
Professor an dei:ii Seminar ,,Veniamin" -.wirkte. Obwohl er da,.. 
:mals schon an der Schwelle des A.lters stand, . scheute Dossios 
sich nicht, wahrend seines Aufenthaltes in Paris in -d~n Jahren 
1905-1907 die Vorlesungen de~ Ecole ~es H~utes Etudes an qer 
:Sorbonne zu besuchen, und als .er nach Jassy zurückk:ehrte, sich 
an der Rechtswissenscbaitiichen Fakultat einschreiben zu ~assen, 
wo wir ihm im Jahre l9II als Studerit im 3 . . StÙdienjahr 
begegnen ! 
· · Von seinen ArbeÙ:en, die im übrigen von sehr mannigfaltigen 
"Interessen zeugen, w91len wi,r nur diejenigen erwah)Jen, die mit 
<lem Gebiete der Byiantinistik oder ipit dem N'eugriechmtum 
in Verbindung stehen. Da ist z. B. unter den in .fremden Sprachen 
·veroffentlicbt{n Studien: Beitrage zur ·neugriecMschen Wortbt"l
-dungs.'ehre, Zürich 1879, 66 S.; seine Doktorarbelt: Eim"ge .Bei
.spiele nçugrie.cMschei Vol/set; molog1"e, s 'eparater Abdruck aus E_ez
zenbergers Zeitschn ft. zitr Kundè , dér indogermanischer Sprachen 
JI, Band 4; Der Àberglaiibe b~i aenhe_iitigenGri'echen, Freiburg i.B. 
1878, 23 S., sowie eine zweite Auflage in Gala}i 1894, denenauch 
-die Broschüre hinzugefügt werden darf :· Prof. Dr. Karl Kritmba
.cher (Soitvenir d'un ~mi et camarade d'école), Jassy <1907>, 7 S., ,in 
der die wertvolle Bemerkung zu --finden ist, dass Dossios n;,ehrere 
Briefe des berühmten deutscheil. . Ge_lehrt{n besass ,,qui ne man
quent pas d _' intérêt pou1 les recherches byzantines ' '.· Er. fügt 
binzu, dass er sie fü'r den Fall zur Verfügun-g stelle, dass jemand 
den Briefwechsel K!umbachers zu veroffentlichen .beabsiclitige. 

In griechischer Sprache bat Dossios ailf dem uns beschafti
genden Gebiete einen Artikel in 'H 'Encé~. füficoi,-.~v 'tcu . Èv 
• Aµcr1ûoa&µcp ~i),ÜÀY)V. cru)J.:6ycu veroffentlicht i (1tl89); S. 21_,29 : 
.,.l'wà nepl •wv •f)ç àpxo:lo:ç xo:i véo:ç 'EU&ooç ànoixiwv und vor allem 
"Avwvuµou noi'f)µ~ no:po:,ve'tixov Èv ÉÇo:itét(.;oiç m VizantifsAij Vremen
nik, 3 (11:!96), S. 560-573. In dem zweiten von diesen beiden 
Artikeln bringt: Dossios zue·1st die Beschreibung der in seinem 
Besitze befindlichen und aus J anina stammenden Hàndschrift des 
XV.-XVr. Jahrhunderts, in der auch die von ihm veroffent-' 
lichte, aus 271 Hexametern in etwa 13~ j'Vwµo:~ :n Distichen be.:. 
·stehende Dichtung enth~lten ist. Dossios glaubte, die Urheber
schaft dieser Dichtung mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Pro-
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Jromos, Psellos oder Zigabeuos zuschreiben zu dürfen. Es folgt 
ine kritische Ausgabe der paranetischu Verse 1• 

Beachtenswert ist auch sein in Ifa-rplç;, 14 (1904), nr. 3872, 
r ; ffentlichtu Aufsatz •H 7tomupoÀoylct, wo nebst einer vortref

Jli chen knappen rarstellung dieser neuen philologischen ris
ziplin, betont Dossios auch nit guten Gründen die in - den. 

apyri zuerst vorkommende sogenannte Djglossie. 
Die erste Arbeit des Dossios in rumanischer Sprache scheint 

zu sein : Legenàele asupra Bisericii ,,AgMa Sofia" la Bizantini 
~ i la Grecii de astazi , studiu folkloro-istoric (D'ie-Legenden um die 
Hagia Sophia-Kirche bei den Byzantinern und bei den heutigen_ 

riechen, eine folkloristisch-historische Studie), erschienen in. 
l r Arhiva, 0 1ganul societii1ii §#infifice §i literare din la§i, (Ar
hiva, Organ der wissenschaftlichen und literarischen Gesell

haft aus Jassy), 9 (1898), S. 224-230. Mit den Studiz greco
române, partea I. Clashismul î n Frincipatele române în secolele 

VII §i XVIII §Ï la începutiel secolului al XI X. (Griechisch-ru
manische Studien, I. Teil, der Klassizi~mu-s in den Rumanischen. 
1ürstentümern im XVII. und XVIII. Jahrhundert und zu 

ginn des XIX. Jahrhunderts), Jassy 1901, 43 S. beginnt 
ossios die Reihe seiner Veroffentlichungen, die sich mit den. 

griechisch-rumanischen Beziehungen beschaftigen. Nach einigen 
'O merkungen über gewisse rumanische Sprichwôrter, von denen. 
r glaubte, dass sie griechischen Ursprungs seien, vnd nachdem 
r sich auf einigen Seiten mit rumanischen Wôrtern beschaftigt, 

tli in das byzantinische (bei Prodromos, zum Beispiel) und in das 
moderne Griechische eingedrungen sind, oder mit griechischen 
10 menten in der rumanischen Sprache, verweilt Dossiosausführ
li her bei der 'ratigkeit der beiden fürstlichen Akade mien in 
13ukarest und Jassy, wobei er sich jedoch der altenn Arbeiten des 
'. Erbiceanu bedient. I n seinen Studi1 greco-româtte , •EÀÀ~vo--

pwµouvtxet! µeÀÉtœc (Griechisch-rumanische Studien), Heft: II. und 
LII. , Jassy 1902, II+n1+ VI S., beschaftigt sich der griechische 
' lehrte in erster Linie mit den in der moldauischen Hauptstadt 
rhaltenen griechischrn Inschriften. Es werden 43 Inschriften mit 

lhrer Uebersetzung ins Rumanische und mit Anmerkungen heraus-
g geben. In seiner inhaltsreicheren epigraphischen Veroffentli-

1 Vgl. doch die Besprechung von E. K<u r t z> , in Byz. Zei t. 6 (1897) , 

S. 445-446, wo d €r berühmte baltische Gelèhrte beweist dass in der Tat han--
11 lt es sich um die wohibekannten, srhon von Planudes ins Griechische üb~r
• tzten , und in zahllosen h'ss befindlichen Disticha Catonis. 
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chung : I nscriPtii din bisericile Romîniei (Inschriften aus .den 
Kirehcn Rumanie:hs), Band II, Bukarest 1908 (in St,udii §i Docû
mente,. Band XV), ve:rOf~entlicht N. Iorga (S.' n3,---2 02) die J assyer 
Inschriften, indein · er sich für dié. griechischen Inschriften auf 
Schritt und Tritt der Ausgabe des Dossios bedie~t. In dem zweitèn 

:Fascik~l des Bandes folgt die Beschreibung von über hunder . grie_. 
chischen Handsehriften der Jassyer Universitatsbibliothek. Wenn 
wir von der .. sùmmarischen Beschreibung einiger. Handschriften 
durch A. D. Xenôpol und c. Erbiceanu in Serbarea !jcolar a dela la!ji 
(Die SchulfeiervonJassy), Jassy1885, S. 351-386und von den 

, . 1 

wenige11 Arigabei:J. des C. Litzica : · C îte ·va . manuscrise gr_ece!}ti de 
la noi (Einige griechischê Handschriften aus unserem Lande) in 
den Convorbiri Literare (Literarische Gesprilche ), 32 (1898), S. · 
331,---332, abséhen, ist die Darste11ung des Dbssios, mit all ihren 
:Mangeln,_die bis heute · vollstandigst,e; hinsichtlich der in der 
Jassyer Universitatsbibliothek befindlichen Handschriften. 

In der Broschûi~ : ] usti/ia §i cuno§tinfele j.itridice. i~ Princi-
patele dunarêne în secolele al z7 tea , z8-iea §i pela începutul secolului 
al I<;-lea. Contribu.fie la istoria dreptuliti în România de 'odinioara. 
(Die Justiz und die juridischen Kenntnisse in den Donaufürsten
tümern im XVII, und XVIII. . JahrhÙndert un d zu Beginn· d~s 
.XIX. Jahrlunderts. Beitrag zur Geschichtè des Rechts in Ru
manien von eherrals.) II. Notices manitsàites é~rites sur-quelque,s 
anciens livre~ de la Bibl~othèque Centr~le (Université d~ Jassy) , 
Jassy 191~, 39. S. schli sslich sind überall Hinweise auf die grie

·chisch-rumanischen Beziehungen zu finden (siehe insbesondere 
-S. 15-;-21 : M anuscrise~e grece!jti eu . confinut iuridic, pastrate 
în Billioteca Centrala din Ia§i (Die Handschriften mit juridi- . 
.schem Inhalte, in der Zentralbibliothek in Jassy)). 

Um abzuschliessen, wollen wir noch erwahnen, dass von all 
den Arbeiten, die Dossios auf den Buchdeckeln seiner Verof
fentlichungen als 1n Druck befindlkh b ezeicnnet, ~efue zumindé-: 
stens i;ibgeschlossen worden ist. Diese Arbeit findet in dem Annu
.aire de'l' école pratique des Hautes Etùdes à la S~rbonne für das Jahr 
l 907, S . 72, eine vielversprechende BeurteilUllg, und Dossios macht 
irgendwo die Ang~be, dass es sich um :Les élémenÙ grecs dans la 
.langùè roitmaine handelt. Wir wissen nicht, ob es die gleiche Arbeit 
ist , die er an anderer Stelle unter dem Titel .: Les i-erbes en-isi em~ 
prnntés a ~t grec. Etitde présentée aitx Conférences> de Mr. M. Roques 
ankündigt. Wh ,wissen nicht, ob diese , Arbeit thre Drucklegung 
erlebt hat, vde wir auch keine Kenntnis davon haben, was aus 
-<lem Nachlasse des Possios geworden ist . 
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Die I,iste der verstorbenen Autoren geringerer Bedeutung 
·Oder sokher, die sich nur gelegentlich mit b},zantinischen und 
neugriechischen Studien befasst haben, kann noch mit folgenden 
neueren N' amen oder Titeln erganzt werden : A 1 ex. - P a p a
d op o 1-C a 1 i mach, Despre Af.ar;asie Patelarie, patriarh ecume
nic. Petrecerea sa în Moldova la Gala!i do1·sprezece ani (I642-
I 654). Sfâr§1.titl sau îr. Rusia Mica I645. Biserica Sf. Nfrulae 
din Gala~i (Von Atanasie ratelarie, dem ôkumenischen Patri
archen. Sein zwôlfjahriger Aufenthalt in der Moldau, in Galaji 
(1642-1654). Sein Ende in Klein-Russland, 1654. Die St. N'i
.kolauskirche in Galaji), erschienen in Convorlùi Literare (lite
rarische Gesprache), 23 (1889), S. roo5-ro41) und 24 (1890), 
S. 30-42; Von demselben Verfasser müssen zwei der Rumani
schen Akademie gemachte Mitteilungen erwahnt werden : Despre 
A lexandrit Mavrocordatu Exaporititlu §i despre activitatea sa poli
ticd §i literard (Ueber Alexander Mdvrokordatos den Exaporiten 
und über seine politische und literarische Tatigkeit) in den Ana
./ele Acad. Rom., Mem. Sec(. Ist. Seria II (Sitzungsberichte der 
Rum. Acad. der Wissenschaften, Rist. Cl., 2. Serie), 6 (1883-
I 884), 2. Sektion. S. III-124 und Soji"a Paleolog, nep6ta Impe
ratului Constantin XII Paleolog §i Domnita Olena, fiica Domnului 
Moldaviei$tefan-cel-Mare, I472-:I529 (Sophie Palaiologos, Nichte 
·des Kaisers Constantin XII. Palaiologos und die Prinzessin 
Olena Tochter des moldawischen Fürsten Stephar..s d€S Grossen, 
1472-1529), ebendtJ.selbst, 17 (1895), S. l-157. 

Erwahnenswert ist a uch der Artikel S i me on Man g i u
c a~. Die ,,'Vlachen" des Kekavmenos; byzantinischen Geschichts
schreibers des II. Jahrhunderts i.md die ,,Provincia Latinorum" 
id est Moro-Vlachorum des Diokleates aies dem I2 . Jahrhundert 
{Eine ethnologi·sche Untersuchung), in der Rimuinischen Revue, 
5 (1889), S. I78--185, die als erste Auseinandersetzung eines 
rumanischen Gelehrten mit den .Ausgaben des Kekavmenos über 
·die Walachen angesehen werden muss, die einige Jahre alter ist 
als G. Murnus Studien, von denen wir noch sprechen werden. 
Di.e Studie Mangiucas enthalt u. a. eine interessante Diskussion 
über die Behauptungen Tomascheks, Zur Kuride der Hamus
Halbinsel, Wien 1882, welche die Nachsichten des Kekavmenos 
über die Niederlassung der \Valachen an der Donau und Sava 
behandeln. 

Es darf auch die Tatigkeit des Rechtshistorikers I. P e r et z, 
·E:hemaliger Professor an der Universitat Bukarest, nicht vergessen 
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werden. Es ist uns .von ihm u. a. ein Curs de· drept bizantin ~ 

Partea I. lzvoarele. bizantine (Vorlesungen über .byzantinisches. 
Recht. I. Teil. Die byza:ntinische Quellen) erhalten geblieben. 
In Doua manusüise furidice grece§ti de la universi"tatea din I a5i. 
Schita bibliograficd (Zwei juridische griechisèhe H~ndschriften. 
der Universitat Jassy. Wbliographische .Skizze), Bukarest 1913~ 
Auszug aus den Studii de istoria dreptuiui român (Studien über die 
Geschichte des rumanischen ·Reëhtes), S. 24~269, beschaftigt 
sich ·Peretz tnit zwei in der Jassyer Un1versitatsbibliothekJie
findlichen Hss. (Nr. 42 und 4~), wahrend der Curs de istorie a 
dreptului ronuin; vol. II, Partea II. Legiuirile grece§ti (Vorlesungen 
der Gescb.ichte des rumanischen Rechtes II. Bd> , II. Teil. _ Di~ 
griechische Gesetzgebungen), Bukarest, ohne Datum, 526 S. tt. a. 
eine sehr breite Beschreibting . der juridischen byzantinischen 
und neugrièchischen Hss. aus der Bibliothek der .Rumanischen 
Akad. · der Wiss. bringt, von C. Litzica, .in: seinem . Katalog 
nur sehr summarisch dargestellt. Ferner seien noch erwahnt : 
V. Bo gr e a, Urme bizantine în românejte (Byzantinische 
Spuren im Rumanischen) in Liti Nicolae Iorga, Oniàgiu (Fest
gabe N'. Iorga), Craiova 1921, S. 51-63; wo der leidèr zu früh 
verstorbene Gelehrte mit aussergewohnlicher Geleh'rsamkeit ·. <lie 
Forteritwicklungen bezw. Spiegelungen folgender ' byzantinischer 
Ausdrücke im Rumanischen untersucht: i~xouari"toç, xoupci&priç 
(das bis vùr kurzem als das Etymon des rumanisclien W9rtes hU:s'ar 
galt) ; Bcipœnot, cdr~oxpchwf>, 1tptµ(µ)tx~ptoç und out.Jiwµoç (dem im 
Rumanischen entsprechen würà.e a fi într' o pit a--'-in eineril Brote 
mit df·in ·Va ter sein, d. h .' kein~ .. · eigenen · Steuern bezahlen) ;. 
W. Kne·chtel, PlumbÜri bizant ine (Byz,ai:itinische Bleis1iegel). 
im Buletinul societ atii numismatiù române . (Bulletin der ru -
manischen numism.atischen G~s.Ellschaft), 12 (1915), S. 80-91. 
P. Papa ha g i (den Grecu auf.S. 200 mit einer einzigen Arbeit. 
unter den lebenden rumanischen Gelehrten aufzahlt, und der 
inzwischen ve~storben ist) :' Quelques inftue~ces ·byzantines sur ,te. 
maèédo-roumain oit aromnain (Commitnication faite au ,Congris 
d'études byzantines de Biecarest <r924>. in der Revue historique; ... ~ 
2 (1925) , S. 185-196, und Sceaux' de ptomb byz~ntins inédits 
trouvés à Sitistrie (Communication /ai te au troisième congrès d' étitdes 
byz,àntines à Athènes <r93l >. in der.. Revuehistorique . .. , 8 l1931)~ 
S. 299-311. Auf <lem (}ebie~e des Neugriechischen betatigt sich 
Papahagi auch ausgiebig in seinem Jugendwerke, das die spateie: 
vergleicP,ende balkanwissenschaftliche Foschungrn Kr. Sandfelâ.s. 
zum guten Teile vorweggenommen hat. Es war entstanden in 
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·G. Weigancls Seminar for run:anische Philologie der Leipziger 
Universitat 1,.md hiess : Parallele A itsdrücke und Redensarten im 
Rumam:schen, Albamschen, Neugriechischen imd . Bitlgarischen 
erschienen im Vt'erzehnten j ahresberfrht des 1 nst'ititts für ritmii
nische Sprache (Ritmanisches Seminar) z it Leipzig, I,eipzig 
1908, S. II3-170. Schlie_sslich Séi noch die 'leroffentlichnn.g des 
ehemaligen Bischofs von Rârnnic, Ghenadie Enaceanu, 
geuannt, die von ganz besonderem Interesse ist des in ihr ent
haltenen kirchengeschichtlichrn Materials wegen, obwohl die Aus
gabe unzulanglich und unkritisch ist ; diese VeroffentlichÙng 
tragt den Titel Mitropolia Ungro-Vlahiei . Condica Sânta, p1.tbli 
cata dupre original de Archiereitl Genadie Craiovénu <Enaceanu> 
(Die Un:gro-Walachische Metropolie. Heiliges Register, veroffrn
tlicht nach dem Original von dem Weihbischof Genadie Craiovénu 
<Enaceanu>. Bd. I, Bukarest 1886, 448+XXIV +xrv S. 

III. 

Indem Grecu sich den Forschern zuwendet, die heute die 
rumanische Byzantinistik darstellen, spricht er in erster Linie von 
N. Bane s c u, Professor an der Universitat von Bukarest. Als 
Schüler A. Heisenbergs wandte sich Bil.nescu am Anfang stinn · 
Tatigkeit philologischen Studien im byzantinischen und neugrie
chischen Bereiche zu; dabei berührte er auch das Gebiet der 
griechisch-rumanischtn Beziehungen durch seine Studien über 
das hohere griechische Unterrichtswesen bei uns, oder über 
eine Personlichkeit wie Daniel (Pimitrie) Philippides, der zu 
Beginn des vorigen J ahr hunderts durch seine Schriften zur 
Kenntnis der rumanischen Lander beigetragen hat. Als Bil.nescu 
nach der Gründung der rumanischen Universifat in Klausen
burg zum Profe~ sor für Byzantinistik an der dortigen Philo
sophischen Fakulfat ernannt wurde, richteten sich seine For
schungen vor allem den Problemen zu, die im Zusammenhauge 
stehen mit den Anfangen eines politischen Lebens an der Donau 
und mit den byzantinischen _.f ormationen 1 olitischer und mili
t arischer Art an der Unteren Donan. Diesrn Problemen hat er 
ine gtosse Anzahl Artikel gewidmet, wobei er auch seine rhilo

logischen Anliegen von früher nicht ganz ausser acht gelassen 
hat. Von seinen historischen Arbeiten, die Grecu nicht erwahnt, 
muss angeführt werden: Cele mai vechi §tt'ri bizantine asupra 
Româm'lor dela Dunarea-de-jos. Comunicare cetita la Academfo 

5 
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Romand în $ed1'.nta p1,blicii dela 7 Junie I92I (Die altesten byzanti:
nischen Nachrichten über die Rumanen an dér Unteren Donau, 
:!\olitteilung, gel~sen v'br der Rumanischen A.ka demie in . ihrer 
offentlichen Sitzung vom 7; ]-uni 1921), veroffentlicht imAnita
·rnl Institutului de Istorie Nationalii din Cluf(Jahrbuch des In
stituts für nationale Geschichte aus Klausenburg) l (1921), 
S. 138-160; hier geht er ,ans, von der-bahnbreèhenden Mittei
lung Iorg~s vur der Rumânischen Akademie : Cele d'întii.iit cri, 
stalizari de Stat aie Românilor (Die ersten ·staatshistallisationen 
der Rumanen), veroffentlicht in der Revista istorfcii. (Hisforische 
Zeitschrift), 5 (1919), S. rn3--n3, und nimmt Probleme wiedel:.._ 
auf die er schrittweise mit neuen Daten erlautnt, in der .Reihe 
der Veroffentlichungen, die · at1ch Green aufzahlt. · Zu- seinen his
torischen Forschungen muss auch gerèchnet werden der Artikel : 
Peut-on i dentifier "te Zamblacits des doc uments rag1.tsa1:ns ? in den 
Mélanges Charles Di eht, I., Paris 1930, ·s. 31-35, wo der in zwei 
Raguser Urkunden von 1344 tincl 1346 erwahnte Zamblacus iden
tifü:iert wird mit Aisenios 'lzamblakon, µéycxç 7tcx7tlaç unter An
dronikos III Palaiologos. Es kann auch die Studie : Dobrogea 
bizantind (Die byzantinische Dobrutscha) noch angeführt werden, 
die in den AnaleÙ Dobrogei (Analen der Dobrutscha), 19 (1938),. 
S. 52-59, veroffentlicht ~~ude. · · · · 

Von Banescns philologischen, Arbeiten darf unk~ kèi:nen 
Umstanden sein~ Doktorarbeit von München fehlen : Die Ent
w'ïr.llung des gri echi sch,en F uturi,t;1zs von der friihbyzant1°'h,ischen 
Z.:;it bi s ' :mr Gegen1R1art, Bukarest 1915, VI + n9 8 ., bis auf den 
heÙtigen Tag wahrschehi:lich seine umfangreichste A;beit · auf 
dem uns beschaftigènden Gebietie . Desgleichrn h~tten seine Be:
s prechungen zweier Dichter, mit denen er sich ~n seiner Jugend 
1)eschaftigt bat, erwahnt werden konnen, namlich :kalorites uncl 
Anagnost,es. Die diesbezüglichen ArbeitEn he1ssen: fü"core ime 
fo is sur Makarios Kalorites in den By zantinisch-Neitgriechi schen 
Jaltrbüchern, 3 (I922), S.-158-160 und Makarios Caioritis et Con
stantiri' A nagnostès in der Revue de l'Orient Chrétien, III~e série, 
Band'IH (XXIII), (1922-1923) , S. 144-.,.--149. Sp~ter erschien in 
<lem Sp. J,ampros gewidmeten Ehrenbande Elç µv~1uiv A&p.7tpoo, 
Athen 1935, S. 393~397: Un poème grec vulgaire du Moyen Age : 
co x~"CY)~ .X!Xt ·oE ·7tov·nxoi nach dem 'cod. Vatic. gr. II39 des XVI. 
J aÎuhunderts . Als Schüler und. spater Freund A. Heis~~nbergs 
hat sein ausführlich_er Nachruf Auguste Heisenberg (1~69-1930) 
in der Revue h1:stori qite du S itd-Est füwopéen, 8 (:::931), S. 65-78 
besonderen Wert . · 
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Zu der _von Grecu erwahnten Festrede über die griechische 
kademie in Bukarest, vom Jahre 1923 kann noch hinzugefügt 

werden: Momente din V'iafa ,,Acaderm·e-,: Grece*ii" (Aus dem Le ben 
·der,,Grie hischen Akademie)inOmagiit lu1' Ion Bianu, (Festgabe 
Ion B1anu\ Bukarest 1927 , S. 37-44. 

Wenn Banescu philologisch, so ist George Br a tian u 
hi.,torisch bestimmt; eine besondere Bereicherung erfahxt seine 
Pe r ~ onlichkeit durch eine gründliche juridische mld uationalOko
nomische ausbildung. Bratianus Studien über Byzanz in seinen 
1 olitischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten müssen ein
gegliedert werden in seine fruchtbare Grun.deinstellung zu der 
Weltgeschichte, wekhe dem nahen Osten eine viel wichtigere Rolle 
zugesteht als die meisten abendlandischen Historiker ihm ein
raumen \Vollten. Dieser Einstellung gemass berühren seine Sttrdien 
über Byzanz Probleme der Weltgeschichte, die gan.z besonders 
wichtig sind, sobald sie aus der Schau des europaischen Ostens 
1 etrachtet werden, wie z. B . diejenigen, die den genuesischen 

der venetianischen Hanclel auf dem Schwarzen Meere betreffen. 
Die Sammlung seiner Studien und Artikel, die im Jahre 1938 
u nter dem Titel Etudes byzantines d'histoire économique et sociale 

rschien, ist in Grecus A b1iss natürlich mit der ihr zukommenden 
Bewertung erwahnt. Unsere Bemerkung bezüglich N. Iorgas 
Et'l·tdes byzan#nes 1 kann, wie es scheint, auch hier An"endung 
fiude11. Mogen sie auch noch so sehr nach chronologischen oder 
systematischen Kriterien angeordnet sein in einem Band mit 

inem im ütrigen richtigen, aber s~hr allge1r_einen Titel, so te
halten diese Studien dennoch einen autonomen Charakter, da sie 
u ntereiuancler, nach der eigenen Aussage des Verfassers, durch
wegs anderes verbunden sind als durch diè historische Materie. 
Im Unterschie<l. zu ahnlichen Sammlungen jedoch sind diese 
:-;tudieu .und Artikel, bevor sie in eine11 Band gefasst Wurden, er
~ii. nzt worde1~ v or allem durch Hinweise auf die nachtraglich erschie
n ne Bibliographie. Einer der Artikel, wie derjenige über das Wei
z nmopol, ist nach Aussage Bratianus he1vorgegangen aus drei 
in gewissen Abstanclen in Byzantion erschienenen Artikeln, die zu 
inem einzigen zt:sammengearbeitet wurden. 'Vir glauben daher 

1 Sie_he weiter oben S. 49--50 , wo wir gezeigt haùen, warum eine Angabe 
'11.er Tite! der verchiedeneu Studien sowie des Erscheinungortes und des ers ten 

•,rscheinungsdatums notwendig ist . 
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dass es angezeigt ist, diejenigen Shdien ,a:nzuführen, die èine 
unmittelbare Beziehung zu Byzanz im eiigeren Shine haben, 
die, wie der Verfasser in seinem ,,Vorwort" sagt, Hinweise gebe1L 
über den Ort der ersten Veroffentlicht ng; was, da sie spater ,über- · 
arbeitet wurdrn, der Angabe über die Erstvcroffer,tlichung gleich
kommt. Auf cliese Weise. kann richtig beurteilt werden,. wie 
früh Bratianus Arbeit auf dies<:m Gebiete eingesetzt hat, und 
ebenso die Bedeutung der Veroffentlichungen, die seinen ~rbeitetL 
ibre Spalten offneten. 

Der Band enthalt u.a. (S. 23-40) die Studie: Les divisions 
chronologiqiœs .de l'histoire byzantine, zum erstenmal veroffentlicht 
'in dem .Bulletin de la Sect·iori Historiq'ite de l'Académie ,Roitmaine,. 
17 (1939), S. 49-63; ferner (S. g3-124) den Artikel: Empire 'et 
démocra#e à By ance, erschienen ·in Byzantinische Zeitschri'.jt, 37 
(.r937), S. 86-IIl; clann (S. 127-:-:-181) Etitdes sur l' apprwisionne
ment d~ c onstantinople et le monopole du blé à l' époqtte ' byzantine· 
et ottomane, zum erstenmal fo. anderer Form er.schieùen in Byzan
tion, 5 (1930), S. 83-107; 6 (1931), S. 64!-,---656 vnd 9 (r934), 
S. 643~662; die unveroffentlichte Studie (S. ,183-216): La poli
ti~ue fiscale de Nfréphore I-er (8oz-8n) oit Ubit Roi à. Byzance; 
dieser folgtL'hyperpère byzan#n et.la monna1:e d'or des républiques 
italiennes au -XVIII siècle, zum erstenmal erschieneu ill, Mélanges 
Charles Diehl, Band I, Paris 1930, S. 37-48; schliesslich{S, 214-
264) die interessante Wirtschaftsstudie Servage de la glèbe et régime: 
fiscal. Essai d'histofre comparée roumaine, slave et byzantine, .zum 
erstenmal erschienen in Annales d'histoire économiçii~ ·et socia~e,. 
5 (1q33), S. 445-462. .. - ' 

Wir wollën uns nicht aufhalfën .. bei den von Grecu · in den 
unmittelbar darauf folgenden Seiten besprochenen Verfassern :: 
C. Marinescu, N. A : Constantinescu, M. C. Sutu (der, einëm metbo
dischen Gesichtspunkt folgend, den Grecu · verachtet, eher mit . 
d,en verstorbenen. Verfassern ~usam:men batte erwahnt werden 
müssen !), ,J. D. S'tefanescu, P.ai:il Henry (der seiner gt1ten Ken
ntnis Rumâniens wegen wahrscheinlich · untér die rumanischen 
Gelehrten aufgenommen worden ist) und C. Petranu alles Gelehrte, 
deren Arbeiten, soweit sie ,das Gebiet d~i Byzantini,stik berührèn, 
in Grecus Alriss ihren Platz gefunden haben. 

Was 'V. Grec us Darstellung seiner eigeneÛ 'fatigkeit be
, trîfft, so übergelit er fo. seiner Bescheidenheit . ~is Verfasser, ob
- ~vohl ~r ,alle Gebiet~' ~~;Ühi:t, die er bearbeitet' bat, dennoch einige 
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'\\'ertvolle Veroffentlichungen. \Vir begnügen uns damit, aus jenen
. .'fravaux d'r.pproche", die er im Hinblick auf die von ihm 
vorbereitete Ausgabe des 0 Epp.7JV€ta tYjç Çwypaiftx1)ç tÉXV7JÇ zusam'.o 
mengestellt hat, folgende zwei anzuführen : Manualitl de p1:·c
tma al l1ti D1'om's1'e din F1tr11a in române§te (Das Handbuch für 
l\Ialerei des Dionisios von Phurna in rumanischer Sprache) er-
chienen im Codrn.Z Co :; minuliti (Der Hochwald yon Cosmin\ 7 

(1931), S. 51-59 und C ar(i de pictura bisericeasc a bizant1:na 
(Bücher über byzantinische Kirchenmalerei) in Candela (Die Am
pel), 43 (1932), S. 105-137. Eine aufmerksame Interpretierung 
ines Abschnitts aus Priscus (Ed. Bonn, S. 90-192), die in der 

rumanischen Geschichtsschreibung eine lebhafte Ause nander~ 
s tzung hervorgerufE:n bat, gibt uns Grecu in Cetd(eanitl nman 
tl in Prisws dela Citr(1'te l1ti Attila (Der_ romische Bürger arr~ Hofe 

ttilas nach Priscus) in Codrnl Cosminuliti, 8 (1933-1934), S. 
432-437, ·nachdem er diese Problem auf breiterer Grundlage in 
seinem Artikel La wr(ile liti Attila (Am Hofe Attilas), erschienen 
in der ]11nimea Vterard (Die literarische Jugrncl), 18 (1929), 
': 153-163, bereits angeschnitten batte. Eine sehr gewissenhafte 
arstellung des I,ebens und \Virkens des grossen Byzantologen 

August Heisenberg gibt uns Grecu in: seinem Nachruf Aitgust 
Heisenberg (IJ. November I869-22 . Novernber I9JO), derimCodrnl 
Cosminitlit'i veroffentlicht wurde 7 (1931-32), S. 551-565. Wir 
wollen noch an seine interes~ante Stndie erinnern über die Dar
stellimg des Katp6ç bei den Byzantinern, veroffentlicht in den Stitdi 
b·izant'im: e neoellenici, 5 (1939), (=Atti del Y Congresso interna=
tionale di St1tdi bizantini), S. l47--f5~, sowie an die S&risoarea de 
ded1'.ca(ie a istoricitlui Critobitl catre Mahomet C11ceritornl; (Wid
murigsbrief des Historikers Kritobulos an Mahomet rlen Eroberer) 
in M élanges Drouhet, Bukarest 1940, S. 197-202, wo erèirtert 
wird, welche Yon den beiden, von C. :Müller am Anfang seiner 
• usgabe des Kritobulos \·on Imbros (in F.H.G.V/1, Paris 1870, 
S . 52-53) v.iedergegebenen Versionen des Widmungsbrides die 
echte ist und wo Grecu zu <lem :Ergebnis kommt, dass es der
jenige ist, der die kürzere Fassung aufweist, und der sich in 
der einzigen Handschrift der Geschichte des Kritobu.los findet. 

Mit der Darstellung seines eigenen \Verkes scheint Grecu die 
Liste derjenigen rumanischen Forscher abschliessen zu wollet1 
die sich überwiegend mit byzan inischen und nachbyzantirdschen 
Studien befasst haben, obgleich unter den Namen, çlie in dem 
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restlichen Teil seiner Studie genannt sincl, sich ·auch diejenigen. · 
von hervorragenden Gelehrte 11. finde n, d,ié, das ist allerdin.gs richtig,.. 
mehr in anderer Richtun.g tatig sind und das Gebiet der Byzanti
nistik mu flüchtig berühren. Wir glaube n jedoch, dass diese I,1ste · 
dennoch nicht abgeschlossen >Verden . darf, ohne dass die Tatigkeit. 
zweier Forscher erwahnt wird, die GrÉcu in seiner ·studie leider· 
übergangen bat. 

Der erste ist Io an C. Fi 1 i t t i. Nach seinen .ernsten Pa
riser Studien auf dem Gebiete cln· Jnrisprudénz und der diploma
tischen Geschichte und nahdem er eiren hohen Posten im ruma.: 
nischen Aussenministeriun . bekleidet hatte, kehrte Filitti in ganz. 
natürlicher Weise zu _den Anfangen se'iner wissenschaftlichen ·Ta
tigkeit zurück und w~ndte sich der neueren ·· diplomatischen uncL 
politischen sowie der sozialen Geschichte ;:u. Schon damals zo~en < 

ihn die Zeit der Phanariotenherrschaft Ùnd die _erste Halfte ·des .. 
XIX J ahrhunderts in besonderer Weise an. Dieser rum.anische Ge
lebrte, der ein Àb_kômmling der grossen, romanisi\ rten griechi
schen Familien war, "\\>Îe z. B. der Crem5di· und l~J).itti, erforschte 
die stürmische Zeit der Phanarioten mit einer ·Beharrlichkeit, die 
auch aus personlichen Intere.:;sen entsprang, tind sicherlich aus.. 
solchen edelster . Art. ·So beschaftigt sich Filitti natürlicherweiÉe_ 
mit genealogischen Forschungen, <;lie in unzahligen seiner Studien 
und Rezensionen durchschimmern und ibn zu einem der bewan
dertsten nm1anischen Genealogen machen. . 

Von seinen Arbeiten, die das uns interessierende Gebiet
betreffen, wollen '"'ir ·erwahgen : Rôle ·.-dfplomàt i~ ue des Phana
rfotes de I700 à I82I, Paris 1901, XXIII+2zo' S; À§ezri:mântut:" 

cultural al Mitropo#tului Dosùei Fititti , de/a în/ii ntcà e pâna ~stazi , 
(r827-I9rn) (Die Kulturstiftung des Metropoliten Dositei Filitti . 
von ihrer Gründung an bis heute (1827-19r_o), Bukarest 19lI , 200 
S., wo er in grosser Zahl weniger bekannte , das XVI- XVIII . J ahr
hundert betreffende griecl ische Quellen, benutzt; Arhiva Gheorghe: 
Grigore Cantacit~ino (das Archiv Gheorghe Grigore Cantacuzino),, 
Bukarest 1919, X S.+ e S.+ XXXVI und 351 S.+'tafeL Die 
Arbeit enthalt eine Genealogie. der F'àmili~ Cantacuzino, Auf:-
zeichnungen über Michael Cantacuzino Schaitan~glu : über die 
Kantacuzenen in den rumanischen I,and~rn ùnd ihre kirchlichen 
Stiftungen hier. Wichtig ist ebenfalls ein Exkurs (S. 245-300), 
einige griechische Familien in den rumanische-n. Fürstentümenl. 
betreffend. Seine Ansichten über .die griechisch-nimanische-n. 
Beziehungen im Jahre 1821, die ein Ergebîiis eine~ umfassenden. 
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und ins Einzelne gehenden Studiums der modernen Geschichte 
cler Rumanen sind; werde:n von Filitti dargelegt in Grecs ét Ro·u-
1na1:ns en I821 in ·Enrivtxi, 7 (1934), S. 209-220. Das Gebiet des 
Byzantinischen wird eingehender behandelt in folgenden ZWéÎ 

:-;tudien : Notice sur les Cantacuzène dit XI-e aû XVII-e siècles, 
Bukarest 1936, r6 S., wo er seinen weiter oben erwahnten genea
logischen Versuch über die Kantacuzenen wieder aufnimmt, indem 
er ibn vervollstandigt; Marie Paléologite ( + I 471) épo1tse d'Etienn e 
le Gran4, Prince de Moldavie (Marie Paléologue ( +1477) Gemahlin 
Stephans des Grossen, des Fürsten der Moldau), Bukarest 1937· 
7 S., wo er in der Genealogie der Nachkommen Manuds,II. Palaio
logos und der Irene Dragases durch Thomas, den Despoten von 
Moraa, der nach Italien geflüchtet ( +1465) und mit Katharina 
Asan verheiratet war , die ihrerseits mit der Familie Tzamplakon 
verschwagert ist, auch die Fürstin du Moldau Maria , gt.nanut 
von Mangup, die Ge_mahlin $tephans des GrosHn, sippenge
schichtlich eingEOrclnet wird . 

Der zweite _Forscher, der, wie zu sehén sein wird, verdient, 
erwahnt zu werden, ist r. Constantine s c u .I a 9 i, ehema
liger Professor für christliche Kunst an der Theologischen Fa
kultat in Kischint.\Y. 

Ohne sich immer durch ausgeprochene Originalitat hervor
zutun, sind Constantinescus Studien dennoch redliche Versuche 
und nützl che N'acbschlagewerke für Daten, die nicht übersehcn 
werden dürfen, vor allem in der Geschichte der byzantinischen 
Knnst, wo es zusammenfassende Aibeiten im rumànischen Schrift
tum so gut wie nicht gibt. Constantinescu-Ia9i , du sich schon als 
junger Mann auf diesem Gebiete festgelegt hatte , das u spatu mit 
H ingebung bearbeitete, verëffentlicht schon im Jabre l9I5 sdne 
erste hierhin gehürige Studie ; es handelt sich um Câtei1a cuvi-nte 
de spre influe 111a bi zant-in ii. asupra artei religi oase ronzâne§t'i (Ei
n=ge Worte über den byzantinischen F.influss auf die rumanische 
Kirchenkunst), erschienen in V·iata Româneascii. tRumaniscbes 
I,eben', ro (1915), S. 295-308. Nach dem ersten Weltkrieg Iasst 
der junge Gelehrte folgen : B iza11tinis11Hû -în Români a. Influent e 
byzantine asupra artei române§ti (Der Byzantinisnms in Ru1Uànien. 
Byzantinische Einflüsse in der rumanischen Kunst), Bukarest 
1925, n9 S. ; N arthe.n tl in artele bizantine, sud slave §i român e 
(Der N'arthex in der byzantinisclien, der siidslawischrn und der 
rumanischen Kunst), Jassy 1926, 289[-291) S.; siehe auch die 
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Rezension N. Iorgas in Revite historiqite ... 3 (1926), S. 3:9-365; 
Arta si Crestïnismitl. Lec#e de deschidere a Citrsului de Istor1:a a'rtei 
cre§ti;ie dela, F_acitltatea d~ Teologie dùi · Chi§inçlit (Die Ku~st und 
<las Christentum. Eroffnungsvoi-iesung des Lehrganges. für Ge
schichte der christlichen Kunst an der Theologisçhen ._Fakultat ifl. 
Kischinev.), :Kischinew 1926, 55 S. mit einem Ueberblick überdie 
Byzantinistik im allgemeinen und die -byzantiriische Kunst im be
sonderen, son:ie mit einem guten bibliographisch<:n IndeX:; ~clùies
s.licb, Istoria artei bizantine (Geschicht= der by.Z·antinischen Kunst), 
Jassy 1927, l92+vrr S. Aus Gründen, die nichLmit seinen 
wissenschaftliche~1 Arbeiten zusam±rienhjng_en; _ war Consfantine
scu-Ia;;i gezwunge11, seme vielversprécbende Tii.tigkeit zu unter-_ 
brechen. 

IV 

Die rumanische Historiographie hat jedoch weniger V~.r
ti-eter zu ve<zeichnen, die ihre gesamte Tatigkei!_ oder -dere~1 
grossten Teil den byzantiniscben Studien ~ugewandt hii.tten, als 
vor . allem eine bemerken?wert~ Apzahl ~on FÔrschern , die, . auf 
de~ verschiedensten Gebieten. arbeitend, Verstandnis und Sym
pathie für die byzantinische· Welt gezeigt und thr oft wertvolle 
Studien gewidmet haben .. Diesen Gelêhrten, .die seltên_ mit der 
Byzantinistik in Berührul).g _ gekoi.nmen · sind, __, Ùnd zu . de:p.en 
auch eine Reihe von oft sehr gut vorgebÎldeten uriav~n dem Zau.:. 
ber des byzantinischeri Lebens angezogenen Dilettanten hitizu-. 
zufügen ist, -,--- widmet Green die letzten Seiten seiner Studie. 
Es versteht sich von selbst, dass dies~sm<ll ~inerseits die Anzahi 
der erwii.hnten Studien beschrankter ist, als Folge einer strrn
geren als bisher üblichen Auslesè, wie · sie bedingt war durch die 
grosse Menge von vorliegenden Arbeiten von ganz verschieden
artigem Wert ; andrerseits -\vird di~ e!nzelne P.1.rbeit ·durch die ' 
kritische und analytlsche Ueberprüfung sehr knapp, so . dass 
in den meisten Fii.llen vollsfandig auf sie verzichtet "\Verden 
konnte. lm gleichen Geiste wollen auch wir unsere Erganzungen 
vornehmen. 

· Die e1 n -,thaftesten Lücken weist · .Grecus -A briss auf ô.em 
Gebiete des byzantinischen Rechts auf. So erhalt die PersÔnlich
keit St. G. B e r e ch et s, de~ eheµialigen Prof essors für ruman-i
sche Rechtsgeschichte an der Universitat Jassy, , der es vielleicht 
verdient hii.tte, unter unsere .. bedeiitenden Byzantinisten in 
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·Grecus Darstellung eingereiht zu werden, nicht <las richtige 
Relief. Der Verfasser begnügt sich damit, bloss zwei oder drei 
seiner Arbeiten zu erwahnen. In der Tat erweist sich Berechets 
Neigung für die Byzantinistik schon j~ seinen Jugendarbelten. 
\ \ïr wollen zwei ~einer alteren Studien, obgleich nur von relati
vem \,Verte, hier anfzahlen l Legdtuiile d1.ntre pitterea spi:tituala :;i 
cea àvild în Bizant (Die Beziehungen zwischen der geistlichen und 
weltlichen Maèht in Byzanz) veroffentlicht in der Bi·serica Orto
doxd Romând (Die rumanisch-orthodoxe . Kirche); 4r (r922-
r923), S. 97-ro4 und Influenta procedure1: romano-lizantîne 
asu,pra celà !Jiserice:;ti din timpul sinoadelor ecumenice (Der Ein
fluss der romisch-byzantinischen Prozadur auf <las kirchliche 
in der Zeit der okumenischen Konzilien), ebendaselbst, 44 (r926), 
S. 397-400. Wichtiger sind seine Studien, die sich auf •H ~ax- . 

'tYJp1a. 'twv. &px~epÉwv, des Iakob von Ioannena beziehen, . dem 
Berec·het seine Aufmerksamkeit zu verschiedenen lVIalen zuge~ 
wandt hat, wie z. B., in den Artik::In Deitx lois byzantines en 
traduction roumaine im Przewodnik Historycznv Pmwny, von 
Jahre 1930, S . 253-256, auch eine rumanische Uebersetzung 
ter Basilikalen angezeigt wird, und Descoperirea a douâ manu

scn·se jitn"dice române§ti. (Die Entdeck llng . zweier rumanisch 
juridischer Hss.) in I ntregiri. Bu letimû i nstitutului de i storia 
i•echiuhd drept românesc (Ergan~ungen . B.ulletin des Institutes 
flir die Geschichte des alten rumanisC'hen Rechtes) , l (r938) ;' 
S. 18-39. Nicht zu übersehen für di~ Kenntnis de: Bezi~hungen 
zwischen dem rumii nischen und dem byzantinischen Recht sind 
nu~h Seine grosseren Arbeiten : Schi{ii de istorit: a legilor vechi 
ru mâne§ti, 1632-1866 (Skizze eiùer Geschichte der alten ruma-
1iisd1en Gesetze, 1632:-:---1866), Kischinevv 1928, 91-roé[-ro8] S ., 
wie auch die I stotia ~1echiului drept rc•mânesc ( Gesc1-lichte des alten 
rt~man5scher.. Rechtes) , I , Jassy r933 , VII+foo S. Iu diesen Arbd
t n rnüssen die vollstandigsten Daten über die byzantinischen ju-
1 !disrhen Hss. de'. n~œanisC'hen Bibliothekèn gesucht we:~dèn, wie 
z. B._ über jene des Manuel l\'.falaxos' Nomokanon, für welche Ben.'
·h t wert volle Erganzungen zu C. LitziC'as Kaialog der griechischen 
Hss . beibringt. In der gleichen JJeriode veroffentlicht Berechet 
li Pravilnfreasca codicc'i . ~uv'to:yµ&:ttov voµtxàv din Mimtenia. 
l780 (Der gesetzliche K odex 2:uvi:a.yµ6:·nov vop.t?tÔV aus der 
\\"ulachei . 1780) , Kisc..hinew r930, XVI + 19.l . S. + [2 ff.] + 
2 Taf., und gelegeutlich des fünften Kongresses für byzanti
ni. C'he Studien in Rom, macht er die l\'.Iitteilung : I riflessi del 
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dirüto canonico bizantino dopo la caduta di Costan#nopoli sul 
dfrüto canonico t 1.1meno, veroffentlicht in den Studi tizantini e 
neoellenici, 5 (1939) (=A tti del V Congresso internàziona'le di 
Stu.di biZantini, I), S. 58E~598. Gleiclrfalls ihm ist die.Ueberset-· 
zung von L . A. Cassos Arbeit Dreptul bizantin în $asarabia:(Das. 
byzantinische Recht in Bessarabien)·, Jassy 1940, XXXVÎI + 
148 S. Um schliesslich noch eine andere Seitè von Berechets 
Interesse in Verlindung mit der neugriechische1~ Welt z~ be
leuchten, erwahnen wir seinen Artikel: Un dic#onar neogrec
românesc în manusC1ipt de la începutul secolului al XVIII-lea , 
(Ein neugiiechiSch-rumanisch handschriftliches WÔrtetbuch vom 
BE~ginn des .XVIII.. Jahrhufl:derts) in der Rev'i.sta Istoricd (Histo
rische ?eitschrift), '22 (1936), S. 13E-r40, wo Berechet seiner 
Meinung Ausdruck gibt, dass der grosse Metropolit der Ungro
wlaèhien Antim Ivireanur der Verfasser ·des Würterbuche~ ge
wesen set. 

Wenn Berechet von Grecu ·. dennoch en~ahnt worden ist , 
so bleiben di~ Arbeiten des Professors Hir 'romisches Recht an 
der Universitat Jassy, E 1 i e , Pop.es c n-S i) in e ~ i, volltg igno
dert . Es handelt sich ttm die Arbeiten : La fonction pènùentielle 
des arrhes dans la vente sous Justinien, Paris 1925, II2 S. ; ,,Litterti
ru.m obligatio" s-ub f uslinian (,,Litterarum obligatio ' ; unter Justi
nian), Pite~ti 1926, 28 S .; Le contrat ,,Litteris" à la lumi~re des 
textes byzantins renforcées par ·une décoiiverte faite .récemment eu.· 
Egypte im Bulletin di!. · rinstititt archéo'tog1·que bulgare, 9 (1935}. 
(=Actes du IV-e congrès international des études byzantines, Sofia·, 
Septembre 1934), S. 2~ 3-299 -;Deux textes juridfr1ues controversés : 
Codex 4, 2I, iz et lnstitutiones 3, 23 pr. in den St1.tdi bizantini e 
neoellenici, 5 (1939) ( _:Atti del V Congresso Ïnternazionale d·i Stud( 
bizantini, I), S . 679-684. Obwohl sie keine Beziehung zu den j uridi- . 
schen Studien hat, m~g auch die Mitteiltmg des gleichenVerfassers. 
genannt werden: Sur l' origine ethnique de Justinien veroffentlicht 
in den Actès dit 111-e congrès international d'études 'byzàntines ,. 
.(Session d'Athène's; Ôctobre I930), Athènes 193'2·, S. 3+;.,.-347 . 
Schliesslich verdanken wir I. Popescu Spinetii die biobliographi-
schen Notén und die Kommentare zu der .weiter oben er~iahnten 
Ubersetzung von L. A. Cassos Werk Dreptul bizan#n în Basarabia 
(Das byzantinis~he Recht üi Bessarabien), Jassy 1940, Noten. 
die in S. XIII_:_XXXVII erithalten sind. 

Von G. Fot i li os Arbeiten konnte sein Artikel: ]ustinian 
în lumina vecltii culturi juridice române§ti (Justinian . ini Lichte 
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der altrumanischen gerichtlichen Kultur) verôffentlicht in den 
Analele Facultdfii de Drept din BucureJti (Analen der Rechtsfa
kultat in Bukarest), 2 (1940 April-Dezember), S. rc-15, erwahnt 
werden. ~chliesslich verdienen Erwahnung die Studieu von zwei 
Nicht-juristen ; die erste ist C. C. G i ures c us Artikel L~gitiirea 
'1.ti Caragea (Un anteproiect necunoscut) (Carageas Gesetzgebung_;,· 
Ein unbekannter Vorentwurf) im Buletinul Comi'siunii I storice a 
Românià (Bulletin der historischen Kommission Rumari~~ns), 3 
(1q24), S. 43-74, wekher interessante Daten enthalt über eineu 
Entwurf, der in einer im Besitz des ehemaliger Bukarester Üni
versitli1.sptofessor M. Seulescu befindlichen Handschrift entpilten 
ist . Der zweite ist Li v i u Stans Studie : 0 110velâ n(!c:ûno:seut,tï 
a împaratului bizantin Andronic II Paleologul, cel biitrâ~ . !~;;t, 
traducere, ccmentar (Eine unbek;annte Novelle des byzantinisç-)len 
Kaisers Andronikos II. Palaiologos, des alteren . Te)it, Ue~rset
zung, Kommentar), im Amearul Academià Àndreiane (Ja):l.rbuch 
der Andraanischen Akademie-Hermannstadt), 15 ·(193€~~939) ,. . 

S. 17c-216. Stan nimmt die Untersuchung der altslawischen 
Uebersetzung von Andronikos' II. Novelle aus dem Jahre 1.295 
wieder auf, die von Pl.-Sokolow, in Russ/.. if arhic·rei iz Vizan#f .. ,,. 
Kiew 1913, verôffentlicht wurde, und zeigt ihre Bedeutung für 
die rechtliche Gundlegung des byzantinischen Casàropapismus auf. 
, Ein~ge Lücken müssen erwahnt werden, . auch was die 
historischen, die literargeschichtlicho1 cder philologischen For
schungen in Verbindung mit Byzanz cder dem Neugriec;hentum 
betrifft: So hatten zu G. Mur nus Arbeiten sicher auch seine Ar
tikel : Când §1: unde se ÙJesc Româtiii întâia data în 1:storie (Wann 
und wo die R umanen zum erstenmal in der Geschichte erschei~eu) , 
veroffentlic ht in den C onvorbiri Lüerare (Literarische Gesprache) ,. 
39 (1905), S. 97-n2, und Kekavmenos ~i Ropiânii în veacul at 
X I -lea (Kekaumenos und die Rumanen im. XI. Jahrh.), cben
daselbst, S. 577-610 hinzugefügt werden müssen, ;,,o eine bre,ite 
Auseinandersetzung über die von den \Vlachen handelnden 
Abschnitte sowohl aus dem Strategikon als. auch aus dem A6yot;;. 
voulis'i:tt1)Koç 7tfiOÇ -~ixcrtÀi" zu finden ist, wekher dem Kekaumenos 
in der Ausgabe Wassiliewskij-Jernstedt, St. Petersburg 1896, 
folgt . lu siner Studie Un document despre Românii din Epir 
în Evul Mediu, (Eine Urkunde über die Rumanen in Epir 
in Mittelalter), veroffentlicht in Lui I oan Bianu, Amintire: 
.(Ioan Bianu zum Andeuken), Bukarest 1926, S. 49-36, wird ein . 
unveroffentlichtes Fragment mitgeteil~, das Werk des Demetrio&. 
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Chomatianos, einer bedeutenden Ges~~üt der Ostkirche im XIII .. . 
Jahrhundert .. Schliesslich verdient Erwii.hnung 1VÜ1rntts Mittei
lung gelegentlkh des erste;n jnte_rnationalen Kongresses · für 
byzantinische Studien i~ B~karesi, i~1 J ahré r924, unter dem 
Tite!: L'01:ig~ne des Comnènes, veroffentlicht im Bulletin de la · 
seçtion Mston"que de l'Académie Roumaine, II (r924), S. 2P2...-2r6. 

In der Frage der rumai1ischen Schenkungen_an: den heiligen 
Berg Athos und die Kloster des griechischen Ost~ns, hatte Green 
die Veroffentlichung von Gr. Nan dr i ~' Dqcume·nte român~~t"i în 
limba slavd din M.ândstfrüe Mitntelui Athos, IJ72-I658 ·(Ru
manische Urkunden in sl?'wischer Sprache aus den Athoskfostern 
r372-1658), Bu.k~rest rc)37, 3oç[~3r2] . S. · erwii.hnen konne~. · 
Erwahnenswert sind auch die Stt1clien · St. Nic o 1 a es c ti s, 
.Dcmnia lui Neagce Basarab Voevod. I5I2-'-I'5Û . 0 dani_e fa .. 
M ii.nii.stirea Hilandan.l din Sfântùl M1{nte Athos. (Die Regierung 
-des Ffrsfen Keagoe Basarab . r: r2-1521. Eine Schenkµng . an 
den Klqster .Chilandar au'f dem ~eiligen Berge Athos} in Noua 
revütii. Mserfreascii. (Die neue Kirchliche -zeitschrift), 5 .(;r923-
J 924), S. 17r-183; Un pre#ios chivot dela Neagoe Basarab, 
I5I2-I52I, fn Mii.nii.stfrea Dicnisiu din Sfânt·ul Munte Athos 
(Ein wertvolles Tabernakel,. Ga be _des Fürsten Neagoe Pasarab, 
1512-:::521, 1m k.loster Iionisiu, auLdem heiligen Berge Athos), 
"Bukàrest 1933, 8 S. und schÜesslk9.. Lin -- d.aniile l~ti ·.5tefan cet 
Mare fdcûte MâriasÛrii Z.ografudela Sfâ/ntul Munte Athos (Einige 
Schenkungen Stephans des Grossen an clas Zographu Kloster, auf -
<lemheiligen Berge) : Bukarest r938, 21 S., und' die , D-a~ian 
P . Bo g da n_s, Despre dan~ile Române;ti la Athos (Ueber· die ru
manischen Sc,henknngen an Athos) in Arhiva Româneascd (Rm;na
nisches Archiv), 6 (194r}, S. 263-~309, s~wie auch G; Cioran s . 
J:xfoetç 'tli>Y pouµcxvtxii>v ~1eµoytwv 'lt(.lb~ 'ta xu,tptcxxèt 11.ovcxcn~~tcx Kuxxou 
--xcû Mcxxa:t(.I&, veroffentlicht in den ' Byzantinisch~Nrngr,iechisclten 

]ahrbûchern, r3 (r937), S. 48-56 der IV. Abteilung ( = Berichte 
der Christhch:Archaologischen Gesellschaft zu Athè'n). 

Von den historischen Studien vers'chiedei:Îen InJ:ialts die de~ 
Erwii.hnung wert gewesen waren, zahlen . wir · noch fo~gende a:uf : 
Corne 1 i a Ba~ tu r e.s c u, Considùatii asuj;ra artei bizantine în 
legii.turd cit e.xpozifia internafionala din Paris, 28 Mai-9 fulie 
I9JI (Betrachtungen über die byzantinische Kunst in Verbiri
clung mit der inte:r:national~n Ausst~Ilung in Paris, z.8 Mai--9 
Jttli 1931), im Buletinul Societa(ii nmnismatice române '(Bulletin 
der rumaniscÏi -numismatischen Gesellschaft) , 25-'26 (1,930_:_1931), 
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S. 4c-79+ XXII Tafeln; M. T . Ber z a, lvl atei al Jl,Ji'relor-11 cro
'nica cantacuzi'neascd (Mathaos ·Metropolit von lVIyrai und die Kan
t akuzinische Chronik) in den · C ercetari istorr"ce (Historische For
schungen), 4 (1928), S. n;--125; vom gleichen Verfasser : Arnalfi 
Preducale (59é-g57) in Ephemm·s Dacoromana, 8 (1938)t S; 349-
444; und Un'autonomia periferica bizantina: AmalF (Sec. VI-X) 
in den Studi bizanti'tii e neoellenici, 5 (1929) (=Atti del V Congresso 
internaûonale di Studi bùantini·, I), S. 25-31, von C. Br a tes c u, 
Dobrogea în sec. XII, Bugean, Pan:strion (Die Dobrutscha im. 
X II. Jahrh ., Bergean, Paristrion) , in den .Analele Dobrogei (Do
brutschas Analen), l (1920), S. 3-38; wo Daten des arabischen 
Geographen Edrisi (XII. Jahrh.) verarbeitet sind, ebe1iso wie die 
viel bestrittenen Abschnitte der Anna Komnene betreffend die 
sogenanntèn ersten rumanischen politischen Gebilde am Unter
d<>nau; von C. G 611 ne r, Les expéditions byzantines contre les Rus
ses sous Jean Tzimiscès (970-71) in der Revue historiqûe du sud
est européen, 13 (1926), S. 342-358; von C. I. Karadja, U'ne
branche des Paléologue en Angleterre im Bulletin de l'Institut pour 
l'étude de l'Europe si1d-orientale, IO (1923), S. n3-n5, wo 
Untersuchungen angestellt werden über die Abkunft des Despoten 
des Peloponnes Thomas, des Sohnes Manuels II Palaiologos (1391-
1425); von I. Mo g a, Negustori greci revoluti"onari la noi §i în A pus 
(Revolutionare griechische Kaufleute bei uns und in Westen), 
in Anuarul Institutiûui de Istorie Nationala (Cluj) (Jahrbuch des. 
Institutes für nationale Geschichte-Klausenburg), 7 (Ï936-1938), 
S. 640-656; von P . P. Panaitescu, Iard§i ,,Unchiul" lui': 
-5tefan cel Mare (Nochmals über . Stephans des Grossen- ,,Onkel") 
in Rwista Istoricd (Historische Zeitschrift), 8 (1922) , S. 45--47, 
mit einigen Angaben über Johannes Tzamplakon Palaiologos; 
vum · gleichen Verfasser : Un manuscris necunoscut al ,,Efimeri-
delor" lui Constantin Caragea Banul (Eine unbekannte Hs der 
,,Ephemeriden" des Constantin Caragea Banul), in Buletinul 
Comisiunii Istorice a României (Bulletin der historischen Korn-
mission Rumaniens), 3 (1924), S. n3-171; von Al . V asile se u, 
Un cronicar bizantin anonim utilizat de autorul lstoriilor Domnilor 
Tiirii-Române9ti (Ein anonymer byzantiner Chronist bearheitet 
von dem Verfasser der ,,Istoriile Domnilor Tarii-Române§ti") in 
den Convorbiri Literare (Literarische Gesprache), 48 (1914), S. 
rn85-ro92 und 1254-1270, wo Einflüsse einer vollstandigeren 
Version als der von Crusius bekannten, auf den walachischen. 
Chronisten des XVIII. Jahrh. Radu Popescu aufgedeckt wer-
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den, namlich der Zusammenstellung des Theodosios Zygomalas, 
'
0 fotop(o: 1toÀmx~ Kwvcr-.o:vt~Yotnt6Àsù>~. Auf dem Gebiete der Numis
matik hatten Erwahn'ung finden müssen : C. Moisi 1, mit seiner 
Studie : Sur les mon,;~ies byzantines trouvées en Roumanie im 
Bulletin de la Section historiqiu de l'A-'cadémie roumaine, II (1924) ~ 

S. 207-zII C. Sec a~ i anus Artikel Sigilù' §i tessere bizantine 
.gdsite în D~b;ogea (In dér Dobrutscha .vorgefundene hyzantinische 
Siegel und Tesserae), Bukarest 1938, 8 S. (Auszug aus der Zeit

·schrift Riisdritul. (Der Osten), und vielleicht von dem gleichen 
Verfasser sein volkstümliches Werk : Numi"smatica, No~i·uni de 
numismaticâ · greaca, dacd, romand, bùantinii. §i româneascd _(Die 
Numismatik. Elemente der griechischen, daciscnën, romischen, 

1 • . • . . 

byza11tinischen und rumanischen Numismatik), Bukarest 1934, · 
61 S. Von den unerwahnte~ philologisch'en Artikeln wollen wir 
uns begnli.ngen nl.u zwei nachzutragen :' S. J a fr a 1 i, Quelques .. 
..spécimens d'un · dictionn,aire de la langue grecque byzantine et mo
derne in der Revista Criticd (Kritisclie_ Revue) 8 (1934), S. 30-41, 
wo als Beispiele die Woite fü.&xoç, Bpux6À.x'X.~ç, r.xÇh~ ~nd rcX~o.xpoç 

'behandelt werden und schliesslich I. I. l( us us lVlitteilung lntorno 
.al nome di Bisanzio )11 den Stt.tdi bizantini e neoellenici, 5 (1939) 
(=Atti del V Congresso di Studi bi:antini, I), ·s. 554-557. 

Am Schlusse dieser weitlaufigen Untersuchung gereicht 
•es uns zur Befriedigung, ~or allem den atislari.d:ischen Gelehrten 
eine betra~htlîche Anzahl von N~men un4 Studien - rieben 
·den von Grecu mitgeteilten - an die Han9. gègeben zu haben, 
.. die angesichts des so fühlbare1i F ehlei1s einer vollstandigen Bi
bliographie der by~antinischrn und neugriechischen Studien 
aus Feder rnmanischer Forscher, gute Dienste leisten konnen. 
'Neben -dem w'ertvollen Abriss d~s Professors fi.i.r Byzantinistik an 
·der Btikarester Universitat, haben unsere Erganzungen den 
Zweck, den Byzantinisten so weit ~ie moglich als Werkzeug Zl,1 

dienen ; sie dieneii ferner dem Bestreben der Gel~brtenwelt die 
Ergebnisse der Bemühungen aufzuweisen, welche die junge ru
.manische Wissenschaft erzielt hat auf einem Gebiete, auf dem 
.sie erst -wenige Jahrzehnte arlxitet . 

Bukarest, Sommer 1943· 

. AU!XANDER ELIAN 



CONTRTBUTIA GRECEASCÀ LA ,, MÀRTURISIREA 
ORTODOXÀ" 

Imprejurari priiricioase au fàcut, <lin cel de al 9aptesprezecelea 
secol românesc, veacul nostru teologic, eu deosebire. Dacà în 
trecut, munificenja clasei conducatoare '91 formele de pietate pro
prii paturilor celor mai largi, fàcuserà sa se închege o viaja reli
gioasa mai mult localà, eu un profil particular, evenimente de ordin 
mai general, dela sfâr~tul secolului XVI, au èeterminat îà1ile 
Române9ti sa intre în circuitul larg . al Ortodoxiei rasâritene 
'i veacul nrmâtor a vazut pamântul nostru sttàbâtut 91 mai des 
ie ierarhi, care colindau jârile drept-mâritoare 9i reveneau, ade
"ea sa moara în mijlocul ob9tei românqti, a cunoscut binefa
·erile unui tipar, care 9tia sa fie instrumentul ortodoxiei de 
at nnci, în lupta de aparare a 01todoxiei de totdeauna 9i a oferit 
priveli9tea, neîntâlnita pâna atunci, a unor · ndel~tniciri fructuoase 
·u speculajia teologidi, în ittmiuni solEmne sau numai private, 
puse adesea în slujba Bisericii întregi. 

Imprejurarile nu veneau numai <lin lâuntru, . din acea re
gàsire, suh constelajii noi, a m:iui vechiu echilibru politic, care 
- peste framântarile unui veac turbure, rava9it de ambijii 9i 
împânzit de infiltrajii streine - - revenea la temele mari ale etho
, ului romànesc, relnând firul, parasit de mâ "nile iscusite 9i pioase 
nl unui $tefan sau Neagoe. Dincolo de granite, la Constantino
!. ol, ca 9i lângi'i hotarele române9ti, ortodoxia se gasea într'un 
gr u impas. Pe jàrmurile Bosforului, Marea Biserica cuno9tea nu 
numai o sâracie iàsunàtoare, unita eu o stare de umilitoare depen-
1 nja fajà de Turci, dar 9i amestecul, mereu mai violent, al pute
rilor cre9tine din Centrul 9i Apusul Europei, care injelegeau sa 
cl a - în dauna credinjei ràsàritene - un nea9teptat ve9tmânt 
t logic vechilor lor rivalitàji politice în Levant. Peste marginile 
. uzeranitâjii otomane, în Polonia catolicà 9i în Rusia :Mica, 

>f nsiva iezuitâ aduse~e cfü;itiguri însemnate uniatismului. Sinodul 
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dela Brzesk ~i cel dela Ia9i, }inute, amâncloua, în aceJa;; an, eare 
înseamna un îneeput de epoca, arata, deopotiiva, biruin}a propa
gandei romane ;;i îneeputul de organ~zare al rezisten}ei rasàritene · 
~i aeeasta pe pamântul Moldovei, pe èare îngaduin}ele de Domn, 
eu -atâtea înclina}ii apusene ale lui Petru :;Jehiopul; nu o urni
sera, totu9i, din îndatinatele ei fàga9uri. Marea Biser1cà era în 
diutarea unui punctdc' sprijin, aproape de }inuturilt primejduite, 
pe cât trebuia sa fie departe ·de Stambulul, unde domne? sï"la. 
nesfâr9ità a unei eârmuiri venale 9i ignar~ ;;i intriga de uimitoare .· 
resurse a heterodoc9ilor. lVIoldova· a fostun moment pamântul ales. · 
Apleearea },fovile9tilor spre ocrotird palidelor încucan de organi
zare a Catolieismului în }ara lor a mutat, pe:µtrù ·un timp, eentrul 
de greutate în Ostrogul pravoslavnic al cneazului Vasile Constan
tin; pe unde lasà urme 9i pasiunea anticatoliea a lui Ciril Luearis. 
Când Moldova, dupa arii de framântari, va cunoa9te lini~tea 9i 
prosperitatea vreJiÜÏ lui Vasile L~pÜ, ocrotitôn,11 ·eu ambi}il jm
periale al Bisericii Rasarituhti, Ortodoxia constantittopolitana va. 
fi bueuroasa sa niute din nou în · Moldova aeest ,post î:qaintat de 
lupta, pe care-1 îneredin}a mâinilor celor mai isct1-site . 

TeologiinouluiBizan}erau Greci,de sigur, dar, într'o vreme
care a cunosq1t viôlrnte renc!Ji a1~tigr_ece9ti, au fost aproape in
totdeauna îmbra}19a}i. eu caldurà, atât în Moldova èât ~i îri îam 
Româneascà: aeestea au cunoscut predicajia lui .Lucaris , ~i Sy
iigos, càlâtoriileluiMitrofan Critopulos 9i PaisieLigaridis, trecerea. 
spte pàrjilè rüse9ti a lui Paisie al Ierusalin1ulùi, toate · în juma
tatea dintâi ::t veacului. 0 societate care-9i-apara drepfol de a së 
organiza dupa concep}1i proprii ~;i pastrând la conducere oameni 
de:..:1i jariï; 9tia sa se încline în faja iscusinjii superioare -'-- în 
tot ceeace jinea de lamurirea 9i pastrarea credinjii ~ a clericilor 
greci. Ocrotirea otomana, mai larga 9i niai respeetuoasà faja c,le 
drepturile ·najionale· la noi, mai" aspra 9i intoleranta în Balcani. 
izbutise, · tofo9i, sa creeze o v:astà arie _ortodoxli, · unde doctritia. 
Marti BisericC era vehiculata de carji, càluga_ri, . dirturari 9i 
chiiiarhi pribegi, care asigurau o impresionanta mi~tate nu numai · 
de dogme ~i canoane, dar 9i de ' rit ~1 tradijii, în jinuturi care se 
întindeau dela hotarele Moldovei pâna pe jàrmurile Egiptului. 
Dincolo de aceastà ortodoxie; pusà sub paradoxàla ~crotire a. 
Islamului, se aflati jinuturi bàtute de toatevfnturileheterodoxe~ 
gata sa cada, mai curând sau mai târziu, în cursa u~iatismului sau, 
în cel mai bun caz, · înglobând înfluenje straine, de eare ·s'au 
resimjit, într'o-masurà mai-mare saumài mica, înfotdeauna. Ru9ii 

' ' . 
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ortodoc~i de sub coroana polona, ca ~i cei din Moscovia, de altfel, 
unde influenta catolidi -- uneori ~i cea calvjna - era puternic 
sirn}itâ, trâiau într' o comunitate liturgicâ ~i în general ritualâ 
adesea iluzorie eu fra}ii lor din lumea balcanicâ mu orientala. 
Car}ile de ritual erau pline de gre~eli, de care pu}ini î~i d.adeau 
seama ~i a trebuit organizata o adevarata expeditie ;;tiintificâ 
- a lui Arsenie Suhanov - la Muntele Sfânt, eare sa aducâ în 
Rusia, odatâ eu manuserisele greee~ti, puritatea de doctrina a 
Bisericii Rasâritului. Lupta n'a fost u~oara nici pentru Petru 
Movilâ, care s'a stradnit sa tipâreasea - recurgând ~i la ajutor 
românesc - texte liturgice cât mai îngrijite, nici pentru mana 
figura de luptâtor a patriarhului moscovit :N'icon, ·cazut în ui:ma 
reac}iunii violente, ridicate împotriva operei sale de eoreetare a 
câr}ilor biserice~ti. 0 interven}ie a Patriarhiei èctimeniee pentru 
a pune capat unor discu}ii, în eare par}ile nu erau învestite eu . 
compettnta necesar a, a fost S<?licitata de însu~i Petru Movila, care 
a eeiut lui V asile I,upu sa pregateasca o întâlnire de teologi ruteni 
eu reprezentan}ii Marii Biserieii, pe pamântul românesc_1 . 

1 Cu cercetarea împrejuriirilor istorice, care au detérminat Sincdul dela 
la:ii, s ·auocupat in ultimii ani Ore~te Ta fr al i , Chiesa ortodossa e rij01'ma nei secoli 

XVIe XVII. Estratto da ,,Religio". vol. XI (1935) Roma, 38 pp. :ii Pr. Teodor 
Bodogae, într·o Jucrare mai cup1inziitoa1e, Din istc1·;" a Biserici-i ortodoxe de arnm 

300 de a11i . Co11-si dera/iuni istorice in legatimf eu Si11odu/ de/a Ia~i. Sibiu 1943, IV+ 
r 56 pp. Din nefericire, interpretiirile uneori juste, pe care Je da faptelor :ii a para tu! 
bibliografic deseori pretios al inforruatiei lui Bcdogae sunt pme in umb1ii de o 
exagerata nesocotire a oricarei metode de lucrn, unit à eu o neglijare a stilului care 
degenereazi\ în vulgaritate. Cât prive~te orizontul de cuit ma al autornlui , cât *i 
'xactitatea unora din informatii!e sale, ne' muliumim ~a dam câteva exemple. 
Astfel, capelanul internuntiaturii imperiule <lin Constantinopol, in Eec. X\"l, este 
(p. ~ 3): ,,parohul legatiei germane" . Maxim :M:argunios este (p. 30, n . 5) ,,episccp 
ùe Venetia"-scaun ierarhic inexistent-când de fapt n ' a fost decât episcop de 

y lhera. Lucaris a fost ocrotitorul .. religiei greco-rntene" (p. 31 ), de a Carei exis
tenta acum afH:.m întâia oarii. Acela~ Lucaris este lP· 33j exarh al ,, arubelor scaune 

umenice" , expresie nefericita, pricinuità pro babil de titulatur'a patriarhului de 
Alexandria, care este lji llp·'J~"Jc; djc; OLl\oop.i·r'lc;· M:ai târziu, patriarhul cu idei 
·a lvine, spre a stavili influenta colegiu!ui iezuit, î9i ascciaza in 1624 pe tânarul 
Nichifor (sic) Coridaleu (p. 46); e vorba, de sigur, de Teofil Coridaleu. Stabilitatea 
lui Lucaris îu scaunul ecumenic era primejduità de ,,Consulii ( !) puterilor calvine 
(s ic) la Constanti~opol" , care urzeau intrigi in jurul Eau (p. 59), adica tccmai de 
r }Jrezentantii puterilor care 1-au apiirat pânà la sfâr9it ! In fine, Soborul din 
l'i pt. 1640, tin ut laChiev s ' ar fi ocupat, între altele, de înterzicerea slujirii femeilor 
r m âne (sic) la Enei" (p. II4). Exemplele sunt - credem - suficiente ljÎ edifi
·utoare. Pentru alte inexactitati vezi 17i 'Op0ôao~oc; 'Op.0Ào7la. Marturisirca Orlo
<lo xd ... ed itati\ de Pr. Niculae M. Popescu - Diac. Gheorghe J. Mc iEeEcu .. ., Bucu
r lj ti 1942, p . XXXV n. 1 ~i XLIX, n . 1. 

(i 
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In aceste împrejurari 'se desçhid; în Septembrie 1642, ~din
}ele Siuodului dela Ia9i, a acelor :i:nemorabile conferinje teologice i, 
ale caror roade aveau sa fie hotârîtoare pentru straduinjele 
Bisedcii de a pune capat alutlecarilor dogmatice, ori de unde ai· 

veni el_e. Ist(:)ria Sinodt~lui .s'a facut în ·nenumarate rânduri, 9i 
analiza con9 iincioasa la care au fost supuse de curând izvoarele 
clestul de saracê ale acestui important eveniment eclesiastic face de 
prisos încercarea unei noi narajiuni 2 • Sunt, tott1~i, u~ele aspécte 

1 Cel dintâiu care a .contestat caracterul \le Sinod re~ni11nii teologice dela 
I a§i a fost medicul Sc'ogardi, in cunoscu'ta sa scrisoare din .6 :N~v. 1642 , clltre rezl

dentul Schmidt, vezi Fi 11 r mu z à k i-S 1 av i c i, Docmnente IV, 1, p. 668 (unde 

trebue corectata data gre~ita: 1640), care o nuine!jte Concitiabulo overo S;ynodaslrv. 

Discutia asupru caracteruiui de:Sinod ,al cônferintelordelala!ji continua !jÎ azi. 

~untcercetlltori, care •:orbesc încllde , ,Sinodul quasiecumenic del a ~a!ji, din 1641~. 

16:42" (sic) ca d. p. I. Gh. Savin, Petn1 Movila ~-i Si11oïiut deterla~i, în Cetatea Mot-. 

dove-i2(1941), p ~ 252. N'a lipsit nici denu~ireade .. Sinod panortodox'.,, vezi obser
Yatiile ' lui G h . I. M; ô i ses c u, clin ll_i>erica Ortodoxd Românii 60 (1942), p.- 485_. 

Obiectiile ridica te împotriva calificârii de Sincd-dupll pllrerea uoastrll, întemeiate 

- se redue la doua. ln primul rând, ob:;ervatia ju.sta ca aceastli reuniUne n '.a lllsat 

în urma ei nici acte si nodale, nid hotllrîri dogmatice sau cano~icé". Pârerea e formu

latll limpede de A. P a l mie r j, la Sloria , ·ta data ed il vato1·e Simbot-ico del Sinodo 

di Jassy (1642) în Bessa1·fo11e 14 (1 910) , fasc. ny-ir4, Seria 3-a , vol. VIII , p . 26, 

care, rduând îndceli exprimate m;ii \le m11lt de Gass ~i l\:l'.esoloras, conchide ·: 

.. II sinodo di Jassy lettcrai--iainen_te non esiste. Jl\on abbiamo nè canoni, nè decisfo~i 
dommatiche per fS ;o proruulgate, nè resçconti delle sue"iiess_foni. " Pe 'de altll parte; , 

cercetlltori ii1ai n oi ca Pr. Dr. N. Gross u, Caracteri.w ·rea ·canoiiicd ~i siit1bolicd 

u Sinod·-ut-ui dela .Tari , în Oronica Romamilu·i 19 (1941) , p. 1·3-19, reinarcâ, cu.drept 

clivânt, procedeÙl ueobi~nuit în.dreptul cànonicortodox de, a se co'nstit11i un Sinod 

eu delegati care nÙ sunt episcopi. :N. Iorga~ lstoria Biserici i romtlne~ti I, ed. II-a , 

Bucure!jti 1929, p. 310, vorbel}te ~i el de ., à!ja-zisul sinod", care .,nici _nuera menit 

sa fie o adunare solemna Q.e Ylâdici, ci mai. mult ~n _conventic11! , o; confeiinta de 
teologi rn!ji 17i greci; strân17i pentru a dao aprobare definitivll (sic) i\l~llrturisirii p~ 
cure o alcâtuise, ·împotriva caiviuismului (sic) ameninjlltor Petru Movilll 17i éû 

sfatuitorii slli diu Chiev. " Vom întrebuinta, totu17i,în studiul de fajll, . tennenul 

consacrat de Sinod, pentru aceasta reuniune a cârei 1mportanta realâ in istoria 
mai noua a Bisericii rasaritene nu poate fi contestatâ . 

. 2 Pentru o~ice noua cercetare trebue Juate, de acum,. ca punct de plecare 

co11trlbujiile esentiale adus~ de Pr. :Nic. ·l\.x . Pope s·c 11 îu Pomenir~a a tre.i 
suie de aui a Sinodulu·i de/a Ja~i , in Anal. Acad. Rom. Mem. s~cf. i st. Seria III-a, · 

. 1 
25 (1942-1943), p. 423:__+11, comunicare publicata, în aceea!j forma , in Bis. Ort.. 

Rom .. Go (r942), p. · 387-"--402, dar, rna·i ales, în In~roducerea sa (p. XXI-XVLIII) 
la 'OpOô~o;oç '0110)..o·riœ. Miî-rtwrisire'a ·. O·rtodo·xtt ... editata· de Preot11l Nic u la e 

).I, Pope s eu . . . Diac: G h eo r g h e L Moises c u , eu o precuvântare de Ti t 

Sim e cl r e a, :M'.itropolltul Buco_vinei, Bucure!jti 1942 (ùe fapt 1944), unde, în 
fiecare pagina, se aduc întregiri ~i rectificllri prejioase l a istoria Sinodului _Ïeijean 

';'Î a .,:Marturisirii Ortodoxe". Cu pri!ejul ÎII\plinirii a tr~Ï su te de ·ani de la ti~erea 
~inodnlui , au a parut , în române~te , numeroase studii de valo1;1re diferita. Cele mai 
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.ale discutiilor clin Sinod, care trebue limpezite de confuzii înca 
nerisipite. Figuri de delega}i ai Patriarhiei Ecumenice, eu rol pre-
1.:umpanitor în lucrarile soborului ie9ean, pot capata un relief mai 
o.dânc printr '.un spor de date, privind viata ~i activitatea lor. 
ln sfâr9it, opera însa9i a Sinodului, corectarea acelei Expositio 
/ idei eccles1ae Ru.ssiae Minoris, trimeasa de lVIovila, prin delega}ii 
ài, talmacirea acesteia în grece9te, care, dupa ce va fi primit o 

. olemnii consfintire din parte a Marii Bisericii 9i a patriarhilor or-
odoc9i, avea sa devina una din cartile de mare · rasunet ale Orto

cloxiei mai noi, 'Op66ool;oi; ·o~~oÀo·cla:, 9i-a atras în ultima vreme 
nsnpra-'9i o aten}ie mai desebitâ a · cercetatorilor. ,,Martui:isirea 

· . rtodoxa" pune probleme, care întereseazà pe teologi, de sigur, 
lar întru cât nenumaratele imprimari ale textului ei grecesc, n'au · 

t. inut seamà. 9i de cel mai bun . manuscris în care ni se pastrase 
~i cum, abia de cnrând,· am dobândit o edi}it; întemeiata pe acest 
pretios coc'ice parisian, aten}ia filologului este deopotriva de 
l'Olicitatâ, în chestiuni care tin de limba , cât 9i de te~hnica editarii 
t xtului. 

111 11Jte au fost prezentate l?i analizate critic de Gh. I. :Moises c u, in Bis. Ort .. 
Umn. bo (1942j. p . •174-488. Ca sa se vadà câtde intesatedeerori au ràmas prezen-
1 rJJè Sinodului dela 1 a!;i ~i a evenimentelor în legll.turii eu el , dela Ghenadie Enli-

. · 1l11U pâna azi, Yom infàti~a datele cuprinsc in numai do'llii pagini ale unui studiu 
mai nou al lui T . G. ll u lat, Petru ll-lotiitii Prin{ de ll-loldova, apdrdlor al orlodo
.vismutui. Cu pri/ejut fmplü1irii a 300 de ani dda Sinodiit din Ja~i (z64z-z642), 
1 1 ~ i . 1941, p . 7-8 . Autorul afirma ca: 1) in 1640 ,.apll.ru in tipografia Domneascll. 
1ll n Ia9i enciclica l'atriarhiei din Constant~nopole, îndreptatà contra confesiunii 
tlln Ciene.va"; 2) ,.Sinodul dela Ia~i a fost convocat în Decembrie 1_641, iar la 
iu ep utul anului 11>42, toamna, s'au rein tors acasa delegatii Bisericii din Kiev''; 

) .. Slnodul a tïnut douazeci de 9edinte în lnteryalul de zece luni"; 4) ,.M:ll.rturi
hlrea Ortodoxa " a fost confirmata la 1643 Mai II ; 5) La II Martie 1645, ea a fost 
utllrità 9i recunoscuta de t oti patriarhii rllsàriteni.-Toate aceste afirmatii, luate, 

des lgur, dela Gh. Eni'iceanu, i\1. c~ternl Manole ~i Petrn Nlovilèf, Bucutei;ti 1884, 
p . i 9G-303, sunt gre9ite . Dealtfel , o cercetare a confuziilor rlispândite în jurul 
11 • •s tor chestiuni de Enll.ceanu 9i transmise, prin Melchisedec !]i altii pânà in zilele 
llOLlStre, ar arunca o lumiull. iuteresantà asupra spiritului critic în istoriografia 
ro mâ neascll. mai uouii. 

Cât prive!j>te izyoarele istoriei Siucdului dela Ia~i, acestea sunt eu deosebire 
'l'lrn e.-In primul rând stll. scrisoarea mentionatll. a faimosului dcctor Scogardi, 
11Hnpra nationalitatii cliruia inYatatii n ' au càzut de acord. Iorga, Yezi d . p. op. 
11 .. p. 309 - 9i dupa el cei mai multi cercetàtori - îl socote!j>te Da nez. Pr. Nic. 
~t }' opes c u , Pomtmirea a t rei s·ute de ani a Sinodiitwi del a Ja~·i , in Anal. Acad. 
/{0111., loè. cil., p . 43 3, îl crede Olandez, pe când ~t Jugie, art. Mogliila (Pierre) in 
\1 11 ·nut, etc. Dictionnaire de tltéologie cathoriq'llr , X. 2, P aris 1929, col 2072, îl dâ 
ür pt Vieucz. Grammatici certant ... 
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Vom diuta, dar, în cele ce urmeaza sa atingém aceste puµcte
}inând seama, . în complectarile ~i rectificarile ad use, mai ales de
ceeace am numit contribu1:ia groceasdi la ,,Marturisirea Ortodoxa '" 
realizata - în de ose li datorita stradaniilor lui Meletie Syrigos-
su b dubltil aspect al corectarilor de for d ~i al ve~tmântUlui n:eo
greces~ pe care îl îmbraca, în forma pe care o datorim tradu
cerii lui. 

I 

Lucririle Sinodului ie~an. Cu priv1re la discujiile purtat'e-. ' 
în ~dintele Sinodului ~tim ca ele au privit, în primul :r_:ând, ·cer--
ceta ea ~i corectarea pe alo.curi a textului latin al E~pùrrerii cye-
dinte,i,. trimes de l\fovilà, ~i eu deosebire a' punctelor asupra carora_ 
se iviserà neînteleger~ inca din Sinodt11 dela Chi~v '.din . 1640 1 ~i 
~nume : locul sufletelor dupa nioarte ~i momentul prefaceriida-_· 

' / .,. ' 

rurilor, în Eµ~aristie 2~ 0 p~rere neîmparta~ita de toji cercetâ--
torii 3, dir sprijiriita pe afirmàjiile lui Dositei al Ieru'salimdt1i 4,. 

pretinde ca s' ~i.r fi discutat - ~{ qsândit - confesiunE a genoveza 
atribuita patriarhului Ciril Lucaris; care maifosese ,condamnatâ. 
în Sino~dele constantinopolitane din r6J8 ~i :i642. Pe seama_ Sino-'
dului din Ia,~i ; se mai pu~ ·însa ~i alte preocupari · ~are 1-au lipsit ·-

Astfel, vorbind de h1crariie Sinodului, Ghenadie Enaceànu 
folosise o scrisoare a lui Mèletie Syrigos, confundat :_ q.e el . ~i 

. ' 

1 Asupra di:;cutiilor din Si~cdul dela Chiev ," vezi m ai jos, p. ic.7 : 
2 Ve:i:i Pr. N ic. M. P o pes c 'u , Introducerea Iâ 'Op96èlo~oç 'Op.oÀOj!'..<,. 

ed, cit., p. XXVII. N. Ior ga, op. cil. p. 3II, cf: l1i I storia l·iternturii române~ti 
I ed. II, Bucure~ti 1925, p. 257, ·ca ~i lstoria Romdnilo1·. VI. Monarhii, Bucure~t L 

1938, p . u2·., întelegând grel}it scrisoarea -lui Scogardi, afirma ca diEcu1iile s ' ar 
fi dus în ce priveijte .,existenta Purgatoriului, în care se cura ta ~ufletele .l)i prez(nta . 

dumnezeiasci'i reaÜ'i în Impart11~anie" , aberatii p .. care le va fi respins statornic · 
cucernicia ortodoxil a lui J.Y~ov il a . 

3 Al)a d. p. Pr. Nic. M. Po pes c u , toc. 'ci l. p. XXVrII n. 1, afirma ca . 
Sinodul .,s ' a ocupat\ numai de l\'Ïarturis irea trini isil de Petru ?v~ovi lâ, înlaturâncl 
cererea de aprobare a ·epistolei de cond'amnare": Yezi l)f nota .tumlltoa1 e. 

4 In prefata a doua la editia lui :i.\~eJetie Syrigos, 'A·1t!?h,at, ... . clin Bucu- . 
re~ti 1690 , nzi I. Bi a 11 u - N'. _Ho do 1) , Bi_bliog~a/ia ro'mâneaùii' vec(1e I , Bu
curei;;ti 1<;;03, p. 308. De fapt Dositei a afirmat, doar, eu privire l a ,,Capitolele; , 
Confesiunii lucariene, ca _delegatii S incdului iel)èan à.vo.U sp.tiuaa.v tà lti'f'aÀOttct 'tOÜ'tCl~ 

xal tb•1 ütJïïPa~:ia. aÙtùiY l)i nu cum afirma Pr . Po p e s c u , ,·ibid . . cil Patriarliul 
Ierusalimului a crezut cil ,,epistola de cdndamnare· à Sincçlu1ui din Cons't ant i

nopol ar fi fost discuta ta l)i aprobata de Sin_cdul del a Ia!;i' '. . De altfel ni ci m~nenek 
pe care Pr. Popescu ile atribue, t ot acolo, lui Syrigos pentru a smulge semna tur i l 
de adeziune Ep:stolei lui Partenie , clin Mai 1642 , nu ni se par verosimile. 
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aproape de toji cercetâtorii români pânà la D. Russo-cu Meletie 
.al Proilavului, trimeasà jarului lVIihail Feodorovici la 15 Dec. 

644 din Constantinopol 1 .. Din ea reie~ea ca Sinodul, -care durase 
louazeci 9i doua de zile 9i se continua la data la care scria Meletie 

·( 6Œ1e co6panie ne KOIPJIIJOCb) se ocupase ci.1 r rol:lema :validita jii 
bot ezului Luteranilor, care s'a rezolvat în mod negativ. Ena
. anu, 9i dupa el alti cercetat.ori 2 socot di Sinodul, la cÙe se 
r fe ra scrisoarea lùi Meletie, este Sinodul dela I~a9i, din 1642. 

De fapt, chiar din fragniéntelè scrisorii ruse9ti traduse .de 
'ti.na ceanu 9i mentionate mai sus ;reiese ca Sinodul nu luàse sfâr9it 
în Dtcembrie 1644 9i di începuse eu mai pujin de o fonà înamte. 
Negre9it cii nu putea fi vorba de Sinodul ie9ean dili 1642. De care 
.fünod, însà, era vorba? 

Din pasajele netraduse de Enaceanu ale acelea9i scrisori, 
r-iese clar cà sinodùl a fost cerut de Vasile Lupu, pi:-oteguitorul 
de atunci al Marii l3iseiicii (MohaBCKÎll . BOeèOJJ:a BaéiJitt IrpOCn.lb 
noeoro IIaTpiapxa coeraeHTL Co6op'L) 9i ca , anume, cererea s'a ' fa.eut 
noului patriarh; adica lui Parknie II, vrnit pe scaun11l patdathal in 
8 pt. 1644 3• Pe de altà parte din scri::oa:rf:a, eu a\ eea9 data, a 
lui Ioan Petru 4 câtre . îar surprindem 'adevarata pridna a in
., rvenjiilor lui Vasile Lupu: regele Danemarcei, care-9i însura 
1: iorul ciupâ o fatà a jarului rusesc 9i voia sa-i cruje ~mil~nja 
unui .al doilea botez, scrisese regelui polon, eu care avea legà-
nri de sânge, 9i acesta, la rândul sau, îl rugase pe Lupu sa 

!nt rvina pe lânga Patriarh pentrü o rezolvire favorabilà a acestei 

1 G h en ad i e En ace an u, op .- c-it. p. 299-300. Scrhoarea e publicata 
rugmentar de (N. Muraviev), Cso~eab Pocclu Cb BonoKOMb no AkAutb 

4.1ep11oaRMMb. JI, St. Petersburg, l86o, p. 307. . . 
2 Vezi d. p. Pr. Dr. N. A. Gros u , fNnodul dela Ia§i (1 642) în _Cromca 

lfo ~ilor 9 (1942), p. 18, care împrumutli. -indicatïa del a Sc. Porcescu, Sinodul dela 
lrr~i I 642 , în Cronica R omam1l11·i 20 .(1 94·1), p . 1 o ~i recenzia lui G h . I ," Moi

. s c u din B is. Ort. Rorn. 60 (194.2), p. 479, unde recenzcntul mentioneaza opinia 
lui Grosu, fiira sa ia o atitudine. . 

3 Pentru data numirii ~i· inscaunarii lui Partenie al Adrianopoleica Pa.triarh 
·u 1nenic, vezi scrisoarea lui Ioan Petru (Petrov) catre 'far la Muraviev, loc . ci t., 

p. :1 92 . Scrisoarea e reprodusa fragmentar lji da tata gre11it in H ù r mu z a k i
l or g a , Documente, XIX, l, p. 174-175, nr. 258, dupa traducerea lui :Me 1 -

h 1 s e de c, Noti/e istorice ~i archeologice •.. Bucure~ti 1885, p. 2_00-202. Cf. 
i, I N , Iorga, Vasile Lupu ca urmdtor al ImpèlraJilo-r de. Rasifrit, in Anal. A~ad. 

Hom. , M em. secJ. ist. seria II, 36 (1913-1914), p. 226-227. 
4 Mur av i e v, loc. ci t. p. 292-293. Interventia lui Vasile iupu s 'a 

produs, probabil înca din Septembrie, numai decât dupa înscaunarea Patriarhului 
(Hllb ci5J11: Roaoi'i Iluplapxll), ibid. p. 292. 
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ginga~e controverse canonice. Se ;;tie di rezultatul n'a fost cel 
dorit-1. Nu încape îndoiaHi' di e vorba de sinodul zis . rnd~mic,. 
constantinopolitan, care 9i-a jinut 9edinyele, consacrate acestor 
probleme, eu începere din ultimele ûle ale lui N'oeinbrie 
1644. . 

ParticipanW la Sinodul din Ia9i sunt cunoscuti. De!ega}ii 
lui Petru_Movila, Mitropolitul Chievului, erau : Isaia 'frofimovici 
Ko~lovskiI 2 , superiorul mânastirei Sf . . ~;icolae, · din capitala. 
Rusiei Mici, Iosif Kononovici, reetorul Academiei, întenièiate de 
Movila 9i Ignatie Oxenovici 3• Din partea patriarhiei ecumrnice 
veneau batrânul fost Mitropolit al Kiceii Porf:irie 9i Meletie Syri--

1 Interventia lui Vasile Lupu pentru fiul regelui danez, pe _ lânga ·Patriarh ,. 

n'â ramas singura. La 16 Sept. 1644, Petru :M:ovi!a scria înaltului Piistor, la rn-· 
gamintea lui Vladislav IV al Poloniei, o scrisoare sosita la ConstantincpolJa in -, 
ceputul lui Noembrie al aceluia~ an. Un rezumat, redactat' în L latina,al riispun 
sului dat de Patriarh la sf.âr~itul acestei luni, arata ca scrisoarea lui l\~ovilii era. 
de fapt, destinatlCfostului Patriarh (desigur cala jumâtat~.a lui Septembrie nu se 
aflase inca la Chiev .de depunerea lui Partenie cel Batrânj , dar ca noul arhipastor ~ 
crmgre~asse nihilominus Ecclesiasticam Synodurn .. cu·i proinde non sit visuin sitper 
haec controversia quicquam cerfi pronunciare. l'etru l\"~cviia cen1Ee 'Eli fie trin;es l a. 
IV..:Oscova, pentru negc.cieti, M. letie Syrigcs, qucm Chihc,viae ·iternm vicfe1·e ·aniiwitus. 

~-'"'pectamHs. Se ~tie cii nus', ~ dat cur~ nici ac~stei rugaminti, vezi H'. u r mu z ak i
S 1 av ici, Documente IV, I, p. 693-695, nr.1 6n." Pentru ciilil.toria din-1643 a lui 
M'.eletie la Chiev ~i impresia excelenta pe care i-a- lasat-o 1U:i · lY~cviJii,' vezi - ~l J. 
par g,o ire, 1tleletios Syrigos, sa vie et ses oeuvres, în Echo s d'Orien t 12(1909), p. 27. 

~i G. G ale t a k i s, füo·rpœ;>tl<Ô'I ox;ll(œoµœ ~spl 'tOO M1i..stlotl 2:up!jOU în 'Exû·lj

Ot!XO'ttKÔ<; cl>apo<; 24 (1925) ' p. 75-
2 KozfowskÙ a fast ~ocotit, pe nedrept, autor al .,M'.arturisiiortcdoxe" , ln 

<leosebi de învltfati ru17i, ca Evghen'ie 'BolkP.ovitinov, '.Filaret de Cernigcv 9i Macarie 
Bulgakov, JY~itropolitul JY~oscovei, vezi 'Au' rel i us P a 1 mie ri, T!ieologia dog
rnatica Orthodoxa .... I, Prolt'r;omena, '.F!orentiae I9n,. p. 551. Eroarea s'a raspândit 
în . cerc~ri mai largi, mai ales datorita bil.nueÜ!or exprimat~ de M:akarif, 11CTopla 
pycCJ<OH yepKBH l{.I, St. Petersburg: i882, p. 590-591. Piirerea a . fast combiitutii 
eu argumente valabile cle G h en ad i e E n ii c e ·a nu, lotfe~ter·ut .J'danole fi P dli'n 

.Movila, Bucure9ti 1884, p. ~94-295, apoi, printr 'o mai justii interpretare a rela
tiunii lui Casian Sakowkz, de Aurelio Palmieri, op. cit., p. 551-552. Cf. 9i Intro
t'.ucerea Pr. Nic. :M. Popes cula 'Op06ao;oc; : ~Op.oÀoj(a ed. ci t., p. XXIII, n. 2. 

a Numele nu s'au bucurat întotdeauna de o transqiëre fidela in istorio
grafia române·asc-a . A~a cl. p. N. Iorg a, Vasüe Litpit ca ,-urmat or al Irnpitrn/-ilo1· de 
Jldsar·it, /oc . ci l., p . 223, vo1èe9te de: 'I'Îofimcvici, Cuncyici (s:c) 9i Xencvic((s:c), 
pe c'are-1 socote9te grec cle origine. Dupa Iorga, ,,lYJ'.arturisirea" .fnseÊe lucra!ii de 
l\~ovila, ,,împreuua eu teologul Cuncvici" (sic) ibid. Vezi ~i N. Iorga, .Istoriri 
bise1·ici-i române§li, I, ed. :II-a, Bucure9ti l 929, p. 310 Peutru al~,e varia te defor
mari ale numelor acelora9i dekgati, vezi Nic. M. Popes c u~ Introducerea . la 

'Op6o1'o~oc; 'Oµoi..o:r!œ, ed. ci l. p. XXV, nr. 3. 
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gos . Nu se ~tie cladi, la aceste confuinte , au luat parte ~i delcgati 
români 1 . · 

Porfirie al Niceii. - Dintre delegajii greci-singurii asupra 
càrora vom starui - se pune, eu dn:pt cuvânt, pret, mai cq 
sèamà, pe activitatea marelui teo1og, care era simpl~l i~romonah 
Meletie Syrigos, de ~i Porfiriê este asociat, în înse~i spusele lui 
Syrigos, la lucrarile de traducere 9i corectare a textului primitiv 
al ,,Marturisirii" , pe care - deci - le-ar fi fàcut împr( una 2• 

Ne existând acte ale sinodului ie~an, e grrn de ~tiut · partea pe care 
o va fi avut Porfirie la lucrari 9i care va fi fost, negre9it, mai 
restrânsà 9i de mai pujin ràsunet ca a lui Meletie. Sunt totu9i 
câteva aman un te privind via ta fostului mitropolit, care n' au fost 
puse în lu mina, dupa câte 9tim, de cei ce-au facut istoricul Sinodului 
9i care arunca o lumina n1ai favorabila asupra batrânuluichiriarh, 

1 rzvorul principal n.arativ pentru cunoa17terea atmo:;ferei SinLdului dela 
la~i este - cum s'a mai aratat - scrisoarea medicului Scoga1di, catre rezi -
1lentul Schmidt, din 6 l\ov. 1642, publicata de H'. u r mu z a k i - S 1 av ici. 
Documente, IV, r, p . 668, nr. 594, :]i unde nu se vorbe;;te de participarea Românilor. 
:-icrisoarea de multumire catre Vasile Lupu, tiparita la la~i , în 20 Ikc. 1642, la 
finele actului Sinodal al ~ui Partenie I, din Mai 1642, poarta numai uumele dele
~atilor greci 11i ru te.ni. E drept ca prelatii moldoveni puteau sâ nu se asocieze acelora, 
care se bucuraseriideospitalitate aleasii, pe pamâ nt româu esc, ~i tineau sa-~i arate 
in mod public recuno~tinta . Pe de alta parte, nié'i. faptul cii actul sincdal, mai sus 

pomenit, poarta ~i semnaturile Mïtropolitului ~i Episcopilor moldonni, ci'i1ora 
li s'a adaugit ~i Sofronie Pcczacki, egumenul dela Trei Ierarhi, nu poate dovedi 
pr~zenta acestora la Sinod, în primul rând, pentruca lntiiresc hotàrîrile unui sincd 

rnnstantinopolitan, din M:ai al aceluia~ an-la care 9tim ca nici nu luafera parte -
~i nu ale sinodului din Ia9i, apoi pentru cil actul mai poartii .~i al te asccieri târzii, 
filcute de neparticipanti, începând cu a lui Petru M:ovilii, lnsu9i. Actul sinodal 
~i scrisoarea de multumire ciitre Vasile Lupu au fast publicate de mai multe ori. 
\ 'ezi, acum, în urmii , facsimilul dat de :N'. C a r t o j a n în I storia l i teraturii 1·0 -

111âne, II, Bncure:;;ti 1942 (fil a nenumer. de dupa pag . 96) eu explicatïa greljitil. ; G n. 

mata. Patriarh11-11tî Partmie, p1·{11 ca1·e se fntaresc hc tifrfrfle sinodt{fui dela. la~i d:n 

1642 (sic) ... Pr. Ni c.lY~ . Popescu, Pomenirea de trei sute de U11'Î a Sinodu/1fi 
ilela la~i, în A nal. Acad. Rom., Menz. S t'cf . ist. 25 (1942-1 c:43) , p. 435 , lntr 'o. 
evocare poeticii, vede, totuiji, asistând la dtschiderea sincdului, afar li de Ycevcd 

lj i de streini 9i pe ierarhii moldoveni , pe boerii cei mari , pe Eustratie pravilistul 
:;;i pe altii. Cf. 9i N. Ior ga, toc. Ci t ., p. 310. 

2 Cf. "Op66ao~oç 'OµoÀO"(La:, ed. Pope~cu-:M:oisescu, p , 175 ; .,Marturisirea 
f)r todoxa este µmxtppao0atoa: ••• ?ta:t a~op9lil6etoa .•• ô<p' ôµwv 'tCÏlV ;!p'tjµivcov à~ap'.:(Cl>V· 
Cf. 9i p. 174, r . 21-25. Desigur, însa, ca macar în ceeace prive17te traducerea 
clin latine9te, aceste amabi!e formule nu pot acoperi partea covâr9itoare care-i 
revine lui Syrigos. Vezi ~i mai jos, p. l 02 , nota care se continua din pagina 
p recedenta . 
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soeotit mai mult ea un figurant, benefiiciincl de prestigiul scau
nulni pe care-1 oeupase. 

In primul râucl, Porfiri.e fosese ~ Rusia, desigur eu prilejul 
ridieârii Scaunuh1i metropolitan moscovit la rangul de patriarhie 1, 

~i a mai zâbovit în Mo~covia, odatâ ce î1 aflâm acolo în 1597, 
copiând o ,,Culegere" a vestitulyi )Vfüropolit al Monembasiei 
Jerotei, cel mal de seamâ dintre însotitodi pa:triarhului Ieremia·II, 
în aventuroasa lui càlâtorie în Rusia; Pe vremea aceea, desigur 
foarte tânâr, avea treapta de ipodié.con 9i servea in-mânâstirea . . . . ( 

,,.einstitului Inaintemergâtor", de lânga Sozopole 2 .• Intors la 
metania sa, Porfirie ajunge eu vremea igumenul vestitului loca9 
care avea, cum se 9tie, ·lè'gaturilè sale · eu Moldova, . ~i mare pro
tosinghel al Ma:rii Biserid 3• Mai târ'ziu, în sfâr9it, ajunge mitro
polit al N'ieeii 9i eu açest înalt titlu e numit în fruntea versificaiiei 
sale despre o câlâtori~ fâcutâ · 1a · Sfânt'ul Munte, pe când era 
igumen, 9i zugravitâ în versuri politice, care I-au pu-tut interesa, 
mai târziu, pe vestitul cercetâtor .. al At~nului, doctorul Ioan 
Comnen 4 • 

I Cu privire la împrejurarile caiatoriei la l\lloscova, pentru niilo~tenii, a 
patriarlrnlui ecumenic Ieremia II, care duce la rezultatul neal7teptat al creiirii 
patriarhiei ruse~ti, vezi - pentru punctul de vedere grecesc·- C. S ;i th as, 
füo1pacpw.o'I cr1.aaîaop.cx TCipL 'tO!l Ila'tp\dpxou 'Isp•p.[ou -èoiJ B', A.tena 1870, p. 83_:.89, 
din Introducere lji p. 20_:.22 (extrase din lironograful lùi Dôrotei al ZVlonembae'.ei 
lji p. 35-81 ( = Ka0t6poo\i; 'tOiJ 'PwootltoiJ Ilcx'tptap:x,i:Eou, naratïunea ·versificatii a 
l~i Arsenie al Elassonei). Pentru Ierotei . al l\llonembaziei veii ljÎ D. Russ o', 
Studii istorice greco-române I, Bucureljti 1939, p. 72-77 (l a p.· 77 lji 11. l , .despre 
memoriiie lui Arsenie al Ela~sonei lji editia lor). · · ·. . . · 

2 Vezi S p. P. La ru 'p ro ~. Catalogue ~f-th; greek mam1scripts 01;. lVlotmt 
Athos; vol. I, Cambridge. l89s, p. 184, nr. 2128 C=n5 al :M:-rii Esfigmenu). 

3 Vom reveni eu ait prilej asupra.uiriielor lasatede el la Jlil-rea Sf. Ioan Pro
dromul din Soz9pole. Ca a fost igumen al ~cesteia refese din nota 'care urmeazlL 
Peutru legaturile M:-rei sozopolite cu l\'!oldova, unde îi era îhchinata J.Vl-r~a Aron - ,, ·, . . .. 
Voda, dela Ugireni, ne multtlinim 'sa trimt!tem al'.Um la Hu rmu z a ki-I or ga, 
Docttmente, XIV, 1, p . 98,-100, nr. 176; p . rr7~rr8, nr. 218; p . II9, nr. 2;0; 

p. rr9-120, nr. 221 :ii p . . 120-122, nr. 222. Cf. N. Iorga, Istoria bisericii 
române~ti, I, ed, II-a, Bucure17ti 1929, p . 218 (trimiter~a din nota 6 e greljitâ !) !li 
p . 265. In An11._~a la a'.udiul de fata pu'Jlicam Praxis-ul patriarhices: de ridi
carc a lui Porfirie la treapta de Jlilitropolit al Niceii !}i exarh al Bythiniei, dupa 
origi.nalul pastrat între doc . . necatalogate ale Academiei_:R-omâne. Cf. Anal. 
Acad. Rom., 9edin/ele , 42 (1 921~1 92 3), p. 4 : Q.oc.· din 1613, !an. II. 

. 4 Vezi Io an Co m ne n , llpooitu'l't}'taptoy 'tOiJ 'A1!ou opou<;; • A6wvoç, 
Snagoy 1701, p. I,37-143'. Versificatia poarta titlul : IlspEolloç 'tOÙ ii1 tolVUfLOO opouç 
'toij "A6w'loi;, 00•1tt6Eroa IJtcir. odxoiv TCOÀt'ttxiùY1 TCcxpdt 'tDiJ itcx'lci:pw'tci'tou M·IJ'tPD7'0• 
Àltou füxcxft:ti; Koptou Ilopcpupîou1 TCp0'1Jï01'!J-i·1ou !'tt llvtoç 'ti) C:- BacrtÀixij.; xcxl Ila· 
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Parasindu-;;i eparhia, Porfirie se retrage la l\!I-rea Maicii 
onu;ului Ka:µ.a:@ttlrttcrao:, diri. insula Halki, unde ridica îneaptri 

11oi, în eare locue;;te, ;;i unde-1 gasim în !unie 1642 1 , adiea 
putin înainte de pleearea sa la ia;;i . Doi ani mai târziu, în 
n eea;;i mânastire se indeletnicea eu pre~erierea eântarilor clin 
I cnticostar ale fui Iosif <lin Tesalonic, pe vremea egumeniei lui 
'avriil 2. Pro babil ca tot aeolo s'a savâr;;it ;;i a fost îngropat, 

' Û}iva ani mai târziu 3 . 

Dupa eum se vede, Porfirie era un carturar, eunoseator al 
Rusiei moscovite, daea nu ;;i al eelei ehievene, eare deprinsese, 
probabil, 9i limba aeelor }inuturi 9i eare-9i ereease legàturi 9i eu 
Moldova, pe vremea igumeniei lui dela Sozopc:ife. Daea valoarea 
a de teolog ;;i de dialeetician era - foarte pro babil - mediocra, 
xperien}a pe eare i-o dàdea o via}à sufieient ~e interesanta î;;i 

uvea pre}ul ei 9i putea }ine în cumpana temperamentul deseori 
l re a impetuos al lui Meletie. 

Alegerea patriarhului Partenie se dovede;;te a nu fi fost 
f utà la întâmplare 4• 

t pL G<p)(Lxi)ç p.ovi'jç 'toiJ &1:00 'Imiivvou 't~li IIp .-1lpop.ou 'ti)ç l'i 'ti) 'àfo6p'l) 0r..J.lia<TIJ 

x1Lp. iv·'lç 1tÀ'IJOlov 2":wC01toÀamç. Trecerea ei eu yederea de cercetatori se datorelite 
J)robabil ;;i felului insuficient, în care Proschinitarnl lui Ioan Comnen e descris 
1l I. Bianu !ji :N. I!odo1j Bibliogra/ia româneascd veche I, Bucure!jtiI903, 
p. 422-423, nr. 129. Cf. ;;i editia in~otita de traducere latina, a. lui i\Jontfaucou 
'P11 taeograpliia gra,·ca, Paris lîo8 , p . 500-505. 

1 Vezi Bart. Kutlumusianos, Tn:6µv17p.r.. 1o"topLxO'I n:gp~ 'tTJÇ Y.ad. div 
' cil).x·'lv µovîjç 'ti)<; 0;;o"toxoo, Constanth.oi;o· i 846, p . i 8 ~i 45-46. Data e 
up rinsa într'o insemnare pe un ms eu omiliile lui Joan Hrisostom la Geneza. 
·r. ~i A. Papadopulos-Kerameus, 'H i:v 't'ÏJ v;'latqi 2":wCon:ohwç ~OLatl.~xlj p.OYÎJ 

' l wchvou 'to'i Ilpollpoµoo xœt ·i1 'tUX"'J ti'jç ~t6l.to6-Y)x-1i; aÙti)ç, fo Viz. V remmenik 7 
( 11 uo) , p . 670 . 

2 Bart. Kutlumusiancs, Joc. cit., p. 45 . Ins . lllllarea e din 27 Iu :d~~16<1+ 
3 Ibid., p. 114. 
4 Nu aceasta e lii pârerea lui N. 1 or ga, Vasil1• Lupi' ca urmdtor al Impa

Y1tfilo·r de Rasar i l , l uc. cit. p. ·223, care crede ca Partenie l ,.clesconsi<lerând cliscuîiile 
J cari erau sa le inceapà la la~i teologii ru~i clin :;>coala lui M°'·ilâ ... nu trimise 
11 olo µici un delegat , ci imputernici numai ca reprezentant al sàu pe un M:itropolit, 
· re venise mai de mult îni\foldoya liiera ~a rllmâie acolo, pierzându-~i lii Sc'àunul ''. 

J ndica1:ia lui Iorga are nevce de une le rectificllri : 1) Partenie a trimes nu unul 
' l doi delegati , pe Porfirie liÎ pe Syrigos, culll e îndeob~te ~tint (vezi lista izvoarelor 
I l l P r . :Nic. M:. Popescu,'Intrcducerea la 'Op0o1lo~oç 'OµoJ.01lG1, cd. cil., p. XXV, 
u. 3; 2) Amândoi veneau de peste grani~e. cum reiese din scrisoarea lui Sco
tinrdi, care dà ~i data sosirii lor la laliÎ : 6 Sept. 1642 (recte : douà !uni înainte de 
( 1 :Nov. 1642), vezi I! u r mu z a k i - S la v ici, Dornmente IY, r, p. 668; 3) 
J.-'or fi rie nu era în primejdie sa-!ji mai piardà Scaunul fiindcà ~i-1 pierduse mai 
de mult f?Î acum era 7tpW"f}V Ntxa(œç (cf. Pr. Ki c. M:. Popes c u, 11ota cit.). 
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. Meletie Syrigos. Cât prive~te pe acesta- socotit ca cel mai 
de seama teolog rasâritean al veacuhii sau -viata 9i a:ctivitatea 
lui sunt mult mai bine cunoscute, în deose-bi în ùi:ma cercetârii 
la care au fost supuse manuscrisele sale, pastrate în Bibliote_ca 
Metoihului Sf. Mormânt din Constantinopol de câtre Ath. Papa
dopulos Kerameus 9i J. Pargoire, 9i a studiilor care au urmat 1. 

o noua (ercetare de ans.amJ:>lu asupra lui Syrigos trebue, 
însa , sa 1Ïna seama, de unele noi descoperiri, de ·disq.11-ii purtate 
în istcriografia rcmâneasci{, 9i :ramase l'n -genera1 pu1in cunos
cute învatatilor strain•, ~i mai ales sa înlature unele confuzii 
care ~i-au gasit loc pâna - ~i -.în l~crarile celor mai ·con9tÜncio9i 
cerce1 atcri rcmânL 

Cât prive9te manuscrisele teologice clescoperite ulterior sau 
nepuse inca în valoare ale lui Syrigos, acestea sunt pu tin e 2 ~ 

-
1 O buna bibliografie la D. Rus so, Stud·ii istorice greco-·rom âne_ I, Buctt 

reljti 1939, p. 237, n. I. Asupra lui Syrigos, vezi ~i N. A. G h e o r g h i u , fotâmp i 
narea tui ivletetie Syr·igos ~i /Uchard Simon in Biserica Ortodo:xit Romàna fo (1942) ,_ 

p. 421-438, unde se releva însemnatatea care s'a ·acordat .,Intâmpinil.rii" lui 
Syrigos-·înca îmtinte de a vedea lumina tiparului-în polemica dintre catolici !}i 

reformati, dela sfâr~itul veacului al XVII-lea ~i _ începutul celui i.umlitor, cu pri
vire ,-în deosebi, la transsubstantiere. Trebue corectata afirmatia lui N. A. Ghe.or
ghiu, ~are socote~tè Jucrarea lui G. G a 1 e t a k i s. Rto1pa<y~Û1'1 a;i_;3(a::;µa ;upÎ. 
~o_ii l'dehdou 1lopljou, publicatl\- în 'E·c.1.À'YjOt'.<Ot(~.àç <I>&poç; 24. (1925 ), p. 5-132, ca 
"ultimul cuvânt cu privire· la ,,viata ~i opera" lui Syrigos. Articolul e, de fapt , 

o : meritoasa teza, alcatuita in 190711i publicata in forma originara op~spreiece ani 
1nai târ ziu, când autqrul nu mai er;i. în viata (vezi G. Galetakis, op . â t., p. 5, 

11ot11). Câ t prive11te activitatea *i·ope,rn. marelui teolog gnc, acestea nici n'au 
fost analizate éle Galetakis '. ~are cloreà ~a .adange ' lucrarii sak un ai _patrulea 

capitol, în care urma, sa prezinte pe Syrigos ca scriitor ~i teolog (ibid., p. 102 nota; 

cf. ~i p. 70 : influenta lui S yrigos asupra Jucriiri'.or Smcdulu(din I a~i - &à 6-rco-
1l1l~rop.1v ix~svfoupov moç &Haxoô, sic!). Galetakis nu . cunoscuse ~i deci n ' a 

putut utiliza nici studiul lui J . P a rgoire , din 1<)08-1 ço9, c'unos.cut ~i lui Gheor

ghiu, uici pe acela - din nefericire r amas necuno~cut amânduror a - a l lui C . 
. D y o v n 11 i o t i s, iVÜÀÎnoç ·ioptj?Ç · î n ·hpàç 1lovlhap.oç ro (18) , periodiù II 
nr. 223 din15. Aug. 1914, p . 1~5; nr. 224 , din l Sept.19q, p. 6-9; nr. 225 . din 

15Sept . 1914, p . 9-u ; nr. :i ~ 6, din l Oct. r 914, p. II-13 ~i nr. 227din15 Oct . 
1914, p. 3-7. La ' âcestea trebue sli se adauge, acum, stucÙul" .lui D. Russo, 

iv[eletie Syrigos ~i 111elctie al PrC'ita vulu_·i smit dcuà persoane deosebite, în Studù 

·istor ice g1·eco-române, I p. 236-246 (Cf. fii p. 258). 
2Dintre mss cuprinzândopera lui Syrigos 11i.nesemnalate p â na la aparifia 

studiilor lui J. Pargoire ~i C. Dyovuniotis, notez doar c â1ern·. Ccd. 28 al Bi· 

hliotecii din Zagora, descris de C. D y o v u ni o t i ~, KatciÀo'(oç 'tW'I xwlllxw'I 'tîjç 

fü6ÀLO~~l!."1jÇ 't"fiç Zajopélç, Îll Nfoç •EÀÀ"IJ'IOp.'1+1p.wv Lj (1916) 1 p. II8, care, între 
altele cuprinde (la p. 170) un c_anon la Sf . Atanasie din Sparta Attaliei, eu acro· 
stihul : llpituxa 7tapllsvt·'lç mptxaÀÀij ~aµaoL p.iÀ<jiw, !JÎ ca re "pare .sa nu fie cuprin' 
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Cun·oa~terea împrejurarilor în care s 'au ptÜ>licat, eYentual, 
oficiile sau ca11oanele, consacra te în deosebi neomartirilor ~i da
toritt lui Syrigos, n'a mai fâcut progreseîn urma patrunzatoarei 

în bogatul codice H 6 ( = 178) a l Biblio!ecii l\lfe tchului din Constautinopol al Sf. 
Mormânt, mentionat mai sus. Vezi J. Pa r g ù ire, i11eht :·os S yrigos, sa vie et 

ses oeuv1·es in Echos d'Or·im t 11 (1 908) , p. 278 !} i C. Dyo vu n io t i s , iU~J..hto;. 

l!opt"(o<;, in 'hpoç 1:0•1Jlsa1w:;, 10 (1 8) pericdul II , nr. n fi diu 1 Oct. 1914, p . r 2 , 

nr. 2 , care nu-1 mentioneazà. 111 aceea~ biblioteca clin Zagora , ccd. 97, din sec. 
XVIII, descris de C. D y o vu ni o t i s , l\rLt'.ii.o·(o<; tCÏJ'I l!w.8btœ'I t\j<; fü6Xto!l-ijxytç 
t îjc; Zœropà.c;, loc . cit . p . 457-458, cup· inde, sub nr. I. .:\.oat~i!ou, r.pb<; tii Aoo6'rjpo
xal..eibw1 à'(j(,Stp!!lto•1 Mün[ou 'Su;i[1ou, unde e vorb a de 'A'ld?p·!Jat<; insa~i (vezi 

mai jos p. 10:>, n . 1), iar · sub nr. (), 'E;·~-r'lat<; t'ljc; t~pù.<; h ttoup·r lœ;, desigur opna 
hine cunoscutâ a acduiai; ~yrigos (cf. mai jo6 p. •1:? , n. :.?) , dupâ ca1e .urmeazil upe1 e 
a le lui Calinic III ~i altele. Credem in~a cli nr. intermediare (2-5), neiè entifi
t· ate , ca ~i"nr. 6 de altfel , rle Dyonmiotis, se datoresc tot lui Me~etie ~i anun1e< 

nr. 2 . E!ç d]V Àotp.1tpdt•1 Kup~ot~"ijv l..010;, care poate fi predica cuprinsa in cod. 
M:. 432, fol. 121, având ca zi de rostire, dupa l'a r go ire, op. cit, în Echos d'01'i e11t . 

1 1 (1908), p. 273: Je saint et g1and dimanrl!e de Pâqw·s: Cf. ~i .Ao1oc; •!ç t~'I 1..ap.7tpo
'f'opo'1 ·~µipotv tYjc; p.qai.·IJc; K•JptaY.Yjç w>J Ilci.axa, tm scurt fragment in ccd. gr. 
•167 al Acad. Rom. , identificat de D. Rusrn, ca Jiincl ·al lui Syrigos, vezi N . Ca
m à ri a no, Catalogul ma.m'5criselor grece~ti (ale Academiei Rcmâne), II, Bucu

reljti 1940, p. 67, 1). :Kr. 3, Et<; t'~v p.stafL.;p'fWOl.V too .3w~îjp,.,ç, trebue comparat 
eu om.ilia clin ccd. M. 349, fol. 101-v, 1inuta la: 6 Aoil.t, pour la T rans/iguratfrm . 
vezi P a r go ire !oc . cit., p. 269 . Nr. 5, 'EmctOÀ~ 1tspl t W'I fJ."l.PU'ltwY p.uoo:'l]ptW'> 
ste de apropiat de ceeace Pargoire, ibid., numei;te : Noies sur la participation au x 

saints mystères, din acela~ cod. f. 264 . Cât prin~te nr. 4, 'Ematoi.·~, e prea 

vaga indicatia, pentru a se incerca vreo apropiere. 
Intre mss. Marei I.avre dela .Athos , apar. iarâ§i, lucrari atribuite lu i 

1-\yri gos. Vezi Spyridon and Eustratiades, Catalogue of theG1·eek lVla
m1scripts in the libl'ary-of tlle Laura on 111o1mt Athos, Cambridge 1925, p. 15 9 . 

11r. 103 ~ . într'un ms din 1769 un encomiu ( ?) la un arhiereu ~i i bi d., p. 267. 

n r . 1521 , într 'uu ait ms din 1752, o curioasa versificatie privind pe legendar:L 
papesâ Ioana. Autenticitatea acestor alcatuiri ramâne sa fie cercetatà. E, de-
11sem eni , îndoelnic dacà cele cinci cuvântâri în versuri din cod. 504 ~i 505 
ule M-1ii Vatopedi se d a toresc într'a devar lui Syrigos. Pentm cod. :0 5 emit 
obiectii, din punct de vedere paleografic, chiar aut3rii catalo,;. ului respectiv. 
Vezi Sophron ios Eustrati a des .. . and Arcarlios .. . Catalogue 
of t/1e Greek Manuscript s in the lib rar,, of th e Jv!ona stery of Vatopedi on ll1t At/los. 

Cambridge 1 •1 1 f , p. 105. rentru dt ~ m5s eu cuvântari vezi -ibid .. p . 104 n.r. 50_1 

Ill D. Rn s so , op. cit. , t . p. 238 , nota ( =cod . gr. 967 al Acad. Roipâne). 
Cât despre însemnàrile date lu lumina de M . I. G t: cl e on, Ilatp\otPl(Ll!CÛ 

r tp'l)p.<p[8;:c;, ! , Ateua 1935 - 1938, p. 106-107, dupii cod. J4I (sic) al Bibliotecii 
Met ohnlui sus pomEnit, e!e eran semna!ate ~i in mare parte cunoscute, numai 

1\ m s respectiv poartà nr. 746 la J . Pargoire, loc. cit. p. 277-280 ~i la 
C. Dyo vu ni o t i s, loc . cit., p. 12 . .Astàzi , in noua orânduire a _lui Ath. 

Pnpadopulos-Kerameus , ms poartâ nr. 77 8, yezi A th. P a p ad op u l os -
Ker a men s, 'l&poao/.up.LtLx·lj ~t~ÀLoO'ijl!'I] V , l'etrograd 1915 , p. 266-273, cf. 
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a1:alize a lui Pargoire 1 . lVIai sunt înca, apoi, cercetatori care.~~i 
închipue ca singura opera originala ·a lui Syrigos,, care a fost 
publica~a, este 'Av'tlt3p71crt~ ~, când ~tim ca numar'ul publica}iilor 
e mai mare fji o analiza mai atenta a. car}il_or de cult: . ca d. p . 

. 9i concordanta dela p. 555. Unele neînsemnate deosebiri între datele însem,, 
uârilor :jli paginatia inss, a:jla cum sulit date de Gedeon. Pargoire .sau Dy<;>~u.~ 
1;iotis, nu vor putea fi lamurite decât printr 'o noua examinare a codicekir. 

1 J. P a r go ire, op . . cit. ; ~n Echos d'Orient, 1'2 (1909), p. 337-j42. 
2 ,A:jla d. p. N.· ,A.. G h e or g hi u, loc. cit., p. 42r, dupa care ,,lnt_âm

piuarea" ar fi nu uumai cea mai de seama dintre sc;-ie'rile origi~ale ··à1e lüi 
:Meletie, dar 9i ,,singura dinj:re acestea, care a vil.zut l_umina zilei" . ,Afirmaf.ia 
e neîntemeiata 9i · J ;· Pargoire, /oc. cit., p. 337, a aratat ca lu,crarea lui Syrigos, 
cuuoscuta mai ales sub numele . de l:1>'10ltttit'~ s;-fJT'lO~Ç 't~<; ~·siaç· ltGÛ ,!ipdç is1· 

"'1:0up1taç iJÎ alc!J,tuind , de fapt, · actul siuodal din pecenibri~ 16,54, trimes de 
-patriarhia ecu~e~ic~ ~atriarhului -N'kon al Rusiei, la 'cererea acestuia ~i a 

:,linodUlui moscovit, îndreptata catre patriarhul' Paisie al · Constantinopolului, 
a avut în a doua jumat~te a secoluhiCtrecut, nu mai putin de trei editii 9i · 
.auume : a lui Ghermanos ;Htonidis (Constantinopol, 1876) ; a lui ,A. 'Papado
pulos-Kerameus (Smirna, 1880) :j>Î a lui I. Troitskii (St. ·Petersburg, 1881) , editii 
prezentând între ele diferent,e nota bile. 

Daca , în ceeaëe prive9te actul sinodal . din Mai 1642 (tiparit la Ia~i. la 
20 Dec. 1642), sù.ut ·uumai putërnice presumptii ëa redactarea s'ar datori lui 
Syrigos (cf. J. :i> a r go i ;r e, foc. ci'.t;, 'p. 336, unde se vorbe9te 9i de -sèri
.soatea de multumire, opera probabil, a aceluia9, catre Vasile Lupu), nu în
cape îndoiala ca l:ovrmt,t'\17) i~-i]p101ç - un adevarat tratat · - este opera ma-

'-reiui predicator ' grec, dl,lpà îusâ9i marturisirea a (vezi t\ th. P .a p a cl o p ·u-
1 o s - Ker am eus, 'hpooo/..op.mit-l) Ptô)..1~9f1x'tJ IV, '· Petrograd i 8g9, p. 263·; 
·Cf. ~i C. Dyovuniotis, op. cil., în 'hpbç l:6v8eop.o~ 10 (18), periodul II, nr. 
226, din l Oct. 1914, p. l l). La acestea trebue sa se adauge, dintre sfüjbele ·l'a 

Jieomartiri , mac ar aceea pentru Sf. Paraschiva c~à No~ din Epivates, care, de9i _nu 
.se pastreaza in ms, a va zut-dupa spus;le lui J. p ' a r 'g 0 ire, loc. c·it.,_ p. 3 .. o -
<le mai multe ori lumina tiparului !li annme în 16<;)2; :!817, 1841, în 'Anthologionul 
_grec din i 709, etc. De Stujba Sf. Parasèliiva, tiparita împreuna eu ' a Sf. Grigorie 
Decapolitt,il la Bucure!/ti, l 692 (B i a nu - H'. o do !/. B i bl. rom. veilte I, p; 326'-
327, nr. g4), Î!JÏ propunea sa se ocupe Iulian $tefiinescu ·; vezi atticolul sau Viata 
S/ùltei Pq.rascheva cea · Nouà de Matei ~l Alirelor, în. R ev'Îsta Jst oriéil Roinâ;iil 

3 (1933), !iota dela p. 352-353. ' 
,Alteori sunt cercetatori, care iau drept o opera iildependentà a lui Syrigos 

-vrenn fragment dintr'o lucrare mai n~are, publicata !/Î aceea. A!ia a procedat C, 
S a th as, N;oÛ.À't)'ltit·~ rpt~:oÀo'f[cx, Atena · 1868, p. 258, èând à socotit drept 0 

prodnctie de sine statatoare, sub tithù : Ils pi toiJ p.uot"l}plou 't~·c: . .'l-a{aç sùxcxptottllt<; 
_-ceeace, de fapt , nuera decât un fragment din 'An[~~'t)Cll.Ç, publicat de E. Renau
dot la fine!~ editiei sale a. omi!iilor lui GhenacÜe Scholar;os despre euharistie; 
tiparita la Paris~ în 1709, a17a cum întrc altii, a ariitat llÎ J. P a. r go ire, loc. cit., 
p. 285. N. A. G h eo r g hi u, loc. cit .. p. 42 6, n. 3 , crede cà .Pargoire interpreteazii 
gre9it spusele lui Sathas, èare ,;nu face decât sà mentioneze fragmentul reprodU:s 
<le Renaudot, în editia omiliilor lui Ghenadie". Cil interpretarea lui Parg~fre e.ra 
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Anthologioanele (cel grecesc din 1709, bunaoarâ, a ramas inac
cesibil lui Pargoire')", poate confirma unele bânueli ale acestuia 
~i identifica astfel )Î alte opere ale lui lVIeletie, care au vâzut 
lumina tiparului. 

Un alt aspect al activitaj:il lui Syrigos, atins nu mai în treacât 
de studiile speciale care i s' au consacrat 1 Este ~i acela al contri
buj:iei sale la opera legislativa a lui Vasile Lupu. Discuj:iile dintre 
înva}atii romam, care n'au lâmurit toate punctele litigioase,. 
trebce j:inute în seamâ într' o viitoare sintcza asupra marelui 
te olog cretan 2. 

·ea justa o ara ta faptul cii observaîia o fileuse eu câteva d~cenii înaintea acestuia, 
~ I in termeni ~i mai a ~pri, And r . Di 111 i t ra k op u 1 os. Ilpr;a~Tj'ltcitt . 'l\œl 

IS1opfJwcmc; s!i; tljv N>oiÀÀ'l)Ytxljv iptl..ol..01l0tv Kw1at11.•1tivou l:a~œ, Leipzig 1871 , 
p. 41-42, care remarca l)i dte inadyertente ale lui Sathas, eu priYire la Syrigos. 

f . ~ i C. Dyo vu n io t i s, op. cil., in 'lipoi; l:uy~aaµoi;, lo (18) period. 11, nr. 25 

cl in 15 Sept. 1914, p. 11. 

1 Vezi J. Pargoire, toc. cil., p. 28z-283, cf. ~i p. 19 unde se deduce cil . 

trndncerea Institutclor :;;i a lui Nop.t'ltÎj 'fütt'top.i) s 'ar fi likut în Moldo"a, în 1636_ 
2 N. 1 or g a, Vasile L11pu ca urmator al Irnparafito·r .. Rilsarilului, toc. cit., 

p. 215-21(>, crede ca poate semnala contriJ?utia· de traducator în !. gre<lcil noua a 

lui Meletie, care astfel i-a pus la dispozitia lui Eustratie un text accesibil, pentru 
lncrâ rile premergiitoare PrayiJei. Cmn aratâ, însil, S. G. I,o n gin es c u. 
Pdrerile d-t01· N. Iorga ~ i I. Peret ;; despre Pravila lui Vasile Lu.pu, Bucure~ti 1915 , 
(E x tras din C11riernl Judiciar nr. 61 eyi unn. din 1915) , p. 6, contributia de tradu
. tor a lui Syrigos fusese semnalata eu mult mai înainte de C. Er bic e an 11 , 

ro11icarii greci, p. XI ~i nr. 2 ~i 3, urmat de Xenopol !ji Longinescu î.nsu~i., Lon~· 

Khtescu putea sil citeze ~i pe J. Pargoire, toc. cit., p. 283·, care subliniazii , 
l nsll, rn bun simt, exagerarea de mai târziu a !ni C. Er bic e an u, Bibliografia 

11 rmcd, û1 Bise,·ica Ortodoxd Homâfül ·25 (1901), p. 837 (= Bibliog1·ajia românci, 

Oucurc~ti 1903, p. 17) , dupa care Syrigos, ,,înYatasE> !ïi române!jte" iji ,,nu pufn. 
1-a ajutat ~i pe Eustratie Logofâtul la alcâtuirea coJicelui lui Vas;le Lupu". 

altfel, deopre activitatea de tradncator de opere juridice a lui Meletie, 
1. trltsese ateutia ce! dintâi, Dositd al Ierusal imului în Bloi; Mi;/..n(oo 'tOil :Eupt1ou,. 
pusll înaintea ediiiei ,,Intâ mpinarii" diu Bucure9ti 16c;o, (vezi text1'1 la Bian u
H o do~. Bibliogr. rom. veche, I, p. 3II-312). Dositd yorbe:;;te de traducerea diu 

l l ue~te in greaca vorbitâ a lnstitutelor lui Justinian !ji a lui Noµtx'tj imto·µ-ij,,. 
tmpâratïlor Leon !]i Constantin ,, la îndemnul lui Vasilie Voevod" . Discutiile 

H' un dus în jurul unei eYentuale traduceri de câtre :M:eletie, din latinâ în ueoelina , a · 
operei juridice a lui Prosper Farina cc i us, Pra:ri s et Theorica e crimi11alis , 

l ,) on 1 ()1(1, care se !itie ca a fost larg utiliza-tâ de Eustratie, necunoscâtor al 
llmbii l atine. Iorga , toc. cil., p. n5-216credecatraduciitornlenumaiMeletie 

Hyrigos. Longinescu, op. cil., p. 9, mai prudent , preferâ sa s~ gândeascii' la mai 
umlti ,, printre care era !ji Meletie Syrigos''. De altfel , Eustratie, însu9i, în prefata 
Prav ilei, vorbea de mai multi ,,oamcui ca aceia, dascil.li !ji filosofi, de au scosù den 
ll rtl eline~ti ~i latine~ti toate tocmelile' ' , oameni giisiti de Vasilie Voda , în per--

ona . \ -ezi ~i !\.Car t o j a 11, Istoria l i terat-11rii romiine vechi, Il, Ducure~ti 19.p ,. 
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Syrigos ~i paternitatea nMarturisfrii Ortodoxe". rn sfâr -
!7Ït, o interpretare gra bita a un~i scrisori :f't1se9ti a ·lui Meletie 
a fâcut, nu numai ca: Syrigos sa fie confundat statoinic eu 
:M:eletie al Proilavului, r âna la d_iscriminarea fiicutà în . ultima 
,·reme, eu .argumente temeinice de D. R11sso 1, dar chiai sa se 
puna pe ·se a nia sa ambi}ia de a ·reven die a pentru sine paterni
tatea ,,Màrturisiriï Ortodoxeu a lui Petru Movila 2 Risipird 

., 
p. n5, unde se da ~i biblfografia problemei. l\u toti cercetatorii ~unt , însa, a.iâ.t 
de siguri cà traducerea clin l''arinacci s'ar datori lui Syrigos, Astf~J I. P e r ê t i , 
Ciirs de ':istoria dreptuh:·i român; vol. II , 1, ed. nëa, Bucme~ti '1928, dupà ce ;.r~Ù· 

. (p. 363) câ traduc.erea diu Fariuacci nu s'a fiicùt dupa tex~ul imprimat, tira schÙÎÎ. 
bàri, odatli ce se constata ca unel'e parti sunt rezumate, altele amplificate, co~chfr1e 
(p. 36ü) cil ,,Et;stratie a tradu~ pur ~i sin;plu di,n greèe~te opera unuia sau 11_<loi 
compilatori greci anonimf sau ·ce! putïrl necunoscu~i de noi piina acum," ~Î'e~re 
ar fi traducatorii di;1 latina în uecelinii ai juristului italiaÏt. Crèd~m ca tradu<;erea 

lui }'arinacci, din Iat.hie~te în necélinâ ~i apoi in române~te, ipoteza perfect_:plati
.z ibila, are nevoe :jÎ de cerc~tarca unui filcifog, care sa determine forn~a in~erm~qiu
rnlui neogrec disparut, eu argumente mai riguroase ~i ~â arunce, àstfe1, o luminà 
mai sigurii asupra eventual~i participari a lui Syrigos la u atarc traducere, care 
ramàsese totu!Ji necunoscutF•-chiar lui Dositei (Cum' rem arca ;;i St. G-. Longinescu. 
op. cit., p. 9). Cfrt prh·e.~te o editie din 16go a Frnducerii lnstit11telor lui Justinia11, 
care ar fi avut !?i o pref~tlâ !! !ni Sy~igos , indicata de C Q ·m ne 11-P a p a do p o 1 i. 
în H istoria Gynmasii Patav·ini, U, "\'enej;iis i72 6 , p . 309, n. i. in felt\l. urmator: 
Syr·igus Praefat: ·i-n Inst it. Justin. ad .Basi) . i1.lold~1t. Princ. Cy.rilli Typ·is ~ Dacie . 
-4-n. r6<jrl; èredem îm1>re1mâ eu E . I, 'e g "r a 11 cl , Bibliogmpftie hel/.f1~iqi1e du XVIT-e 
siècle, vol. V, J>aris 1903, p. 219, care o semnaleaza. câ e una d_in multele plii!i" 
muiri ale vestituhd f.~l~ificator cn; tan. . . .. . 

1 Yezi D. Russ o, N[etetie Syrigos ,ç·i 1W eletie at ProitaVitlui su11t doua per-

.soauc d1·osebite, în .5t·1ulh .istorice greco ~rornâne, I, Bucure1?ti 1939, p. 2)7'--;-:24f!..
Pr. T e o d'or i1 ··a do g a e, Dhi lsto1•ia Bis~ricù. or.todoxe de ac·itm 300 de ·ani, 

Sibiu 1943 , p. I 37, ~' - 3~ · crede înca· În ·iden'titatea celor ' cloua personagÙ :. unele 
difercute de date . se-nt11c;tcte ·11e Ru:sso s 'a1· ·p11ter1 î·nlüiira , ;ifüma cl -sa. Am fi cur!ûl;li 
.sa !;ltim în ce chip . lle altfel, în argumentarea lui R~sso nu e vorba -nuµi~i de 
tlificultati ridicate de nepotriviri crot~ologke, ci ~ide deosebiri în tittil q,turt1 întrè 
cei doi slujito;i ai Bîsericii, deosebid în~r, ~i 1na.i greu de anulat. 

2 Eroarea a intrat îu circulatie ·prin G h e ,11 a.die E 'na ce a n u , Pt<trit 
., \ ., 

111ot•iltf, in Biser~ca Ortodoxtr Ro1r1â·11if. 8 (1884). p. 208 ( =Me~tei'ut l\llanole ~i P etru 
AloviM, Bucnre~ti 1884, p. 302) , adiiugându_-~e ~i confuzia ·dintre Meletie Syrigos !JÏ 
:\!eletie al Proilavului. I) mi 1 e •pic o t , în notita sa biogr.aficii, · P ·ierie l\llovifd, 
(Mogi/a.) publicata de Emile Legrand, .Efililiogrnphie hellé11iqm di1 XVII-èpie sièclt . 
1 V, l'aris 1896, p. uü, folose~te datele lui Enaceanu, remarcând, totu;;j, (n '. 3) : 

,,)~eletius se yante dans cette lettre d'avoïr" .composé la cènfessièn d"e' foi et ae 
1·avoir ensuite traduite en grec. I,e première assertiq_n étant certainement ~a.usse • 

. ,in peut se demander si l a se.coude est plus exacte". Cf. ~i J. P a r. g o- i r e, op. cil .• 
in ffrhos d'Orient 12 (1909), p. -285. 



,,l\I .\H'.L'L'Hl>;IHJU Oll'l'llDOX .\ " 95 

acestei confuzii face necesaril. o scurta analiza a corespondenjei 
purtate cu '.J.'arul Mihail Feodorovici în 1644, èe negustorut grE:c 
clin Constantinopol Joan Petru (Ioan Petrov) 1 9i de Meletie 
Syrigos, însu9i. 

In scrisoarea celui dintâi catre jar, clin 15 Decembrie 1644, 
dupa ce înfa ji9eaza lucrarile Sinodului · endemic constantinopo
litan, eu privire la rebotezarea protestanjilor, de care ne-am ocupat 
lllai sus 2 . î1 recomandà jarului pe dascalul Meletie, care are : 

un catehism pentru eretici (orJJaII{eHie Hl! epernKOB'I>), pentru 
Luter 9i Calvin, e foarte folositor cucernic!lor 9i pravoslav
nicilor cre9tini. 
Cartea trebue tiparitil., cum ûrsil. Meletie nu poate face faja 

·heltuelilor, se apeleazil. la darnicia îarului 3 . 

Cu aceea9 data e 9i misiva lui Meletie Syrigos, în eare, între 
nltele, aratà jarului -referindu-se 1a o scrisoare precedentà'.
urmatoarele : 

Am akàtuit, împreunà eu Prea Sfinjitul Mitropolit al 
Chievului, la Ia9i, o carte de catehizare pentru eret ci 
(KHe:ry or.nrqeHiJI ua epeTBitOB'I>) 9i am îndepàrtat dela faja 
Bisericii Ril.saritene, noi membrii - Sfântului Sinod, unele 
capitole calvine9ti (HtKOTOpbUI rJJaBLt K3JJbBlIHCKiH) ~i am de
clarat ca Sfânta Bisericil. nu le-a primit 9i nu le va primi 
niciodatil.. Nu ~e 9tie de fapt, despre aceste capitole : oare 
bil.trânul patriarh Ciril le-a scris sau altul? 9i de aceea n'am 
scris _:__ într ' adevil.r - numele lui, dacà va fi altcineva sau 
însu9i în veci pomenitul? Am akil.tuit cartea suszisâ, 9i 
într'însa am scris toate dogmele biserice9ti 9i am tradus-o 
din limba elinâ, în graiul înjeles neogrecesc, pe care 'azi îl 
vorbim, pentru ca sa înjeleagil. toji cre9tinii •. 

1 Asupra lni Ioan Petru, yi,zi lJ. Rn s so, Stwlii i storice ,'jreco-ro11uîne, I, 

p, J .fO ~j 11. 4 . 
2 Vezi mai sus, p. 8.~- 8G. 
3 <:.V{uraviev> , CHoweHÏJi PocclH c'b BocTOKOlll'h II, p. 293 . Vezi 

~ I l t u r 111 n 7. a k i - Io r g a, 1Joc1m1e11te XIV, l. p. 175. 
4 ::.\·~ u ravie'" 1;-,c, ci l., p. 305-300. Traducerea acestui fragmeut, eu o 

~ l nl11 x1\ atât de 'elementara în forma lui ruseasca, am fàcut-o 1inându-11e dit mai 

I l vr( upe de text. l'n pasaj mai restrâns fusese tradns ~ide G h en ad i e E na
l ' u n u , l\le~teru/ Manole fi Ptfr·11 Mwilii. p. ~97. en tmelc inexactitati. A~a. de 
pl ldn, 1<HHry or.11a1!!eHie Ha epeTHKOB'b e tradus prin : cartea co11tm catechism·utui 
11t•licilor ; npHcHonaMllTHbIH ~ redat prin: rnitll 11111intitil, când de fapt e echiva
l1•11lul gr. &s!p.•1'1)atoc;, adec i\ în veci pomenitul, a~a cmn am tradns uoi. Ca sa se 

11d n ·11m in)degea Enl\ceanu un text rusesc , yom cla nn exemplu ~i mai grav de 
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Urmeazâ, apoi, rugiimintea de a fi ajutat la tiparirea cartii,. 
care '1-a aduce foloase, dacii se tine seama de lupta, pe care o du..,
ceau pe-atunci LuteranH 9i Calvinii, împotriv~ ,rbie}ilor cre9tini" ~ 

Din amândoua relatiirile coresponqentllor greci, sii rètinem,. 
deocamdatii urmatoarele puncte : a) Catehisniul, de care se vor~ 
bê9te, este î_n posesia lui Syiigos, care 1-ar fi _tiparit daea . avea 
mijloace proprii; b) lucrarea prive9te numai· ero.rile protes.tante,. 
luterano-calvine, cum se repetâ in mai multe rânduri-; c)' e un. 
raspuns la anumite capitole ,,calvine", pe ·care n:iemhrii Sinçdului: 
le;.au respins ; d) aceste ca:pitole fusesera atribuite lui Ciril Luêar:is ~ 
e) cartea a fost scrisii_ fü L elina 9i apoi tradusa in greaca vulgara. 
i>entru oricine cunoa~te activitatea lui Syrigos 9i polemica sa. 
î~potdva cate his~nhti h:.ca ian ~ t1 încape i.m;a. de înd~iala ca e 
vorba nu de -,,Ma,r·t,;risirea ùrto<lc::>xa,"'1, ci d~ opera sa orig:inala 
'Av-r(~p11atc; (~.ntâmpina~eaJ, c~~e n'a vazut lumina tiparu:iu~ , de 
cât dupa moa;tea au,torului. Intr'adt.viir, nu se. poate susfltle .ca. 

gre!iita întelege{e, care trebue. sa nè miram cum n'a fost raspândit dupa cuviin~ii 
de. cercetatorii noi.)tri, in acest ·domeniu, care - cuni. ·s:a viizut ·:ii pâna a~mn -
polarizeaza pareca, eu o adev.ar'ata preg.ilectie, _toàt~ confu~ iile. 

, Reproducând, dupa o tr~ducere prescurtatâ slavo-rma, pasajul dina dou>L 
prefata a lui Dositei la editia din 1690 a .,Intâmpinarii", unde se voibe~te de 
staruintele puse pe lânga Syrigos ca sa-~i alcatuia~ca luc~area , E ~a. ê e a n U:. 
(op._ cil : , p. 296), da unnatoarea tradncere româneasclL ,.i;li s'a ostenitü,- îm 
preunà eu întru to't prèa Sântitul P_a triar.chi't Pa~teu.i~ cel· bâtrani'1. dasdÜnl Me
letie, ca sa compnna carte a ace as ta. " De fa pt textul slavo-rus aliiturat traduce.rii: 
române~ti, pfecm~19i orjginalul grecesc, sp·n~~u t~tul altceva. Iatii-le pe ~lnândciua : 
_H '(Ènlic~a;tu' trariscrie ~ !) no>,R~rH1, Kl!n1kt n &CICLllT. n.n-pHÀpl(~M~ ll.i@e1 ;!1~1t.. 
t'J'•j)WM"t., :s-iHnn.11 l\At111Tl111 Ci\OlKHTH .. H4CTO.!ltP~"' kHHrl! iar in greC~!jte : Y.:<1 Î1ttXpc.t

XLY''JO• (se. BaaD,.~o~ Bo•ô~aaç) ~aC\ 1~~ 'tO'I ·'ltœ1a1:<bti1.tov.'.. Ilatptap;(''J'I... Ilap-
6ivto•1 1:0•1 1ipov>t~, 'tov .. : iMo!oY-aÀov ~fal.foov _và axsa:'-'011 ~·ij·1 otaporiar.tv pt!i)..o'I' . 
adica : ·~i l-a îndemtiat (Vasile , -oda), împrrnna w . îna lt prea sfinJi lul patriarh 
Partenie celbatrân, pe dascalttl JVleletie , sa alcitluiasca ca~tca de fafil . . Oricine Ciie~te 
traducerea lui Enaceauu intelege ca .,Intâmpinarea" a fost fiicuta de l\-Ieletie în 
colaborare eu patriarlrnl Partenie ! 

Cât prive~te corectitudinea in citari a lui E!!aceanu, ajunge sa spu'nein ca. 
pasajul pomenit-- p«:ntru care se da 11i trimiterea : C6ope. Moc~. cHeoi 6H6JUOT•
lit. A. No. I. ~i se adauga : : ,Cüatul1de mai sus este luatii de noi din acest manu
scriptii ~i se afla pe f6ia 349" . (Enaceanu, op . cit., p. 29,6, nota a) - este luat, 
eu pastrarea acelora~i puucte de suspensie ~icu indicatii bibliografic~ eu tot , din. 
M a ka ri i , 11croplH pyccgoii gepxBH· :X:I, St. Petersburg 1882, p. 592 nr. 469, 
eu singura deosebire ca textul dat de l\-!acarie in alfabet,ul civil , Enacea:nu îl. 
transpune in cd cirilic ! 

1 Yezi d . p. 'Op66ao;o~ 61J.OÀ01lo:. ed. Popes c u-M~ i ses c u, p. :X::X:VII--; 
XXX. 
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Syrigos ar fi pastrat la sine manuscrisul ,,:Marturisirii Ortodoxe", 
când 9tim ca acesta fusese trimes îndi dela 30 Oct. 1642, <lin Ia9i 

inodului constantinopolitan, care avea sà'.-i dea o consacrare 
solemna în Martie viitor 9i nu dupa multa vreme sa cule aga pEntru 
1 semnàturile patriarhilor Orientului ,,Marturisirrn", e drept, 

n ramas 9i ea multa vreme netiparita, <lai între timp î9i câ9tigase 
oarecum o autoritate canonica 9i nu putea ramâne la dispozi}ia 
unui ieromonah -fie el 9i Syrigos - care sa cer9ea~di. milà 
l ntru a o tipàri ca pe o opera a sa. Pe de al ta parte, 'A v-c€pf,ricrtç 
ste o opera polemica 9i catihetica în acela9 timp ; caracterul ei 

polemic îi d~ un colorit curat antiprotestant, pe care nu-1 are nici 
p departe o carte simbolica cum este ,,Marturisirea Ortodoxà " . 

iscu}iile duse în jurul unor ,,capitole" calvinizante, ati:ibuite 
lui Lucaris, 9i atacul pe care carte a îlcuprinde tocmaiîmpotriva lor: 

rata iara9i ca e vorba de 'Av·t!f.ifiricrtç unde, cum se 9tie, dispo
zitia materiei se face dupa faimoasele ,,capitole_" ale confesitind 
lu ariene 9i nici într'un chip de ,,Marturisirea ortodoxà'.", con-
truita dupa cu totul alt plan. In sfâr9it, di opera lui Syrigos, a 

rost mai întâi scrisa în elina 9i apoi tradusa în limba greaca popu
] ra o 9tim <lin însa9i prefata lui Dositei la edi}ia sa <lin 1690 1, 
p câncl iara9i e definitiv stabilit ca ,,Marturisirea ortodoxa" a fast 

1 Vezi textul grecesc în Bian u, Ho do~. B-ibliograjia rnmâneascà veche 

1, p. 308. Citam dupa aceasta Bibliografie, fiindca e mult mai accesibila decât 
dl ~ia-rarissima azi-a ,,Intâmpinarii" . Trebue, totuiji sa se foloEeaEca numai tex-
111 grec al prefetelor ;ii al .. Yietii '' lui M:eletie Syrigos l}i nu !jÎ traducerile românei]ti 

1•11r sunt p!ine de inexactitati. J:\. A . Gheorgiu, /oc·. cit., p. 420 11. 2 a a tras Ùeutia 
11 upra unei grave gre!jeli de traducere, în chiar titlul operei bibliogra-riate, uude 
'l\MtX ~li>'/ KCIÀ~W~KWY KS'j)C1Àa[w•1 se traduce eu : la p ri11cip·iile cato/ia . Pr. Nic. 
t . Popescu a relevat transcrierea fantezistii a nmne!or de!egati!or ruteni la Sino

tl nl l ~ean, vezi 'Op06ôo~oç 'OµoÀOjtœ, ed. ci t .. p. XXV, n . 3. Yom pune îu lumiua, 
11 le ce urmea:.:â, alte gre1ïeli tot atât de penibi!e. Astfe.l, îu B!oç M:eÀ1tlou ~ot> 

:lupl·rou, (Bibl. mm . vecl1c I , p. 3u), Dositei arata cum Syrigos a devenit, la un 
111 meut dat, egumen t!ç p.o'/a . .,t·~p~~., Y.!(p.ev~v i~-; to1i~ ;;., tû~ à'l!OClt~/.~Y.~îç Ilpcl;e .,~ 
ipspoµtvouç KaÀooç A~µ.ivœç. E vorba, dei.igur, de localitatea cretana, nnmitâ 
Jltm~ ·Li-mcmit-ri , de Jâuga Lasea, de. care vorbesc Acta Apost. XXVII, 8 . Tra
<1 11 torul redii pasajul astfel : ... la mànifstirea de la Ca lus L imenas ( !) w hm-

111111 ( 1) Faplele S â11/ilor Apostoli. M:ai departe, vorbind de una din pribegiile lui 
l tle, Dositei scrie: ètnoll'1]µst i!Ç K16v, adid înlocalitatea K16ç din Bythinia, 

'l'ruduciltorul pune un : (i.ic) dupa numele oraipilui în textul grecesc, iar în tradu
' 1· dl1 : pribegesce la Chias, desigur vestita insula din Egee 1 Credem ca aceste 

mple sunt suficieute ca sâ evidentieze cuno~tintele de grece~te ale traduca
i rului ~t . M:ichai!eanu. Nu e eu mult mai izbutitâ nici traducerea lui C· 
H < r bic e an u>, V ia/a lwi M elet ie Syrigos de Dositeiu P~tri a1·hul Jerusali
lllll/tti, in B ·is . Ort. R om. 29 (1905-1906), p. 30, care redâ K16ç prin ., .Chiev 1 

'1 
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prezentata discutiilor Sinodului iqean în forma latina, pe care i-o 
da dnse Movilii 1 . · 

Câteva dificultati, ridicate de scrisoarea lui Syrigo~ trebue 
totu~i relevate. Astfel, 9tim .cà nu se poate vorbi de venirea lui 
Movilà la Sinodnl <lin Ia;;i, cum ar ·reie;;i <lin spusele lui Meletie 
catre 'far ;;i nici de o colaborare a Mitropolitului <lin Chiev la_akii
tuirea ,,Intâmpinarii" lui. Syrigos. Inexactitatea, .î~tru cât nu se . 
datore;;te· - cum înclin sà cred .- unei stângace traduceri în . 
ruse9te a . unui text grec, î;;i poate gàsi o motivar~ : ~yrigos fuse se 
în 1643 la Chiev 9i rà_màsese în relatiié'xcelente cu M~vila 2-cu 
care, poate, . a ~;;1 cÜs~'utat ideile care-i ei:au atât de ·sctimpe din 
'Av-tCpf,·fJ·w; ·_ , 9i do~ea sa se foloseasca .de aceasta prietenie pen
tru a atrage atentia bihevoito~re a '_J.:ari.':ilui asupr~unei t:>pcre, la 
éare ara ta ca 9i-ar fi <lat concur5ul ;;i marele Mitropolit, . pretuit 
dupa c~v "'inta ·de Mihail f,eè.dorovici Rom~nq'V. Mentionaréa 
Ia;;ilor se po~te datori 9i dis~utiilOr, care s'au dus totu~i - a9a 
cum ara ta chiar scnsoarea lui MelEtie----:-- . în jurul ,,Intâmpinàrii; ·. 
sale, în Sinodul ie;;ean. Ïstoricii _ acestui sobor. nu pomenesc dê 
condamna·rea c:atehismului lucarian, · dec~t în rnàsura în ca're 
confunda aceast~l" adunare cu sinodul ·constantinopolitan din 
:Mai 1642, ale · càrui acte ni s' au / piistrat 9i nu v6rbesc - de 
sigur - de o elaborare a ,,Intâmpiniirii ' lui Syrigos în aceste 
împrejuràri. De fapt, însa; di!! însa;;i scrisoarea doctor.ului Sco
gardi :i teiese ca s'an purtat discutii în jurul operej li.':ii Meletie, 
dar cà, pâna la sfâr;;it, s'a réfuzat excornitnicirëa capitolelor pu
bl_icate snb nnmele lu{ Ciril Lucaris, a;;a cum ~i· H dorit ieiqrno~ 
nahul g'tec. Ceeace era esential pentru delegatii · èhievéni, înÙi
turarea numelui lui Luca is din discutii,.s.' a dobâD.dit, iar o con- · 
damnate, dàca ·nu soleri.1:rlà; cum ar)i _ dÔrit Syrigps,- dar totu9i 
dest;'il de' limpede a ,,articoÏelor" c~lvinizanteaptitut prea.biiie 
sa aibà ioc. A crede cà teologi de nivelul uriui Kozlovs~if, a carui 
activitate la Sinodul chièvan din 1640 e cunoscutà 4- ar Ji socotit 
ortodoxe aberatiile calviniza~te ale confesiunei luc~riene -~t~r_rt 
afirmà Scogardi-e o asertiune, care nu-9i are explicatia decât 
în informa}iile . inéomplecte - ~le . medicului da.irez, saU: in lipsa lui 

1 Vezi 'Op0o8o;~ç ôp.0J..01Ca:, ed. C'it ,; p. t74, ur. ~ 9,'dupa manuscrisul M. j6o,, 
.au tograf al 1 ui S yrigos. ' 

2 Vezi mai sus p. 86, n. I. 
3 H'. u r mu z a k i - S 1 av ici, pocwmente, IV, p. 6.68;· 
4 Yezi l\oÎ a ka ri I, up. cil:, p·. 583 Vezi ~i no~a ·u~matoare. 
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<'e buna credinta 1• J\u trebue uitat, apoi, ca actele Sinodului 
ïe~ean lipsesc, 9i ele singure puteau aduce asupra desbaterilor 
·o lu mina, pe care, oricum, n' o putem cere lui Scogard;. In sfâr9it, 
nu se poate trece eu vederea - ori câte inexactitati, reale sau 
"parente, ar cuprinde - nici peste relatàrile de mai târziu ale 
1ui Dositei care, vorbind de sinodul dela Ia9i, din 1642 scrie cii 

·esta a aruncat anatema asupra capitolelor învinuite 9i asupra 
lui ce le-a scris 2. 

O ultima dificultate o înfati~azà data akàtuirii ,,Intâmpi
nàrii" 9i titlul sau complect. $tim ca redactarea ei s'a sfâr9it în 
... emvrie 1640 :i 9i ca, atât manuscrisele în care se pastreaza 
·ât 9i editia din 1690 poartà, în titlu chiar, numele lui Ciril, presu
r usul autor al Confesiunii încriminate . Scrisoarea lui Meletie, însa, 
n. lasa sa înte1Egem ca 'Av'tip?ria~ç s'ar fi alcatuit la Ia9i, în 
·r mea Sinodului 9i ca n'ar fi purtat într'însa numele fostului 
JH.'ltriarh. 

Cred 9i de data aceasta di inexactitatile sunt interesate ~i 
Yin, pe de o parte din dorinte lui Syrigos de a-9i asoda - în ochii 
·•r trttlui - opera, de lucrarile unui Sinod, care i-ar fi dat o con-

1 Cure n ' a r surprinde pe nimeni la un prieten ~i înformator al faimosului 
l 1.ld nt Rudolf Sclunidt, care a jucat un rol atât de tri:;t in lupta catolica împo

J 11 t~ l ui Ciril Lucaris. Yezi Georg H o f. ma 11 n, Griechisc/w Patriarchen imd 
Nô .11ische. Plif>stl', II, r: Patria1'Ch Kyrillos Lucaris und dit' 1omische Kirch~ in 

llrfo11t 11 lia Christiam1 :X.V, r, nr. 52, Mai r 929, p . 33, 34, 40 ~i scrisorile dela p. 
rn~-108 ~i r 07-·108. De fapt, Isaia Trofimovici Kozlowskil este printre d~iegatÜ 
111l ul , care-i înfliti~azii lui Lucaris aprehensiunile bisericii Rusiei Mici, fata de 
1,1 (J1 111rll e privitoare la clevierile dogmatic~ ale patriarhului, ibid., p. 29. Ve:d lji 
1 Nptmsul lui Lucaris, scris în jurul lui 1633 , ·ibid .. p. 93-96 . E greu de crezut di 
11 11 11 s menea reprezentant al Ortodoxiei Rutene ar fi putut - nu sa con1,,este 
11 111 ·~ \ c ul lui Lucaris în redactarea catehismului heterodox, ceeace au fàcut ·~ i 

111 \11 - dur sa couteste îns~l1Î caracterul heterodox al Confe:;iunii ge11oveze. 
2 La B i a n u - B.o do~. Hibl. rom. veche I, p. 308. 
~ l'r. ~ic . :M . Po pe s c u , Introducere la ' ùp&613o; oç ôp.oi.c.·rla, cd . cil., 

· VIII, ll. J , crede di N'. A. G h e o r g hi u, toc. cil .. p. 422 a stabilit datele 
are ~yrigos l1i-a scris 'AV'ttppYjotç. De fapt Gheorghiu împrumutii absolut 

\111 1 l1a tcle (~i trimiterile) dela Par go ire, op. cit., în Echos d'Orient rr (1ço8), 
p , i7,, , p ·are dealtfel îl :]Î citeaza i Cât priv~l}te data când s 'a încheiat redactarea 
1 11 ~ t l\o , l:' a r go ire, ·ibid .. citeljte 28 Noembrie r640, pe când Ath. Pa p a
il 11 1 u l s - Ker am eus, 'hpoooÀllfMtx't] Bd5).iofJ"ljY.7J, IV, Petrograd 189y, 
p . 107, Cl dtit : ·20:N'oembrie1 640 . Difere11ta de lectura se explicii u~or; ce] dintâiu 
1 11 11 ~ 1<1 r!l pe 'I) care urmeaza cifrei Y. ( =20) drept cifra 8, ce] de-al doileà cite~te : 

1 N \r ste desinenta - întrebuintata în datare - a dativului numeralului 
111ill1ULI . Stabilirea lecturii juste-deminima importanta, desigur-o poate da 

111111111 rcetarea manuscrisului. 
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sacrare solenma, pe de alta, <lin n~rabdarea de a §Ï-ovedea publi
cata, renuntând la numele patriarhului Ciril, în cu1 rinsul ei. 
pentru a menaj a susceptibilita tile ort odoqilor dintr' o buna 
parte a lumii rutene 9i ruse9ti, care pasfra 0 ne;;trnrsa amintire 
nefericitului patriarh. Era 9i o concesie fatà de Movila :nsu9i; care 
nu arata de fel sentim~nte a·ntilucariene 9i de al carui nu~e 
Meletie în}elegea sa se slujeasca·in suplica sa catrP îar. ::Neizb~tind. 
sa-9i imprime lucrarea în aceste împrejuràri, 9i anii ce-au. urmat 
fiind pentrn el ani de pribegie ;;ide statornice primejdii, ,,Intâni
pinarea" a ramas în fo _ ma ei veche cu nutliele lui Ciril în titln 
9i în text, 9i a9a a fost raspândita în copii manuscrise 9i impiimata 
mai târziu de bositei 1 . Scrisoaréa lui :Meletie arata cum .ar fi 
putut sa ~e prezinte ,,Intâmpin~re~: ', publicata de însu9i ;otuforul 
ei: altfel, de sigur, decât avea s'o tipareascii Dositei, cu-atâ}ia ani 
în urma 2 ~i de cât ramasese in manuscrisele, pe care nu le va 

' , ·.· / /// ·'(./,:://. ~ :<.-;;'./"(,:'770~ . . 
1 _...,:· ,. 

0

/ / • •• 1 / / / / /./ -./ .//// I L./!/U..Lf!J 
1 Titlul editiei lui Dositei, la B i an u - Ho do 17,_ ~oc. cit ... _ p. 298. JY.(ann-· 

s'crisele cunoscute lui Pargoire, toc. cif., p . 2S-4- dela èonstantin~~l ~i din alte 
localitati ~ pastreaza acelal] titlu pentru opera lui Syrigos CU exèèppa lui Athous 
5788 ( =281 al :M-rei Panteleimon) ; unde lucraiea poarta tiÜul : MiJ..i:dou ~upl"{ou. 
toü 'llP"fl'tOÇ 'llr-<tà AouO"flpo1uxJ..ô[voi'1. Vezi Sp. L a m pro s, Catalogue à/ the greek . 
mant1Scripts on' Mount Athos, II; èambridge 19007 p. 350. La acestea sa se adauge 
cod. 97 al bibliotecii !lin Zagora; vezi C. D y o vu n io t i s, Kat&J..01oç ·djç 

~t6it o6·~'ll"fl<; tYjç 2;r.«ropâç în Nfoç 'E).).·'l ·1op.'l~fl.Ol'I !3 (1916), p . 457, um;le se face 
menpunea unnatoare : ~oot0fou · >tpè;~ to Aou~·1JpO'llaÀl5-[·1w1- ~·rxs1p[!l to •1 M;;À;~1~t>: 
:Eup[jou. "$i într'un caz 11i în celâlalte vorba, desigur, t~t dt 'A'l~ ~ PP"flOt<;. Cele doua , 
manuscrise pe care le-am relevat sunt însa copiate în sèc. XIX, resp : xvin 11i 
au cunoscut, probabil, textul operei lui Meletie din editia lui Dositei, unde ,,colon
titlul'•' paginelor- pe toata întinderea editiei-este :. ~op[1ou 'lipof.1.ovtix1iu. l Katà. 
Kr.\).ô[voil' xa1 Aoudpoiv. Pargoire, loc. é-i t., p. 284 citeaza-dupà Cl. M. Koiky
lides - o traducere arabà manuscrisa , din. 1690, fiicutà din ordinul lui Dositei, a 
tratatului lui Syrigos ,,contre les calvinistes ~t les lu_thériens" (sic). Pargoire e> 

socote17te - cu drept cuvânt - ca o traducere din 'A vt!ep"flatç. · 
2 Unele m;;oare rezerve asupra paternitatii confesiunii atribuite lu·i Lucaris. 

exista, dealtfel, 11i în forma nemodfficatü a ,,Intâmpinürii" , à11a cum a fost tiparita. 
de Dositei. Vezi MaJ..it!ou l:gp[·ro11 ..• 'Al'ttpp"flatç, Bucure11ti 1690, f, 1 ~. unde, 
discutând începutul contesiunii încriminate, care, cum se i}tie, cuprinde numele 
patriarhului, Syrigos obs~~va : ·Av "ÏJ ~iqpagi~ ~ih~ ab .r'/at <t>eutt'll"fl, ô _aonpa

'f'IOÇ tW'/ ·ugiaÀa!w·1 tOÔtOl'I i r'lr-<t l{uptÀÀOÇ b Aoo'llapt<;, __:_ µck . av 'llatà. è.J..-YjOeta'/ 
;;!xsv totaot"flV it!att·1 ofo•1 6f.1.oJ..o·rar ~8fü, iÇhÀwe ~Hio:ta àito t·~·1 . tYj<; . mnp!8oç 

sùai!litO:'I~ . Sentimentele antilucariene ale lui M:eletios sunt cunoscute 11i nu m ai 
revenim asupra lor. Ceeace intereseaza sunt precautille pe. care-dupa împrejurari 
.,-çredea ca trebu~ sa le ia, când era vorba de o condamnare în scris a memorieilui 
Lucari§, Trebue sa remarcam, dl:!asemeni, ca 17i sentimentele Marii Biserici fa ta de 
fostul p a triarh suferisera o schimbare. Pe când actele Sinodului constalitinopo-
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111ni fi re..vazut i_ Çred di suntem îndrituiti sa conchidem ca -
11 isoarea sa catre îar-Syrigos se referea la 'Av·dPf;.ricnç 2 ,dar 

111 Li al s ca nu-;ii luase asupra-~i, nid chiadn parte, paternitatea 
" r urisirii Ortodoxe" 3

• 

11 ln n d1 11 1 û38 condamnau ritos persoana lui Ciril Lucaris, în ,i;:ramata sinodalf'1 
il 11 ~fol t ü~".2, a 1 ni Partenie I, se face 'uumai condamnarea erorilor calviniia·nte 
11 111 t'tll Jds111ului, fllra sa se mai atace persoana defunctului arhipastor. Vezi 

, J' IL lm i e ri, La Storia, la data ed il valo·re simboli co del Sinodo d·i Jassy (1642) , 

/111, Il .. p. ·i6 . ~tim însa, vezi mai ~us, p. 92, n, 2 , ca autorul scriSorii sinodale 
11 1111 l'urtenie I e aproapc sigur Meletie insm1i-care rezuma într'însa ideile din 
' •1 t l~~·11 o~ç . In acest caz, se poate crede di Syrigos ~i-a dat seama de neces!tatea 
1111or nt uu l!ri în forma propriei lui opere - a~a cum ar reie~i din corespondenta 

11 1•11 ~nru l Mihail Feodorovici. 
L E d rept ca traducerea neogreceasca facuta - cum se 17tie - d~ Syrigos, 

111~ 11 ~1 , rl c 8igur dupa Sincdul dela Ia~i (C,(: eyi C. Dyo vu n io t i ~. ·Msi,5tt~ç 

' pl ·( riç 111 'bpoç ~ovll•cijl-oç, r o (18) , period. II, n. 225, din 15 Sept. 1914, p. IJ: ; 

1 ,1 p llcl.I prin data _traducerii confuzia lui Dositei, care credea ca '.A·1i:tpp'Y]a1ç 
11 foK l •o nceputa dupà Sinodul ie1}ean). pàstreazll-daca e sa. ne luam dupa edltia 
l 111 lloHlt 1- o formà in care nu par sa. se fï'fllcut niodificari importante. Din ne

h 1'11•lr 1111 aYem pâna azi , o cercetar~ comparathll îiitre_ ediîia lui Dositei .')Î ms!" 
111 lli11bu elin1\ , care ni s ' au pàstrat ~i nici nu cunoa~tem manuscrisul dupa car~ 
, 1 11 l'llt lJositei editia sa. (Cod. M. 334, care ~tim ca a apartinut lui Dositei, 
1111 1 prlm isc in dar dela Panaiot Nicusios, reprezinta forma originara a ;,:Fnt_âm 
til 11 rll" ~ f rm traducerea . Cf. J. P a r go ire, loc. ci 1., p. 275). N'umai dupa Iàmu-
1l1 11 Ill' s tar puncte, Yom m·ea elementele unei istorii a textului .,Intâmpinarii'. , 
1·11 11• ~Il ne confirme sau nu ipotezele de azi. · ' · 

Il Rf ugura opera atribuita lui Syrigos, care s ' ar mai putea pune in discutie 

1 11 11 Hl iirl lej, este cea cunoscuta sub n,ume!e de : Cele · 24 de capi to·ze teologir.~. 

I' "'ru lll, l ntre altele, in mss M. 356 ~i lVX. u7, descrise de J. P a r go ire, loc. cit., 
Jt . J7 1- i75. I..ncarea· e însotitâ de o · Scrisoa1•e asuff'l'a. postiilui, adresatâ unui 
l l 111111llo r, probab.il lui Vasile Lupu ~i aldltuiU la Constantinopol, in r635. ,;Ca
l' luh'1r", la sil, nu au nici o legatt1ra eu Confesiunea lui J,ucaris ~i nu preziuta 
1111•1 u11 ur'nc t er a nti11rotestant. ci mai d~graba u.m1l anticato!ic . DealtfeJ, . C. 
11 u 1· 11 11 i o fï s , op . cit. , îu ·i.poç ~ov1'sop.oç Io (18), perio.d. II , nr .. 225 , di11 

t i , 1•1>t. 1 9 1~ . p. 9-10, sustine eu argumente convingatoare ca opuscÙlul nu 
~ 1 1 1l11 o ·~ t e !ni S y rigos , ci e o opera mult mai veche , fa.ra nici o legiitt1ra ÇL\ 

1•1 IN011r n 'lt t pl 'l'tjO'ta[aç, care ~i sta alâtt1ri în_u.nele niss . Dèaltfel nici Dositei , îu 

11 111 hÀn(ou ~·)pl·rou, n ~1 pomene~te de aceast'à h1crare a lui Meletie. Vezi 
li l11 11 1 t · l-îo do~, loc. cit ,, p . 312. 

3 l 11 is toriografia româna aceastà interpretare gi-e~ita ~i-a gasit un ecou 

d1" l111 1l · 1 arg, prin intermediul mai ales al lui Me 1 chi se de c. ,A.cesta, in·N oti/e i s 
/11 1 /1 •' ,,l 11rcli eologice, Bu.cure~ti 1.885, p. 205 , n. 1, comentând pe Mur a v i e v , op . 

• Il., JI · J05-306 , afirmà ca Petru. :Mov ila. ar fi fast îu 1644 la I:a~i. unde .. s ' a ocu -
11111 fmpr ·11nl'L c 11 Dascalül )[eleÙ~ Sirigu , carele se aflà la Ia~i . despre modu.I cate
h 11 rll ·re t!c il or " . ~tim , îusa , ca ::\-fovila nu mai fu.sese din copilarie în :>.foldova, 

' 1 t l'l' p \ lu p articipllriila expeditia dela Eotln, din I 62 1, Vezi:P.P . Pa 11 ait es c .u 



102 

Editii ~i manuscrise ale ,,Marturisirii Ortodoxe". Cât 
prive9te soarta Confesii.tnii lui 1\'IoviHi, du'pâ · è~ a fost ,diortho
sitâ în Sinodul din Ia;;i 9i tradusa .în greaca vorbita . de catre 
Syrigos, aceasta ne este astazi bine cunoscü:ta. Trimeasa la Con
stantinopol, înca dela 30 Oct. 1642 1, câteva luni mai târziu . 
în.Martie 1643, prime9te o cop.sacrare solemna prin scrisoarea sino
d~Üi semnata de patriarhul ecumenic PartE~ie I, de un numàr de 
membri ai Sinoduiui, cât 9i de demnitarii Marii Biserid. Acest~ra-

Petrn .Uov-il;l ~i Românii în Bise1•ica Ortotloxii Româna 60 (1942), p. 415. Md-

chisedec reproduce, apoi, f~agmentul din Muravi,ev - analizat mai St\S -;- ur.dc: 
e vorba de alcatuirea de Syrigos ;;i JY!ovila a t\nei carti desprecatehïzarea.ereticilo r .,. 
N. l or g a, Istoria Bise·r·icii românê,çti, I, ed. U . '. Bucurel]ti 1929, p. j13 - cifând 
pe . .Melchisedec - afirma despre Movila éa ,,Înainte de 15 Decenibre 1644 el 
negocia de-a dreptul eu S~rigùl, îit ceeêace priv~!]tè Cate_chlsiuul, · ~.i-1 ~chiml/a . a~.a 
de tare, dupa aratarile acestt1ia, încât· :Meletie pt\tea vor.bi .de :o lt\crare comuna " -. 
Nu ~tiu d.aca maie nevoe sa spun Ca ipoteza u1,1ei schimb,liri a textu!Ui ',Martt~r i 
sirii", dupa încheierea Sinodului ie;;~an din 164·! , nu se. st1stie ;;i din'alte moti\'e: 
t extul corectat în ;;edintele Sinodului a pornit înca dela 3d Oct . 1642 la Con
stantinopol, t\nde a încaj;:n1t pe alte mâini decât ale lui Mo vila ~i Sy~igos, far în 
:M'.artie 1643 î;;i capata o consacrarè ~olemna de text ne varietur . VeZi 'Op961o;o;:: 
~011oi..01!a, ed. Popes c t\ Moises c t\ , p. XXVIÎ-;-XXX. D. R :u ss o, Stud ii 
istorice greco-române l. Bt\C~\re9ti l 939, p. 2 40 crede ;;i el ca în scrisoa1;ea 1µ1 Meletie 
-pè care o ct111oa9te tot düt citatul hd Melchîs~clec--e · vorba de ,,)1'.artt\risire~t 
Ortodo~ÏI. " . - · · · · · ·· - · 

Din ct\ totul al te piicini s 'au ridicat înca diu sêc-. XVII gl~s.uri care attpu s. 
peseama Ïui:M'.eletie Syrigos alcatuirea.,Marttti:isirii Ortodoxc" .,'\~tfeL co11tribnFa . 
hotaritoare pe care ·a ~vttt-o Syrigos la corectarea ~ î~ ·SiuodtÜ· ie~ean - a 
Confesiunii trimisa de Movila fusese rectmoscuta del a î11cejn1t; lJi. dttpa mcartealu; 
MeleÜe, m.arturiiie snnt 9i ~ai categorice. SinodtÜ din lerusalfu1, diu 1672, relev a 
parteà care-i revenea lui Syrigos in Iimpezirea ~i dio! tlwsfrea .,:Mart~risirii Orto- · 
doxe", vezi t extul la E. L e·g rand Bibliog·rapl!ie helléniqUe du X JI II- e siècle , 

II, P aris 1894, p. 203. Scrisoarea h\i Dionisic al Cdnstantinopoli.üûl. din acela~ au . 
aflatoare în frt\ntea hti Parisim1s gr . 1265, Sttbliuir.za rolul h\i -Mel~tie în te1meni 
~i mai bit~~voitori, (ibid., p. C!Î4). De :ici pâna a socoti î11~a~r ~O'pe-6ao~oc; ·op.oÀDîtu. 
caopera ah\iSyrigosnumai era cale prea lt\nga. loan K aryof iHis m1me~te-dtïva 
animai târziu- .,Marturisirea O,rtodoxa ;, : sx0eotc; -cou 2:upt',ou "v ezi Hr. l'a p a
d op t\ 1 os, 'E.;wnptxal imapâoa~ç l:1tl djc; 'Op&ollO~ou 0ao)N(Eor.;;. u.m'i. -ro~ ~;· ;o.or.t 1Ç· 

a!ôiYor. in 'E7ttCl't''lP,0'lt'K ~ ' E.in·nplc; 'tijÇ 0 sai.O"(t'K'fiç l:xo).·7jç 'tOÙ füJ.Ytlt~l:l't''lP.1oU 'A0·r,'IÔJ 'I 

pc 1936-1937, p. 29, citat dê' I. Ka r ~1 iris, 'Op0a8o~t~ %al :it~ots6tavnop.6ç, 
I, ,'\tena 1937, p. 245, n . 4, care ara ta ca ~i 'sihodi'.tl d in· Constantinopol àin J 691 
socot ea , ,'Marturisirea" ca : ,,8ta1tO'l''l6eîoa ·-."t a. pèi. -coll p.or.',tap!-cou ll18or.ax6.Àou 'tf;ç: 

'ExXÀ''lO(r.t;; }[ûzttO!J tOÙ :3upE·,ou. . 
1 Vezi Jntroducerea I'~· ·xi c. i\f. l'op e s c 11 la 

ed . cii, p. XXVII. 
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li s vor alatura mai târziu - înainte, însa, de Martie 1655 -
mnaturile celorlalti trei patriarhi ortodoq;i 1 . 

Manuscrisele ,,Marturisirii Ortcdoxe" 2 au a~teptat înca 
urnlj:i ani lumina tiparului. 0 edifie greco-latina avea de gând si:L 
d n Ma;rele Dragoman Panaiot N'icusios 3, în 1662, pentru care 
d bândise ~i o prefata a lui Nectarie al Ierusalimului. Edifia 
n a, însa , sa apara, abia în 1667 ~i numai în grece~te , în Olanda 4• 

1 Ibid., p. XXJ:X--XXX ~i XL-XLf, unde cronologia r.ostc fixatil pentn: 

p !mu oara eu precizie, prin îndreptarea nchii gre~eli: Nia·rtie II, in 11..Jartie 
mllct fo m il al I I-lea, cnm ara ta mannscris11l , ~i printr 'o m im1tioasli criticli t~tenüi. 

11 <to umentului. 
2 Cu au fost mai 1müte mss a~a zicând orig inale al" ,.Il1ârturisi~ii", sta 

hl l ·~l · l' r. Nic. M. Pope sen, op. cit. , p.XL-XI,Il. 'VL zi~imaijosp.n'.?. 

3 De l egaturile lui Panaiot Nicusios c11 Tarile rom fi nqti se ocnpil l' r . 

N 1 <'. )(. Popes c u, op. cit. , p. XXX n . 6, mentiouând , pe l ângft hihliografia 

Il r•ntll~imssgr.dinBibl.,Acad.Rom . care c11pri11d clisc11iia eu agaremml VHn!i, 

~ l 111111mc , nr. 63 1IJÏ671 (de fnpt. 85 ~i ir14, nr. 63 1 ~i 671 ; nereprezentând cotel e , 
1• l nr. propriicatalogului lui C. J, i t z i c a. Vezi Ca.talogul 11111nuscriptelo1· grece~tL 

1111 •tir {l ti 1909, p. 334-335 ~i 400-402) , la care trtbue sa se adauge l) Î cod . gr. 
1 1711, turel:{istrat in 1945. Cn acest prilej trebue rectifie a t a eronren lui ~CViller. 

1•~ 1 i '>. . )[al y y et M . V i 11 e r, La Confessio11 Orthodo:re de P.icrre JWogkila. 

111 ()l'/011 t11li11 Cltrist-ia.na. X, nr. 39, Oct.-D(c. 1927, p . J,VII , n. 3. care p11ne pe 

•1 111111 11. hd Nic11sios l)Î o ôt~hÇtr; [l(l.'/1&'ftWtuU p.st?!. &.'up.!-cou, cgpriusil in cod. gr. 

t ' ·' ( 1ltzlca 562) al ,A.cademiei R omâue, -inch1s îu eroa re , __ de sig11r, de identi
llt•11 t' 11 fl'\c11ta în indice de însu;;f Litzica, op. cil., p. 559. D.e fnpt, acest -Pnt!aiot 

• 111 aoful > iuterlocntorul azimitnlui ( =Catolictilui) e 1111 personaj cl if nit ~i in orice 

1 11 1 111 tlc rior epocii hd Nict1sios. ,<\.ce.st dialog a fost tradus ~i in romfüte~te . dupa 

1111 111 ·rmediar sl tn- , ~ i ptiblica t, dupa un ms clin sec . XYIII ( ?) de X. Io r g l<. 
f ' 111 Jl ~i scri·itori ro111âni din veac-urile XVII-X l.Y , în A 11al . • -l cad. Rom. , .:llem . 

.'1'1•1 / , Lil .. Scria II-a, 2<.J (1906-1907), p . 165-1 ï9· \'ezi D. Ru ss o, S.tudii ,<i 
(''Ill t', .U11cure9ti 1910, p. 89; Al. C iori'ln e sen, In.trebiiri ,,; riispimsu.ri , in 

r: 1•1w1 !ri Lite rare I (193 4), P· 50 ;>i N. c ll r t 0 j a Il , Ciirfile populan in lite
llt/111' 11 ro111dneascii Il, Bucurt'lti i 93 8, p. 54 (bibliografie). Pentn1 discutia lui 
1'11111dot ! "lcnsio8 eu Vanli , , ·ezi mai pe l arg, E p. St amati a <lis, BLv'(plj,tpfrLt 

tnv ' IDÀ i.+1VW'/ p.qaÀolY 8L•pp.7j'1i:w1 toii ~OWf.1.0t'/LX'JO 1C.pr.ho'.Jç, Atena 1 SC15 , Jl· 3i-43 

•I 1. H 11kke 1 ion, IICL'ICL"(Wnth'I) ~foµw·1à .lLais~1ç p.mi t~·ir,ç Br.c1),Yj i<f>É\18 '1) 
11111 OllÀ ll<i•1r,u in .laidov t'ij; lotvpL'l.'ijÇ lC.CL\ ~6·1oi,o'(LX'ijç Zt(l.tp~lci; tYj; 'EHci8o;, 
j ( 1 Hoo), p. 240-248. ,'\supra lui Nicnsios, Yezi, in dcosebi , l'e r. Y, c r 1 e n t i s, 

11 1 V '(LÔlt ou Ntxouotou 7tpbç <I>~p6WciYao·1 tov tptto'I tbv l'<pf!-"'ltol'/ uÙtoxp&twpCL xa~ 

~V tltoG p.uotLXO'/ oop.6oui,o'/ ' Eppr;w/ :Ex.i,txto·; ' Emotoi,(I,!; în ·o ~-1 K (J)'J.'.jt(l,'/tWO'.l-
1 li tl •nv1•1txbç <ytÀvÀ-:.·ct·1.bç :EoÀ),oj r;ç . Ihvt·r1xo'1tc<et·'iplç lSGl-1\111 (=Ifapdpt't}f.1." 

111N ,\ ' -c6 p.ou), Constantinopol J 913-1921, p . 221 -2G3 (\·czi ~i bibliogrnfia clt'la 

11. ' 1)' 
d Vcz i tkscricrca cclitici la},;, J, cg ra 11 cl , 1J i/Jliugra.p!iie hl'lléhiquç du X VI I-e 

• 11•1 I#, 'f 1, l'uris 1894 , p. 202,-213. Cf. ~i Pr. Nic. :M. r opes c 11,. op. cit., p . 

t' l ... "' X XJI. Dintr'o gre~iti'i înielC'gtre a. un1\Î p asaj clin epistola h\i l\cctarie 
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A doua edi}ie,-de data acea.sta gn:c.o-latinà, S.<:! . d~tore9te lui Lau;. 
rentius Normannus, <lin Upsala, 9i iese de sub tipar jn 1695 1 . 

Celelalte le cuno9team într'o larga mas:Urà - atât editiile grece9ti, 
cât 9i tr~ducerlle - datorita contrib'1}iilor biblicgrafice· ale lu_i 
Emile Picot 2• Ar · fi , poate, Interesant, într ;o' noua bibliografie 

t;l I:ert\salimului, care stà î11 fruntea ecÜtiei , s; a pu tut crede cil Pa11aiot Nicusios 
est e traduditonü î11 grecel}te al .. ~!arturisirii Ortodoxe;,, cum a afirmat, î11tr~ altii. 

*i Ducange, vezi J . Pargoir e, op. cit., în, Eclios cl' Orient 12 (1909), p. 285 . Vezi 
l}Î mai jos, p. 105, n. I. 

1 Vezi Pr. Nic. :M. Popes c tl, op . . cit . , p. XXXI.U .' Soarta ,,:IY!arh1ri
s irii Grtodoxe", de câml a parasit Ial}ii, îu . traducerea 11eogre·ceascii l}Î piinà a 

iel}it de sub t eascurile ol ;mdeze, a <lat nal} t~re pe alocuri la rei;ltari eron~te, îute
meiate pe izvoare nésigure, dar bucurându.-se de circula tia pe care le-o asigt1rà 
îualtul prestigitt al autorilor resp~ctivi. Caracteristic în aceastii privin)i\ este 
1.muatorul pasaj <lin N. Iorga, By:m11

1
ce ap1·is By::'ance, :Bucarest 1935 , 

p. 168-169: ,.ainsi _le P a triai;che procla1ha pour la seconde foi~ le dogme . 
le l l :Mars 1643 . . Et même il y a11ra sous tln antre Parth~nÎllS, une nouvelle 
r éyision : cette fois les opinions de Pierre M'.ovila publiées d ans un traité .de 

1645 pour l.es Rt\sses d e Pologne et d an s u11e édition de · 1649 pot\r .Moscou 
elle-même ét1;mt 'considérées comme "favornbles mrx catholiques , furent eÜes
·mêmes condamnées d il faudra attendre jusqu'en 1662 pour · avoir 1me. édition 
,grecqtle , répétée en 16 72 , iuais à ,Amsterda~. et pas i. Co~stantinopl e; '. 
Lasâncl la o parte faptul cil un p a triarh ortodox n 'ar e calitatea sa proclame 

-dogme, 9i ca actul sin,od .tl, la care se gândea Iorga, era diu"Martie, in
dictionul XI, l}Î nu din II :Mart ie', aproape toute celelalte in~icatii s.t\Ut)a fel 
d~. grel]ite. Astfel, n ' a av11t nicioclatii loc o c.otidamuare d e catre Partenie li 
a opiniilor lui l\fovilü; îu 164 5, acest_a n 'a , publicat uici tin ,. tratat" ci a9a 
~is t1! Mie Catek ism, "tipa rit la Chiev . l!:di îia 'pri~ceps a .. Miirt11risirii" llU este 

t!in 1662 - c11rn am ,vrLzut-ci clin 1G67, iar a do11a eclitie n 'a aparnt îu· 1672, 

ci în I,695 ~i . ;lU la ,Amsterdam, c i - c'ea d,intâi - 11ndeva în Olamia (locali- · 

t a t ea nu s'e cunoa9te), iar a d~tl :.t la Leip?:ig. Cu privire l a ,.:IY!artitrls,irea 
Ortodoxa'; seinualaui eror'i 9i în alte sèrieri ale lui Io.rga. Cf. I sto·ria b'Ïsericii 

române~ti, ed. II ., vol. I , Bucure9ti 19'.?9, p . 310, informatia gre9ita , ·dupa ca.re 

:\Iodla î9i trimesese Coufesiunea sa-dup(1 discutiile Siuodultti chievan clin 1640-· 
.. îrür'o forma l a tiur1 \ui Sirig l a 'Constantinopol , priu soli", când l}tim 'ca manu

sc ris11l a fost aclus la Sin odul din Ia9i, de delegatii lui :Movilit ;. vez i 9i ibid., p ~ 312 
tlnde se afinna cil editia clin Lw6w - adeca cea clin 1646 - 'e ·posterioarii é'eiei 
diu Moscova, din 1649; :(n l storia R oniânilor, VI , JV!onarkii, Bucure9ti 1938, I:orga 
afirma {p. l 13) cii ,.!\Hrtt\risirea Ortocloxa ftt r asp ânclitii , într 'o noua forma: , în~â 
<lin 1643, d e catolicii clin A pus", - infonnatie neîntcm eia ti1 ; cil fo n ria slavon!i. a 
:.r. O. a iel}it la Chiev ca ,,Trup . de învr1tlitt1ra p~ scurt" - "'de fapt e vorba de 
o prescurta re ruteaua eu titlul · G"'P~llli KopO]'fiOH 1-IA~i;u, cleci .. C.uleg~re d e în
Yataturii p e scurt"; cil prin:1a editie a ie9it în l66'z, c11 o traducer e latinii - de 

fapt în 1667 9i fara tradti'cere latü1a ! . 
2 Vezi bibliografia lucrarÜor p11blicate d e :Modlii î~1 E . I.e gr a 11 d, 

Bi/1liogrnphie helténiqite du ·X1!II- e siècle, IV, .. Paris 18ç6 , p. 120-156. Cf. 9i 

'0p663o;'.iÇ 'Op.'.li,011a., L'cl. r 0 p es c u - M 0 i ses c U , ·p : IV ~vr (XU-XIV) ;;i 
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· nsacrata ,,lVIarturisirii Ortodoxe", sa se însemne 9i circulajia 
manuscriselor mai vechi, în limbi care erau mai putin obi9nuite 
·u binefacerile tiparului 1. 

,,Mar1urisirea Or1odoxa" ~i influen1ele ca1olice. Una din 
p blemele cele mai interesante ridicate de ,,Marturisirea Orto
<l à " este 9i aceea -în atâtea rânduri discutata 9i reactualizata 
1l urând 2 - a influenj:elor catolice pe care le-a suferit. Din
• 1 de interesul ei pur teologic, chestiunea atinge 9i obiectivele 

t ' r · târii de faja prin contingenjele ei istorice 9i în deosebi prin 
r •ltil um: pmie in lumina valoarea corectarilor doctrin-are aduse, 
ln a9i, te:xtului latin primitiv, în deosebi de lVIeletie Syrigos. 0 
pr • izare a felului cum credem cil trebue pusa problema - în 
llniil ei cele mai largi 9i dupa cercetarile mai noi-'9i poate avea 
li llitatea sa. 

iscutia se duce ~ cum e ;;tiut - în deosebi asupra influ
t n·~ 1 r apusene suferite de Movila 9i oglindite în ceeace se deduce 
11 i f st textul acelei E xposùio f1'.dei, trimeasa Sinodului dela 
1 t., i din 1642. In primul rând 3, nu se poate vorbi de o consonanja 
P lll ni â 9i disciplinara a Rusiei l\!Iici eu ortodoxia greceasca 9i 
11 ·l d puritatea ritului în regiuni, pe de o parte deficiente sub 
1 tJmrtul culturii teologice 9i lipsite de legaturi eu izvoatele 
1 1 ltualitâjii rasaritene, pe de alta parte integrate unui regim 

I' • .· i.r ~· · Vezi lji M. Viller, în A. l\f al v y et M. V i 11 e r . op. cit., p. LVII-UX 
f i 111 l1111 Rurile dela p . 179-180. 

1 Merità sa fie semnalatà traducert:a arr.ha manuscrisa , facuta de Chistofoç 

1 pl flp tle Gaza ;;i Ramleh , în 1675, ùÙpâ textul grec al eùitiei ùin Olanda , 1667, 

f i uJ parte din biblioteca R. P. Sbath. (Copia e executata în 1691). Prefata 
l' lll)flnù o suma de inexactitati, provenite , pe cât se paie , ùüi falsa interpretare 
11 pr cuvll ntârii h\i Nectarie al Ierusalimului, din r6G ~. ,\stfel , ,,Mârturisirca Or-

111110 "ar fi fost alcâttlita de Petru. l\fovila; eu ajutorul a trei alti episcopi ni;;i ~i 

11 111rnl "rup de învatati. Tracluccrea ùin rusei;te (sic) în grece;;te s 'ar fi da torit lui 
Jli11wlot1Lchi <~icusios>. etc. Vezi Pau 1 Sb a th, J11anuscrits orie11ta11x de la 

/1 1/11iothbq·ue di' R. P . Sbath , în E chos <l'Orient 2ï (1924), p. 343-344. E interesant 
!111 111 •mnut cll , din ordimil lui Dositei al Ierusalimului , s'a tradus în araba. în 

1111111 ~ l 'A.vttp~'fja~~ a ltii Syrigos, pastratâ azi la Ierusalim , vezi J. Pargoire, 
11 /1, ri t .. ln E chos d'Orient 12 (1909) , p. 284. 

~ Vez i P r ec1n- â11tarea 1. P. S. S. Tit Sim e d r e a la 'OpfJé1lo~oç 'Op.ol..or«::., 
1 d, l i., p . VII-vïlI l}i XIV-XV, unde se polemizeazà c11 afirmatiile m a i 
11111l tor t ·o~o6 i ortodoc;;i . l}i eu .deosebire ale lui G. :F 1 or o Ys k y, rostite la 
l ll ll l( rt·~ ul teologic din ,A.tenu , din 193(> ;;i cele. adu.se. apoi, în lucrarea aceluia;; 

l ly•1•1J pyccKaro 6orocAosin, Paris i937, p. 49-51 , care înyinuesc ,,lVCarturi
~ 111• 1 1 U todoxà" de prea eYiùenttc influente catolice . 

a• \'czi ~i , m a i sus , p. 80-81. 
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politic care a profesat catolicismul militant ;;i_ a fav9rizat cm mai 
Jarga propaganda uniatista. Petru Movila 1, urma9 al tinei familii 
care s'a aratat favorabila catolicismului 9i stapân .pe. 0 frumoasa. 
cultura umanista, era permeabil, daca nu doctrinii catolice, dar 
mil.car for.melor de ·gândire romane. I,imba gteaca-nu-o cunaa~tea ,. 
9colile teologice ale Riisaritului sau ' marile lui centre de ascezà 
!]Î pietate nu le frècventase, anii tinere}ii 9i ai maturitatii îi pe
trecuse în tinuturi unde con9tiin}a liforgica a .ortodoqilor-suferea. 
grave eclipse 2 9i unde cat hisnie ,,ortodoxe'.' ca al lui Lauren}iu 
Zizanil, din 1627 aveatt ,,pagini Jntregi lu a te a<f litteram din cate
hismul catolic" ~. ·rn aceste împrejurari, Movila · n:prnz1nta tipul 
interesant, de sigur, clar nu eu totul neobi9nuit al · doctr1narului 
care lupta împotri:va catolicismului · roman, dar e patnius în 
ceea ce scrie de schemele de gândire catolice 9i tmeori î9i însu9e9te 

1 ,.\suprnluiPetn\l\fovila·s 'a scds un\[t , Ne multu~im sa ~rim~hmla })i

hliogra.fia indicata de Pi. Nic . . M. Pop es cl\ în Introdttcer.rn fa 'Op0613o~r,ç 
"Oji.ol.01lœ, ed . cit., p. XXI, n . 2 . . 

O cer.cetare complecta asupra r~porturilor lui :Movil~ cù caJolicismt;!.."-:. 
br~ura lui I. M'. art in a !j, · P etrn lv/ovilit §i Catol1cismul , Ja~i ~943· esté o 
compilatie naivii. 11i tendentioasli-va trebui satina seania $i-dê aspectul polit1c a l 
activitatii marelui :Mitropolit. Scrisoarea pe care i-o _trïmete Pap·a Urban VlII,) u 
3 Nov. 1943, e publicata de;'\. 11 g. Th. e i ~ e r, Vetera Monîm1~~ta Po./oniae ~l 
Lithttaniae .. . J1 isto1·ia111 i llilstr_antia , III, Roma 1863, p. 425, nr. 374' ; acesteia Ï"a 
nrniat o scrisoare a colegiulni c::irdinali!or, ambele :ramase ::....... se pare -..:'. fiid 
rlispuns. , Vezi S . G o 1 t\ b e v, Kiesci<iit· MHTponoAHTb ITeTp,;; MorHAa H ero 
cnoABHlKHHKH II , Chiev 1898, p. 204-205 ~i 207; cf. ~i pi\re·rile .lui Goltibev , 
toc. cit. p. 230-:2 31 , as11pra a~a zisuh{iproect de unirè .. al .h\i Vladislav IV, care 
p revedea pentrn l\!ov ila Scat1m1l de patriadt ttnit. Trebttc <J..eas~mEni examinat ii. 
toata semnificatia ·/ndeluugàteloi: sal~ . disp11te Cl\ Isaia Kop'inskii, fostul lVfitro 
polit de Chiev, care prowaca faimoasa beje'nie clin 1638 a ci'lhtgiirilor clin tum
turile de granîia. în Rttsiâ M'.oscovi,ta , ~Cl\ ~are K opinskii .. repn ~ntant al unei 
ortodox~i mai obscurantiste , pare ca tinea leglihtri. Vt:zi Golnbev, loc. cit. , p. 25 

~i 31---32 . Scrisoarea lui KopinskiI , care 'a pro~ocat exodul ciilngarilor ~i care e 
plina de caloniniipridtoare la leg1\turile lui Movila Ctt.catolicii, s ' a pttblicat de 
Makaril-, op. cit. ,' XI, p. _5 05-506 . Concluzia lui Golubev, loc. ;cit. ,' p. 232, eu 
privire là adevarata at itudine a hti Movila : toatà via/a lui a fost' à neîncetatct 
l14ptèt eu unia/ii §i o neobosÛa activitate în fol ôsii l. ortodo;riei , crecl. ca trebue. 
subscrisa de orice cercetàtor serios. . . ",. · ...... 

2 .Asupra unor iuovatii pri~itoare la botez, care s'at\ m~i1tinut p âna azi î11 
Rusia .Alba , vezi ,A.. :Ma 1 v y et M. V i 1 i e r , op. c-it., p . 57, n.- 2 §i p. 184 (adao
sul r espectiv ). Cu privir.e la p arerile ~oalei t eologice (lela Chiev asnpra momen
hllui consacrilrii speciilor t Uharist ice, vezi ibid. ,_ p . :i84-185 . . 

3 Vezi li!. ·J ll g i c. La Confession orthodoxe de J!ierre 1\tJog/iila, în Ech9s 
d'Orient 32 (1929), p. 417. Xnfluen1a.catolica as~pra catehis1m1l\\if~a;te rasp â,ndit 
a l lui Silvestru Kossov, din 1635 , e relevata la p . 418 .' 
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d liar solutii apusene 1. Nïmeni nu poate contesta, astazi, influ-
nte catolice in a~a zisul Mie Catehism (1645) sau în Trebnù; 

( 646) 2, tot a~a cum nimeni nu poate tagadui smceritatea po-
1 micei anticatolice din Al6o~ (1644) sau profesiunea de cn:dinta 
or doxâ din testamentul sau, scris în preajma mor}ii 3• 

Cât prive~te ,,Mârturisiiea" în prima ei redac}ie 4, se 9tie ca 
1n ·ll. în Sinodul din Chiev, din 1640, a dat loc la discu}ii asupra 
titi r puncte controversa te ~i anume : în eshatologie, asupra pro
hl mei locului harâzit, dupa moarte, sufletelor celor drep}i 9i a 

·ordll.rii beatitudinii complecte, iar în liturgica asupra chestiunii 
1• pi 1 zei euharistice. In amândouà cazurile s ' a cerut sa se apeleze 
11 a.triarl.ul ecumenic, deoarece ortodoxia textului movilan nu 
111U ltu111ea pe to}i membrii Sinodului 6• La Ià9i, deasemeni, s'a 
d utat problema acelui Status med1'.us (9i nu a purgatoriului roma
no· ~ tolic, propriu zis) 9i a epiclezei, rezolvându-se în sensul tradi
j lr>nn l ra sari te an, reprezentat de Syrigos R., ,:M.arturisire a ortodoxa' ' 

1 Cf. l'._ l'. Pa 11 ait es c u , L'influ8'/1cc de P ie·rre ,1Jogkila, arcliev:q1;e 
11 - I ~av, tl1111s les Principautés roumaines în Mélanges de !'Ecole romnaine en France, 

I' 1 r. 26, I -èrc p artie, p. 6 - j , care crede ca Movila ~i-a însu9it cu.ltl\ra occiden-
t 1 Cl p e o arma, p entn\ a rezista împotri1·a catolicismulüi. FaptuJ nt\ explic r1 
ln Il · rn ~llle doctrinare catolice in scrierile 1!-1'.itropolitului din Chiey . -

2 0 analiza a 11.firnlui (; ate!lism, în r aport11rile ltti Ct\ ,,Marturisirea Orto
ilu /\" dll M. Villt-r în ,A. 1\f al v y et :\!. V i 11 e r , op. cit., p. CXlV-CXXIX .. 

11 nt 11 1."reb11ic ;r1 se vad a analiza piitn1nzatoarc a p articularitatilor doctrinan: 
11 ~ . Jugie, art : i\logf1ila (P.ierre) în Vacant, etc. D fotionna frc de théologie
' 11//ioUqu ~. :X, :!, Paris i 929, col. :.? 067-20()8. Cf. ~i l\'l'. a k a ri I, lac . cit., 
I' • 10R- u 1u. 

0 'fes tamc:ntul c ro:proclus de G h e n ad i e I •: na ce a 11 u, op. cit., 

I' • I ' - 343; Yezi p. 32 0 . 

~ Origiuea anticatolid a hü Exposiiio fid ei ni se pare iucoutestabila. Sa . 

Hl 11tl , CJ,emarea d in 24 I11nit: 1640 a hd Petru Moviiii. pt:nt n1 convoc ar1::a-Sino-. 

1llil11I rllu Sept. 1640 ~i cuvâutarea lui I:saia Trofimovici K ozlonkif dela 9 SeiJt., 
111 M'. 1 k tt ri I. HcTopi11 pycc1Coi1 yep!CBH, XI. St. P etersburg i882 , p . 578-581 
f i ,1 . V zi ~i obsen·atiile mai jos, p.,108 ale lui lVf. J u g i e, Ct\ privire la anti-
1111 11111 f8mul fnnciar al ,,Marturisirii Ortocloxe". Cu .Privire la lupta l:ui Movila· 
11111ot h·n ,,rcnegatilor " ~iasensuhd care trehuc dat cuyântuhti , vezi ~i Pr. :N'ic. 
1', 11opcRcu , op. cit., p . XXII n. r. _ 

ft V ·z i :\i a ka ri T, loc. cit ., p. 584-585 . Controversa diutre fostttl episcop 
dt l 11l • , Isuac Boriskodcz, ~i l\fovila prive~te loct\l s1iflet elor dupa moarte ; che -

~ l l11Ht•11 'l>iclcze i a fost ridic ata de Paucratie Gridicz. R ela tiile lui MakariI s e 
11111 11 foi!\ p e d cscrierea Sinodului del a Chie,-, facuta de nuiatul Cassian Sakowic~. 
(li /fi , Jl · ,588, n. 467). 

11 V -•:d mai sus, p. 84. 
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pe atunci, doar, în forma ei latina p:rhnitiva : E xpositiofidei Ec
clesiae Russiae Min~ri s, venea, deci! dela Chiev, chiar dtJ.pa <Ùscti
tiile Sinodului clin 1640, cti unele deosebiri doctrinare, pe care 
Biserica Rasàritului, · prin reprezentantii ei cei ~ai calificati, 'nu 
credea c~ le poate prinii, de§iÎ e destul de îngaduitoare în accep
tarea a§ia ziselor theologo i.?nena . Era natur~l, prin urn1~re, ca 
în ceeace a ramas dupa modüicàrea, în a:riumite locuri, a sus-nu
mitei Expositio fidei, sa se întrevada, totu§ii, influente apusene 1 . 

Cercetarile întreprinse au dovedit ca influenta c'atehi~melorcato
Jice ale sec. XVI, asupra planului, materiei §iÎ cpiar· expresiilor 
care se întâlnesc în Parishltls gr. i265 (ms reprezentând }orma 
Jatina, r~maniata de Si!J.odd dela Ia~i, a textului lui l\fovila) nu 
poate fi tàgàdùità 2. · 

Cu toate acestea cercetatori mai iioi, dintre cei mai autq
rizati, arata ca aceste' i~fluente romano-catolice nu exclud o 
c. stilitate manüesta împotriva Bisericii Catolice, care este ,,inai 
accentuata îii. fond §ii mai aparenta în fqima" decât _teridin
·tele antiprotestante ale ,,Marturisirii Ortodoxe" , care au fost 

' . 
exagerate 3• 1 · 

1 Stabilirea lor a fost faciita, între altii , mai pe larg, de. ~f. V i 1 l e r , foc . 
. cit., p. XCI-CXI:; vezi ~i importantekcontributii ale lui M. J u g i e, La Confes
sion Ortl1qdoxe de Pierre MogJ1ila , à propps d'1m8' p1ibli ca,tion récente in Echos 

d 'Orient 32 (1 929), p. 414-430. De altf~l, M. V i 1 le r, loc. ci t. , p. :X:CU:-XCIV, 
-c iteazâ iji teologi ortodoqi ca Balanos , .Andrutsos sau Ponomarey, care r ectino
scusera înaintea sa, influent a latina astipra ,,Marturisir~i Ortodoxe" . 

2 M. V i 11 e r , toc: cit.; p. XCIV. 
3 M. J t\ gie, loc. cit., p. 418-419. Concluzialu.i Jugie m erita deopotriva · 

sa fic subliniaH1 (p. 41 8) : , .Une fat\t pas du reste ex~g "rer le latinisme de la. 'con-: 
fession ortodoxe, surtout t elle qu'elle sortit des mains de Mélèce Syrigos. Malgré 
! ' incorporatio~1 de certains éJé11lents .·occidentaux, spébalement dans la partie 
ascétique et morale, le dpct1ment garde une çouleur orientale très prononc~e. Le 
cadre a beau être latin, le contenu est presqt\e tont entier oriental. La redsion de 
Syrigos a accentué ce car actère". 

0 ·pozitie apropiata 'reprezinta ~i. teologul ortodox J. K a r Ill i r i .s. 
··ofAo_i~o;!œ Y.a! TCpouo'tœ1'ttcip.6c;, I, .A.tenu 1937· p . 238, care - dupa ce arata ca 
Movila sta mai aproape de teologia scolasticâ latina decât de cea greaca l) i ca 

·-fi "Op.ol.-:.1!a >too Oj(.~>t!Cz'ta~ 1tzp too6>tapo·1 TCpbc; ~àc; p~p.atoY.a.OoÀtY.à.c; ouTrpa'fièt.c; -i;~c; 
s:r: oj(.Tj c; iY.ziv'fjc; 'ij :r:poc; 'ti sVia >tcTJ·1 "EH1jYW'I 'Ila'tipw.v xa\ 'tèt.; :r:apaoÔo•tc; Y.a.~ tljv 
Cw'~Y Y.àfJ6).ou . >t~ c; iprloao~iac;, nu. uitll. se a<fauge· ca asemiinarea eu mode1ele ro
mauo-catolice nu trebue· exagerata, ea r educândn-se la elemente exterjoare. 
, ,".\!iirturisirea Ortodoxa". cel pu tin ~a cum a fost corectata de Sinodul din I~~ i_: 

·'l'Cap~UO~a'S~ Î~OJ'tZf'tY.'~'/ p.à/..ÀO'I Op.ot6t·ljta '.l':()OÇ 't à ),ci:n•/t~èt. aOtYji; :r:p6wm~, OOOaP,cTJc; . 
-a• t au't6't1J'ttll 8t8aox.rü!ac;. 
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altfel ~i Confesiunii lui Dositt>i al Ierusalimului, d.in 167 '.?, 
bservat influente catolice 1, în aceasta vr~me când cate
romane patrunsesera adânc în rândU:rile ortodoxiei greco-

• ') i rau preferate, ca modele, celor protestante. 
'onsensul asupra legaturilor ,,Marturisirii ort< cloxe " eu 

11 111 1111lt catehisme romano-catolice, care merge dela cei mai in-
1111111 ~i ercetatori catolici, pâna la reprezentantii contemporani 
1 f Ill id seama ai teologiei rasaritene, nu afirma - dupa CUm 

11 111 v zut - numai influen}ele, dar delimiteaza atât întinderea cât 
~ I rn1 rtan}a lor. Concluziile vin în sprijinul unor modificari ho-
1 1 t o r aduse la Ia~i, în deosebi de Syrigos, textului trimes de 
Io Il upa reac}ia antilucariana, teologia greceascà în}elegea 

zi}ie fa}a de kai notomiile oricui, chiar ale unei mari figuri · 
tice cum a ramas Petru Movila, ~i totu~i neîncredeiea orto
rece~ti fa ta de orice inovatii latinofrone a mers- dincolo 
recunoa~terile oficiale, care i s 'au adaugat,,Marturisirii» 

1 11 li.li m roase prilejur~ 2-pâna la contestarea oricarui caracter 

l 1\.precierea valorii simbolice a ,.Màrturisirii ortodoxe" depa~e)>te com-
1'' \ 1 11~u 11onstra . Vom însemna , doar , ca pârerile teologilor .ortodoc~i sunt împar
\ llt 1 v zlr producereaopiniilorcelormaiautorizate la.Au reli us Pa 1 ru ie ri , 
/ lt -11 111/(1!1rlogmatica01·thocloxa ... t. I. P rolegomena, Florentiae I 9 II , p. 560-503 ~ 

11 g l , Theologia dogmatica. clwistianorum or·ientalùmi, t, Parisiis 1926, 

I•• 11/ t 79, cf . de acela~, La confession orthodo:re de Pierre 2\1oglii la. A p ·ropos 

il ' 1111- /111blicationrécrnteînEchosd'Orient 32 (1929) , p. 424-425. Opiniamajoritatii 
1 11 loull or rllsllr!teni contemporani pare sa conchida la inexistenta unor carti sim-
11111 h1 pr l'rlu zise, eu caracter obligatoriu pentru toti credincio~ii~ din lipsa, îu. 
1t l l 1it lO l , n n~a zisului magisteriu ordinar, posesor al unei regula i_n fall-ibilis eficace 
t l 1111 11\1) 1\., care sa le confere autoritatea ·necesara (la romano-catolici o exercita 
Îll[I 11 ni Pontifice) ~i din neputinta de a recurge , în prezent, la magisteriul extra-· 

111t ll1ll 1', l1dic lS. l a couciliile ecumenice, care singure pot da interpretliri dogmatice 
t l 11 1 pnt ·c1 consacra asemenea carti simbolice. Cf. /\.. Palmier i, loc. cit., p .. 

~7 . In aceste conditii, confesiunile de credin'\a sunt mai de graba catehisme 
1r p ndii t eologice , valabile întru cât nu contrazic hotllrîrile sinoadelor 

t t 11111 ul sau pe ale sinoadelor locale , confirmate ulterior de cele ecumenice ~i 
lt jlloh ud un numar de theologoumena, variabil dupa timpul ~i locul unde au fost 
11 111 ul . Ne îngaduim s11 credem c:\ aceasta opi~ie este pe linia ethosului orto
il r ncorda o valoare relativa catehismelor ~i pentru care garantia dreptei 

ln~ stll mai putin îu confruntarea eu litera unei carti sirubolice cât în înca
tn vinta liturgica a Biseticii, care poseda ~i o înalta functie catehetica. 

Q f . M.Viller , în.A. Malvy et M.Viller,loc. cit.p. LXII-LXIII. 
l' t l11l .l de teologie simbolica ortodox?,. chiar când fac rezerve asemanatoare 
1•1111 l vnlab ilitatii generale )>Î obligatorii a unor astfel de lucrari (vezi d. p. 

1111 l1ilo11e 1 observatii ale lui l. E. M e s o 1 or as, ~uµ.êoÀL-xt, -t~ç op0o1'6eol) 
Vfl n).~l!I')~ l'Xû'fja!œç '( , Atena 1883, p. 65 - 66, cf. Il, p. 6~7 din introd.) . 
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simbolic pentru 'O~Oéôo~oç eOµo/.oyfoc, sau macar pâna l?- o în
gradhe considen.bilâ a valorii simbolice care i ~e atribuia. 

II.. 

Soarta ~4i )il or grece9ti ale ,,lVIarturisirii Ortodoxè' '.1 nu e 
lipsita de ciudatenii. Editia olandeza din 1667, facuta dupa un 
manuscris dispa;ut, de9i a~tazi r_arissfmà, a avut descend~nta cea 
mai numetoasa, prin intermèdfol editiei lui ~ormannus <lin 1695. 
0 a treia editie, ,a lui Dosite1, imprima~a la Snagoy în .~699; se ba
zeaza pe un, m~i:mscris, ~are · prezi31ta deosebiri fa}a de teXtul. 
edi}iei princeps 1 $i, de9i mai pu}in rarii decât editia olandeza. n'a 
mai fost: dupa ~âte 9tim, reimprimata. Oricum, ~nsa, .'orice nou 
editor pornea dela textul pe car~' i-1 ofe~ea . una <lin edi}Üle 'mai · 
vechi, fara sar~curga la o copi~ 1-ilanus~risa a ,,Marturisirei", éxe
cutata curând ·dupa recunoai?ferea ei sinodala djn 1643 9i pastrata 
în cod. Parisinus gr. 1265, 'c.are cuprind~ te;xtul greco-latü1 .al 
Confesiunii lui Movila, _a9a cum i-a fost tdmes in 1671 de Panaiot 
N'icusios ambasadorului francez de pe lâ_nga · Poirta Otbmana, 

·-
obi;m.uesc totu.;;i sa üeadL printre cartile simbolice, 1.\n numâr de , ,i\lfârturisiri " 
.5i acte sin,odale din care nu lipsesc (altfel, uumarul Ïor · poate _v.aria) : 1) 

,,:Mart1:1risirea" l1:1i Ghen.adie Scholarios; 2) ,.Marturisirea" 11:1i Mitrofan .Crito· 
pt1los; 3) ,,M'.art1:1risirea" lui Pe~rtl Movila; 4) .,Martt1r~sirea" lui Dositei al 
Ier1:1salim1:1l1:1i, precurn 9i 5) Actele Sinoadelor din Con,stantinopol (16JS), Con
stantinopol .;;i Xa;;i (1642) ;;i Xen1salirn (1Ç72). Vez'i I.E·, Ù es o i o r .:i s, op.'. cit .. X, · 
p. 65 (enumern;ea lor) ;;i I. ),\'! i ch â 1 ces c

0 

t\ , · Eh1acrnp/JÇ . djç 'Op6o1Jo~[°'ç •• . , 

J,eipzig 19.04, p·. u ......:.252. Ni se pare, dar, c1:1rioasa afirmatia lui JYf a ka. r ·i ï, 
· 11cTopia pyccxoii . yepKBH, XI, p . 61 5, dupa care ,;:M'.art1:1risirea-Ortodoxa" a lui 

:.\iovilâ ar fi pana azi ,_,s,ing1:1rn ~arte simbolieii' ' a B,isericii orfodoxe . .i}.firrna.tia ·a 
'iost rel1:1ata, de curând, de Pr. Nic u l .a e M: Po .P es c t\ ; Pomenir._ea .de trei 
mte de ani a sinoduliti d~la I a;;i , în Anal . Acad. R om . M en1._ sect. ist., Seria III-a, 
25 (1942-1943) , p: 440. Nu !}tim pe ce-~i sp!ijina afirmatiile cei doLînvatat ( 
Banuim ca m.\ :Pe faptul câ .,M'.art1:1risirea;, a fast aprobatâ de cei patrn patri~rhi 
ürtodoc;;i, fiin<lcii ,n ' avem cu,no~tiin.ta ca, d1:1pa d~ept1:1l canouic rasaritean. ace~tia,' 
chiar deliberând la un loc (ceeace n1:1· s 'a întâmplat în cazul aprobarii, , M'.art~1risirii 
ürtodoxe"), ar aicatt1i ac el magisterit1 or dinar, care sa p()atâ inloct\i autox:itatea 
Sinoadelor ecurnenice. Câ t prive;;te reputatia .pe care opera ;;i-a câ;;tigat-o jn 

multe cerc1:1ri ortodoxe, acesta e t\n elernent 'prea s1:1bi~ctiv ca sa conferë titlul 
de singurii car-te-· sirnbolica ,,M'.arturisirii" lui ::M:ovilâ. Credtm ci singurele ati
t1:1dini,ce se pot lu~ sunt cele de mai sus : ori tagaduirea' exisc€ntei oricarei ca'rti 
simbolice propriu zise în Ortodoxie, ori rec1:1noa!}terea ~.ai multora, consacrate 
dé traditie, oricare àr fi valoaiea lor cornparativ5, 

1 Vezi Pr. Nic. M. Popes c u,. op:· cit., p. XXIII-XXIV . .. ·· 
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' J1 trles-I~'rançois Olier cle N'ointel 1. Interesul diplomatie al lui 
I' trisinus gr. 1265 putea sta în faptul ca dupà màrturia lui 
N ' ttsios însu;;, asupra càreia Nointel revine eu unele atenuari, 
111 r fi originalul ,,Mâ1turisirii ortodoxe", întârit fiind eu semnâ
t 111 il înaltilor prelati 2• Amanuntul- cmn vom ycdea-î;;i are 
111portanta sa ;;i în problemele ridicate de constituirea textului 

11111• i dijii critice. 

di1ia din 1944 a textului grec. 'fextul latin al cocl. parizian 
14' bucurat de o edi}ie îngrijità, apà'.rutà'. eu mai multi ani în 
111 m 0 • 1'extul grecesc al codicelui, transcris dupa côpii foto

lfj , a slujit edi}iei mai noi, data în 1944 de Pr. N'iculae lVI. Po 
p• ' L1. Publicajia, care este în cea mai mare masurà'., cum vom 

tl •u, o editie aproape diplomaticà'. a textului grec din Pari-
1\U gr. 1265, tine totu;; seama ~i de câteva din editiile mai 

v hi ~i an urne : edi}ia olandezâ din 1667 ( = 0), cea greco-
1 L a a lui Normannus din 1695 ( =N'), editia lui Dositei <lin 
1 ><) (= D), însfâr9it o editie mai noua, din1843, datorità'. lui E. J. 
1 ~ 1mn 1 ( = K) 4• Mult mai rar, editorul român va avea în vedere 
' 11n J traduceri, a9a, bunaoara, versiunea slavo-rusa <lin 1685 
' o ducere mai noua, germarna, datorita lui Frischius s. Im-
11111 I nta eclitiei Pr. N'ic. M. Popescu nu poate scapa nimanui: 
1 l • pl'i111a editie criticà a unui text, care cunoscuse pânâ acum 
11 lt !' ràspânclire, chiar în forma sa greceascà'.. Ne putem a9tepta 
1• 11t1 meroase erori transmise ~i amplificate dela un e_ditor la 
11 Il111 sâ fie denun}ate 9i pasaje corupte sà'. fie, pe cât e posibil, 
1 , 1 ltn.it . Constituirea textului ridicà'., deasemeni, numeroase 
pl ohl m , agravate pe de o par_~~ de lipsa unor mss contemporane 

1 Ibid.', p . X~XVI-XXXVII. 
Ib id. , p . XXXVI-XXXVII, n. l "i 4. Nointel î1 nume;;te ,,l ' un cks 

11 1 l~lt11 1 1 v" . P entru originale multiple-între care diplomatica a stabilit ~i unele 
jl l 1111 - n ~ i p entru a"a zisele ampliafiuni, care prezinta fata de originale unele 
d 11Hblrl de forma (a"a d.p. date posterioare, etc.) vezi ,A.. de Bo ü a rd, Manuel 
il~ ill'/JI0111Miq 11e française et pontificale. Diplomatique généra.le, Paris 1929, 

li • 1 ~ -107. 
ü La Co11fessfon orthodoxe de Pierre Jvfoghila Métropolite de K iev (1633-1646), 

11 /1/H'OW1cd par les patriarches grecs du XVII-e siècle. Te:x:ie latin inédit publié avec 
h 1 O(lt\ tlon et notes critiques par An t o in e M ai v y et M arc el V i 11 e r 
!11 1 ' mp agnie de Jésus, în Orientalia Christiana X, nr. 39, Oct.-Dec. 1927. 

4 Vezi descrierea ei la Pr. Nic. M. Popes c u, Introd. la 'Opfii5!oeoç 
' ll/1, ),07!cr.1 cd. cit. , p. XXXV. 

6 V zi ibid., p. XI.VII. 
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(reprezentate numai prin doua <lin edijii), pe de alta de formele 
;;ovaitoare ale up.ei limbi ne fixate înca. ·vom acorda, deaceea~ 
o atenjie deosebita edijiei de faja, discutând, rând pe rând proble
mele pe care le pune ;;i carè intereseaza cleopotriva pe .. fiiolog 
;;i pe editorul de texte. 

Parisious gr. 1265 ~i calitaiile lui. · Dupa clescrierea edi
jiilor pnnc1pa1e, la care am meut aese 'Lrimiteri, · editorul face o 
prezentare amanunjita a lui Parisinus gr.. 1265 1. Rezultatul cel 
mai · de seama al cercetarii ms este constatarea ca nu poate fi 
vorba de original, cum afirma N'icusios, ;;i nici chiàr de ,,unul 
din originale" cum credea N'ointel. Intr'adevar, . un original de. 
a doua- mâna ar putea avea un numar de s emnàturi mai redus,. 
dar Parisirius gr. I265, pe lâiiga faptul ca n 'are decât patru sem
naturi autografe, dar restul setÎmaturilor sunt copiate, . ;;i aèolo 
unde semnatura marelui chartofilax nu s'a putut ' descifra, s'a 
tasat un loc alb ; la fel s'a indicat locul sigiliului, particularitaji, 
care dau ms caractei'ul de copie, dar nu un:a autentica, · cuni 
inclina sa creada editorul 2 , fiindca lipse;;t~ formula în,sa;;i · a 
autentificarii, ' pe care nu 0 pot înlocui semnaturile autografe : 
Pentru filolog, manuscrirnl reprezinta o copie facuta-probabil 
- direct dupa arhetip. 

Insu;;irile lui Parisinus sunt descrise, pe larg, de editor; ele 
reies, în deosebi, din comparajia-_cu textul latin al ,,Marturisirii 
Ortodoxe' ~., aflat în acela;; ms, în fata celui grecesc: Concluziile 
editorului sunt (p. XLIII) ca textul dat de . Parisi 1 us ,,are mai 
multe forme lirtguistice populare ;;i este mai èônsecv~nt în între
btiinjarea lor: ca pastreaza healterat te~tul grec 3, ;;i di n' aie 

1 Ibid., p. XXXVI-:--XI,II . , . 
· 2 Pr. N.i c. _M. p () p es c t\ , op., àt., .p . :XL, care .r eprodi,ice..:..se pare--'-

parerea lui :M'.. V i 11 e r, op. cit., p. LXXXVII. · 
3 Spre_ a se vedea atât valoarea unor· exe~ple d e .,tex t n~corupt date de 

editor, . cât ;;i fehil cum acesfa interpretea:i;a un text grecesc, n e vom opri asupra 
imui singur caz. Vorbind, în partea consaérata aretologiei, !1espre dreptate ,_'M ;;i 
dupa el editia PopescucMoisescu, p. lJJ r. 10, d au llXt 116'/ov à'1'ta.11:01J!IJet lla.Ào'I .à'nl 

Xa.ÀOO.z iiÀÀà flo'~'tô CHlîi(Wp~. '/Ù. im0uµ.ooµ.~'/ X-:tll6'1, ôtÇ Jit2!VO'I e;cou µ.iiç àxaµ.s xf.CXO'/ •. 

Dupa care se d a citatul . corespt1nzator din Rom. XU, I 7 : f'o'ljlJ&'/1 xaxo'/ à'i'tl 
xaxo5 !i7t?IJtMvt<ç, -etc. E _ditorul , r ecunoscând în ·11:1'. l ectura justa, adauga 

(p . :XLlV) : ,,toate ediîiile au înlocuit p t xa.Àoli c .: xa.xo5, ; adica · au cérut sa 
rasplatün binele c1t . rau; iar tradt1cerile s'att ~ilit sii. dreagii. aceasta coruptelà" l)i 
da, apoi, unele exemple, printre care ;;i traducere;i. Jt\i Grec_eanu din 16-91 : .;riis·

plate~te bine p entru rât1" . Prin urmare edito-rul crede ca à'l'tr:.t7tolll~• ~ xa.Ào'/ ètv'tt 
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i de cuvinte sau propozi}ii ca textul din edi}ii, care nu sânt 
•'1 n v nte în întrebuin}area limbei §Î nicin'au textul necorupt_". 

111 r limbii lui Parisinus voro reveni mai pe larg. Trebue discu
l 11 1 • fn. ·a, în prealabil anumite chestiuni de metoda. 

Traditia textului grec ~i latin. In primul rând, tradi}i_a 
111 luhti constitue o problemâ nu pe deplin lamurita. La Sino
d il ln Ia§i fusese adusa Exposi#o fidei, adica forma latina a 

. iunii lui Movila ( o vom desemna prin sigla L ) , care e amen
' i tradusa în neogreacâ. La Constantinopol, Sinodul ia în 

1 t ' · nr aceasta forma neogreaca (G2), pe care o însotea ~i 
t1r. iune latina (L2) alta însa decât originalul lui Movila 1• Pe 
1 parte, acest ms greco-latin, care primise cbnsacrarea 

rtie 1643, a disparut. In locul lui aYem o copie- dease
gr o-latinâ - §i anume pe Pa:risinus gr. 1265=M (G3L 3) 

l i~ Hle 0 §Ï D, care reprezintii mss X §Ï Y, cüpii dupa G2, 

11_,, fü lirute, ca §i Z, copia trimeasii în 1643 lui l\fovilii, la Chiev ~-
1 t t ' 1 ~ timp, se piistreaza §Î conceptul traducerii neogrece§ti, 
111 1 n rnfttl lui Meletie Syrigos, conservat în ms M 360, caruia îi 

1 , 11m au OXDK, înseamni\ : râsplate9te binl'/e rn rau ! In realitate , trn-

11 lu i Greceamt, ca ~i celelalte trndttceri , tlc altfel, uu fac decât sa redea 
111 Kr • se , fara sa se sileasca .,sa dreaga" ceva. Cât prive!jte lect11ra din ::.,,(, 

Ill t l nrlHllll ci1 1ttt sttntlma§a de couvin~ica editorulca &.·1~i xœÀoil este lectura-justa , 
1111 Vti 'Kœxo(l o coruptela dht an.umite mss , introdusa !Ji in cditii. ·De fapt -
1 11111 ll fô l' 11 ' poate ,·edea - echivalentul afirmath- al recomandi'irii pattliniene : 
11 8 ~l 'Ka'Kb'I à'ld itœll01i este tocmai 11.œÀIJY (ly~t ;i.axoii !ji litt xi:x/,ov à'l~l xœÀoiJ ; 

111 11 ll•l fu i rat\ pentru rat\ , îi faci bine pentrt\ Tau . Nici in citattù clin Pavel, uici 
l11 I01 11l 11r/\ tat din ,,:MiirturisireaOrtodoxa" (vezi ;iip ; 1 28, T. 4-5) ntt e vorba de 

1 "l' i tir a bh1elui , ci n.umai de plata pentru rÜ\t -&'/Tl ;i.œ;i.afi. De altfel cred, 
1 ,1 • ft za pasajului cere, mai degrabi'i , &·1~: xœl!.Où. I·: vorba d e o gradatie de 
11 111 Pnu là·1~œ'ltoll!~e~) la dorin~a (vèt imqo:ioiip.sv) : m\ mimai sii nu facem noi 
1 111, ll t1 n lci s{1 dorim sii vie clin al ta parte. F~iptt\l ca Iectt\ra lui Me con.firmata 
Il 1 tl(l ll ·reu Iatiuii clin Parisinus poate aril.ta !ji prudenta Ctt care ttneori trebue 
l11l'l"IL l i asta traducere ! ' 

'·ntn1 alte exemple aclttse d e eclitor (p. XLIV-XLV), n e m11ltttmim 
tu /\ l ec tt1ra justa nt\ e îutotclea1uia nu.in.ai a ltti M. ,A!ja de pilda 151tatoi; llb 

· 1 IJ ·~xsv se afla !ji îu D ; de asem eni ~~ TÙ Ô1tOfo se gi\se!jte ~i in D . care uu 
1111 1\ w 1 : p.nà 61tottit ct1m afirma editontl. 

l Cf. M. V i 11 e r, în ,'\. . Mal v y et M. V i I 1 e r , Le Co11/ession Or-
lhoi/11 ~ 11.e P ·ierre 1Woghi la , /oc. cit., p . LXXXVII. . 

U v~zi Pr . Nic. M. Popes c t\ ,- lntroducerea ) ;_ 'Op~6~oio: 'Op.oÀ'Yftœ, 
,,, , 1 I/., p. :XXX . 

- 8 
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vom da sigla G •· Traditia ar pute a fi preze!ltata; aproximativ, 
prin stema urmà'.toare i : · 

_ Li 

/ 
Gi 

\ 
G2L2 

·-·- 1 ,, 

X ·G3L3 y z 
' 

1 
1 

1 0 
D ., 

0 editie a textului grec trebue sa tinda -la reconstituirea 
a~hetipului G2 , eu ajùtorul lÙi G3, b, b :;ii. G1. Dificultati intervin 
a~und când un editor ----; ca în cazul editiei de care ne ocupam
demonstreazà'. superioritatea absolutà'. a lui G3 fajà'. de 0 9i D prin 
concordanta lui Ga eu La, în locuri und~ textul e tr'ansmis în mod 
cliferit de Ga 0 ~i D. Sprijinirea pe I-1 3 , recunoa~te~n cà se poate 
sus}ine CU argumente serioase, dar, oricum, '·La, e·o.copie dupa L2, 
traducere care a r~mas nerecunosctita :__în mod èxpres,__::_ de 
Sinodul diri Martie 1643. · L~, la rând~l sâu, este, ·probahil, o re-: 
i~~niere foarte largà a lui L , fa.enta dupâ Gp Înainte de G ._ , care 
e socotit de unii drepl 0 traducère -:- cât de apropiatà de forma 
latina, nu 9tîm - dupa L2 

2: 0 compara}ie între . G ~ 9i I,3 , fa.enta 
de M. Viller, arata, apoi, deosebiri apreciabile între texte ~. N'u 
credem, ded, ca valoarea lui La pentru reconstitnirea _lui G2 

trebÙe exageratà, dupa cum nu credem di_. 0 9i D; reprùentând 
- dupa însa:;;i constatarea editorului 4 - manuscrise din ramnri 
cleosebite ale familiei, trebtie. 'sa fie lasate eu totul là 0 parte, 

. . . 
1 O stema , reprezentând legiiturile dintre textul 11ü Movila, Parisint\S ~i 

::\.lict1l Catechism din Chiev , 1645 , a dat M. V i t1 e r, op ." cit . , p. ·xc. Câteva din 
s i lele sale le~.am adoptat ~i noi. Trebt\e însa parasita' supozitia d~pa care G1 sau 
G ar fi putut servi de bata a .editiei O. . 

2 Cf. M. V i 11 e r, op. cit. , p . CVL D esigur hisi't ca G2 av ut legiituri a,irecte 

en G1 ~i nu i1umai prin intermediul lui L 2. 

3 Ibid., p. CVI-CXlV.. . . 
4 Pr. Nic. M'.. pop e s c t\ , Introducere la· 'Op~ô8o~oç 'Op.o),o·rl°', ed. cit., 

p. XXXIV. . . 
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l t ·onstituirea textului unei edi}ii 1 . N'egrqit di la 0 9i D 
t· bue sà }inem seama de faptul cà mss, care le-au stat la baza, 
11 u lisparut 9i ca o buna parte din variante le oferite de edi}ii 
t' pot datori ~i corectihilor nedorite ale ze}arului diorthot. 

mân, totu9i, suficiente deosebiri, pe care perspicadtatea edi-
1 o 1lui tre bue sa le distinga 9i sa le foloseasca 9i în acest caz 
1\u vàd de ce orice lecturà comuna lui Ga 9i La, trebue întot
r/1•a ·1ma sa fie preferatà uneia date de 0 ~i D. Nu cred, de asemeni, 
• ' ~ J poate fi nesocotit la constituirea edi}iei, oricâte nesiguran}e 
tL nl gerea formelor definitive ~r putea prezenta ? . . 

Dar chiar în cazul când L 3 , ar putea hotàrî între variantele 
l ll , le G3 , () 9i D 9i înca o traducere latinà nu poate valida 
lnr m le limba reprezentate exclusiY de G2 , ;;i care se pot dator1 
' l lJistului 9i nu lui G2• Astfel 1.,3 nu poate face alegerea între 
Ill m ca cruxvt<X M (p. 85 r. 18) 9i cruxv<X 0 D; xaaE M3 (p. 90 r. 23; 
117 . 23; I I r. II, etc.) 9i xaaa 0 D; ûepw:-~'1jv M (p. SI r . . 5) 9i 
rc Y)po.>µ'1jv 0 D, etc . 

, unt deasemeni locuri în G3 , 0 ~i D care n'au un corespon
tlrnt literal în La· A9a de pildà (p. 82 r. 13) XpY)crtOtY)Ç tot:i 'Iriaot:i 
iio Kuplou ~µwv clin M ( = G3), are ca variantà în OD : Xp1JO"tOn)~, 

of'l Kupfo1J 'lricroo, pe când La are - la locul corespunzàtor -
lior1ritas Christi Evident di forma latina nu poate hotarî înhe 
111.dtul.te . 

l :)Lint. ~ i considt!reute dt! ordiu istoric, cart! ne împiedicii sa nesocotim 
11ilu11r -u m ss :X: ~i Y, care a11 stat la baza editiilor 0 ;;i D. Iutr ' adevilr, O .. este 
" dlp · fdc 11tiî. de acelu~ Nicnsios, care i-a trimes câtiva animai târziu: pe M lui 

11l n 1. N l\ e de· crez1it ca Marele Dragoman era sa foloseasca pentn1 editia sa o 
1 npl • lu C..: rioar1'i aceleia pe care avea s 'o darniascà mai târziu un,11i stràin. In orice 
1 or , l .119 , ms X nu poatt! fi însn~i ms Parisim1s. gr. i 2 65, Ct\m gre~it crède M. 
\ Ill r, lue. cil., JJ- !,XXXVII : oriciue se poateconvinge t\~or striibatând aparatul 
1 tll \l •1 J:'opcsc11-~foise sc11 . 

'fi t pri vt!~te pe Dositei , ~tim ca acesta era h~ legàtnrà Cl\ :N'icusios , dela 
1 11 11• Jl lmise în dar ms original al ,, Intâmpinarii" ltii Syrigos , nzi J. Pargoire, 
•/' · ri t., ln Eclws d'Orient , 11 (r908), p. 27 5 ~i înaltasa sitt1atie îi clil.dea p11tintasit-~i 
p1 nrnr ' lu Coustantinopo1 o copie facntà eu toatà grija pentru editia sa. din i699; 

U J:;; drept ca editornl român a facut toate cliligentele pentru obtinea tiuor 
1 1pll fot g-r afice dupr1 :i.\f. 360 ( = GJ), n zi 'Op061Jo;fi~ 'Op.oÀO'(ia, ed. cil., 

JI • • J, [[l , In ceeace prh-e~te deosebirile dintre acest mamiscris ~i Parisinus , 
111• 1 n Rtmt clestt1l de însemnate, daca e sa jndecam d11pa redactiile diferite ale 
11 hM11rl' l\Pllor final e ale lni Syrigos , care , in ParisillnS, preced aprobarea siuo.
iil 1 1llu :Mart ie 1643, vezi ibid ., p. r 74 r. i 2-175 r. q , comparând en aparatul 
il 111 p . !7.f r . iti -2 7 . · 

Il Forma îutrebu.intata, dealtfd, iuconst!cv.:nt de ::.\!, v ezimai jos p.117 . 
J Vczi /\.. Ma 1 v y et M. V i 11 e r , op. ci l ., p. 60 , s11b 107 R . · 
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In cazuri de acest fel, nu poate decide decât consensul , un or 
cèipii indépende~t~, de aceea9 valoare eu G3 san confruntar~a cU: 
G, - caré ni se pare de neînlâturat. · 

Limba lu~ Parisinus. Am vil.zut câ printre temeiurile ,pro
duse în sprijintil superioritâtii lui, Parisinus gr. I265, editorul 
aduce 9i limba manuscrisului, asupra careia vont ·insista . pu tin" 

Intr'adevâ1, într'o sèurtâ prezentare a par.tict1laritâtilor de 
limba ale lui Parisinus) dupa care s' a faéufeditia (p. X1tIII--::-XLIV) 
suntem informati câ acesta ,,are forme de limba popi1laiâ 9i le în
trebuinteaza consecvent". Printre exemplele aduse se gâsesc 
adj. posesiv ~~~ç (în ' M = ,Mârturisirea Ortodoxa" . I, I4, ~IL 
pentru' care gasim 'touç în editii; 'toO'ta M-i:au'ta edd. Apoi , .. snb-
stantive eu ac. în -cctç, -EÇ: &pa'ta;tç M (I, 3) -~i edd. ; yuvarxeç -1\{_ 
(I, 48), -aç edd." 9i altele . 

Sa vedem întru cât se poate vorbi de consecventa en. care 
copistul folose9tè formelè indicate . Dintr'o exai.1ii~1are , suina~â ·a:. 
primei parti a ,,-,Marturisirii" (p. 5-97) reiese di forma 't(I)~ care 
revine destul de des (p. I6 r. Io, p. 2I r. 23, p. 22 r. I, p. 24 r. 8,. 
p. 75 r . I3, p. 75 r .27, etc.) l stâ al~tu:r;i de tOUÇ (p. 2I r. II, p. 21 
r. 24, p. 22-r. 5, p. 5S r. 25, etc.) ca 9i de 'tWV (p . . 54 r. 6, p. 65 r . 1:7 ~, 
p.70 r .16, p.73 r . I.5, p.73 r . I8, p. 75 r, -25 ~te.), întiebµin
fându-seindiferent o forma sau alta, adesea.ladistanta de câ~eva 
riînduri de te:\.t una de cealalta, cUni se vede limpede din înse~i ' 
trimiterile, puse în parenteze. éât prive9te demoristrativul 'tOfl'ta:: 
daca esté cel mai des întrebuintat, nu este, în§à, singuml; .pen
tru ca ·gasim i]Î forma taOta (p. 6 r. II ; p. II r .' II, p. II r. 14): 
De altfel aceastii 9ovâire -între forma popularâ 9i cea cultâ o în
tâmpinâm nu. nu mai la n9m. ~ c. pl. :p.eutru, ci 9i la alte _ caiuri, a9a -
de pilda, pe lângâ forma 'tOUt7) (p. I5 r. 2, p . 39 r. 3), · întâlnim 
9i pe aü't7) (p. 24 r . Io, p. 32 r . 2, p. 68 r . 25); -pe ·lângL 'tOU't7J'I" 
(p. II r. 19 9i 20, p. 25 r. 2I, p . JI r. I8), gasim aproape t0t 
atât de des, -9i forma 'tliU'tYjV (p. II r. 22, p. 51 r . 6 9i 9). Iar plu
ralele feminine eu nom. 9i ac. în -at~ (eç) stau aliituri de forme 

1 F.xemplele date tu\ epu.izeaza toate cazttrile când forma r'espectiva se 

gasel}te în p. 5-97 ale-M. O. l}Î 1iu. au.prin u.rlnare vreo valoar~__statisticiL-F.le tin sa. 
atraga, doar atentia as1;1pra coexistentei un,or forme; hi prop <:_rtii care ar pt\fea fi 
Ul}Of stabiJite u.lterior. 'l'rebue sa precizaril, deasemeni , Ca e~emplele inint cules~ 
dirt textul M'..O., eu. exceptia fireasca a citatelor, care apartin tmor fa z;e deosebite' 

din evolutia limbii. · 



.. .\l .\ 1<'.l'UlW:il IŒ.~ OR'l'OTJO:\ .\" 117 

cxE èvépye:tcxt (p. 16 r. ~9), -r<X; -0-e:lcx; zùe:pye:alcx; (p. 21 r. 7), oMv:x~ 
'"ÂCX! ÀUl'tCXÇ (p. 27 r . 6)' etc. . 

In asemenea Împrejurari, credem ca este grEu sa se mai vor-
1 ascà de întrebuin}area consecventa a formelor de limba popu-
1 lrt\ . Faptul nu poate mira pe nici un cunoscàtor al limbii neo
K ce9ti vorbite, mai ales când aceasta este silita sa prezinte ma-

riale care apar}in unor anumite straturi de culturà, eu un vo
'llbular 9i eu influen}a permanrnta a citatelor biblice 9i patristice, 
· r impun deseori formele lor proprii, cadrelor destul de labile 
ni unei limbi, nesprijinite de o îndelungatà 9i riguroasa tra~ijie 

rturare asca . 
Alte câteva exemple vor ilustra 9i mai bine aceasta §ovaire 

Il în etata între forme, pe care o tràdeaza limba rr:anuscrisuhti 
il< tru. Uneori pendularea se face între forme aparjinând .deo
p< riva limbii populare. Astfel, întâlnim pe xiXOcx (p. 20 r. 18. 
p. 26 r. 7, p. 37 r. 4, etc.) 1 pe· Jânga forma uzualâ ~iX6e: (p. 90 
1", 2 , p. 97 r 23). Cel mai adesea, însa, particularita}i morfolo-

1. • ~i sintactice ale limbii culte î9i gasesc o larga reprezentare 
ni . uri de forme curat populare. A9a, de pilda, vechiul participiu 
1 -wv, -ouacx, -ov de fapt disparut aproape eu desavâr9ire din 

l l 111ba vorbita 2 se gâse9te bine reprezentat , alaturi de forma 
\'ulgarà invariabila în -ov-rcxç, -rov"tcxç. 

Fotme ca Àiywv (p. 7 r . Io, p . 15 r . 23 , p . 21 r. 24, p. · 32 
1 , 1 , etc .), Àé·{oucrcx (p. 17 r. 31, p. 22 r. 7, p. 24 r. 31), · ÀÉjwte:Ç 
(p. 3 r. 23, p. 42 r. 30), dar §Î la cazuri oblice ca ),i·{ov-.oç (p. 7 
1 , .l 1. p. 12 r. 5) , ÀÉyov•cx (p. 6 r. 3) 9i ÀÉyouacxv (p. 9 r. 14,' p. 12 

1 . ' , p. 13 r . 27) coexista eu Àé"{ovtcxç (p. 13 r. r, p. 22 r. 26, 
p, 23 r . 13). E drept ca formele vechi se pruinta cd mai a(esea 
l ' li ·i.n.troductive ale citatelor biblice 3 sau patristice 9i servesc ca 

l Pentrt\ 'l\CHJ; i;;i xci.011. vezi Th u m b - K fi 1 i t su na k i s, Gr<mimati k 
d1•1• •11 r11g·riecMschen Folkssprache , ed. IL , Berlin 1928, p . 84 iji trimit~rile. 

' , 9l .li 111 s s-D e br l\ une r, Neiitestamentliche Grammatik , ed. VI. Géittingen 
1 11 1. p. 174. 

2 Cf. G. l:I a t z id a k i s, Einleitung in die ncugriecliische . Grammatik. 
1, lp zll( 1892, p . 143-146. 

a Vezi ~i forma 1-1aptupw·1 (p. 9 r. 7) constn\ita eu acela~ v erb iji intro
,11111 11!1 d easemeni i111 citat biblic : ô <j>atÀµqiaà~ 11-ap'topfüy ï..ir"· In expresia (p . 13 

1, 1) : l 1bv] ..• 'lt~a~ mtp6•1'ta: XrJ.l 'tà 'ltclVtrJ. 'ltÀ'tjpO!IV'tot trebue giisita deasemeni o 
1 onlJllH enta <lin limba cartilor liturgice : 6 · 'ltotV'totxo& 'lto.pùn xo.l 'tèt 'ltavtrx 'ltÀ'tjpü'.v, 

tlli1 11noscuta rugaciune B11a1:l.1i:i OoFliYti. vezi I. Go a r, Eoxo),6rtov, Paris 
111117. l . 64. 
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In cazuri de acest fel, nu poate decide decât consensul , un or 
cc',pii indèpendente, de aceea9 valoare eu G3 sau confruntar~a cU: 
G, - cate ni se pare de neînlâturat. · 

Limba lu~ Parisinus. Am vil.zut câ printre temeiurile ,pro
duse în sprijintil superioritâ}ii luL Parisinus gr. I265, editorul 
aduce 9i limba manuscrisului, asupra careia vont ·insista . pu tin -; 

Intr'adevâ1, într'o scurtâ prezentare a particl.1larita}ilor de 
limba ale lui Parisinus, dupa care s'a fâéufeditia (p. X~III--,-XLIV) 
suntem informati ca acesta ,,are forme de limbà populaia 9i le în
trebuinteaza .--~onsecvent". Printre exemplele aduse se ga~esc 
adj. posesiv tw~ (în M = ,Marturisirea Ortodoxa" . I, r4, 2rk 
pentm' care ga~im i:ou~ în edi}ii; i:oui:a M-i:aui:a edd. Apoi , ~sub- 
stantive eu ac. în -cet~, -e~: &pE'tatç M (I, 3) -&.ç edd. ; yuvarxE~ l\f. 
(I, 48), -o:ç edd." 9i altele. 

Sa vedem întru cât se poate vorbi de consecventa eu. s:are 
copistul folose9te formelè indicate . Dintr'o exailii~1are , sumara ·a:. 
primei parti a , ,~Marturisirii'' (p. 5-97) reiese cà forma 't(I)~ care 
revine destul de des (p. I6 r. ro, p. 2I r. 23, p. 22 i:. I, p . 24 r. 8,: 
p: 75 r. I3, p. 75 r .27, etc.) 1 sta a:I~tu:i;i de i:ouç (p. 2I r. II, p. 2! 
r. 24, p. 22·r. 5, p. SS r. 25, etc.) ca ~ide 'trov (P-.54 r. 6, p. 65 r. I.7> 
p. 70 r . I6, P~73 r. I5, p.73 r . I8, p. 75 r 1 25 ~te.), întrebµi'n-· 
f~ndu-se indiferent o forma sau alta, adesea 1adistan}a de câteva 
riînduri de te}.t una de cealalta, cunï se vede limpede din înse~i ' 
trimiterile, puse în parenteze. Cât prive~te ·demoristrativul 'toOi:a:. 

daca este cel mai des întrebuin}at, nu este, însà, singuml, pen
tru câ gâsim 9i forma i:aui:o: (p. 6 r. 1( p. II r. II, p. II r. 14): 
De altfel aceasta ~ovaire jntre forma popularâ 9i cea culta o în
tâmpinam nu. nu mai la nom. <.c. pl. :p.eutru, ci 9i la alte . caiuri, a~a 
de pilda, pe lângâ forma i:oui:ri (p. 15 r. 2, p. 39 r. 3), întâlnim 
9i pe 11.üni (p. 24 r . Io, p . 32 r . 2, p. 68 r . 25) ; .pe ·lâng~ 'tOU't1J'I" 

(p. II r . 19 9i 20, p. 25 r. 21, p. 71 r. 18), gasim aproape t0t 
atât de . des,°9i forma i:liui:riv (p. II r. 22, p. 51 r . 6 9i 9). I.a;r plu
ralele feminine eu nom. 9i ac. în -at~ (Eç) stau alâturi de forme 

1 F.xemplele. clate nu epuizeaza toate cazt\rile câud forma r~spectlvii se 
gase~te în p. 5-97 ale.M. O. ~iiiu auprin urmare vreo valoar~j;tatistica.-F,le tin slL 
atraga, doar atentia asl;lpra coexistentei unor forme ; îu prop <:_rtii care ar pt\fea fi 
l\~Or stabiJite ulterior. 'J.'rebue sa precizaril. , deasemeni, cU exemplele Stint Cules~ 
diu textul M'..O. , eu exceptia fireasca a citatelor, c:ire apartin unor faze deosebite, 

din evollltia limbii : · 
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• n o:t ÈVÉ('YE~O:t (p . I6 r. ~g), 'tœ; -&do:; eoepyecrlo:; (p. 2I r. 7), OÔUVO:~ 
-x.cû Àum~ç (p. 27 r . 6), etc. 

In asemenea împrejurari, credem ca este greu sa se mai vor
ascà de întrebuintarea consecventa a formelor de limba popu

ltid\. Faptul nu poate mira pe nid un cunoscator al limbii neo
gr e~ti vorbite, mai ales când aceasta este silita sa prezintè ma-

riale care apatj:in unor anumite straturi de cultura, eu un vo
·1tbnlar ~i eu influenta permanrnta a citatelor biblice 9i patristice, 
• \T impun deseori formele lor proprii, cadrelor destul de labile 
ul unei limbi, nesprijinite de o îndelungata ;;i riguroasa tra~*e 

rtu rareasca . 
Alte câteva exemple vor ilustra 9i mai bine aceasta 9ovaire 

n tn et ata între forme , pe care o tràdeaza limba rr.anuscrisuh.ti 
11< t ru. Uneori pendularea se face între forme apartinând deo
P< ·riva limbii populare. Astfel, întâlnim pe xii0o: (p. 20 r. 18. 
p. 26 r . 7, p. 37 r . 4, etc .) 1 pe· lânga forma uzualii ~ii6e (p. 90 
'" 2 , p . 97 r 23) . Cel mai adesea, însa, particularita}i morfolo-

l · ~i sintactice ale limbii culte î9i gasesc o larga reprezentare 
11 1 . uri de forme curat populare. A9a, de pilda, vechiul participiu 
n .wv, -oûcra:, ~ov de fapt disparut aproape eu desavâr9ire din 

1 m a vorbita 2 se gase9te bine reprezentat, aJaturi de forma 
n d. ara invariabila În -oV'ta:ç, -WV'tO:Ç. 

Forme ca ÀÉywv (p. 7 r. Io, p . I5 r . 23 , p . 2I r . 24, p. · 32 
1. '1. , te. ), ÀÉ'(Oucra: (p. I7 r. 3I, p . 22 r . 7, p . 24 r. 31), · ÀÉ'(o~-teç 
p. r. 23, p. 42 r. 30), dar 9i la cazuri oblice ca ),É'{OV'toç (p. 7 

1 . r ,, p. 12 r. 5), ÀÉyov'ta: (p. 6 r. 3) ;;i ÀÉyoucro:v (p. 9 r . 14, p. 12 
1 . :il , p. I3 r. 27) coexista eu . ÀÉ"(ovto:ç (p. 13 r. l, p. 22 r. 26, 
p. 23 r. 13). E drept ca formele vechi se prtzinta cd mai a(esea 
~ · n introductive ale citatelor biblice 3 sau patristice 9i servesc ca 

l Pentrt\ xâfJ~ ~i -x.â011t v ezi Th u. m b - K a 1 i t s l \ n a k i s, G·ra 11im ati k 
ilH 'll ~ ligriec/i ·isch e.n Folkssprache, ed. II. , Berlin 1928, p . 84 ;;i trimitt~rile . 

·r, ~ l ll l n s s-D e br t\ ll ne r , N eiitestamentliche G·r(1mma.ti k , ed. VI. Gôttingen 

111 11. , !> · 174· 
2 Cf. G. H a t z id a k i s, Einleitimg i n d ie ncugrieclt ische . Grammat ik . 

1, •lp zll{ i89i, p . q3-146. 
3 Vezi ;;i forma !llXP'tUp<iiv (p. 9 r. 7) constn1ita eu. acel a;; v erb ;;i intro-

111 11 tld densem en i un citat biblic : ô 4'aÀµq>1lo<; µ.ap'tt1p fü v Àapt• In expresia (p . 13 

1, •I) : l abv] ... 7t~o t 7tap6·mx 1w.l 'tà 7tct'lta 7tÀ"ijpo!lv'tot trebu.e gasita deasemeni o 
J 1•HllL1ls ·n~a d in limba c àr~ilor liturgice : 6 · 7tC1.'l'totX01i 7to.pùl\ xal 'tClr. 7ta'lta. 7tÀ"ljpwv, 
Il li1 tiaoscu.ta rugac iune BaotÀs1i Oùptivti. Vezi I. G o a r , Eùxo),6Ttov, Paris 
10 17. p . 64. 
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adevarate cli~e e linguistice 9i cà cele în -ovto:ç sa~1 -GJVi:o:ç sunt: ,, 
cele. mai numeroase. 

Aceea~ coexisten}a de forme vec.hi ~i noi o gasim ~i în deriva
rea adverbelor. Pe lânga f~rme precum ~o:Ài (p . :i8 r. : 23), cpo:vepoc · 
(p. 34 r. I4) sau cnxwx (p. 45 r. 27, p. 85 r. I8) 1 întâluim altele, 
;;i mai numeroase, în -wç saü ·-füç, ca dno:po:ÀÀcéx-cwç (p . . Io r. 32), 
crto:0epwç xo:! dµzto:xtv~twç (p. I8 r. IO), {}:rnxfüç ... cpucrtx.füç (p. 3+ 
r . 20-21), etc. Uneori ambele tipuri de derivare se gasesc alatu
rate, ' ca "în expresia: dcrcpo:ÀGJç ,xo:! O"'têpd (p. ;u r. 22-23) .. 2• 

Alaturi Ç.e . aoriste le pasive în -671xev (3 sg.), gasim,nÙmeroase 
altele în . -071. A9a, de_ pjlda, pe lânga àrcÀcécr01Jx~v (p. 36 r. 23) sa~1 
lcpép611xev (p. 38 r. 6); forma curat populara, întâlnim : lxplo-01), 
(p. 32 r. 24 §Ï 3I), Ëxticr071 (p. 35 r. I3) sau ànzxpl671 (p. 36 r. 25). 

· Ca §Ï mai s.us, a~ândoua tipurile de des.inen}a se gasesc, uneori, 
' ) '. .· '' . 

în aceea9 faza ca : dvecr't&fJ1Jxe ~t~ 'to ?ôto•1 ,crwµo: c6noi"i x~1 Ëyz·1·1~fJ1 
(p. 47 r. 5-6}. . · · 

Forma culta ou'twç . · (p. 7 :r. ' I9; p . II :r. 12; p. I4 r. I6 ; 
p. 21 r 5, -etc.) alterneaza èu expresia 't~'t9ttXç Àoj'fjÇ (p. II r. 20, 

p . I4 r . 24, p. 25 r. 9) §i chiar CU E'tÇTj (p.!'3 i-. I2). · 
Acelea~i ezitari 1~ gasim ~i în întrebuin}area .cazurilor, d.p. : 

vèt cipfocrri 'ttvàç tou 8eou CP: 6 r . I hi,_ în ac;ela9 paragraf : và d(iÉcrcrrJ .. ~ 
o Xptcrtto:vo:; ttj'l 8etj'l (p. 6 r. 7). 'Oµoo6crtoç e 1construit eu dativul· 
(p. II. r. 6, p. I4 r . I2) ~i eu ~cuzativul en prepo. i,ie (p. I4 r. 7 
§Î 14) , etc. · 

Aceasta sumara-exarninare a unor àspec!e maï caracteristice . 
ale limbii lui Parisi~us, s_ub ra port, mai. ales, tnorfologk. ne în"." 
credin}eaza ca s1.mten{ fo''fata unui tip obi~ÙÙit de xo:0oµtÀouµsv~ 
din ·sec. XVII, cu foarte u~oare urme dialectale· ca &.xoµl (v~zi 
p. XLIII-XLIV, ~le edi}iei citate) ~i au.xvt.!X ( ?), influen}ata de 
limba câr}ilOr d~ cult ~i eu obi9nnita inconsecven}a în între-

' 1 Pretutindeni, în _acest e forme, - a poarta, ' atâ,t ·în Parisinus cât ~i î1i 
editia , ,J\farturisirii Ortodoxe", circumflexul, grafie fara nici o justificare 
istorica. 

2 Inclinam sa credem èa aceasta iutrelmintare a celoi dalla tipuri de de- '. 
rivare a adverbelor modaie la. o distanta practic uula uuui de celàlalt se dato'
re§te mai de graba copistului, care a Iiisat sa ·se strecoare ~i al te uenumarate 
inadvertente în ms, decât arhetipnllli. Un editor eu principii mai elastice ar ii 
emendat loclll - a§a cum au fiicllt ONDR - îu anpewi;. · · 

3 .A.supra amplificarll c~ -11ix a aoristelor p àsive hi. -.'fl'I iji a epocei re
lativ recente, când apar noile forme, vezi §i G. Fi a t z id a k i s, op. · cit. , 
p. 30. §Ï, de acela~ . Ilepl 'tW'I ita0·1Jnxûi•1 èt.op(o'tOJ'I ;lç~·IJxlX "èt.vtl -~-~--1]'1, În ·Afi"l]'lii 
I~ (1 902 ), p. 343- 346. . 
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hujn}area formelor. Concluziile noastre nu confirma, a9a dar , 
1tfüma}iile editorului, eu priv~re la felul cum Parisinus între
huin}eaza anumite forme populare de limbii. Pâna la o viitoare 
t• •t tare a lui G 1 - conceptul autograf al ,,Miirturisirii Orfo
tl • ", datorat lui Syrigos - care va Iamuri, desigur, multe 
l'fl stitmi obs~ure, credem ca O parte din U€11l11Tiiiratele incop.sec-

1~ ale lui Parisinus (G3) se datoresc mai degrabii unui copist 
1 n , decât lui Syrigos însu9, sau formel definitive a arhtipului 

). Amanur.tul nu face decât sa întareasca convingerea, mal. sus 
• l imata, dupa care edi}iile 0 9i D trebuiau folosite la constitni

t t xtului grecesè. 

Aparatul. Valoarea excep}ionala pe care editorul o acordii 
111 1nrisinus determina 9i criteriile pu}in obi9nuite, dupa care se 
pu l li ~ textul, §i are urmari 9i asupra constituirii aparatului. 

11 Ill. tiparit acest text - spune editorul (p. XL VI) - a9a cum 
r tn manuscris, fa.ra sa introduc vreo schimbare în cuvinte sau 

11 1 gr fie" . Rarele excepjii dela aceasta regulii - asupra carora · 
0 111 mai reveni - sunt neînsemnate. Textul e o oglindii fidelà 

l t , chiar, prea fidela a lui Parisinus - fiira emmdajii 
11 1 t o i variantelor altor edijii sau criticii conject-.irale. In acest 
, h l i aparatul ia un aspect particular. In lipsa altor manuscrise, · 

1 l.1 .rul folose9te, în mod obi9nuit, cele patru editii ale textulu( 
, m n}ionate mai sus, punându-le pe acela9 plan, de9i sunt 

1 are foarte diferita; 0 §i D - cttm am vazut-'---- reprezinta 
manuscrise disparute, foa:ite probabil de aceea9 valoare eu 
dnd N' e o reproducere a lui 0, înso}ita de traducerea latina 

' d1 · njecturi pre}ioase, iar K este o edipe fiicuta dupa N, dar 
1 11 himbari §Ï emendajii nefericite §i folosite de editorul român, 

11 h u €lnt ca vrea saînvedereze cititorilor, ,,schimbarile introduse 
il 1 ur r a timpului 9i de acest editorîn textul ,,Marturisirei Orto-
1\1 " (p. XL VII) 1. Superstijia editorului pentru particularita-
1 I 0 1 t grafice ale lui Parisinus se reflecta §Ï în aparatul critic al 
tl I· •l, are, în cea mai mare parte a lui, e akatuit din deosebirile 

11 1 I o 1: fi e ale edijiilor faja de M. ~ceasta augmentare fala-

1 ' f, O. S t li hl in, Editionsteclmi k, ed. II., Leipzig-Berlin 1914, p . 84, 

1111 pi tl l\<l ca î n aparat sa nu intre <die> ,,Berücksichtigtmg früherer Aiis-

111 111 Il , n w it nicht durch sie eine selbstlindige, nicht mehr erhalttne hand-
1 h 1 I t t 1 II U berlieferung vcrtreten ist , oder ihre Lesarten ais beachtenswerte11 

1111J kt11r nder Rera1\sgeb er ,A..ufnahme in der Apparat vedienen". In modev i

il 1 1 t llU orespunde niciuneia din e:xceptiile prevazute de Stlihlin ~i editia 
llH t 1 1111111 luata în considerare. 
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cioasa eu tot soiul de qiiisqitiliae o;. tograficc e- eu drept cuvânt
condamnata' de metodologi l, ca e cer sa se aiate - odata penhu 
totdeauna, în Introducere--;- deosebirile ortografice.· ohi;muite, 
iar 

0

aparatul sa cuprindâ num.ai variantek reale, bazl;l.te pe 6 pro
nuntare .sau o ~ccentuare deosebitâ 2• Tata câteva _ din spetele 
deosebidor grafice consemnâ.te în aparatul edi}iei ·de fata : 

De ose biri de spirit : &p.ap-rla ] ciµaptla M (p. /140 r . · 2 5) ; 
ït6?f,w ] rt6pf,w O (p. :i.02 r. 12). AccentU:are incor_ectâ: 11u~ava · ] 
·-i16Çavë 0, fiu~ave ND (p·. ?1 r. 22). Litere duble : -xexptµ~vet ] xex
ptµµiva ] D (p . 68 r. 17). Contuzli de 1ïtere : Toµ6p~etç l roµwpf,aç 
ON'K (p. 152 r. 2) 9i, ceeace e 9i mai surprinzâtor, punctua}ie de
osebita : ~·(t~Çi;-ra(; ] iiyttiÇet«~, ON' (p. 106 r. 5) saù xa6oÀtx~. ) 
xcx6oÀtx~· ONK xa6oÀ(x~; D (p. 68 i '. 26), ùnde - dupa euro 
se vede .___:_ deosebirea ·e pricinuita de pu:rictul, care î:ri M e pe 
linie, iar în ON':k ceva deasupr_a · liniei ! Nu mai ponienim de 
diferen}e datorite itacismului, de nepotrivirile în întrebuintarea 
lui -v 2'.is Ècpûxucri:~x6v. 'etc.; toate consemnatè de editorul roni,ân 
9i deopotriva de-proscrise din aparatu.1 editiilor critice,. de filologii 
cei mai autoriza}i 3. N'au;: deasèmeni, ce cauta în ·• aparat con
jecturi ale e.di}iilor anterioare; dovedi_te ulterior neîntemeiate 9i 
în · o.rice caz respinse de editor· 4" 9ï totu9i În no11:a ecl.itie a 

. _1 Ibid., · p. 83- 84. Cf. ~i D. R t\ _S s o, Crit:icà texte/or fi tehn-ica ~difiilor. 
Extras din Buletimtl Cpmisiei ist&rice .a Romd.niei, l (19i2), Bucur.e~ti 1_912, p. 62. 

2 Vezi Judicioaseie. recomandari ale lui J oh 1t Sc hm i t t, eu privire la 
editarea te:liotelo; neogrece~ti, în Th~ CÙ·~ni°de oj Morea; i.ondo~ lgo4, p. xxJ:v
XXV ~i 90-- 91. ~supra parerilor h1i - Schmitt a atras: ÎI)-tâi ·atentia D. ~ t\ .s s o, 
loc. cit., p. 6::!. 

. 3 Vezi Union .Acadé1;1ique Internati~nale. Emploi des signes critiques. Dis-
position de Z' dpparat cla11S les édit ions savd.'ntes de te:rtes grecs :et latins. Consei ls et 
recom111andatioiis, Paris 193-i, p. ·27. Mi 'se pare interesant sa t~anscriu· unele din 
r ecomand·arile a11torilor (Bidez !Ji Drachmann) Ct\ pri.;,ire la .. ap Îm~t ·=,,on:· tiendra 
seulement pot1r g<€néralement admis qt1e certains d~tails s~nt par principe -exch1s 
de l'apparat, à savoir: · / . . . 

· a) L'orthographe, y compris les acc~nts , esprits et corônis des manuscrits 
grecs ; à cette èatégorie appartie1tÙent les fautes désignées parle nom d'itacismes, 
j pot1r 'fV1 et o pour w (ou vice-versa,) les êonsonnes simples ou dot1bles, les éli
sions, l'emploi dt\ Y i<pshuauit6v, etc ..... 

_ b) , La ponct~1atio1t des manuscrits, et le fait qu 'il . séparent ou, ne séparent 
pas les :inots, sauf quelques' cas particuliers". Ne fotrebam daca macar tma din 

, .ac este recomandatü a ram~s respecta ta de editort\l român. · 
4 Cf. O. St ah 1 in, op. cit. , p. 85 : ,,Ferner ist das .Apparat freizuhalten 

Y01t Konjekturen, die clurch besser erforschte Ueberlieferung ais verkehrt erwieseu 
-0der von chm Hera11sgeber selbst ais irrig zÙ überführen siµd". 
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, , 1 r rturisirH Ortodoxe" întâlnim numeroase cazuri când acestea 
1mt introduse în aparat. A9a, de pilda, (p. 125 t. 30) ,,~u06v' 

ii' Ouvov N' pe marg., pe care o repeta gre9it: ~66uvov K în nota". 
~ et 1, iara9i (p. 160 r. 9-10): ·Ë1tacr1Xv ] ,,lmaaov corecteaz:t Weis -
'lll r rn pe K" . 0 atenjie exagerata asupra punctuafiei 1, pe 

1• tr - de altfel - editorul 9i-a luat, cu drept cuvânt, liber-
1 t as' o con.cteze 2, ca 9i introducerea în aparat a unui anumi.t 
l 111 , in general evitat în editiile critice 3, vor încheia lista .sem-
111111\ritor noastre. 

Ortografia. De9i, în multe privinje, editia de fata prezinta 
1111; i ' grabà aspectul unei edijii diplomatice, de.cât al unei edijii 
d t t • te literare, totu9irigoarea editorului n'a mersatât de departe, 

sà nu faca nici ·o scbimbare în textul dat de Parisinus. 
r 1 omiteri de accent sau de litera~ spune dânsul-le-am 
tat în text, aràtând jos în aparat lectura manusc.risului" 

( 1 , LVI). $i într' adevar, câteva corectàri binevenite ne întâm
Jl 1111 ind din primele pagini (vezi aparatul la p. 6 r. I ; p. 15 r. 6, 
p. r. 29, etc .). E ciudat cum aceasta hotarîre n'a fost urmatà 
l'OH ·vent , nici acolo unde atenjia editorului era tr ezità de co
lt <"I' rile fàcute de t oate sau de cele mai multe din edijiile grè-
1' • , ' i, pe care le-a avut în vedere. 

Ast fel textul prezintà µua-.ixœ 4, iar aparatul da grafia co
l '\' µucrttxà ON'DK (p. 8 r. zo); la fel 4io:J..µwôoç]1io:Àµq>ôbç ONDK 
(p. 2 r . 27); 'jevvii] yevvq. ON'DK (p. Io r . 15, p . 12 r . 16); 

oc't ocvo~crtp] xo:to:voficrw ON'DK (p . II r . 28); yvwplÇ71] yvwplÇîi ON'DK 
(p. 2 r . 27) ; xtlcrei ] x-.!crîi DN'K (p. 26 r. 24); yevvoui:1Xt ) 
'(IYoOvi:IXt ONDK (p . 28 r. 17) ; ïÉV7J ] yÉv't) DK (p . 2 9 r. 15) 

yocTCl2 ] li'jo:ltq. ON'DK (p . 53 r. 9) 5 9i lis a e departe de a fi 
t' 1mpl ctà . 

Nu izbutim deasemeni, sa surprindem motivelepentm care 
d 1>tl'i arbitrare de cuvinte eu encliticele lor, opera de sigur a 

1 A~a de pilda Iam11rirea din ap arat, la p . 12 5 r. 29 ,,Dupa 'tU'f'ÀOY lV! pusese 
1111111· t pc care ap oi 1-a ~terb' ' ni se pare de o preciz.ie im\tilii . · 

2 Vezi Pr. :N' i c. M. P o p e s c u , Introducerea ln 'Op061lo;o~ •oµ-./,01!œ, 
M , d t .. p . X LVI. 

.3 Ne referim la n ota p olemicii, vezi d. p . aparatul la p. 45 r . 4 ; p. 51 
1, ~. ·te., per..tru care cf. o. Stahlin, op. cit., p. 8-1 , asupra polemizarii eu 
11tl 1 or!J ant eriori. 

' Vezi mai sus , p . uS, ·n . 1. 
6 l.ipsa at ât de rep et ata a lui iot a subscris nu trebt'e St\ ne facà sa credem 

1• 1111tem în fat a unei grafii consecvente a copistului, care ar fi m eritat sa fie 
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unui copist ignorant, au pLtut gasi har in ochii editorului spre· 
a fi pastrate în text, când nu meritàu nici macar sa tie pomenite 
în aparat. Daca o expresie adverbiala ca l7t! "to .exù"t6 (p. rr5 r. rr , 
p. rr6 r. 28) poate, la rigoare, sa fie scrisa întt'un cuvânt 1 o apa
ri}ie ca ~ Çw~µec:ç (p. 105 i:. 19), ne adoptata de niciuna din edi}iile 
O:N'DK, darmen}inuta în mod dêliberat de edito~ (cf. p. XLVI) ,.. 
este cleadnptul monstrttoasa. 

" Citatele. Se 9tie cât pre} pune critica textuala conh:mpo-· 
rana pe identificarea citatelor 2 • Editorul M .. O. le acord.a însemna
tatea care li Se CUVÎne 9i, CU toate di trimiterile biblice, patristice, 
liturgice, 9. a. 3 din textul M. O. fusesera în cea ~ai mare m'asura 
.identificate 9i indicajiile se da'.duserii în toate edi}iile precedente 
ale textnlui grec, totu9i o noua vèrificare a lor 9i .o co.nfruntare a 
variantelor la triiniterile biblice din cele patru. êdijii, care au slujit 
la constituirea aparatului, s'a dovedit utlla . Se poate spune ca azi,, 
abia, sunte.in în faja unor.ïndicaiii sigure, întèmejate pe cele mai 
bune edi}ii, pentru citatele atât de numeroase Î;J;J.tucalate în text .. 

Cât prive9te reproducerrn, fo. cuprinsul te:ktului M. O. a tri
meterilor, ne a9t eptam Ca macar acestea sa Se bucure de Uil tra
tamènt deoseèit. Intr'adevar, pastrarea ortografiei sal,1 · accen
tuarii copistului a pare 9i niai de neîr.teles când e vorba de pasâje 
luate din texte venerabile 9i atât de bine cunoscute, cuni sunt car!ile 
Testamentului Vechiu saù Nou, sau chia'r opèrelè patristice, 9i pe· 
care azi le av&m la îndemâna adesèa în edi}ii excelente 9i - fire~te 

\ . 

- eu ortografia 9iaccentu,area restabilite dupa nonµele ~urente. Ke 
întrebam. ce interes poate prezenta pentru cercetatori pastrarea 
en pietate a .accentuarii gre9ite într'.ll:n titat sc_r~pturistic , reprodus 

- ,. 
men}ionata (in Introducere, însa, l}i nu în ap ara t ; :ji înca maipttîin sa fie pastra.ta.. 
in tè:x:t). De fapt fofa subscris e întrebuintat curent de copist; numai în primel e. 
t!otta pp. (P : 5-6). î1 gasinrde .noua ori , lasâud la o parte citatele ! 

1 Cf. roruânescul: munaidecât . I<:ditorul 11~ informeaza (p. XI.VI) di. 
à11:1tot:zotà avea in m s §i o acoladii sub sine. Cf. totu§i , în aceasta privinta, judi
cioasele observa}ii ·ale lui M'.. Re _i 1, Z ur A k~entuation gr iechischer Handschri ften, 
in Byz. Ze it. 19 (19io), p. 528-_5~9 : ~ 43, D ie Akzen.tuation byzantinischer H ss 
1md die moderne Edit'ionsj;raxis. ' '· 

2 Vezi O. St ii hl .in, Editionstechni k , p. 75-..77 i;i mai ales, 'n . Rn s s o, 
CrÛica tex telor: ~i t.elinica edi!iilor , p. 57. · · · - , . 

3 Printre cele care nu se rânduesc în niciuna dÏn ce le trei categorii aratate 
~ste trimiterea la .Analele lui Baronius, în chestiunea introducerii lui filicque Îlt 

simbolulniceo-çonstantinopolitan (p. 60 r. 12). Fara sa fiè v~r~ade'uncitat litera! , 

se pt1tea t otu§i trimete l a izvor, a§a ct1m iace Kimmel, în editia s.a (1)~143 ~i n. 2). 
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il • 11n nis atât de recent ca Paiisinus gr. r265. Credem câ nimeni 
11 , gânde9te di aceste variante pur grafice, datorite, desigur, 
1 c u I urii copistului sau în cazu.1 cel mai rau unor tiparituri con-

1 rnp rnne ale Scripturii, pot a9.uce vreo lumina în problemde 
1 dl · t de critica textuala a. Vechiului sau 1'~oului Testamenfl. 

neori, e drept gre~elile sunt oarecum neînsemnate, ca de 
p Id (I . 6 r. 5) i:ltt Ècr"Ct, în loc de ott fo'l:t sau (p. r2 r. 22) oô '(àp 
M -c1 oot, pentru oô yètp ÈO''tÎ crot, etc. Alteori, însa, o deplasare 

11 t de accent schimbà'. categoria morfologicà'. a cuvântului. 
·t 1, în citatul din Sirah XV, 15 (p. 24 r. 21), editorul urmând 

•c ist, pastreazà'. în text not~ao:t (inf. aor. act .) în loc de 
1 l'f)aor.t (imper. aor. med.) ceeace denatureaza, evidrnt, înjelesul 
, 1 · uh1i. Alteori, o grafie gre;;ita da, iara9i, impresia imei deo
li h r m rfologice, ca in ce le doua versete din Luca XII, 47-'-t; 8 ..• 

yvoO~... oo:plcrete 'lto).A<X' ô ôz µ~ 1voùç... ôcxpfoe'te t)..lyi; (p . 53 
1, 17-21), unde oo:plaete trebue, evident, îndnptat în ôo:piaùo:t 2• 

11 i r l, în pasajul din Rom. II, 24 : Tb yètp ovoµo: toO 0eo0 at' oµ~ç 
1 atpY)p.atte Ëv to!ç zOveat (p. 105 r. 29-30) trebt:e restabilità 
l 11 1 nt ~Àcxai:pri µertcxt, a9a cum cere sensul, cum sta tiparit în orice 
t d ~ ritica a N'. T. 9i Ct:im se gase9te 9i în NDK, de9i aparatul 
11 1 11 însE mne acest amanunt. 

c ea9 sfiidune a editorului faja de gre9elile copistuluiface 
ngàdue în text enclitice alipite de cuvântul precëdent, ca 

1 1• · · ul din Joan III, 5 (p. 78 r. 25), unde èàv p:fi'ttç trebue re-
1 ll llllit i <Xv µ'fi ttç sau Ioan V, 14, (p . 90 r. 20) cti lectura xerpo't 
1 1 1 loc de xerpov tl crot 3 sau, iara9i eOÀoy'f)awae în loc de 

fJy~aw as in citatul din l sd. CXLIV, 2 (p. ror r. 4) 4• 

l J·: Jrept ca uneori Citatele biblice pot ajuta la stabilirea ~nui terminus 
/''" ' 1/IMlllpentn\ datarea ms în cazul când am descoperit sursa lor, riguros da tata 
f11 , fi 1). t\ s s o, St1.idi i istorice greco-române , I. Bucure~ti 1939. p. 31). rn caznl 
1111 l 111 , fn HI'.\ , cl a t are a m annscris11.lui s' a fkut c11 <\estu,la precizie, prin al te mijloace 
• I 1.p11l dn K traducerile vechi româue~ti ale Scriptt\rii - c11 difereute notabi!t:: 

1111 1 I - pot sluji pentru o datare aproximativa. Ill\ tot a~a stau lucrurile c11 
1 gr ce~ti, care, in sec. XVII , reprocluceau in mod stereotip un text curent. 

No slujim de textul critic al N. T. editat de E b. Ne s t 1 e, · N_ovum. 
/ 1 l 11111~ 11lu111 graece et gennanice, ed. XIV, Stuttgart I 935. Dar chiar în lipsa unu,i 

1jt\tor, t\n editor putea t\~or face emeudarea pe baza clatelor textului însu~i . 

lm trin constructiei !;li omofouia têrmenilor omologi, cerea ~i o identitate de 
nltfel NK au 8œp!ono:t ~i .. varianta" nu e meutionata în aparat. ,Aceea~ 

lt• rea §i emendarea lui 'ltoÀÀa in 'ltOÀÀac;, cum a fil.eut K. 
~ Il b . Ne s t 1 e, îu N. T. ed. cit., p. 243 are xeip6v oo[ tt. 

'l'rebue sa observilm cil editorul ne asigurase (p. XLVI) ca - milcar 
Il ltntele din Scriptura-aceste alipiri, protivnice oricarei traditii în scrist\1 

, vor fi d,esfacute. Vezi ~i m1i sus p. 122 n. 1. 
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•. -
Cu privire la citatele patristice nu ne putem alâtura editoru

lui, când men}ine·în. textul acestora vulgarisme prea evidente ca· 
sa le putem .·atribU:i 'aÜcuiva decât copistului", sau În cel mai bun 
caz arhetip:ulùi ivr.o: Astfel forme ca -cou<ta: (p. I4 ·r. 18), 'într'un 
dtat din Grigorie Te9t gul sau xa6a: într'altul datorit lui Ioan 
Damaschin lp. i7 ~: g) trebuiau coborîte în ~parat 9i '.nlocuite eu 
formele r i spective pe care le dau edi}iile celor doi parin}i, chiar 
<laca ne lipsesc încà ~ditiile critice, pe care le-am fi dorit. · 

Cola1ionarea edi1iilor. De;;i, . CUm am vazut 1, tehnica edi
tiilor critice, prin 1eprezentan'j:i ai ei dintre cei mai r~puta!i, 
recoajanda; în. general alte criterii de editare deéât acelea pe éare 
1e-a Îmbra}i;;at editorul ·nostru, tôtu91 aceasta fidelitate absoluta 
fa'j:a delextul lui Parisinus 9i consemnarea celor mai neînsemnate 
<leosebiri fa}a de textul dat de pdncip_alele edifii grece;;ti ~i-ar 
fi putut avea un folos: ne-adi dispensat sa mai rècùrgem _:_:pen
tru orice nedumeriri-'-- nu numai la manuscrisul grec sau la copiile 
lui fotografice, dar nici chiar la vrrnna diti edi}iile O:NDK, ' odata 
ce toate variantele se gasesc în aparatul edi}iei â,~ fa}à 2. • ' 

Ca sa vedem întru cât aceste scrupule de mefoda ;;i-au gâsit 
-consecvent aplicarea în înse9i filele acestei edi}ii, am stiàbatut un 
numar de pagini ale acesteia, mai exact docazeci ;;i èinci, care 
se succed, lua:te, însa, cu totul la întâmplare ;;i anume pag. 83-107 . 
Cercetarea a trebuit sa se margineasca la rezultatele colci tionarii 
,edi}iilor eu textul lui Parisinus; a9a cum su~t consemnat-e în 
~paratul critic. Eventualele g:re;;eli de· lechlra ·ale . ms nu le-am 
putut surprinde, neavând la îndemâna copiile fotografice, care 
i~au sl ujit editorului. Pe de ~ltà parte, chiar ~xaminaréa ~para
tului a trebuit sa se margineascà la edi}iile· desemnate pri:U siglele 
N ,'D ;;i. I<Ç, edipa olandeza din 1667, nestându-ne la· dispozi1ie 3 • 

1 v~zi m ai sus; p. 120._ 11 . 3 . 
. 2 Dupa câte am pu tut controla , se face o ~xceptie numai pentrn forma dia

ledala 1hop.[, lntrebuintata consecvent (eu o singura exceptie) de Parisinus !1Ï 
.avânâ pretutindeni in editii corespondentul din limba comuna : 6.x~µ:' Dupa ce 
am fost avertizati în Introducere· (p. XLIII ) de aèeasta par ticularitate, ecÙtorul 
n 'a mai relevat--cu drept cuvânt-în ~p_arat aceasta deosebire. între ms ; i editii , 
-0ri de câte o_r~ revine ea . . . · . .. . . 

3 Evident.cil' am tinut seam.a de cele trei Errata (!1i Addenda) venite - la 
intervale diferi.te- în ajutorul edi~iei lji anume :. 'prima, la p. 352 a publicatiei ; 
.a doua, pe o foaie volanta, i·nfrodusa înti~un num~r ~e exemplare ale editie.i; a 
freia , în sfâr~it, alcatuita de d . Teodor M. Popescù, la fine le "recenziei sale asupra 

( . ... 
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, acum, diferen}ele de lectura dintre cele trei editii i;;i textul 
t•di at al lui Parisinus, care nu se gasesc consemnate în aparatul 

i tent. 

p. 83, 

p. 84, 
p. 85, 

p. 86, 
p. 87, 
p. 88, 

p. 89, 

p. 90, 
p. 91, 

p. 92, 

p. 93, 

p. 94, 
p. 95, 

P· 96, 

P· 97, 

I · 98, 
p. 99 , 

I · 100, 

1. 101, 

p. 102, 

3 Èvepyiœ; 0 Il 7 ~~è: N Il 10-11 &U&acm 0 Il 't 2 ifao
µbwcoc; ] ibtoµévoucrt ôè: 0 Il 16 mcrteuwvte; N Il 18-
œèa61,oet; N, o:fo011crixt; 0 Il 24 ofµ& tou ] c tµix toù N_ 
8 l;:w~v ] ~lwvtov add. OK Il 16 r.xptôéôoto O. 
9 toutov ] orn. D li xœÀwouv11 D (~i nu xixÀoaUVîJ, cum 
cite~te editorul). 
4 ~tetixoucrtv D Il 12 r, youv ] orn. 0 Il ~8 µézpt N. 
7 oùv ] orn. D. 
5 Ëp.1toôiÇo'Jcrtv NOK Il 8 ·Exoucrt K li 17 ôtaÀGtJl&rivoucrt•;-
0 Il 31 XIX'ti'JYOPi NOK. 
5 Çuv~6etixv NK Il 22 Èmzp6Çuve N Il 24 .iix6€ô D Il auv-
tepq.i€v11v NK 11 29 ôwo'"\1 O. 

13 mieuttxà; 0 11 14 vrptûixt N Il 21 xixÀii D. 
3 (în aparat trebue notat : û1v ornm. ONK (nu ~i D !) 

Il 23 Ëvix; ] · &r.à ad. D. 
2 o7toù ] 3tt D JI 4 aôlvri N Il 9 ÉGtutov tou ] foutàv toG· 
D l! 12 Àé1oucro: ] ornrn. NOK Il 21 •f;Àmpev N. 
7 ytV'Y)te.tt D Il 8- 9 c:bt6 ttva NQ_ll 7ttcrtew; ] xxt ad. 
D JI 18 xa;l] toù; ad. D Il xGtÀà N, av xœÀd: D, xocÀi K·· 
7 &ivixoç N 1 1-~è: NOK. 
5 Litixt1 ] 3tt 0 li 9 itoq.io; D Il 15 ~p0ov O. 
13 Ëyxa;µ[Çovtixt ] ·(ixµiÇovtœt D Il 14 eèal. ] eta!v. xix! D 
l ôeôoÇixa~tÉvov N Il 16 t~ ] t~v ND. 
1 Çw~v. D 1 µix N Il 7 ,'Joewpi')te.tt D li 10 (în aparat tre
bue notat: tpixÀfJ.l:lôov OND (nu ~i K !) li 25 &1to61XÀ7JtE
NOK. 
1 V.7t!; J U-.!; NOK il 27 ~p.wv, ] xcd ad. O. 
1 xixyw K 
5-6 ),o·nwv D 11 13 tà ] orn. D 11 14 ~µâç N 11 19 "Oi; K 

Il 27 &cp' J Ëcp' o. 
1 7tveu~tixttx·~ .NOK Il 9 &7te.tyyeÀÀoOcrt ND Il 23 Èxot
%E!to N. 
2 Y.xi J orn. D li 3 ïdxer K Il 4 xixti N li 12 ttµi N-

Il ' ' 111 l lu ·rllri (vezi Biserica Ortodoxif Romând 63 (1 945) , p. 385 n. 1) .• Dupa 
Ill • 1 r~ nzentului , ace: stii errata ,,a fost controlatii l]i însuljitii ln totul de. · 

1tlt11rll ne st i ciirtï ' . 
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p. 103, 3 sp.7tpo.crÛZ'I . 1:0.Ù K Il 4 . X'tfo-µ.cc 'tô~ K f 7 c.dm)v ND Il : 
l'po:cp·~ ND Il 20Ç11-cq.K 1 biv ; D ~ ll _ 22 fpaqi~ NDJI' 
26 "(LVWV'tO:t 0. . °:' ' . ,. , :; ' 

p. 104, 4 o:ô't6v K Il 11 y&p NK Il 17 o/..6.v D Il L.3 Ill; cp11cnvD. 
p. 105, 12 v& N Il x~/..& NK Il 29--:--30 ~/.,µcrcpYJ~tzr'to:t NOK. 
p. 106, 5. &yt&Çwµ.z'1 D IJ ·20 o:ô'tYj ] ixô•iJ NOK. • 
p. 107, 12 · µ.~v 0 11 13 ~µêlç [) 1119 xàv N .:~ ·· 

' . ' • 

0 examinare, chiar superficiala, a complectarilor de mai .sus 
încredinteaza w;;or pe oricine ca acribia edito1ului î9i are eclipsele 
ei 2 ;;i ca cercetatorul nu poate reconstitui, eu ajutorul aparatului 
-din editia de fata textul editiilor precedentè, f~ra a mai recurge 
Ja ele. Ceeà.-ce e mai grav -e ca multe variante ùu sunt numai 6r

tografice 9i ca cele din D, de pilda, pot ajuta la stabi)irea · aportu
rilor dintre copiile grece9ti ale, ,,Marturisirii Ortodoxe' ', folosite 
de editori 9i azi pierdu te, 9i pot cont~ibl,li, astfel, la constituirea 
În viifor a t!.nui text, care sa nu fie ;nu~a\ ;reproducerea fidela. a 
unei singure c6pii. 

Edijia traducedi române~ti. Texttilui giec a. M. O. îi u-r
meaza, în aceea9 eèlitie,. reproducerea fradûcerii române9ti dato
rite logofatului Radu G~eceanu 9i puplicate !a Buzau, in 169! , 
-dura ce în Introqucere (p. XLIX-:_LXVUI),·editorul, de astadatâ 
Diac . . Gh. L Moises eu daduse un adevarat 'stUdiu, foarte docu
mentat, asuprn edi}iilot, pe care' le~::m avut t·raducerile' române9ti . 
de ,,Marturisirii Ortodoxe" 3 9i · câteva ·precizari asupra felului 
ci1m a intê!es sa re·produca vecliea talmadre a lui Greceann 1n 
_i)nblicatia de fa ta. 

1 T~~bne sa se uoteze cil numiirul pag. de t ext cerc~tate de i:oi (p. 83-107), 
r eprezinta circ·a a !japtea parte' din întinderea· întreg.ului text !]Î cil, flkând pro 

p•:>rîin. numiirnl omisiuuilo r :ii al eror1~or (chiar uecolationând din nou pe 0 ') 
e cousiderabil. 

• 2 E drept di opera decolationnre .a textelor în vederea unei ediJii e, adesea, 
.o munca ingrata !ji evitarea or.icarei omisiuni sau lecturi. gre!jite .~ greu de ~iti~s:' 
~ll e, însa, mai puÇin adevarat d\ în c.aznl de fa ta sarcina :editorului a fos t consi
derabil ü~urata de faptu.l cil a· fil~ut colationarea dupa te~te imprimate .. ~ï iiu .dupil 
m a nuscrise; astfd di.dificultatile de ordiu paleografic au fost, 'dela îucepu( Î nla
tura te . Credèm, de asemeni, ca cu gr eu s ' ar pute a sustine c~ omisiuriile de aseme 
nea uatura s ' ar datori, mai .a les, eonditii:or grele in càre s ' a facut éorectarea ·pro
belor tipografice (CL T. ""t , p '(i p es c u , Zoé. cit .. p. 3S5 ,' n. l ) . 

3 Peutr~1 bogàtia dàtelor noi in Introducerea Par. G. I. ~Lo i s ~ s c u sa 

;;e comparé.enumerarea editiilor (p: XL-X) eu ceea~e dàdea N. Ca. r . ~ o j ~- n ,' 
l.s!iw>a titeràt;1i•i(roinâne vechi I , Buc. '1 942, p, 96, care nu ·cunoa~te clecât zece 

·e<.litii din ~aptesprezece !ji vorbe!jte de o editie inexistenta clin Buc, 1853. 



,,)(.iltTl'HISIIŒA <ŒTlllJOXA" 127 

C'< n.tributia pretioasa a editorului la o mai buna cunoa9tere 
11 v , 'hii noastre litera tu ri §i chiar la istoria eclesiastica mai noua 
11 \ rii iese, 'însa, din obiectivele pe care le-am impas cercetarii 
l\O re. Vom face, totui;;i, unele observatii eu privire la metoda 
Il l 111 tâ la editarea vechii traduceri a lui Grecean.u . 

,' de prisos sa subliniem interesul pe care-1 poate avea, pentru 
l udiil asupra limbii, editan:a mEtodica de texte caracteristic : 

1i H . XVII . Reeditarea, potrivit eu exigenjele ~tiinjifice de azi; 
11 1 • t lor publicate, prezinta aceea9 importanja ca 9i editarea 

inedite sau utilizabile doar în editii mai noi, defectuoase. 
lit~rile lui N. Drà'.ganu. $t. Pa9ca 9i J . Byck 1 , pentru texte din 

p lrn o. jumatate a secolului sunt doar tm excelént încEput. E re-
1 L b il ca 1 eeditarea ,,Pra voslavnicei Ma,rturisiri ", dupa tExtul 

puhl at în 169r., fà'.cuta-dupà spusele editornlui (p. LXVII)-
1 t ,,pentru a cinsti dupa vrednicie lucrul 9i înjelt:pciunea bà
l 1 n l r ... " câ t §i pentru a sluji la ,,aflarea 9i întocrnirea unei 
1 111dn logii h:ologice române9ti" nu poate sluji , în aceea9 ma-

11 r , ~ i cercetarilor filologice. Cu un u9or efort de adaptare la 
ut le impuse de editarea textelor de limbà, considerabila 

11 llll a editorului ar fi putut fi folosita 9i de cercetà'.torii 
1 hH limbi române9ti. Principiile dupa care s'a calauzit sunt 
1 1111> 1 expuse îu introducere (p . LXVII) : . 

. . . am socotit cà nu este nevoe de o tra nscriere fonetica, 
<l arece talmâcirea acestei ca1}i este fa cuta in vremea d.nd 

da lupta între forme de limba mai ve.chi, care se stra
lu se sa ramânâ §i între forme mai no~, care cautà'. sa ia locul 

lor vechi. De aceia am transcris semnde grafice li. §Î ·k 
' ll ~ . întrucât din intrebuinjarea lor neconsecvEnHi pentru 
t • la9i su11et 9i adesea chiar în acelea9i cuvinte, se dovecle9te 

el putin tipograful, claca nu §i traducatorul, n'au putut 
r . deosebire între ele, dar ruai ale s ca gasim §Î forme scrise 
·u e, - a9a eu m se pronunjà azi §Ï cum bànuim câ se pro
nunta §i ~n vremea lui Constantin Brâricov ean.u. 

1 l • principii, atât de deosebite de ale editorului textului 
1 11• l c re se pot sprijini - e drept - pe recomandarile unor 

il t .1\ i metodologi 2, rapesc, îma , edijiei o valoare filologica . 

J ::-0: . l > r à g a 11 u , Crn inc1i vechc cari ~ rdkocz;1a11rl in A nua ni f Insi i l. de 

/1/11111• N 11/i,111r1/r1 (din Cluj ), l (1921-22) , p . 101-2; 8 + 4 pl.; ~ t . l'a ~ c a , 0 
l 1f~l1/l 11 11r 1111111tca111i necimosc-utd d·in secol u/ af X f 11-it'a. Cet mai veckiu ceas/ov 

111 111il11r•1 (llcademia Românii , Studi-i ~ i Cerct'flfri XXX\·1, l:lucure~ti 1939); 

1, Il r k>, Va·rlacm1 . Cazc111ù1, I643 , Bucure~t i 1943. 

' ' n d . p . D . Rn s so, Critica. fl',!_le/or ~i t elnl'i~a edijiilor , 1i. 2 G, n . I. 
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p. 103, 

p. 104, 
p. 1-05, 
p. 106, 
p. 107, 

AJ,. EI.lA~ 

3 sµ7tpocr8zy . wü K 11 4 . xi:bµa -coti K IJ/ 7 aùi:ov ND 11 
l'paq;~ ND Il 20 Ç11-ct K I ËYiv · D . Il 22 f paÇP~ ND'll . 
26 "(tVWV"tat 0. . . . . . . •". .- ; :; : 
4 aô-c6v K Il 11 ycép NK JI 17 6/..6v D JI L.3 th; q;"l}atv O. 
12 vcé N li xa,Àa NK 11 29--:-30 ~À~v<f'l)~teii:at NOK. 
5 . &yt&Çwµ.ev 0 Il 20 aô-rij ] aô-cij NO K. .. 
12 p.~v 0 il 13 ~µ<Xç P Il 19 xàv N : " 

. ' ' ' ' .•·.· 

0 examinare, chiar superficiala, a complectarilor de mai .sus 
încredin}eaza u:;;or pe oricine dl a cribia edito1 uhiï î9i are eclipsele 
ei 2 ~i di cercetatorul nu poate reconstitui, cu ajutorul ·aparatului 
<lin editia de fa}a textul edi}iilor precedentè, f~ra a mai recurge 
la ele. Ceèace e mai grav -e di multe variante riu su;nt numai 6r
tografice 9i .ca cele din D, de pilda, pot ajuta la st!J.bi,lirea aportu- · 
rilor dintre ·copiile grece9ti ale,,;Mart1:1risirii O,rtodo'.xe", folosite 
de editori 9i azi pierdûte, 9i pot contribl,li, astfel, la constituirea 
în viit'or a t).nui text, care sa nu fie numai,' reproducerea fidelà_ a . ... \ .. 
une1 singure copu . 

Edijia traducerii iomâ.ne~ti. Textului grec a· M. O. îi u-r
meaza, în ace~a9 eèlitie, rep~~ducerea'. fradl;Îc.erii r.omâne9ti ûato,. 
rite logofàtului Radu Greceanu 9i publicate,la Buzau, in 169i , 
-dura ce în Introd,ucere (p . XLIX-LXVIII), ·edltorul, de astadata 
Diac. Gh. I. Moisescu daduse un adevarat studiu, !oarte docu
mentat, asuprn edi}iilor, pe care le-au avu~t üaduce.rile· române9ti · 
de ,,Marturisirii Ortodoxe" 3 9i ' câteva ·precizarj asupra felului 
ct'.1m a inté!es sa n:producâ veche~. talmadre a lui Grecrnnu in 
_pu blica}ia de fajâ . . . 

1 'l' r_ebue sa se uoteze cil. nu~arul p ag. de text cercetate de noi (p. 83-107), 
reprezinta circ'a a !iaptea' parte' din întinderea' întregi\[ui text !ji ca, facând pro 

p0q:ia , 11tlllltlrul omisiunilo r !7Î ni erori:or (chia r necolatïonând din non pe 0 1) 

e con s i<lerabil . 
' 2 E drept caopera de colatïonare . a textetor in vederea unei editii e, adesea, 

o muuca ingrata !7i evitarea or.icarei omisiuni sau Jectud gre~ite .~ greu de ati~s.'1 

~u e , însa, mai pu tin adevarat ca in c.azul de fa t a sarcina :editorului a fos t consi
derabil ü~urata de f·aptu,l ca a ' fii~ut colationarea dupa texte imprimate. ~ï nu .dupa 
manuscrise, astfel ca .dificultatile de ordiu paleografic au fost , dela început , Înla
tura le . Credem, de asemeni, cil eu g reu s ' ar putea sustine ca omisinnile de asem e
nea naturil s 'ar da to ri , maLales, eonditii:o r g réle încàre s'a flicut éorectarea ·pro
helor tiJ?ografice (Cf. T. JY~ , P ·a p es c u , Zoé. ci t., p. 3S5 ;' 11. l). 

3 Pentrti bogatia clà telor noi .în Introducerea Par. G . I. JY~ o i s es c u sa 

~e compai:e-.enumerarea 'editiilor (p'. XL-X) eu ceea~e dàdea N. c . a r ~ o j ~- n ,' 
l slo·ria titeral-u l'·ii ' ron1û·ne ~ec h-i I , Buc. '19.p, p. 96, care nu ·cunoa!?te d ecât zece. 

-editii din ~aptespre7.ece !ji rnrbe!7te de o editie inexbtenta din Buc. 1853. 
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Cc ntributia pretioasa a editorului la o mai buna cunoa9ten: 
1 v ch ii n oastre literaturi 9i chiar la istoria eclesiastica mai noua 

1 \ l.\rii iese, însà, din obiectivele pe care le-am impas cercetarii 
l\o -tre. V om face, totu9i, une le observa tii eu privire la metoda 
1iri11 ta la eclitarea vechii traduceri a lui Greceanu . 

E de prisos sa subliiùem interesul pe care-1 poate avea, pentru 
t li liile asupra limbii, editarrn metodica de texte caracteristic : 

11 n c. XVII. Reeditarea, potrivit eu exigentele :;;tiintifice de azi ; 
t~ L . telor publicate, prezinta aceea~ importanta ca 9i editarea 

inedite sau utilizabile doar în editii mai noi, defectuoase. 
litarile lui N . Draganu. 9t . Pa:;;ca 9i J. Byck 1 , penfru texte din 

p i• ma jumatate a secolului sunt doar un excelent început . E re-
l' 'l bil di : eeditarea ,,Pra voslavnicei Marturisiri ", dupa textul 

pu! li at in 169r., facuta-dupà spusele ecütorului (p. LXVII)
tl ,,pentru a cinsti dupa vrednicie lucrul :;;i înteltpciunea ba-
11' Jlil r .. . " cât :;;i pentru a sluji la ,,aflarea sd întocmirca unei 
1 1.111lnologii .tEologice române9ti" nu poate sluji, în aceea9 ma-

111' , ~i cercetarilor filologice . Cu un u9or efort de adaptare la 
n}ele impuse de editarea textelor de limba , considerabila 

1mn à a editorului ar fi putut fi folosita :;;i de cercetatorii 
1 hii limb i române :;;ti. Principiile dupa care s 'a calauzit st~nt 
1 1111> k expuse în introducere (p . LXVII) : . . 

. . . am socotit cà nu este nevoe de o transcriere fonetica , 
d oarece talmacirea acestei carti este fa cuta în vremea d.ncl 

da lupta între forme de limbà mai vechi, care se strà
iuesc sa ràmâna :;;i între forme mai no~, care eau ta sa ia locul 

lo'r vechi . De aceia am transcris semnde grafice li. 9i ·k 
u e, întrucât din intrebuintan:a lor neconsecvtntà pentru 

n ·ela9i su net :;; i adesea chiar în acelea~i cuvinte, se dovede:;;te 
à cel putin fipograful , daca nu ~ i traducat orul, n 'au putut 

face deosebire între ele, dar mai ales ca gasim 9i for me scrise 
·u e, - a:;;a cum se pronun}a azi :;; i cum bànuim cà se pro-

1'.\ttn}a ;;i ~n vremea lui Constantin Brâricov eanu. 
\ · •. L principii, atât de deosebite de ale editorului textului 

1 • ' ~ i care se p ot sprijini - e drept - p e recomandarile unor 
d l l~ i met odologi 2, rapesc, îm:a , editiei o valoare filologicà . 

1 • ". l> r il g a 11 u , Cea ma·i veclt c rn ri~· rdl1<Jcz)1a1ul in A nua 1''111 In.si i /. de 
1-111111• N 11Jio11a /1! (din Cluj). 1 (1921-22) , p . i u1-2;ti + -1 pl. ; s; t . l'a~ c a , 0 
/lf~fi/ ltmT 1111111tl•111ui 11ec1mosc,utii d-in secol ul ut .Yr7J-fra. Cet mai veckiu ceas/ov 

111 111 1l iir ~ 1; (Academia Românâ , Studi·i. §i Ceral ifri XXX\'1, 1lucure17ti 1939) ; 

J, U y c k> . Vartaa1'11 . Cazanùi, I643. Bi1c ure~t i 194 3. 

~ C11 ri. p. D . R n s s o, Crit ica. to _k/or f i t ehuica ed·i! i ilor, }l. 2C>, 11. 1. 
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E drept ca adoptarea unor criterii mai ·. 9tiinjifice , de editare 
se lovea l}Ï ea de dificultaji 9i editorul trebuia s~ opt~ze între: 
transliterajie l} Ï transcrlei:ea fonetica interpretativ:a, sisteme 
ce-9i au, amâ.ndoua, partizani. adesea ireductil5ili 1 . Nu e, totu$i,, 
niai pujin adevarat cà'. partea de' ~rbitrat în transcriere .putea fi. 
restrânsa. In vocarea unei ep9ci de tranzijie, eu coe:x:lstenja .a forme: 
ve.chi ~i noi d,e limba, nu se poate face, fiindca, sub acest raport· 
orice epoca ~ una de tranzijie 2• Când editorul nu . po~te hqtart 
între inconsevenje grafice, datorite influrnjei grafiilor t .radijio
nale 9i coexistenta fonetismelor diférite, cel ma,i cu.minte lucru. 
ramâne, desigur, adoptarea . transliteràjiei, care ofera cerce~a -
torului un material,, pe care-1 va interpreta singur 3• · 

In transcrier~a sa, editorul procedeaza încà'. ~i m.ai radical 
clecât lasa sa se banu.i~sca in lamµririle .reproduse mai sus. Von1 
da numai doua-trei exemple, hiate din prefeje'le .lui Greceanu 
(p . 186-188). 

A~a, de pilda, vficnic e transcris ·ve§nic (p. 187r. 25) ,de9ï. 
forma CU C + cons. poate fi mai tn.ulf .decât 0 grafie tradijio~ 
nala. Forma Cantacozipo (eu o ), pe ~are o da textul , 'e înlocuita 
eu Can'acwirw· (~u u ) (p. 187 1\ . 18). De fapt amândoua for
mele sunt paralel întrebuinjate ; forma C antacozi no e îndf mai 
bine reprezentata, în tipariturile române~ti din sec . . XVII, ~i 
nimic nu ne îndritue~te sa 0 corectam pe baza p'rotlUnji~i ac 
tu~le ·\ Cât pr~v..,e9te formele ritmânesc (p. 186 r. n), _ miirtieri ~e [c-. 

1 Cf. N. 
. ' 

Dr il g an u, Tra11sc1•ierea textelor ci-rilice .în Hrisovti~ I (1 941), 

p. 49-57. 1 

2 Veziobservatiile judicioase ale lui :N. Dra gar,u , !oc ~ C'i t .. p~ 54. 
3 Ca în editia,,n~entiocatiî. (ve7i mai , sus p:. 12 ;. n ~' 1) a Caz:a niei l~i Va r

laam, te~t iinp! imat la r 6Ù, 'ded eu mai putin de ·cïncizeci de ani, îna inte à.e 
Pravoslavnica martitrisire a lui Ra~u Greceanu. 

4 F~rma Ça~tacozino (mai r ar: Catacoz·ino), a pare, pe l ân gi'i Pravosl~vn ·irn 
Mitrturisire ,i Buzau 1691, de care este vorba, iji în E va11g,f1el-ïe', . Bucurei;;ti 1683-
(Bian u-Ho do li· Biblioçra fia rqrnâneasca. v.eclie I , Bitcure~ti 1903 =B. R. V.!'....
p. 248 eyi 2so); 'A postol, Buc. 168 3 (B. R. V . I , p. '.!60) ;1B iblia, Btic . 1688. (B . R . V .I, 
p. 281, 28j , 288 ~i 286, unde autorii .Bibliografiei tr~nscriu gréljit: Cdntacu zino) ~ , 
Octoih, Buzau .1700 (B . R. V. r; p. 398). Dintre tipa riturile i:rtuntene române!jti , 
doar lvia·rgaritare, Buc. 1691 (B . R. V. I , p. 320} au forma Cant acu zino. 0 forma. 
dubla prezint11 riumele lji îii. greceeyte : pe l ân ga KœvyutouC7Jvo<; avem !jÏ forma -
originara - K'.ltœ~ou,'fj'iàç (Cf. Catacozino din Apostolul din 168 3 !ji Biblia din. 
1688. B . R . V . I , p. 260 ~i 28! ). Vezi C . . A 111 a _n t o s , .fi..ooootxa, Byz . Z ei t schr. '.!8 

· (1928), p. 14-1 6 11i nota lui D . A. Z a k y th i no s, Kix•1tœxouC·'lvàç-Kœtœ11ouC·'lv6ç,.. 
Jn °EÀÀ'fj'lt:otci, 3 (1 930 ), p'. 545-546 ; la finele notei , o completà re a ~ui Ama ntcis , 



.. M.\JlTt:ltl filREA_ ORTUDUX.\" 129 

(p . i87 r. 13), sfânt (p. 188 r. 31), toate în origfoal se sfâr~esc 
11 u. Suprimare~ acestuia, socotit probabil ca un -u, menpnut 

pt· baza unei grafii traditionale, e arbitrara 1 §Ï ele trebue tran-
·ri .: ritmânescu, miirtitrise cit, sfântu. 

J,a sfâr~itnl traducerii lui Greceanu se publica de amândoi 
t' lit rii un indice - de fa pt un repertoriu de cuvinte §i expresii, 
I ' (•] mai adesea de con.tïnut SaU de acceptie tèofogica - ÎUSOtite 
<l ·orespondentele lor în 1. greaca §Î latina 2• Un studiu as.upra 

Io rului editiei, în care s_a se urma~easdi ,,toate cuvintele 
h rice~ti, cuprinse în el, aratând cum au fost traduse §iÎ ln cele
l l L di tii" este anunta t (p. LXVIII) de editorul textului românesc. 
11 r îndoiala dl. va aduce însemnate foloase pentru studiul ter-:-. 
11il11ologiei teologice 9i - sa nadajduim--9i pentru cercetatori~ 
1 mbii române~ti 3• 

11 11 r \'lne i]i in 'E).À'fl'ILllct, 10 (1938), p. 406, într ·o receuzie la Ronillard-Col:omp, 
/ ~s du Lavra. Exemplele da te de Zakythinos (lac. cit., p. 545) sunt din sec. XV, 

1111 e gllsesc ~i exemple mnlt mai noi. Astfel cartea 1ni <_D. '.Fot i ad i 
I ' Il ll r g i, > IlapctÀÀYjÀOV <pt/.~aocp(aç ltal Xptarn:t•/t0)10Ü ... Constantinopol 1830; s ' a 
11 V rit de N. Logadis eu cheltueala toii ... · Kupiou Eûi:n:a&fou KcztlXY.ouÇ7Jvoii. 
( i l foaia de titlu). · 

l Vezi O. Den sus i a n ·u , Di·11 istori a anm/i (ii t1ti ·,,1f" final in li111ba 

11111/fmr in Anal. A cad. Rom., Mem . sec/. lit., Seria II, 27 (1go4-1905). p ; 27-jo. 
1 h 1p un grup de cousoane, -use mentine pâna dincolo de jumataÙa sec. XVI~! 
~t • uce e mai interesant - nu numai in tipariturï noi sau ·retipiiriri' (câ d: p. 

lt r11itri tare, ed. II, Buc. 1746) de texte, ci 'iÎ în hri;oave ale Ca11cela1iei moldove-
11 ~ J di u 1750'ii1754- (Den sus i an n, /oc. cit., p . 26-28). Ca -u se.gasea în Milr
wrr /1111'1', ed. I-a, Bncure'iti 1691, traducere a aceluia;; Radu Greceanu, fi'icnta 

111pr unà eu fratele sau $erban, aràtase mai înai11te Tiktin, vezi ibid:, p~ l, 

2 In forma lui actualll, indicele e mai degraba o colectie de materiale de 
1• un i ustrument de lucru . Yaloarea acestora este, apol, foarte inegala. l'e lânga 
1•or p ndente însemnate ca : Chemarea S/ântului D11h, +1 iitlXÀYjO~ç toô 'A1fou 
ll vr u 1~r.1t oç, invocatio Spi·ritus Sancti sau : nernprins, ltmp(jp'~itto;, inc·irc1m1scrip-

1i1114 , .'le da u 'ii altele eu totul banale ca : 0111111, èi.vOpomQÇ1 homo, sau minciuna; 
6 tji•G,oç, m endaciu m . De corectat : $i de la Fiul , lllXt ix t<Jii 8eoû (de fapt: 
Io ), et a Filio. A.semcïnai-ea I , 10 n ' are drept corespondent pe ôfio16tYjt1X, simi

/U11rli11c ci pe 0110L6t'fjÇ, similitudo (trebue restabiÎit nom., in locul ac. ce~ut 
il µ• a'ia cum s'a procedat, bunaoara, eu &'19pwit6t"YjtlX J, 46, refilent în ~Y9pai-
116t't)Ç, in vederea indice! ui, etc.) . 

3 Ajun'ii la capatul acestei li,mgi cercetari a noii editii , de care s ' a bucu-
1 , ln textul ei grecesc ~i românesc , ,.!l'Urturisirea .,Ortodoxa' ', vrem sa aràtaru 
dl 11 no u cât de multo socotim cape darul ce! mai de seama pe care ni 1-~-'prilejuit 
1 rJ " 11te11arul Sinodului dela Ia9i. E fiira îndoialà rodnl unei munci éonsiderabile, 
tl ac rntare a unei larg i bibliografii istorice ~ide punere la punct minutioasà a tot 
I' 11 a st a t în atingere eu Sinoclul dela la'ii ~i eu ,,Marturisirea Ortodo:xa" însli'ii. 

9 
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Incheiere. Concluziile studiului de faja , care a imbràji~at 
clin nnghiul sp.ecial al contribujiilor grece~ti, complexul de pro
bleine. ridicate ~e Sino~ul dela Ia9i, ~ide elabqrarea ,,lVIarturisirii" 
Ortodoxe' '. , vin sa _întreg~asca elem.entele cunoscu te .ale luptei du se 
de Ortodoxie pentru stàvilirea propagandei iezuite ~i penfru sal
v area unitajii doctririare_în lu me a slava de dinc~lo de hotarelelVIol- · 
dovei. Patriarhia ecumenica s 'a folosit de cei mai ale~i slujit? ri 
a i ei pentru realizarea unei solidarizari, în do_ctrina -~i atitudine, 
fa}a _de primejdia comunà, care sa depa9eascâ hotarele-înguste ale 
teritoriulni ei jurisdic}ional sau administrativ. $i ·astfel, lVIel~tie 
Syrigos se vac1e9te nu numai teo!ogui cel mài pregàtit al vea~ului 
sau, dar 9i un qiplomat, eu -grija ales, car«:! peste pre}uirea pe 
care ro cfü;;tigaserà de.sele lui cala torii în _ lVIoldova, v a 9ti sà-~i 
câ~tige prietenia ln.i lVIovilà, - é~petenia spi~itu~la -~ o!todoqilor 
de sub coroana 'polona, 9i în acela9 timp, î9i va èreea # legàturï' 
en însu9i }arµl lVIoscovei, in vremea când Ru9ii eau tau o întoarcere 
la izvoarele mai curate ale spiritualita}ii ~i t :ç_adi}iei grece9ti. 
In aceste împrejurari, 1-'arile românqti, ~ eu deosebire Moldova, . 
i9i iau, CU înéepere din ultiniii ani ai seçolului XVI, dar mai ales în 
prima juniatate a veacului nr~ator, func}fa de eleniènt de i~gatura 
între lumea slavà clin lÜsaiit 9iortodox1a greceasca, în forme care 
vor înlesni, inai bine de un veac mai târziu, acea s1mbioza spi~ 

-ritu~la grcco-ruteanâ pe pamântul românesc, "ca~~ a. fost paisia~i~
mnl. ,,lVIartUrisirea ortodoxà" înse~:i:nna, astfel, nti numai o pre
}ioasa tristallzare de dostrinâ, scumpa noua in spiritul 9i litera ei 
- care ~ru crezu t câ me ri ta o lunga:9Î migaloasà analiza de filolog
dar, mai mult, ea e însaii, pri~ 9edin}ele Sinoduluiie9e~n, prima 
con:sacrare solemna a colaborarii teologice greco~româno-ruse, în 
puterea -careia -stau ~;i astazi, desigur, d-estinele Bisericii Ra
saritului. -

AL. ELIAN. 

Istoria marelui nostru yeac teologic, veacui' al !}aptesprezecelea, ·nu se va niai 
pntea face fà ra Sa se foloseaSCa, la fieca i:e p as , rezultatele_,· CU greu Câ!ltigate de 
111uuca celor doi editori. ·E;i.::a uiinarea no astra a vnit sii fie . amanuutitâ, 'pe ma
sura îusemnatiitii pe care a recunoscut-o dela începùt bperii-; obserya tÜ:e pe care 
le-am filent cata sii fie privite-ca ,o dorinta cl~ adâncire, cu m tjloace .. p'ersonale a 
&numitor capitole, de complectare a a ltora. Opera însii~i ramâ ne ca o_pia tra milia ra 
pe drumul liLrat1irii teo logice române~ ti. 



ANEXÂ 

PRAXIS SINODAL AL LUI TIMOTEI, P ATRIARHUL 
CONSTANTINOPOLULUI, CIN IAN. 16i3. . 

Pergament de 60,6 c1~1. lung-ime pe H.4· cm. 11l.time . Dimensiunile , parti~ 
1 crise: 43 ,5 x 36 cm. Sigiliul de plumb de 3,8 cm. diainetrù ~i o,& ci:1 ~. grosimê 
poarta pe avers relieful obi'imdt al Maicii Domnuluï, eu Hristos sustinut de bratul 
~ t:ing ljÎ 'eu imlicatiile urmatoare , în majuscule , p~ care le tfansliterli'm, între• 

gi1:d11-le !ji accentuându-le. · ' ' · 

M(~•)rip 0(eo)u ~i 'J(ricro~)ç X(pti;;'t6)ç 
l'e reYers : 

t 'l\µ.60eoç èÀ$<:> 0(eo)u àpztmicrxo7toç Kwvcr'ti:tY'ttvo1J1t6Àswç 
vÉexç Pwµriç x(exi) olxouµrnxoç 7ti:t"t"pt&.px71·ç _ 

~.igiliul e suspendat de un ~nur din fire neîmpletite de matase albàstra, 

·nre st-ràbate pergt~mentul prin 8 orifidi, dispuse simetric. Paitea de jos a perga~ 
111entului este -alungitii eyi se men~ine - îndoita , datr;rita · ~nurului. Subst.'l~ta per
l(iimentului prezintii un n~1;1ar de, mici lacune, c~re afectea za rfinduril~ 16~17~ 
111- ·1:.? ~i 2+ Cernealâ neagra pentru text, ràdâcinie pentru semn,à_tura pa,tri-

11 rhului. Pe dos, de mâna _ lJeneficiarului : t Tou "t"ct'ltZtVOU Xà:1 &µpef)'tÙ>ÀoO 
tL(rJ't)pon:oÀlï:ou Ntïti:tli:t; llopqiupfo~ ~ 7tpàÇtç ~i indi :atia bibliotecii Ac:ade-
111 lei Rornâne : Daruit de Funda~iunea culturalâ l. C. Brati.anu la l Iulie 1921 1• 

' .. . ..; 

Patriarhul ecumenic Timotei 9i membrii prezenji a~ Sitlodul_ui, 
al caror nume se dau, ridid>: la treapta de lVIitropolit al NiCeü, 
1ypertimos 9i exarh a: toata Bythinia pe Porfirie, . proigume~ul 
M-rii Sf. Ioan Prodromul de lânga Sozopole ~i Mare' Protosinght-1 
ul lVIa rii Biserici, care se 9i hirotone9te de cât~e Patriarh 9i e investit 1 

' l1 toate drepturile aferPnte Scaum~_lui sau. _Dat~ 9i s~mnatur~ 
lemna a Patriarhului. 

t Ttµ.60( so;) Ui<p 0( s)ou &pxcs1tlcrxcmoç Kwv( cr"t"i:tv-nvou)1t( 6À)ewç 
vfoç ·Pwp.1Jç (xœl) ol.xouµevt'Ao; 7t(ext)pt&.pz71; .. 

t •o 't~Ç <Jùl't1)piaç fip.üiv 'Ki:t01)y7jt~Ç 'l.i:tt OtÔ&.crxi:tÀO~ - 'J(ricrou)ç 
X (ptO'"t"O )ç, b &e&.v0FW1t0~ Àoyoç, osryµœ 'tîjÇ E~Ç . i:tôtoV àya7trJÇ . 1tOtOU-

1J.IVOÇ, 'tO tèG i:tÔ'tofl ),oytxèG 7tp66œti:t 'ltotµœivecr0œt 7ti:tpèG "t"WV &elwv J µa:- 2 

/)'f)'tWV xa.l èmo>Jt6Àwv, xœ1 ot' i:tÔtWV àÀÀ1JÀOOtctô6zwç 1tctp!X 'tWV µstèG 
t œr, tœ x·û -&écret xœè tpém:) yevricro~~ivwv· ôtœo6zwv àxeivwv, t<î> xopu
epœl(~ twv 1faocr"t"6),wv llhpw 'tfit"t"t~v 't~V 1-èpwt71crtv 1tpos:itetetvi:t'to, oet- 3 

1 0 copie a praxbului sinodal 'de fa~a se p~stra in cod. ;76 al ;atriar
lll 1 d in Ierusalilll. Vezi Ath. Papa do pu los - Ker am eus, 'l!poco)..up.t'tlitlj 
ll 1 ~ ). 1~0Yix·ri, I, Pdersb11rg iS , 1, l;· 350, nr. 137· · ' 
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x.vùç cwtcp t·fiv t'ljÇ m(su:u~t)tx.·~ç 7tpocrw:cr1o:; t·fiv fa!crx.s~tv, &;1ayx.o:la'l~ 
•uyxi·1ouao:v mfo·~ 7toÀt'tEtqG xo:! 7to:v't1 •0 ~µnÉpcp yivst, xo:l o.'tt ··0·1 

4 È~tmcrtsuµ(zv)ov l •~v .•oto:ut7JV 'tliN Àoytxwv. 7tpoo&twv ~TJ..E{p7Jcrtv E>to:vèv· 
xrû aÇtov Elvo:.t ôsr, ÔLE~-i·(m o:ôtà 7tpoç voµiiç crwt7Jp{9uç, x.o:l µ ~ 1:cj>· 

5 \107J'tcj> Mxcp x.o:l 7toÀaµicp 't'ijÇ .aW't7Jplo:ç ~µwv 'tt6évo:t 'j eZç amxpayµcc 
o6EV XO:G 1tOtµÉVO:Ç XO:ÀOÙÇ X!Xt cXÀ7j6EtÇ È'.<Et\10.UÇ 'X.O:J,E[ ÈV totç fapo[ç' 
sôŒnsÀfotç, · •oùç •Yiv cJiux~v o7tèp ·twv 7tpoôti'twv 'tt6ino:ç, xo:l . &o:u'tèv · 

o 7tpotl0YJcrtV Elç D7t6ôsqµo:· 1 xa0&7tsp, Èx. toü hxnfou., toùç dµEÀwç xC!.L 
f,o:6u:.iwç i3to:xstµbouç 1t[,bç · t~'I . •oto:u•:riv È7tlcr~o:alàv, µta~w'toùç ôvo--

7 µ&Ç~v xxl oô r.oq.tb<Zç rintxpuç. Eèx6twç 0 ~11-. ~ t·fiç 1spo:pxio:ç 1 0to:= 
x6cr~i71atç {}slo: •è ècrtt xo:l mats6s•(o:t), xal ~ 'toü fap&vxou mzpoua{o:. 
livayxo:to: x.a6fo't7)Xê\I . cX7tO:V1'Gt;(OU, ©ç O"U\IEX't tXOÙ icû 7tO:pEX'ttXOÜ tW\I 

s XCIG't.à cJiux~v wqiEIJ1.twv xo:l ~ auvmv6nwv. 1 7tpèç.- aw•"ljplo:v: 01a7tsp· 
·(àp awµo: Étspoxlvritov ' ov, cJiux'i)ç . ôsrtat t'ijç o:ôtoxtv~toµ 7tpoç. t.è; 
xtv716jjvo:t, ·f,ç cG1tOOIJ7)Ç è~tµÉVEt 7tO:V'tcX'i't0:(Jt'/ dx.lv71t6v 'tE . x.o:1 cXVE'IÉp ~-

9 ï7J'tOV, OÜ'tWÇ O:t µèv 7tOÀt'tE~O:t 1: ~!XO"tÀE{aç XWptç, cX'tcG'X.'tWÇ 'X.Ctt tJU"{XE•· 
xuµÉvwç q;Épovto:t. A1 ô' ÈxxÀ71crio:t fapapxto:; ôlxa. ·fitot _èi.VEU. 7tpocrtcGt?U 
x.o:è 7totp.Évoç 7tv(suµit)txo0, è7t~acpo:Àwç 1tEpl t~ -&sro: x::û 't~v vo~ux·fi v-

h) àxptôs:o:v ôt<Xyetv 1 xo:'to:vo:yK6.Çwt(o:t). . .. 
'E7tEtÔ~ to(wv xo:Z'~ twv N tx71Éwv &.ytwt&-c'I) .1-i(71t)p6it0Àtç !iµo:pEr 

rv71afou &pxtspÉwç, &w 'tOÜ .èv Mt-ü &p;(tEfJO:têUOV'tOÇ, ÔtXIZtEU6Év1:0Ç auvo-· 
l1 ÔLXWÇ xcû È7tO:VIZÀCGÔ6vtWÇ t~V µ(71i:)p67tOÀtV CGÔ'tOÜ 1 ravou' x.o:l Xwpo:ç, 

ôaN · lyvoi Yi µEtpt6't7JÇ fiµwv . µ~ o~twç etbt~v àitpocri:&tsui:ov µÉvEtv, xcû: 
'tii o:ôi:fjç ÈX.xÀ7JcrC:o:crtt'Xà. t"T)VctÀÀWÇ cpépscrf1ttt x.o:l Elx'ij, xo:2 µ&Àtatci: tOV ÈV 

n cxôt-ü xptcr;iwvuµov 1 toü K(upfo)u Ào:ov tliuztxwç ôto:cp6ûpea6o:t, -~to:crx!tlio:
µév71 c:;uvoôtxwç 7tepl ~ôtljç,, iùps •ov 69twi (o:)i(ov) àv ,fapoµov&xotç x.aL 
tçv(suµo:t)txorç x(ù)p Ifopcpupwv, tbv ?tpo·~youµ(~v)ov toü aE:ôaa11.fou xcxl . 

,J> 3Etou µovceai:71p(iou) -x.o:l n; · o:i:)pto:pxtx.oü 1 g•( o:u)pon;riyfou toO ttî.tlo.u Ilpo~ : 
ôp611.ou -:toü &ntxpù l:wÇo7t6Àewç, tèiv xcxl µÉyo:v 7tpwtocrunûov t'Yjç . -x.o:fJ' 
~µa.ç 'toO X(ptcrto)iJ i\I(E)y(ci)À~ç 'Ex.û71crtcxç XP7Jf10:t~cio:Vta, avôpet ltVEU-·· 

u µo:ttxbv, x.o:l t!j xa:tèG 0(Eo)v àyw11) 'xo:l auvicrEt 1 xcel n;&a-1f dpEt'.~ · xEX.O:· 
tJ!-L7J!.t(Év)ov, xo:! ta tE -&ara: xo:Àwç 7tE7tCdisup.Évov, xo:I oÀwç 7tpo ii!Jv xÀÀwv· 
Zxavbv ·xo:I aÇtov t~v · tix6t7J; 7totµo:vtt'X.~V ÀEttoup•(to:v 'xa:l dva:ôÉÇo:cr6cct Y:aL 

1~ f)(so)u xapt1:€ 1 ÔtE/;cX"{EW Xetl slç VO~ttXÇ 7tOÔ7Jy~aett: aùJ't·~ptOUÇ. ~ÜV n;p/;, 
itoÀÀou oô ~t6vov fi j1stpt6t71~ ~µwv. xo:t itàao: o:üt71 fi xce6' ~µci.ç M(s)
y(&)À(71) 'Ex'XÀ7)ata: Èv .7tEtplo: èybsi:o, àUà xal 7tiXa0 fi µEyo:À67to.Àt'; 

fo xcet tiX 7tÉ.!Jl ~ 1 ÈmmEtO\I xo:I a~~O'I 7tpOO:'IE(f!WV7JcrE, xti1 ô~ t.Ji~cpW'I 'XIZ
'10\ltXWV '(EYEVl)(.LZVW') 7to:pèG tW'/ xa6EupE6ÉvtOl'I fapwtchwv , dpztEpÉWV'. 
xcel 07tEpttµwv· tOU füx.oµ7)ÔE[1jaç x(ù)p ro:ôpt'i)À, 1:00 8scrcra/,ovtX7)Ç x(ù)p 

11 Ilo:raiou, 1 toO Aetpiaa71ç x(ù)p 1'tµo6fou , toü Ilo:Àa:twv Ilatpwv x.(ù)p· 
0socp&vouç, -coü <l>tÀl7t[it]wv x(ù)p KÀ·~ µevtoç, .toù 'A&71vwv x(ù)p 0so-
q;&You;, tou,<l>tÀmitou7t[6]/:"swç x(ù)p '.lwc(aacp , toü füp[pofa~(?)] x(ù)p ~fwct-· 

1s crcxcp, toO MEcr7)µôplceç x.(•))p Kuitpto:vou, 1 i:oü i\fovEµôcxcriceç x.(ù)p '[w&- -
cro:cp, xi:tl- toü 'Aµo:asîo:ç x(ù)p , Tp71yopiou, twv èv &·,:cp itv.(suµcxt) ~
dycx7t71twv -f/1-~wv . doûcpwv xal ·auÀÀsttoupywv, . xcxl 7tpo tG>IJ aUwv ffexÀs-

1'l yÉncx tbv sZp·r,1.tÉvov fa~oµ6vcexov x(y)p Ilopcpupwv .• · 1 -ToO·tov ~ µs•p<6--. 
t71ç fiµwv yv-fimov µ(~t)poitoÀli:7)v t'l)ç &ytw-c6.tYJÇ · M(71t)poit6Àswç fü_. 

• • 1 ( 

· 5~6 Cf, Ioan :X, rr-1 6 . 
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xo: lo:; XEXEtpO'tOV'YjXE, "tf. ÈmXÀÎjO'Et 'X.CÛ xcépt't( 't(JU 'JtO:Vo:ylou xcû Çwo:p
ï,lXOU 7t\/(Euµo:'to);. ['Ocp]EÎÀEl 'tOlV'JV 6 0(0:À1jcp0E1; fapw't(cc)-c(o;) c;o-co; 1 '}J 

1 ~ (r1 't)po7tOl,Î't1JÇ füw;fa;, 07tZp'tltJ.OÇ xo:i eÇo:p1.o;· 7t&.cr·fJ; fü0uvt~;, 6 ÈV 
&·(l<p m(Euµcc't)t &·(cc7tY)tb; &oEÀcpb; fil.t<i)v x.o:l cruÀl.EtWJfi"{6ç, ch:ü6zrv 
al; t"fi[v] Ào:zoücrccv o:èmp &E60ev µ(ri'tJp67to/,tv, xccl 7to:pdo:6Eiv o:ôi;fiv 1 21 

1 ~( s)t(à) itfi•,i;wv 'tWv 7tpocr6v-cwv o:[ô]'t'i'j 'X.'t"fJf.l.cG'tWV x.o:l cfacécr'l)Ç Èvop[ccç 
o:ùt Yj ; , xo:l fapoupyErv &xwÀu'tw; µ(e)'t(à) x.o:t tfiç "tOû fapoû cruv'1p6vou 
i'fx.o:IMpucrEw;, xo:1 &.ytc([ÇE]tv &.--o:no: 'tov f.pta'twvuµov 'toO 1 K(upfo)u 22 

ÀO:O'J, x.o.:1 füQ&crx,~(V aTCO:V'tO: tZ 7tpo; t~UXlXÎJV O'W'tî)pto:V O'UV'tEtVOV'tO:, 
Œvo:·(\/Wv'tO:Ç a:.p(JCC'{lÇEtv, orco0tccx6vouç xccl OtO:"i(.Q\/OUÇ XEtpO'tOverv, x.cc1 Elç 
'CO 'tOO 7tpecri3u'tÉpou &Çlwµcc 7tpol3113riÇm, 1 7tVEUfJ.O:'ttxoùç 7t(o:'tÉ)pcc; Èl- 23 

x::t ~Jtcrtélv, &elouç x.o:I fapoùç vccoù; xo:0tEpoüv, xccl &.7tÀwç '1trX 'i otcc 'ti 
~pï,tEp c.mxà 7totE[V &veµ7toêilcri;wç, wç yvr1crtoç µ(1)'t)po7to/,{i;'Yj; füxcclaç, 
xo:! wv, X.al ôvoµo:Ç6µ(Ev}c;ç, xo:l o~ Èv ttÔ't'f; 1 'tYj µ(YJ't)po7t6À(et} eopt- 2-> 

àx61.t(ev}ot Èntµ6't( a)'t( ot} xÀY)ptxo ·, eô/..ixeb'to:t(ct) fepErç, XP7Jcrtµw't(o:)" 
-c(c; t) ifr,zov'teç xccl 6 Àomoç f.ptcrtwvuµoç 'toO K(uplo)u Ào:6;, 6µolmç 
xcû o[ Èv 7tcGO'YJ tîj [ È7to:pz]lcc o:ôtYj;, oipEiÀoucrtv o7toôéÇo:cr6cct 1 o:ôi;bv &a- 2s 
1~avw~ x.o:l µ(e)t(à) 'tYj; 7tpOcr7JXoucrri; -cq.~Yjç x.cc! EÙÀo:Ô<ic.:ç, xccl · orto-crfo" 
aacrF1o:t O:Ô't(:) xo:l O'JtO:XQUEtV' ècp' ol'ç a.v exot ÀÉ'(EtV ~uxwcpEÀÉcrt 'tE Y.C(t 

awt 'l)plWOEO'l, x.cû 7to:pÉï,EtV ccôttï> EÙTJWl.LOVWÇ xo:I eùzo:ptO''tW; 1 Ei'JtCCV'tO: 2ô 

d a16tcr1.Livo: Èxx.Àricrt::.:cr-c:x&. otx.o:twµo:to:, 'tèG &7t6 'tE x.avovtxwv i:wv fa
piwv, cruvot'X.E'J"lwv, 7to:vri·fu?EWV, Ç71-clccç xo:! i:wv ),omwv cruv~~wv t<i'l 
t6mp, x.o:! cruvi:péxztv x.o:1 ~o~FJEtv o:ôi;w xo:l 1 ÔEtxvt'.mv &ycG1t7Jv . xo:6ccpàv 21 

~cd SÔ7tEU1Eta.v· xc.cl yxp ~ 1t?OÇ O:~'tOV 'ttµ·r, x.o:! ÔE~tWû(Ç rcpàç 't~V ~µli>v 
1 u pt6-c(·fJ}t(o:) _ ôtc.c6o:ivEt, xc.c1 ô:' o:ôt'i'j; El; 0(eo)v, oG -cov t6r.ov È7tÉ;(Et 6 
..a. ' , , J. - , .. , 1 r: "\ , , ""' - "1- , , , rlliP XtEpEu; Em 1:1JÇ 1ri:;, 7tC.Cp OO xo:t 1:0v AUEtV xo:: OE'J"j.LEW E~OUv(ô!:\/ CX7tEt" 23 

À'i):pev· . tiicr::.:utwç x.0!:1 e:: 7.Ép ttç Èvo:nlov i:: 7tp.b; o:ôtàv 'toÀµficr(Ec) · bôi· 
eo:a6o: t, .'to i:otOU'tOV 7tp6; 1:~ ·r.p.él; 'X.0!:1 7tpoç ij( Eà)v Ôta.6 -~crei;( o:t). '06ev o 

OL00t o; xo:! j t'Y'jÇ 1to:p:i: 0(e)<i'J Opy?jç îtpOpYjf)~crE't(o:t} r,o:l '7tccpà: 't* ~!.LW\/ '2~ 
1.mpt6-c(71)-c(o;} È1trnµlo:; ~o:pu-c(a)t(o:ç) x.0:6u7toel..7J6î1crE-c{o:t). 

'E cp ' o[; a7to:crtv &rto)ûut(o:i) -cw 1Epwt(ri)t(<p) i:outw p.(71-c)po7to),C-c(Ti), 
liTtaptl~tw x.cc1 è~ripzw 7tlicr71ç 1 Bt'1uv1o:;, -cw Èv &yf<p 7tv(Eu1.~o:t)t &yo:7tY)t~> 3J 

~&Àtf iil ~ IJ.WV xcd auÀÀmoup·(1î> x.(ù)p Ilopcpupl(<p), x~1 ~ ïto:poùcrix ~l.LE~Ép(a) 
-, voêi tx~ 7tpél~tç, èv !-cet ,Çpx.cc-w, lo:vvvua:p(l<p)_ lv(otx.ttiiiv)o; ta-71;. 

'.l\µ66Eo; èÀs<:> f•l(ao )u &pxtrn1(-J"xo7to;) I\.wv('J"tc.cvt:vou )r.( é )À~wç 
vio:.; ' Pc!JµY); x(o:ï) olxc;1J~trnxo; 7t(o:t)ptipxYJ; 1) . 

1 Orto~rnfia ~i accentuarea documentului au fost respecta te, cu exceptia-
11 111 ri. lntrebuintatii. arbitrar, ~i a clirei prezenta n '-a . fost , in o.semeneo. cazuri; 

11111olutii în edi\ia uoastra. , ., . 
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RE SU Mt 
\ . ;,, 

J. ' arti~le commence . (pp-. 79--8.1) par des .considérations sur les circon..: 
stances qui ont' déterminé l ' ouverture . en Septembre 1642·, du ·concile dé J:i.ssy_ 

I,es déha ts , au sein dé ces /.~011férences tÙéologiquès", comme on les a plus.juste-
ment appelées, ont porté, en premier Ùeti, sur l'examen du texte latin de l i.E x
position tfe la joi , envoyé par Pierre M'. oghila, le métropoli.t;1l11 de l'Ck~a-· 
ine et notamment stir les points qui avaient provoqué des-controverses au çou·r s. 
des séances de ·-·u;40, du synode prodneial de Kiev. · Il s ' aglSsait .ck la place: 

assignée a 11 X âme~ iltUnédi:~ te ment a près la-' mort, et du moment de la COllS~CreÙon 
.. '' ' " des espèces eucharistiques (p. 84). Il ·paraît p_robable qu'on ait aussi examiné 

la Confession de foi attribuée _au patriarcli_e Cydlle LÙcar (p. 84 1 • Par contre, il 
n'a jamais été què~tion cl' aborder le problème ·de ·la validité du haptème des 
luthériens. La letti;e cle :Mékce Sy ri.g(Js a ti 'L'zar M ichcl l>éodorovitch, du i5 Déc .. 

1644 , oil l'oµ faÙ m enÙon de cette co1ifroverse canonique, concerne les séances. 
de N'ovemhrc 1644 <lu synode -permanent de Consta nti:p.ople, · ê~ non p~ s _l'oeuvrè 
<ht concile de Jassy, c\e t64'.!, COIU;lte 011 l'.a SOUVent affirttlé _( pp . 84- 86) .. 

Quelqnes pages sont consac'rées·:rnx (lélé:gnés grecs en\'oyèia 11 concile, J'or

phyrios , l'ex-métropolit::ii~t de Nicée'. et 1\'Iéll:ce Syrigos. Le . premier, peu ccn.nu. 
par ajlleurs , est un !cÙ~é. qui aYait visité la R,us~ie moscovite et s'est fait co1111.1Ître 
par u11e narrati.011 en vers d ' un voyage au :Ytont Athos , puhliée après sa mort 
par Jean Comn~ue (pp. 87-·89). Quant à Syrigos, le \?lus· illustre. théologien d_c son. 
si~cle, sa~· ie et son oeune sont mieux co11nues. Son f~tur h-tog!'.., pite devra ten.ir 
contpte, seulement, de quelques niannscrit:-i réc: en1111ent dfrouverts ou signalés ,· 
du 1 ôlc qt~ e Syrigos aura )otté d;ns la .. préparation de l'oeuvre)êgisla tiv·e <lu Pri1~~e 

·de ');lolrlade·; •FasÙe le J.oup, et se ga rdera d 'utiliser nomure d ' information-"> 

erronées qui le concernent et qui out fait fortune m ème auprès des plus-r éputés. 

l1istoriens de l'Eglise r~u.maiuè (pp. 90-93). I)a11.alyse .de la corresp'on<lance clu 

T7.ar Michel Fêodorovitch avec le marcha u<1 grec ·Je Cou~ta ntinople J ea IL l'etrov, 
et avec Sy~i-gos Jui-mè~e . fait ressortir que .{e clernier ,ne ~ ' est jamais attrih;1 é· 

' .-.~· .. ,~ , . . -, ... ; ., 

la paternité de ht Confession ot thodoxe de .Moghila_, Le théo!.)giên gre<: cle111a n~-

.dait J ' appui du T-Lar pour faire impri1}1er ·son grand ot~vrnge de polé !1iiq~i_e. 
anti-protesti.; nte , 1" Ay-tlpf>.,-1o:ç, et · non pas ·la Confess ir, n, qu ' il anra it_ présent ée 

comme son bien (pp. 94-r ?i). P our cc qui est de .l''Op99~oÇoç '.û~QÀOjto:1 on- H 

lève les i_uflueuces catholiques qu 'elle a-;;ubies , ·aans la première réd·action due 

:'i Mogh ila, nonobstant son caractL'rè nettement hostile à l ' .Eglise romaine 
(pp. 105·- - 109). Une discussion autour des livres dits. s ymboliques <le l 'Eglise, 
orthodoxe en g.!néral et de la Coufession de :!\l,oghila en partièulier , clôt la prc ~. 
mière partie de I'~rÜck (pp. 109-ITo). · . 

I, a seconde. p~rtie (pp: i r o --r 30), est consacrée aux manuscrits et éditions· 
cle la Confesion et a u-complexe de questions suscitées par la dernière édition _du 

' texte grec, publiée en 1944, d'après le l'aris $r. 1265, par le P. Nkolas )<I. ;Popesc'o, 
.professeur à l'Université de Bucarest et ·Membre deVA.:aclémie Rouma ine. On, 
s'attarde également sur .l'établissèuieut ·d\1 'texte et snr la la_;11;_u~ . qui représente

le type habitue.! de la 1t°'6oµ~À~uµi·1"l du XVII-e siècle, a.;,.ec cle fa;b!es traces 

dialectales el les inconséqnnces o:i;.dinaires dansyempl~i des formes et du lel.:iqne· 
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(pp. 113-ny) . L'apparat critique y est soumis •tussi à une analy5e minutieuse . 
Après a Yoir formulé des réserves sur les principes m êmes adoptés par ! 'éditeur 

pour la constitution de l'appara t , l ' auteur protty e que ces princi11es , si a rbitrai
r ment choisis , ont été loin d 'être scrupuieu sement ref. pectés par le savant édi-

•11r roumain·. Une collation plus attentiv c ùn Paris gr. I ~65 et des éditions plus 

11 ncien nes de la version grecque montre, dans l 'apparat critique , de nomhreuses 

0111 111issions de variante~. souvent précieuses -pour l ' établ issement du text e 
(pp. 119-126). . 

A u texte grec fait suite la rt'- édition de la plus ancienne trad uction rou-
1110 ine rie la Confession. On doit regretter quel '~diteur, cette foi3-ci le diacre. G . i. 
M.oisesco, n 'ait pas voulu fournir un ~xte qui fût utile non seule1nent aux théol"
i.c l •ns, mais a ux philologues aus:<i, en adoplant un système plus rigoureux pour 

ln trn nscription des caractères cyrilliques de l a traclnction en ancien roumain, 
11 I Û9 l (pp. I 2(-L!9). 

L 'Annexe (pp. 131--133) comprend l 'édition diplomatique de l'acte sy
unclal inédit ùe 1613, qui confirme !élection de Porphyrios, le futnr délégué au 
•nn ile de ] assy, comme m.:tropolitniu ùe ::\icée. , 





INVÀTÀTURILE LUI NEAGOE BASARAB 

PROBLEMA AUTENTICIT A îII 

INTRODUCERE 

Inva}aturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Theodosie, 
o carte sla ona scrisa în Tara Româneasca, tâlmacita încà <lin 
v acul al XVII-lea în ron:ârie9te, într'o limba aleasa, limba lirIL
p cle 9i strânsà, eu ritmul ei special, care astazi s'a ~);erdut, a 
tr zit din vreme asupra-i aten}ia istoricilor 9i litera}ilor moderni. 
In. a din I843 Ioan Eclisiarhul a tipàrit-o în Bucure9ti 1 , soco
. ind-o drept o carte bisericeasca din pricina comorilor de pilde 
, l sfaturi evlavioase ce cuprinde . Dar acest prim editor 9i-a înga-· 
l.uit, cum spune 9i în titlu, sa îndrepteze , schimbând adesea 
l ·.·tul cel vechiu, dupa cum i se parea lui mai ·potrivit. Curând,. 
l t ricii începura sa folôseasca ,,Inva}aturile" ca un isvor pentru 
1 .oria noastra , din pricina cuprinsului politic al unor capitole, 
' lllll sunt cele despre purtarea razboiului, trimiteiea 9i primfrea 

liilor, ospe}ele domne9ti, judeca}i. Cel dintâiu; Nïcolae Bal
l"S u, în Pitterea armatd în '[ara Româneascd, aparuta la Ia9i 

11 .r844, a scos din Invajàturile lui Neagoe unele 9tiri, ca sa îm
plineasca iuforma}ia necesara cartii lui. Dupa aceia, B. l>. Ha9deu 
ll ublicat 9i el parti din Invd!atieri în colec}iile lui de iSvoçi.re 
ni istoriei Românilor 2• I,a I895 aparea toata partea a doua ·a 

1 I1iucl{iitHrite bumtlHi §Î cred·inciosului domn al Tiirii R omti11 e$t'i, Neagoe 

/111 arab ciïtre / i11/ scfo Teo.iosie voevoll, îndreptate de sfintia sa pârintele Joan. 
1 · ll ~ lnrlrnl curtii Bucure9ti , i843. 

2 B. P . Ha s d. e u . Archiva isto ricâ a Rvnu1nilor, I ,- 2, iSC.5, p . n1-

1 ~J ~ ! Bul etinul Instruqiei publice, i8u5, August , p. 7G- So. 
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Invà}àturilor în Uricarit.l, vol. XXIV, ai-lui Theodor Codrescu 
(publica}ie postuma, Codrescu rnurise la 1894) 1 . ,-· 

In genere, problema autenticita}ii Inva}àturilo'r atribuite 
lui N'eagoe Basarab este socotita ca ·pornind dela cercetarile lui. 
D. Ru~so, dar nici savantul bizantinolog, nici ceilalti cercetatori, 
ca~i s'au ocupat eu chestiunea aceasta, n'au observaf ca th. Co
drescu a fost în realitate cel dintâiu caré ;;i-a aratat îndoiala pa
ternitajii lui Neagoe Vodâ ;;i a eniis parerea, rns1inutâ mai'. âr~iu 
de D. Russo, ca autorul InvaJafurilor ar ·fi un càlugàr : , ,'Nu 
s'ar putea banni aici mâna unui scriitor po~t,erior, care putând 
fabrica un diseurs funebru tinut. la moartea'lui9t.efan cel Mare , 
a putut sa faureasca ;;i ni~te Invatatp.ri pentru Neagoe catr~· 
fiul sâu Teodosie '? Fraseologia cea lungâ bisericeascâ, cuno~tin}a 
perfecta a Scriptnrilor, stilul cel teologië ;;i cre;;tin ne ·aratâ ca 
au~orul mai dègraba pare a fi . fost un pnrtator de mitra decât 
d~ coroana. Zicem aceasta ,eu .atât mai mult, eu cât odginalul, 
fost al lui $tefan· Cantacu~ino, s'a gâsit'la Antolii Si6n clin. Mol
dova, e_l . .Care poseda ;;i tt;xtul Discursitliti f 1mebrn a ltii 9tefan 
cel r Mare. Ctihoa!]tem - azi .. textul cronicarului Ma carie, v la.die.a 
de Roman .. Frazeologia cronicar?lui moldovan, lu a ta dupa cro
nicarul grec Manassie, né arata câ acest p10d de a compune dupà 
Scriptura era specialitatea diluga.'riior !]i a vlacliCilo~'' 2 • . 

. Dar când vremea cercetar}lor critic,e îù istoria · noash.â a. 
început, râposa_tul profesor D. Russo a pus în chip ~tiin}ific pro-· 
blema autenticita}ii :t. D. Russo ;;i-a aratat în chip . categoric
parerea ca Inva}atnrile nu sunt opera lui Neagoe vodâ, ci a unui 
cal~gar erudit . din veacul al XVII-lea, '·admfra't~r ~1 · ctitorului 
dela A ge!]. Auforul câlugar a scris aceasta lucrare pe temeiul 
unor scrieri religioase bizantine (în traducere _slavonâ), folosite 
în chip rnasiv ~i a atribuit apoi ·scrierea sa lui Neagoe ·voda. In
va}atuI . profesor clela Universitatea clin Bncnre~ti, de;;i a dat 

. I • J • • 

la iveala câteva din argumentele ·sale' în diferite scrieri, totm}Ï 
n'a av~ü râgazul sa publice înainte de sfâr;;itul vie}ii sale stu
diul ëiitic coi:nplet asupi:a acestei problEi:ne-. 

1 Inca din cS+r, )Iihai Kogiiluiceauu . amintea în ·.-lrhiv<i R omâueasciî 

T, p. 91 de ,,manuscrisul_ foarte interesant : 5/cituirea lui N eag-11 vodii i:<Zt re jitll. 

sdu. Iiste~greu de crezut cii aceasta compunere sa fie tocmai din v..reniea btt-· 

nului voeyod, dar 0are sa nu fie o prelucrare a .cartii ce , dupa. zisel_e -lui Rad.u. 
Grecianu , :Kea~u Yodii au fücut-o în 'l• iatd s»i'?" 

2 The~d -or Co,dre s cu , Uricu~iut , XXIV,~' 2-r3~· 
3 Intâi in s~rierea · Studi i bizanti~o -·Yonuine, Bucure~ti, rc;io7, apoi in. 

alte scrieri , care yor fi citate in cursul prezentei cercetiiri. 
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Dupa clescoperirea textului slavon al Invatatuiilor, la 
Sofia 1, ~i a c~lui grecesc la Mt1ntele Athos, là mânastirea Dio
nisiu 2, problema Invâtaturilor a clevênit, ca sa zicem a~a, inter
nationala. respre ea au scris învatati bulgari ;;i ru!Ji 3 !JÎ fire!)te, 
multi Români. Totu;;i, chestiunea autenticitatii pt1sa de D. Russ(} 
n'a fost cercetatâ pânâ acum într'un stucliu complet !JÎ de aceia · 
ne propunem în rândurile urmâtoare sa împlinim aceastâ 1acunâ. 
l e rezolvirea ei atârna putinta de a întelege o serie de fapte 
privitoare la istoria noastra ~i la vechea noastrà literaturâ . Dacà. 
I nvatâturile sunt autentice, ele alcatuesc un is,;or istoric pentru 
începutul veacului al XVI-lea românesc. Nu numai !)tir:Üe despre 
nrmata, judecata, ospete, dregatori !JÎ soli se integreazà înfre 
' tmo~tintele ce trebuiesc tinute în seama pentru i~toria acëstei 
·poci, dar ~i întreaga atmosfera n1istica ascetidi a lucrarii trenue 

<'onsideratà ca doctrina domniei române!)ti. Am avca clreptul 
sd spunem cà a!)a întelegea un donin român exercitiul pute:di, 
adicâ ÎPtocmai ca un a~"Cet pe tron care socoate domnia o po
vara , o încercare data de Dumnezeu, o ispita ce trebue suportat::L 
l impotriva, dacâ învataturile nu sunt autentice, ele nu mai 
pot fi recomandate istoricilor ca isvor de informatie pentru insti
t utiile veaculni al XVI-lea, iar alâturi de doctrina monalÏaJii. 

domniei, ce réiese din !)Îrurile de u1üilintà ~i lepadare de sin.::-
1 acestei scrieri, istoricul trebuie sa reclàdeascà aclevârata 

înfati!Jare a unui donm român, a lui Neagoe BasaraL în deosebL 
Pentrn istoria literaturii române luate în sèns larg, cup~irl

z€111d adidi !JÎ scrierile clin perioada slavona datorite RomânÙor,. 
11 11 punct de sprijin cronologic, a~ezat eu aceastà ~criere, î~i are 

1 rublicat !le P. A. La v ro v, CAoaa HaxasaTeAJ>Hhill aoeBOAhl aaAa-
lbCKoro loaHHa Hisro.11,St. Ftrg. 1904. . 

2 Publicat de Y. Grec u, bivü{11t.ztrilc lui Neai;oe J:Jasamb , i•ersùmea. 

11 r~ar1 scd , Ac. Rom. ~tudii *i cercetari . 19.p. 
3 St . Rom ans k y. J.Jalmreden des wa/.r1chischcn wojwoden ;\'ègoe l:Ja-

' 1m 1/i nn seimm Solin Theodos i1ts, ln Jahresbericht des Instituts f. rum. ~prache · 

"Ill (G. Weigand) , J,eipzig, 1908 , P. Syrku. K11 aonpocy onoAAHHHHK°k 
uoy11e11iH eaAawcxoro roenoAapti: I1oa11Ha Hsroe. în l1sailcTHJI OTA• p. ns. 
A 11a.i. HayK1s. Y. 1900 , p. !28.f-1307· A. I. üq:imirskij . BaJ1.aµic1CH MapK11 
A11peAi11 H ero noyqeallii:, ibidem X. l <JOj, p. 339-37.~. Inainte . de publicarett 

tului sla,- al Invataturilor, P. A. ·Lavrov inca din 1890 a prezentat un 
• l nrliu prclimiuar : CAoBa HaKasaTeAbHbill BoeBOAbl BaAawbeKaro Hi:lroll cr.1ay 

BOtH1ty 8eoAocho (Cuvinte de învâ~atura ale voevodului Yalahiei Keag~e .. 
· tre fiul sàu Theodosie ) in lfreHie 111' 06ryecTatl l1cTopiH H ApeeHOcTeH 

occlHcKHXll, 1~96 , IY, 12 p . . eu extrase dupà manuscrisul din Sofia . 
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însemnatàtea. 0 ·a.semenea scrie1e, eare învie literatura bizantinà 
aseetica èlin primele vea~u:d ale cre~tinismului i-asàritean; . èu 
toatà pogatia d,e imagiru, 0 lùerare erudita, dar conipusa dupa 
Ull anume pl~n UOU, ett unele eleme:µte UOl, .de eatre Urt 'eutor 
în aeela~i timp înv~tat ~i talentat, -nu face. parte din nici :Un eu~ 
rent literar la noi. ::N'u ave~ deci elemente de ~ompara}ie în.acest 
geri, este în literatura noastrâ. o sedere izolata ~i tocmaL de ·aeeia 
p;oblema autent.içitatii e~te .a~a de grea. Daea. scrie~e~ . este· dela 
începutu1 veaculùi al XVI-le.a, putem.· tràge eoneiuzia èa dupà 
aceia, pâna la primele seriei-i în române~te, · a ~rmat o lnnga vreme , 
de decâder~, inçapabila sa ~afdeà asemenea serieri'. Dad., 

1

dirn~ : 
potriva, o pu tem a~eza ca tre sfâr~itul perioadei slavon.e, în, pr~ij ma 
înfloriiii literaturii român~, atunei puh:in ·soèoti I nva{atu~ile 
ca floarea .rara ~ .. eu eare se îneheie ~1 eare rezcima epoea ·.medie~ 
-vala-slavona, . Q.upa eare u~ineaza imediat vre~urile noi. . 

.. 

'· 

·' 

". 

_ 1 IstoricuJ. rus A. Iatfn;irskii, care crede îri autenÜCitatea InvdÎtUwrilor, 

.a re cnvinte entuziaste àespre antorul !or : .. Prea a ldi .. s tilist, adânc ctige tator; 
·<lrept stapânitor !iÏ cnlninte uiora!ist , 4omnül scriftor se dovede!]te înainte ·de· 

toute un om î~telept": toc. o•it. -, p. 33_9 · ~ '· 
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Isvoarele contemporane, în special coresponden}a diplo
maticâ a lui Neagoe Basarab, ne îngadue sa ne facem o idee destûl 
de limpede despre cultura 9i firea acestui domnito'r muritc;an. 
dela începuttil veacului al XVI-lea. Ultimele cercetan au do
vedit în chip neîndoelnic ca el fiicrn parte <lin bogata 9i puter
.nica familie a Craiove9tilor, proprietarii târgului Craiova, mai 
târziu re9edin}a bani101 Olteniei. N' eagoe de la Craiova fusese un 
boier bogat 1a mijlocul veacului al XV-lea, dar slava neamului 
o ridicasera feciorii lui, Barbu banul, Pârvu vornicul, Radu,. 

reda 9i Danciul. Mari seniori_ feudali, ei ridicasera 9i rastur
nasera pe rând pe mai mul}i domni ai îarii Rom~ne9ti 9i ob
~inusera pentru familia lor reînfiin}area vechiului banat. al 
' verinului, eu sediul însa la mo9ia lor dela Craiova pe Jiu,. 

ridicata la rangul de târg. Stapâni pe o oaste locala olteana, ei 
. s coteau egali eu domnii scoborîtori din vechea dinastie a lui. 
Mircea 9i· a lui Dan voda ; oameni boga}i 9i evlavio9i, ei hüs: me
i sera la 1488 mânastirea Bistrita în Vâkea, trimeteau daruri 
Io a§urilor ortodoxe dela Sf. Munte 9i ocupau func}ii impor
t nte 9ila curtea din Târgovi9te. Mihnea zis cel Rau (1508-1510) , 
Humit a§a de tradi}ia Craiove9tilor, îi prigonise cumplit 9i-i ahtn-
1.( e <lin tara, dar în aceasta lupta eu marii feudali olteni, domnul. 
• te în cele din urma învins 9i înlocuit eu Vlad cel Tânar, fratele 
rn i mie al lui Radu cel 1\fare (1510) . Când însa 9i acesta pleaca. 
11 hea la glasul boierilor du9mani ai Craiove9tilor, ei fac apel 
1 Turci, eu ajutorul carora rastoarna §Î ucid pe domnul }arii, 
lmplu instrument în mâinile lor. Dar boierii olteni se saturasera 

ridice mereu domni <lin vechea vi}a, cari tot împotriva lor 
· ridicau, pe semne pentruca se sim}eau dela o vreme prea strâm-· 

lora}i de tutela e:s:ercitata de fra}ii dela Craiova. Ei hotarîra. 
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atunci sa pui~ în. practicfl un plan îndraznej, sa ridice în scaun 
pe un ul dititre ·ai lor 9i astfella începi1tul anului 1512 a fost impus 
clomn. din wila Craiove9tÜor 9i a 09tilor turce9ti patri.m;~ în tara 
:N'eagoe, fiul lui '.Pârvu ~-ornicul Craiovescu. Ca :N'eagoe era fiul 
lui · Pâtvu !JÎ nicidecum un membru al dinastiei domnitoare, o 
spun toate izvoarele istorice contemporane, Între cari ~i cronica 
}:'ârfr. ,,:N'eagoe vataful de vânatori, carele era nepot banului 
Barbuhu Craiovescul, feciorul Pârvului, iar a9a Ü numia câ este 
feci~r de donm" ... ,,Acdt Ne.agoe vodâ au fost fecior Pârvului 
vornicului, nepot de Jrate banului ~arbtJ Craiovescu"\ ,,À.poi 
Pârvule~tii... ati ridicat doum d·intr'însii pre Negoij v9~vod 
~i i-au pus numele 'Bâsarab" 2. · - · , · · 

Neagoe voda este .primul dcmn al 'J.'iirii Române9ti ales 
-dintre ·-bo1eri în locui' deseendenti1or vèchÜ dinastii. Pentru a 
pâstra ap'ar~ntele, el _9i-a zis în actele sale, f i1tl liti Basarab -voevod 
(cel 'l'ânar 14J6-1482). Dar nimeni nu uitase ca boierii în vre
mea lui. Vlad 'voda 'jurasera· domnului cà ::N'eagoe este eu àdeva
rat' I fiul no~tru ~i este ~i el ca !JÎ ceilalji boieri ai 'J.'arii Române~ti" 3 • 

Nici chiar V ;:ata lui Nifon Patriarhul, care face apologia lui Neagoe 
vodâ, rtu-lnume9te fecior cfomne~c, ~i ,,un cucon de· boïar'' ~i 
într'un pa~~j recu~oa~te forma! ca domnul era fiui "lui Pârvul 
vor~icul 4, iar fü1liàn11l BocignoUi îl cunoscuse , personài c~ boer 
privat' (che io esse~ldo in Valàchia, conobbigentiluomo privato) ~. 
ceiace n'ar fi pu!ut sii fie un fiu de domn sub ùn -voevod rival 
9i banuitor. 'l'ot pentru a acoperi uzurparea fâra qrept, Ne_agoe 
·ca domn 9i-a schimbat ~umele 9i s'a numit Basarab: Observàm 
<:a nu trebue sa ne în9elam: nume.le domnului nu este Neagoe 
·Ca pron,un,e 9i Basar_ab ca nume de familie, ci)~'eagoe boietuL 
transformat în Bas_arab .. ca domn, dci .9i acesta 'dill urma era 

1 ' - l 
. Constantin Capit a nul 1'' ilipe s cu (in realitate Radu 

Popescu) , Cronica , ècl. N. Iorga, p . 33 !] i 3+· Cf. ?i cronica lui I,udescu , care 
nullle!]te pe Neagoe, ,.un feciçi r de boiariu" (ed. Balcescu, p .. 238) . Precla Cra
iovescu, fiul !ni Pârvu , e arati\t <,le crouici Ca fratele r;1i ;Neagoe vodrL (Coust. 
"Filipescu, op. ·cit. , P• 42). - . . - ' ' 

2 M. Ga s t e r , l'ragrnentè rliutr' o croniaï a T<frii Româ·ne~t i, R ev·ista 

Ist oricli R oinânri , Vil , 193j , p. 159. 
3 Ga v ri 1 Pro tu 1, Via{a l11i Nijon patriarlml, ed . Tit Simeclrea. 

1>. u · ~i versiunea greaca, eù . V . Green , p . 133-1_34. 
· 4 Ibidem. cf. ?i p . 17 nume~te pe Neagoe ,,pninl leului" , iar, ,,leu!. ce! 

1uare" este Pârvul. 
5 Dei Chi a ro, lstori a · cleite moderne" rivoZ.itzi'cm-i della Valao/1-ia, ecl. 

]\. Iorga, p. n5. 
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1m nume de botez pe atunci. Numai dupa el s ' au nu mit Craio-
1,: ~tii Basarabi, de~i n'aveau legaturi de sânge cu vechii dom-
11itori . 

A~a dar, Neagoe fusese un boier oltean. Care putea fi cul-
ura unui asemenea boier la trecerea dintre veacul al XV-lea 

~ i al XYI-lea? Cultura slavonà era concentrata mai ales la curte 
~ i la mânàstiri ; riclicarea boierimii în locul vechii dinastii a fost 
lo ·mai cauza càderii limbii slavone în jarile române 1 . Se poate 
însa ca Neagoe sa fi ~tiut slavone~te; càsàtorit cu o cloamnà sâr-
1 oaica, fiu al unuia din ctitorii dela Bistrija, centru de culturà 
, lnvonà , el trebue sa fi cunoscut poate acea limba.' In orice caz, 
N agoe Basarab ~tia grece~te. Dupa cum spune Viata Sf . Nifon, 
N agoe era ,,fiul sufletesc" al patriarhului, ,,a càrui învàiàtura. 
, l hrana sufleteascà dorea întotdeauna s' o primeasca". El cera 
.~ocotitoriul lui Nifon, adica un fel de secretar al lui $i în convorbi-
1'11 sale eu patriarhul, Neagoe î1 socote~te ca un parinte 2• Nifon 
• n grec clin Peloponez, familia tatalui sa_u era clalmatinâ, dar 
r izatà ~i cultura lui era atonita, ca mitropolit de Salonic ~ 

li ] oi ca patriarh de Constantinopol nu putea fi clec-ât pur gre
sca. Invdf dtttra .data liti Neagoe era deci desigitr greceascd 3• 

Dealtfel Neagoe, care càlàtorise ~i la Constantinopol, s'a 
n onjurat, spre deosebire de predecesorul sàu, Radu ceLMare, 

d • lerici greci. Pe când sfetnicii biserict:~ti ai lui Radu erau, 
râ de grecul Nïfon, Macarie tipograful clin Muntenegru ~-i 

;\if xim fostul despot al Sârbilor, la curtea lui Neagoe puteau fi 
n lniji Gavril Protul dela Athos, 1'eolipt patriarhul Constan- / 

lin polului, mitropolijii greci dela Serres, Sofia ~i Midia, etc. ''. 

1 P. l ' . Pan ait es c u , Inceputiiri le l ili'raturii tu lintlJa 1·0111ân.ti, R e
l' 111 F 1111da/iilor Rcgalc, :o;ept. 1943, p. 601 - 62 5 . 

2G ayril Protul, op. cit., ed.TitSimedrea, p .169i ed. Grecu, 

p. 3. ,, •ifon fusese facut patriarlt eu sprijinul Marei , vâdm·a snltanului Murad 
11. Mnra era niâtu*n mare a Despinei, sotia lui ~eagoe. Cf. C. J ire ce k , 
1r8cli ic li l <' der Se1'bm , II , p . 246 . Pentrn origina Despinei , cf. I. C. l i i 1 i t i , 
/i vspina princesse de Valachie, Revistà Ist oriai R onuînif, I , 193, p. 241-250 ~i 

1: n r c e l Rom a 11 es c u . Nc:11nur it 1· ·lui Neagoe vodti, Craiova, rq40 . 
3 X en o p o l , I storia R omânitor . ed. III . vol. VI , p . 213: ,,este maimult 

11 ·t proba b:I câ Keagoe cnnr.17te1 aceastâ limba (greadl.), de oarecc el fusese 
Il 11•otltorul patriarhuiui Nifon _!a venire.l acestuia în Muntenia in timpul lui 
Il du lV, îusu~ire p e care n'ar fi pntut-o îmbrâca pe lânga un patriath i., rec, 

1\111• n'e.r f i !]tint grece~te de mai inainte " . 
4 G av ri 1 Pro t ii 1 Via fa l-1'i Nij<m, ed. Tit Simedrea, p . 29. 
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Ajutoarele date de el mânàstirilor grece.~tj :'d,in Orient, ·de .' imde
ar fi .pUtut èventual aduce ~i manuscr~~e de dir}i biserice~t~, '. sqnt 
înca o do' adà a ~i:J.clinariilui Neagoe Vodà'. ditre cultura_greccàscà'.. 
La curtea l_ui eran ;;i nnmero;;igreci în slujba lui, nu numai clerici,. 
de pilda· Antonio Policalas, solul trl.rriis de N'eagoe la . Roma 1. 

Poetul grec Maximos Trivalis a eomp~s în timpul domniei iui 
Neagoe o epigrama în stil ho~eric ~ greaca · veche, în care · î1 
nume~te pe dorrinul îa;r-1i Române9ti, divinut, epitet <lat de Homer 
lui N'est or, ;;i ,,marele conducritor ait rizboinidlor J\!Iisié'. Patriarhul 
N'ifon intervine la ,,marel~· rege" c.a Neagoè sa fie · a~ezit în ;;divi
ttele palate ale Ôlimpului" .. In aceasta ,poezié cu -' re:mip.iscen}e 
clasice, elen'ientul cre~tin lipse ~te eu desavâr~ire 2~ 'Neagoé ~li 
putea- în,sa sa 'aibil. cultura unui fin d~ domn crescut fa ~urtea. 
domnea~ca în veder:e·a domniei. Cuno;;tea ca boier în chip practie· 
liruba grecéascà ~i poate eea ::;lavotia; 'dar nu. a· avut .0 cre~tere 
domneasca, adica deosebità ~i supeiioara de aceià a celoi-lalti
boieri. Ca boier a fost întâiu vataf de vânatori 3, o func}ie en 
caracter semi-militar, vânatorii, cum aratà'. numele lor, erau în
saréina}i eu vânarea fiarelor ~i animalelor necesare . pentt\1 -re-· 
.zervele de carne ale curtii ~i o~tiriL Aceastà'. func#e arata cà Nea
goe era preocupat ·mai ales de lµpfe 9i d~· fâpte' practice,>âecât 
de cnltura. :Mai târziu, sub Vlad voda cel Tânar~ e nini1it èbmis,. 
adica demnitarul care se OCUpa CU~ caii dé cala.rie i]Î de _ biJ.taie 
ai cur}ii domne9ti ' . . N'e am fi a~teptat pentru un boiei înva}at 
mà.i 'degraba)a cariera de gril.matie 9i dë ·1ogofàt,-"prin èare. an 
trecùt aproape to}i boierii scriitofr din ve~cul urmator : Miron. 
èostin · (logOfàt) ; Udri9te 'Nà'.stnrel (al' doilea logofil.t), Nicolae 
Milescn (gril.matie) . Nic~laè Costin ·. (logofa.t)., Ràd.11 Gieciam\ 
(logofàt), Eustiatie. (al treilea l~gofàt). · N'~ est~ ' ca~ul ·însà eû, 
N'eagoe, care era considerat pe vremea lu1 mai ales ta un· bun 
militar. In adèvar, îri hipta di.ntre Craio've9ti 9i Mihnea voda,. 
dintre to}i boierii; el este ales Sa C(nd,ndi Ôasfea: care venea en 
Vlad vodà_; Neagoe coi:µanda ~na <lin ·çelê trei' cete ale , 09tirii. 
boierilor, el . câ9tigà'._ lupta dela Cqtmeana, nimicind oastù lui_ 

.. '' 
1 Hu r mu z a k i, Doc·umen!e, II-3·, p. 308-9. 

2 N. Popes c U:, Ni/on II patriarhul Co1istant inopot.ului, .Acad. Rom.,. 
sec. ist. Meinorii ser. II , XXXVI, I9r7, p. 791. · ·; · . ··-, .. 

3 Ga v ri l P"ro tu 1, Via/a _titi Nifoit, ed. Tit Simedrea: p: !r, . , 
4 Nu cred ca Neagoe postel~icnl (strator~icul) dln_ -a nÜ' 1492-1508 esteo 

acela~i ca :Neagoc Basarab. In aceasta epoca era el vataf de vilnàto:d. 
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rlr ' a, fiul domnului 1 . Neagoe avea oarecare experienta <lin 
1 ri treine, fusese la Constantinopol, precum ~i în ArQ.eal, unde 
11 l\ ~ i mo9ii 2, caci Sibienilor le scrie : ,,Din câte locitri am str ii-
111 t".tf.n U ngan·a, iarun turn maifrumos ca al vostrun' am vazut" 3• 

l lL f usese în Ar de al ca sol sau ca pribeag, nu ~tim, se frecase 
on · ' tuu de lumea apuseana. A9a se explicâ ~i o ciudatâ inifiativa 
11. lui în timpul domniei: trimite la 1519 în numele sau 9i al fiului 
11 N 11 ' 'heodosie, cât 9i al supu~ilor sai, papii 9i b-iserfrii romane 
t ' •r ·r a sa fie legat de ea prin alian~ii perpetuii pentru lupta eu 
'l'ur ' Ïi ·1• E vorba de papa Leon X, marele protector al Rena~terii, 
p 11 <nul lui Michel-Angelo ~i Rafael, la curtea caruia se înfa-
1 1 olnl grec trimis din Tara Româneasca. Domnul oblâduitor 
11 11 l ricii ortodoxe era deci în legaturi foarte intime eu papista9ii. 

ceasta e tot ce putem spune despre cultura lui Neagoe, 
tl Il . ·umpatatea izvoarelor : avea o culturâ de boier, nu de curte 
111 nm asca , mai mult militar decât carturar, eu unele legaturi 

• t•· ·~ti ~i apusene. 
idicat în scaun eu ajutorul armat al 'l'urcilor 5, domnia 

111 n înse mn.at, cum am spus, o uzurpare în da un.a. vechii dinastii. 
'l' r •lmia sa recurga la o gen.ealogie fal~a , o nedelicateta faja de 
1111intirea parinjilor sai, ca sa poata fi recunoscnt ca stapân de 

1• 1 tara ~ide catre boieri. Vlad vodâ cel Tânar, fratele lui Radu 
t 1d M re, a fost decapitat de pa~a care adusese în scaun pe Neagoe, 
•1 Ill are a câzut pe con~tifota acestuia ca o patâ, pe care za-

tl 1 Ili încerca s'o spele eu rugaciuni ~i jertfe. Acest fapt deosebit 
d nt resant pentru caracterizarea fiinjei suflete~ti a lui Neagoe 
111 1trab, mustrarea de con9tiin}a pentru o crima, este trecuta 
1 P onica veche a }arii: ,,Dupa aceaia, Basarab voda tare s'au 

l le moartea lui Vladu} voda, ce ·au chemat patrier;;i, vla-
'.I, piscupi, egumeni, preo}i, câlugari, diaconi ~i i-au strâns 

în cetatea den Târgovi~te de au fa.eut sfânt mir eu multe 
'iuni ;;i slujbe, Dumnezeu 9tie, la Sfânta Mitropolie, · care 

1 Ga v ri l Pro tu l , op . ci t. , p. 17. Scurta biografie a lui Keagoe 

il !'\, [orga, in Iutroducerea la editia Invâfdt urilor (Yaleni, i914), este gre

t ll : ~ 11goe n'a luat_ domnia împotrh-a lui.:i\iihnea , ci la rasturnarea acestuia 
11 Il 111u t Y lad cel Tânâr. 

2 \ ' cr e s s, Acta et epistolae, IY, pp . IL?-113 . 

a H li r m li z a k i, Documente, X\:-1 , p . :!87. 

d H li r mu z a k i , Documente, ll-3 , p . 30~-309. 
3 H u r mu z a k i , Documente , XY-1, p. 218, rnport clin Buda din 14 

l'1tl1r1111ric 1512. 

10 
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1 11• o., fiul domnului 1 . Neagoe avea oarecare experienta din 
1 1 t iue, fusese la Constantinopol, precum ~i în An;leal, unde 
11 1 1 ~ i 11t09ii 2, caci Sibienilor le scrie : ,,Di.n câte Zocitri am strii
/11 11 11 fo Ungaria, iarun turn maifrumos ca al vostrun'am vazut" 3• 

1 Il l' f usese în Ardeal ca sol sau ca pribeag, nu 9tim, se frecase 
11111 t •n m de lumea apuseanii. A~a se explica ~i o ciudata initiativa 
1 111 l !.11 timpul domniei : trimite la 1519 în numele siiu 9i al fiului 

11 11 ' l'h odosie, cât 9i al supu9ilor sai, papii 9i b·iserici1: romane 
1 1 r a sa fi e legàt de ea prin alianta perpetita pentru htpta eu 
'1111 1 •li 1• E vorba de papa Leon X, marele protector al Rena9terii, 
p1tl ronul lui Michel-Angelo 9i Rafael, .la curtea caruia se înfa-
1 1\ olul grec trimis din Tara Româneasca. Domnul obladuitor 
11 l 1 ,j ri ii ortodoxe era deci în legaturi foarte intime eu papista~ii . 

·east a e tot ce putem spune despre cultura lui Neagoe, 
il 11 ·umpiitatea izvoarelor : avea o culturii de boier, nu de curte 
d 11 11 l l\ QSCa, mai 111Ult militar decât carturar, CU unele legaturÎ 

1 1 1 1 · l· ~ti ~i apusene. 
Riclicat în scaun eu ajutorul armat al 1'urcilor 5, domnia 

111 1\ in.· mnat, cum am spus, o uzurpare în dauna vechii dinastii. 
'1'1 •1mia sa recurgii la o genealogie fal~a, o nedelicatetii fata de 
11 111 . 11 ·Jr a parintilor sai, ca sa poata fi recunoscut ca stapân de 
1• l ttJ jara 9i de catre boieri. Vlad voda cel Tânar, fratele lui Radu 
1 1 Mttr , a fost decapitat de pa9a care adusese în scaun pe Neagoe , 
1 1 JH are a cazut pe con9tifota acestuia ca o patâ, pe care za
tl l\ r ni încerca s'o spele eu rugiiciuni 9i jertfe. Acest fapt deosebit 
tl n t resant pentru caracterizarea fiinjei suflete~ti a lui Neagoe 
lin nrab, nmstrarea de con9tiinta pentru o crima, este trecutii 
111 <' r nica veche a tarii : ,,Dupa aceaia, Basarab vodâ tare s'au 

1 moartea lui Vlâdut vodâ , ce ·au chemat patrier9i, vlâ
tl •I, piscupi, egumeni, preoji, câlugâri, diaconi ~i i-au strâns 
1 op în cetatea den Târgovi9te de au fa.eut sfânt mir eu multe 
111 1-1 ·iuni 9i slujbe, Dumnezeu 9tie, la Sfânta Mitropolie, care 

1 G a v ril Protul, op. cit. , p. 17. Scurta biografie a lui 1'\eagoe 

tl1 1\. Iorga , în Introducerea la editia J.1 wclfiit11 r ilor (\"iileni , i 914) , este gre- . 
' Il : • eugoe n · a 1 uat_ domnia împotrh- u lui.:Mihnea , ci la rasturnarea ace~tuia 
1 11 r 111nt \"lad cel Tânar. 

2 \" c r es s , A cla et ep istolac, I\' , pp . II :.?-113 . 

:l H u r mu z a k i , Doc1onenlt', X\'.-1 , p . 187. 
4 H u r Ill u z a k i , D ocm n entc, ll-3, p . 30~-309. 
6 H u r mu z a k i, D ocument e, X\"-I, p . 218, raport din Buda diu 14 

1'1•h uurie 1512. 

10 
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iaste facutâ de dânsul. Dupa aceaia Basarab vocla au începüt 
a face milostenie mare pre la multi oameni, fa.eut-au 9i besearici 
~i mânastiri multe 9i aicea în tara ~i printr ' alte }ari 9i alte m_ulte 
bunatati au facut în lume" 1. Iar o alta vari§lnta a aceleia~i cro
nici spune: ,,Basaraba voda, ca1ndu-se de moartèa lui Vladuj, 
au chemat patriarhi, arhiepiscopi, episcopi 9i târgove}i, ca prin 
gatirea Sfântului :Mir sa îmblânzeasca mânia lui Dumnezeu" 2• 

A9a dar, dupa parerea cronicarului, întreaga opera evlavioasii 
a lui Neagoe porne9te numai clin nmstrarea de con9tiinja pèntru 
crima care patase urcarea sa în. scaun. Dealtfel, Ne~goe fnsese 
amestecat , nia car indirect, 9i în uciderea altui domn, a lui 1\'Iihnea 
cel Rau. Dupa ce Neagoe în frùntea o$tii çle "Q 9ieri î1 razbise·9i-l 
alungase clin tari, 1\'Iihnea î_ncercase a doua 0

1

ara sa ia domnia,. 
dar clin non fusese alungat de Craiov·e~ti 9i se adapçistise la Sibiu. 
Acolo însa 1-a asasinat ·pe strada eu pu9ca Dimitrie Ia9ici, ~uda 
Despinei, sojia lui N'eagoe . (era. var primar CU Elena, ma_ma 
doamnei Despina). Craiove9ti1 cari alungasera pe· domn, aveau . ' . ' 

interes ca 1\'Iihnea sa nu ra~âie în via}a, execu}ia 6 ·împlinise 
,,eu rugaciunile Sf. Nifon" ; o ruda a unuia dintre ei, anume 
a lui Neagoe, probabil eu 9tirea lui ;i_ 

Fire9te ca nu putem explica toata aC'tivitatea religioasa 
a lui Neagoe vocla, cum face cronkarul, numai clin acest pt1nct 
<le plecare al câinjii, sunt ~i alte resortuii suflete9ti de care tre bt:e 
::.ii jinem seama 9i de cari va fi vorpa · imediat. Deocamdata re
tiùem faptul ca ucideréa _lui Vlad voda a prov9cat . o adândi tur
burare lui :Neagoe, care s'a làsat ca un val de clolin pe dom
nia lui . . . 

Unul. dirt acele resorturi suflete9ti ,, care explica · domnia 
9i firea lui Neagoe voda, este mâ.udria de boier, a înviugatorului 

1 ~- I o r g ~1 . C1'onicile m u-11/ eue, Acad. Rom., sec . ist., X){:I 1899, 
p. 309-310. ;l'extul p rimiti v al cr01iicii, care a fost îulocuit mai tiirziu e u 

Via1à lui Xifon. 
2 l i i 1 t i s c h , apucl Sinca i, Cro·11ica. , ecl. Ia~i, i 853 , Il , p . i7 3. ·Ins 

criNia de p e IUorm â ntul lui Vladui la )-~i\ni\stirea Dealul: .. $ i au venit domn 

fo Basarab \•odr1 ~i fiincl luptii !jÎ au tiiiat capul lui Io Vlad voclri în 'cetateit 
Bucure~ti" . St. N i c o 1 a es c tl, · Doc·umrn te slavo~;ymû11e, p. 326, .cf. ~i Cro
nica publica t ii. de M. c: aster, op; cit, in R evista Istu·ricci R omâ-mT, ·-vn, 
p . lj9, ,,au fücut sfa t la s{à nta m etropolie p entru moartea lui Vliiclu î yodi'i". 

3 Despre uciclerea lui :\iihnea, . :i.V{ i 1 e s, S iebeiibürg-isclier lViïrg Engel, 

Bibiu, 1670, p. 7, A 1. Lape cl a t .u , ~loartaa lùi 1W i hneci pet Rrtu, în Con

voruiri L:iterare, r9r 6, p. 3r4- 325. Asasinatnl fusese exec\itat î~ stràda ~l e 
Dimitrie lac~ici , Danciul, fiul lui Basarnb cel Târulr (deci , dupa genealog ia 
oficiala, fratel e lui Neagoe) §Î Albul v is tie r. Uciga~ii fu·ra lin~ap de pop~r : 
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., i a osta9ului care a luat scaunul eu sabia. El scria Sibienilor : 

... ;;a voesc domnia mea sa va iau goqtina (impozit pe vite), caci 
nu vreau sa zice}i di este }ara fâra domnitor, ci o sa vede}i dt 
imnt clomnitor destoinic 9i are }ara aceasta domnitor" 1. Tonul 
H ' risorilor sale este trufa9 ;;i adesea amenin}ator : ,, Sa 9ti}i c.a 
' u voi face 'J'arn Bârsei, a;;a ca nu i se va cunoa9te nici locul" 2• 

n astfel de ton nu întrebuin}ase nici $tefan cel Mare 9i nu-1 
\'a folosi nici Mihai Viteazul, oameni mai modera}i decât vajnicul 
N , agoe. Scrisorile câtre Bra9oveni 9i Sibieni ale acestui domn 

11 nt pline de amenin}ari eu raz bunare a, chiar et~ t rager ea în f eap ti 3• 

' r ca cei ce i-au gre9it, ,,sa se pedepseasca, sa înve}e minte .. 1. 
faceti scandai (sic) " -'. Avem a face eu un om eu fire iute 

ltt mânie, adesea }i scapa cuvinte nesabuite fa}à de soli, pe care 
1q oi le regreta. In 1517 -el scria Sibienilor o scrisoare caracte-
1 li;tica în cel mai înalt grad : ;,Noi acum ne-am cam aprins 
l'ntà de omul domniilor voastre 9i în furia noastrà am ,anmcat 
1· va vorbe uràte. Apoi am avut sfat eu boierii no9tri 9i ne-am 
'olwins ca avem du9mani clestui cari ne vor raul. .. Luasem ho
l r ' rea sa arestez pe toti oamenii vo9tri 9i sa nu-i mai las pe 
ln noi", dar 9i-a schimbat gânclul ;;i cere acum sà fie între . ei 
, ,pace 9i prietenie" 5• Sa se noteze cà domnul care nu 9tia sà ·se 
Hl r âneasca în fa}a solilor streini 9i al càrui temperament înfla
, rat trebuia sa fie potolit de càtre boieri, nti-9i schimba cugetul, 
cl ' ât pe motivul ca ,,avem du;;mani destui" ;;i niddecùm din 

1• ntimentul cre9tinesc al pàcii între vecini, al dorin}ii de împa
·i u ir , care-i este complet strein în. aceastà scrisoare. 

Când me;;terii din Sibiu i-au adus cadelni}a de argint lu
'1' Lt, rnmandata de dânsul-pentru mânastirea Arge~mlui, N'eagoe 

upara 9i-i ocàre9te pe latine;;te : ,,Ad modum Ciganoruni. 
• t fabricatum" (este lucrata }igàne9te) u. 

N n putem spune eu dinadinsul di Neagoe era un om cruè, 
cl· oarece crnzimea este o tràsàtura generala meclievala, dar nici 
11wi blând n'a fost el clecât al}i clomni clin vremea aceia 9i poate 
pr mirarea multora, unele porunci î1 pun alàturi chiar de Vlad 

'l't'P"9· Astfel porunce9te sà fie !ra i l în feapa to}i negustorii ne-

1 Cr. T n ci 1 es eu. 5 -~~ cfr ducmumtl' s!avu-ro·mûuc, p . 2~9. 
2 lbidl'm , p. 25(1. 

3 Ibideiu . p . 224. 

~ Ibidem , p . :?11.J . 

~H u r mu z a k ·i; Doc wll<'?lfr , X\"-1, p . 2 21. 

O Hu r mu z a k i , Dorn-ment e, XV-1, p'. 237-2 38. 
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iaste fâcutà de dânsul. Dupa aceaia Basârab vodâ au · începüt 
a face milostenie mare pre la multi oameni, fa.eut-au 9i besearici 
~i mânàstiri multe 9i aicea în }ara ~i printr' alte fari 9i alte mµlt e 
bunata}i au fa.eut în lume" 1. Iar o altà vari~nta a aceleia~i cto
nici spune: ,,Basaraba vodâ, ciÙndu-se de moartèa lui Vladu}, 
au chemat patriarhi, arhiepiscopi, episcopi 9i târgove}i, ca prin 
gatirea Sfântului :Mir sa îmblânzeasca mânia lui Dumnezeu" 2• 

A9a dar, dupa parerea cronicarului, întreaga opera evlavioasa 
a lui Neagoe porne9te numai din mustrarea de con9tiin}a pèntru 
crima care patase urcarea sa în scaun. Dealtfel, Ne~goe fnsese 
amestecat, nia car indirect, 9i în ucide_rea altui domn, a lui Mihnea 
cel Rau. Dupa ce N'eagoe în frùntea o$tii de 09ieri î1 razbise-9i-l 
alungase Clin }arà, Mihnea î_ncercase a doua o'ara sa ia domnia,. 
dar din nou fusese alungat de Craiove~ti ~i se adapçistise la Sibiu. 
Acolo însa 1-a asasinat ·pe strada eu pu9ca Dim.itrie Iac:9ici, ~uda 
Despinei, so}ia lui N'eagoe ' (era. var primar CU Elena, ma.ma 
doamnei Despina). Craiove~til cari alungasera pe· domn, aveau 
interes èa Mihnea sa nu ramâie. în via}a, executia .6-împlinise 
,,eu rugâciunile Sf. Nifon"; o ruda a unuia dintre ei, anume 
a lui N'eagoe, probabil eu 9tirea lui ;i. 

Fire9te cà nu putem explica toata aC'tivitatea religioasà 
a lui Neagoe vodà, cum face cronic"arul, numai din acest ptpi.ct 
<le plecare al câin}ii, sunt ~i alte :esortuii suflete9ti de care tre bce 
::.à }inem seama 9i de cari va fi vorpa imediat. Deocamdata re
tiùem faptul ca ucideréa _lui Vlad voda a provocat . o adânca tur
burare lui N'eagoe, care s'a làsat ca un val de dolin pe dom
nia lui . - . 

Unul. dirt acele resorturi suflete9ti,, care explicà domnia 
9i firea lui N'eagoe voda, este mândria de boier, a învingatomlui 

1 ~. Io r g ~1 . C ~on i c i le mimlwe, Acad. Rom., sec. ist. , XX:I i S99, 
p . 309-31 0 . ;l'extul primiti v a l cro"1iicii, care a fost îul ocuit mai t.'irzlu eu 
Viatà lui :Kifon. 

2 1,. i 1 t i s ch. apud Sincai, Croniw, e<l. Ia~i, i S53 , Il, p. 17 3. 'rns
criptia de p e mormf111tul lui Vladuî la ).Xi\niistirea Dealul : .. $i au venit domn 

Io Ilasarab \•oda ~i fiind luptii !ji au foiat capul lui Io Vlad vodri în 'cetateit 
Ilncure~ti" . St. N i c o 1 a es c tl, Documente slavo-;y mû11e, p. 326, .cf. ~i Cro
nica pnblicatii. de :M. l; aster. op; cit , ln R evist ci Istu·ricâ Romd'ltlï, ··vu, 
p. i59, ,,au fücut sfat la s{ànta metropolie pentru moartea lui Vliidnt yoda" . 

3 Despre uciderea lui :üihnea, .iY( i 1 es, S iebenbürgischer Wiirg Enget, 
Sibiu, 1670, p. 7, A 1. Lape da t .u : lvloartea lui 1Wilmw ~el JÛu., în Con
vor/Jiri J;itcrare , 191 6, p. 314-325. Asasinatnt' fusese exec\itat î~ strada ~le 
Dimitrie lac~ici, Dauciul. fini lui Basarab cel Tânar (deci, dupa genealogia 
oficiala , fratele lui Neagoe) §i Albul vistier. Uciga~ii fu.ra lin~ap de pop? r : 
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., i a osta;;ului care a luat scaunul eu sabia. El scria Sibieni:lor : 
.. A~a voesc clomnia mea sa va iau gor~tina (impozit pe ,-ite), caci 
ilU vreau Sa zice}i dl este }ara fa.ra domnitor , ci 0 sa vede}i di 
Hunt domnitor clestoinic 9i are }ara aceasta domnitor" 1. Tonul 
~ ·risorilor sale este trufa;; ;;i adesea amenin}ator: ,,Sa ;;titi c.a 
•u voi face Tara Bârsei, a9a ca nui se va cunoa~te nid locul" 2. 

11 astfel de ton nu întrebuin}ase nici $tefan cel Mare 9i nu-1 
1·0. folosi nid Mihai Viteazul, oameni mai modera}i decât vajnicul 
N' , agoe. Scrisorile ditre Bra9oveni 9i Sibieni ale acestui domn 

11 nt pline de amenin}ari eu razbunarea, chiar eut ragerea în feapa :i. 

' re ca cei ce i-au gre9it, ,,sa se pedepseasca, sa înve}e minte .. 1 

faceti scanclal (sic) " -'. Avem a face eu un om eu fire iute 
1 \ mânie, aclesea i i scapa cuvinte nesabuite fa}a de soli, pe care 
HI oi le regreta. In 151rel scria Sibienilor o scrisoare caracte
r lst idl în cel mai înalt grad : ;,Noi acum ne-am cam aprins 
ro~à de omul domniilor voastre 9i în furia noastra am ,aruncat 
c• va vorbe ·urâte. Apoi am avut sfat eu boierii no9tri 9i ne-am 
•t n1·ins ca avem clu9111ani destui cari ne vor raul.. . Luasem ho
t rârea sa arestez pe to}i oamenii vo9tri 9i sa nu-i mai las pe 
ln noi", clar ;;i-a schhnbat gânclul 9i cere acum sa fie între . ei 
.. 1 ace 9i prietenie" 5• Sa se noteze cà donmul care nu 9tia sà se 
t l âneasdi în fa}a solilor streini ;;i al carui temperament înfla

(' r t trebuia sa fie potolit de ditre boieri, nt1-9i schimba cugetul, 
tl • ·ât pe motivul ca ,,aYem clu9mani destui" 9i nicidecùm din 

•ntimentul cre9tinesc al pàcii între Yecini, al clorin}ii de împa-
1·l11ire, care-i este complet strein în. aceasta scrisoare . 

Când 111e9terii clin Sibiu i-au aclus cadelni}a de argint lu
·rnt , c..:omandata de dânsul-pentru mânastirea Arge~mlui, :N'eagoe 
t npara 9i-i ocàre9te pe latine9te : ,,Ad modum Ciganoruni. 

t• lt fabricatum" (este lncrata }igane;;te) u. 

:N'n putem spune eu dinadinsul di Neagoe era un om cruè, 
t l · oarece cruzimea este o tràsàtura generala meclievala, dar nid 
11wi blând n'a fost el decât alti domni clin vremea aceia 9i poate 
l r mirarea multora, unele porunci î1 pun alaturi chiar de Vlad 

'I' 'P ~ · Astfel porunce9te sa fie t rai' în feapa to}i negustorii ne-

l Cr. T n cil es c u . 51-f d1· duc11111mtc s lavv-rontlÎ'll'C , p . 2-f9· 
2 lbidnn, p. '..!5(1. 

3 lbide111. Jl . 22-f. 

~ lbidrnz, p. 2 1 0. 

6 Hu r nL u z a k ·i ; Doc·11111t•111 .. , X\"-l , p . 221 . 

6 Hu r ru u z u k i , Documcnt t!, X\:-1, p. 237-2 38 . 
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cinstiti 1, pe un predendent la trou, ,,1-am prins, scrie el, 9i cunr_ 
este legea 1-am însemnat" (adica i-am taiât nasitl) 2. Inti 'o ho
tàrâre privitoare la pàstoiii 1nocani de peste. munti, cari veneau, 
sà-9i pascà vitele pe plaiurile îàrii Române9ti, evlaviosul Neagoe 
spune : ,,Câti pastori vor ff gàsiti (în tara), apoi domi:J.ia ni.ea 
pè acei pasfori îi voi tiûa 9i vitele le voi lua cu totu+" 3• Pe du9-
manul-sau din 'vremea boieriei, Bogdari, cumnatul lui Radu voda 
cel Mare, N'eagoe, cum spune Viata lui Nifon, 1-a ucis" cu grele 
nmnci" (adica torturi) 4• Pe logofatul Blagodescu ,J-au trimis . 
(Neagoe voda) de 1-au ciilugarit 9i 9i-au dat sfâq;itul" 5. Domnia 
lui N'eagoe nu aducé, i:ttm se yede 9i din aêeste exemple, o îinpa
ciuire între partidele boiere9ti din tara, dimpotrivà, un mare 
numar ·de boieri fugira de team'a lui în Moldova 9i Ja . moartea. 
domnului se întoarsera eu arinele în tara îm1 otriva fiului _sau 
,,auz"nd poftita de dân9ii nioaite a Jui Neagoe :Voda" 6• Pe' Si-
bieni îi asigura : ,~ Oricâji hojl. voi gasi ca au .furat cev.a saiacilor 
domniei voastre, macar 9i un pui de gaina, am poruncit pe toji. 
sa-i spânzure, <;:a sa nu mai cuteze cineva sa fore" 7• 

Daca asemenea porunci nu sunt prea mult .deosebite în. 
atmosfera turbure a vremii; trebue totù9i sa ne oprim asupra 
unei scrisori a lui Neagcie, foarte caracteristica 9i ea penth1 a 

' . 
Jumina anrime colturi ascunse ale caracterului domnului ,,ctitor 
al ortodoxiei" . . Milo9 voda, pretendentul la .tron care sala9lhise
multa vreme în Ar de al 9i încercase zadarnic sa ràstoarne pe Neagoe ' 
voda, se dusese la Poarta în 1519, iar sultanul poruncise sa fie 
aruncat în : închisoare, unde fu ~hinuit ii apoi omorît. ·N'eagoe · 
voda, aflând .de moartea rivalului sau, este cuprins de o nJbilà 
bucutie ~i scriè Sibienilor : ,;Milo9 ... <lin porunca sultanului a 
fost legat 9i ~iunéat î.n închi~oare gre~, unde a 9i murit în laft- 
turi. lVIilo~ ~ depus mtilte staruinte împotriva noasfrà ~i a fost 
un potrivnic 91 tin du9~an 9i .al acèstei jàri a no~~tre, ba chiar flÏ 

1 Toc i,l es c u, op.. cil., p. 214. 
2 lbidet11, p. 228 . 
3 Ibidem, p. 248: 

. ~. Ga v ri 1 Pro tl! l, Via/a Sf. Nijon, ed. Tit Simedrea, p". 20. 
5 Cronotog-ia tabelanï , în Operelc lui Constantin Stoluicul .Cantacuzit10,. 

cd. Iorga, p . . 29 . ' ·- . • · 

S (.". o 11 s t ~ n t i n C a p i t a 11 u l f' i l i p e s c u (Radtt Popescu), C1'0 -

nica, ed. Iorga, p. 42-:43· 
7 P. P. Pan ait es c n , Documente slavo-române dùi Sibiu, AcacL 

Rom., Stud·i·i ~i cerceliiri XXXII, p. 25-26. 
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il 'J.'a rii Ungure9ti. De ~ceia ne-am bucurat 9i ne-am veselit în 
·llip deosebit de moartea 9i de uciderea lui. Socotim cà 9i frà}iile 
von tre de asemenea va ve}i veseli, ca pentru orice fericire a 
no strà" 1 . In ultima frazà este 9i o ironie, càèi în realitate Si
lli nii adapostisera 9i sprijinisera multà vreme pe pretendentul 
~11{i l o~; acum Neagoe le face în · necaz 9i triumfeazà ironie 2• 

Departe de noi gânclul de a trage concluzia din textele 
,\ mai sus cà Neagoe ar fi fost un monstru de ràutate; era un 
(\ mnitar lumesc, un boier clin vremile crude 9i aspre ale sfâr
, tn lui Evului-Mediu, un temperament mândru 9i aprins, vio
lt'.llt fji câteodatà cinic . In nici un caz nuera un sfânt. 

Se 9tie câ patriarhul Nifon, ,,învà}àtorul" lui ~·eagoe, se 
1• •rt se eu Radu cel Mare care adàpostise la curtèa lui pe pa
l rl rhu l caterisit, pentrucà domnul îàrii Române9ti aprobase 
11 n divort 9i càsàtorise pe sora sa eu Bogdan, boierul moldoveari 
1h spàr}it .de prima lui sotie, socotind cà aceasta constitue un 
p ·ut de moarte 3• Neagoe, care e aràtat în viaja lui Nifon.ca 
u 11 .ideal demn de patronul sàu, nu era însà de aceia9i parere. 
l ~ I scriU: Sibienilor pentru o femeie Cheiaja, probabil o boie

i à : , , Sà se despartà de acel bàrbat, càci î1 cunoa9teji.9i domnia 
stra, ce fel de om este" 4• Scrisoarea prin care domnul cerea 
barea divortului, nu era îndreptatà càtre ierarhii bisericii, 
utoritàtilor lume9ti, municipale, din Sibiu. 

Ramâne totu9i în fata tuturor acestor fapte 9i trasaturi 
u fl te9ti ale domnului, opera lui de ctitor. Fara îndoiala, N'eagoe 

Il r t eu totul deasupra înainta9ilor 9i urma9ilor sai, în scaun, 
1 ~ I rivinta înzestrarii bisericii Rasàritului. Ramâne in istoria 
1 omânilor ca un mare ctitor, cel mai mare ctitor ~i opera aceasta 
Il ' < mnà ridicarea . 9i poate salvarea culturii . ortodoxe càzute 

àracie 9i prigoana sub stapânirea 'rurcilor. N'umai cà mo-
v 1 acestei opere ramân înca ascunse 9i nu .ne putem grabi 

o atribuim evlav iei umile a cre;;tinului plecat în faja atot~ 

1 Hu r mu z a k i , Documente, XY-1 , p ._ 240-241. 
2 T. G. ll u 1 a t , P a so1ialitatea ret-igioasd a ~ocvodi1lili Nea goe Ba

f11 1rr /1 , Craiova, fâra data ; un admirator convins al lui Neagoe, pomenind de 

Ill' L18 t1\ scrisoare exclama: ,.Neagoe nu mai a pare deloc în aceastâ împrejurare 

•' Il uu cre~tin practican.t " (sic ) (p. 15) . 
3 G a Y ri 1 Pr o tu l , Via/a. liû Ni/O'l1, ed. Y. Grecu , p .. 90. 
' Gr. Toc iles c u , op. cit., p. 229 . 
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puterniciei care-1 apasa. Literatura n1edievala scrisâ ,de derici ,. 
la noi 9i dealtfel în toata lurn:e.si cre9tina, aiunca asupra · luniii 
laie~ conceptia proprie de ascetism 9i umilinta, care, la o cercetare 
mai aterità, se dovede9te ca nu este împarta9ita de toti- Chiar 
Viata lui Nifon spline ca la . curtea lul. N'.eagoe se afla un boier,. 
înalt demnitar al curtii domne9ti, care refuza sa :oarute moa9tele 
sfântului 9i nu crede în puterea lor facatoare de minuni 1. Tem-· 
peramentul lui Neagoe nu era nici ümilit, nici . plecat. Dacâ _ar 
1i sa credem èronica, udderea ce a patat urcarea Jui în_ scaun,. 
a fost piicina jertfelor sale bàne9ti · pentru biserica. E posibil 
ca 9i acest lucru sa fi înrîurit ho.tarîrile sale, à.ar frebue sa ob""'. 
ser".anl ca opera de ctitor începe înainte de decapitarea lui Vlad 
voda cel Tânar; ca .boer Neagoe cladise o biserica numita 
Sfintii.Apostoli 2, era în traditia Craiove9tilor, pàrintiilui Neagoe,. 
boierii olteni, mândri ~à numele lor stà alàturi eu al domnilo! ,_ 
in mânastirile è.in 1a1à, ca ~i la :Muntele Atho::: . Iar ;n sca.unui 
clorimiei, 1\< agce era urma9t l lui R-adu cel ·Mare, care Jasase Q · 

traditie de pr:imire ·a înàltilor -ierarhi a1 biserici:i, de,, ctitoriî à 
loca9ur_ilor sfinte. Doamna Despina era o printesà sârbâ fugarà " 
clin neam de ctitori evlavio9i. In aceastà op~ra de ridicare de 
mândre loca9uri peste mari 9i tari era însa mai multa mândrie 
imperiala, decât umilinta cre9tinà. c~, 9i împaratii Ra~aritului 
de odinioara, domnii români întindeau mâna for protectoare 
'asupra bisericii, 0 acoper~aU CU aur, CU odajdii pr,etioase 9i5 a
lugarÎÏ, staretii, ba "chiar 9i patriarhii, veneau sa li se ,închine, 
umili, eu mâna întinsa. 

9i Neagoe era un.-oin luxos, nu numai peùtru biserica, dar 
~i pentru el însu§i. Pe Gheata spàtarul î1 trimisese sa cumpere • 
la Bt:a9ov ,,o blana de viezure pentru o haina 9i alta blana, sa. 
fie "de helgie, iarà9i pentru 0 blanà. 9i viezurul" sa fie de pe spi
nàre--§i- sa-mi tocnùti pieilè amândoua-; :: §Ï ce le va fi . pr~tul. :. 
voi trimite totul" 3• Tot la Bra9o:v tocmise Neagoe un giùvaergiu,. 
câruia îi trinùsese margaritare : ;,i-am dat lui ca sa ne facà un 
colier de margàritare" (màrgaritarele fttseserà trimi~e din tara) 4 • 

Çând doamna Despina muri de ciumà la Sibiu în 1554; cronicarul 

1 Ga v ri 1 P i- o t tt 1, op. cit., ed. Tit Siineclrea, p. 22-23. 

2 Ibidem, p .. 16. 
3 Toc i 1 es c u , op. cit, p . 247. -
4 Ibidem, p . 22 6 . , ' 
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s û~seamna: ,,A lasat a~·a de mari bogâfii dupa dânsa la Sibiu, 
ût i s'a facut o înmormântare mareata" 1. Iar Turcii, la 

rtea lui N'eagoe ridicara pe fiul sau Teoclosie ~i pusera mâna 
p ,,tezaurul tata.lui sau" 2 • Figura lui N'eagoe apare clin isvoare 
Il ' ttn fond de aur, nu aurul aureolei sfin}ilor clin icoane, ci aurul 
Il\ talic ~i frumos sunator. 

Solii lui N'eagoe sunt trimi~i pâna la Venetia în mai multe 
1 nduri, fapt care nu se întâlne~te sub domnii dinaintea lui, 
p ntru negoa}e (mercanciis), âesigur pentru obiecte de lux, care 

u specialitatea fabrica}iei 9i a exportului republicei dela Adri-
1ti a ~i ca sa fie bine servit, domnul muntean trimite dogelui 
!\ dar un cal valah în valoare de doua sute de ducati 3. Tot 

11 n lux pentru acele vremi poate fi socotit 9i faptul ca Neagoe 
1.1i1 a cu leafa la curtea lui un hirurg strein, pe Hieronim Ra
H1tzanul, însàrcinat sà-i apere trupul de orice atingere a bolilor 4• 

nu uitam de altfel cà pe fresca dela Snagov, N'eagoe este 
n urul domn român dela Mircea încoace înfa}i9at eu vulturul 

h :t.antin de aur eu doua capete cusute pe hainele lui brocart 
1 o. tt. Aceasta înfa}i9are de lux bizantin se potrive9te eu straful-

rnrea trufa9à a cuvintelor de foc clin scrisorile lui. N'eagoe era 
11 't1 mare stàpânitor ortodox, eu ceva oriental, nu un suflet de 
1 . t ; clin aceastà lature a personalitatii lui decurge opera lui 

d inzestrare a bisericii ortodoxe 5. 

1 M. Miles, S-iebe~bürgis cher IViif'g E ngtl, Sibiu , 16;o, p. 201. 
2 I. C. En g e 1, Geschiclite der Walachei, p. 201 . 

3 ;J:\. Iorga, Doua doe11me11-te ragi1z(lne·, in Arhh-a, IX, 1898, p . 66- 69 

, ~ i H u r m u z a k i, 1Joc11;nente XI, p . 8«. 
4 Ibidem. 
5 Judecata lui Xe no p o 1, lstoria Rnm. ed. III, Y . IY, p . 183-.184 

1l11n pr · Neagoe e severa ~i nedreapU : .,Rezultatul dc.mniei lui Neagoe fu 
11 l l Munteniei. Cheltuie!ile exagerate facute eu trebile bherice~ . i sariiciau 

tlO orul, pe când în privinta politica tara era într'o mare înj i.. sire. Catrl! 
'l'11r 1 sluga ril:! înjositoare , catre Uni;uri îmhinar~. dupa principiul biserices:pe 
1•11r . J practica eu toata osârdia lVlaviosul J\"eagoe: CapUl plecat , sabia nu -1 
t ni . Rezultatul insa ce! mai fatal al aclStei domnii fu sporirea nemasurata a 
li1v11r.Jei greceljti". Scrisoarea cita ta la p. 179, în care Basaraba Yoda spune 
tl nu negustor turc ,,bun prieten al domniei mele", nu este însa a lui :N'eagoe, 
l' I 11 lni Laiota Basarab (cf. I. Bo g dan, R ela/iile Ti1rii Româ-ne§fi eu Bra-
111v11I , I, p. 123-124. 
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,, 

INVÂTÂTURILE CÂTRE TEODOSI~ 'VODÂ 

Cartea intitulata: ,,Invâtatwile Z.iti Io Neagoe voevod câtre 
f1:itl sait Teodosie", este o scriere ce ocupa un loc deosebit în 
vechea noastra literatura, cle)'i .. nu este unica în genul silu, caci 
Inva}aturi, care arata doctrina româneasca a ,,domniei" au 
fost mai multe. Se mai pot . cita în acest gen literar câte'va 
pagini slavone9ti într' o prefa}a a mitropolituhîi Chievului, Petre 
Movilii, ciitre fratele sàu mai mie Mds · vodii, ·num,it în 1631 
donm al Moldovei 1. Apoi sfaturile lui Nicolae Mavrocordat în 
grece)'te adresate fiului siiu, Constantin , vodii (pe la 1725) 9 , iar 
traducerea din latine9te în, române9te a ,,Ceasorniçitlui domnilor" 
de Antonio de Guevara (compus là 1529), de ciitre Nicolae Costi~, 
pentni Nicolae vodii Mavrocordat, tot din aceià9i serie de lu
crari face parte 3• In grece9te, dar tot pep.tru clomnii no9tri, au . ' 

scris mitropolitul Antim I viieanu învii}aturi ,,cre9tine-politice"; 
o culegere de sentin}e filosofiçe pèntru i;>tefan voda Cantacuz(no' 4, 

iar profesorul Azarie ' Cigala pentru fii .lui Mihai Racovita 5• Pe 
de alta parte, Inva}aturile împaratului bizantin Vasile ~face
doneanul càtre fiul sau au fost trad use în greaca nouà 'din. porunca 
lui Constantin Brâncoveanu la :1691 6 . 

In literatura bizantina acest gen era mai cultivat 9i a dat 
câteva opere întinse 9i remarèabile, dela sfatur1 propriu zise 
pentru domnitori, pâna la manilale de strategie pentru folosul 
stapânitorilor. Lui Vasile Macedoneanul (867-:886) i-se atribue 
sfaturi catre fiul sau Leon".'9i însa9i vestita sdiere a împ~ratului 
Constantin Porfirogenet (913~959), IXe administrando imperfo, 
dedicata fiului sau Romanos, este un manual pentru domnitori, 
completat eu alte scrieri despre ceretnoniÙe cu~fii, despre solii, 

1 Cf. P. · P. P\lnaitescu, Petre · 1l1ouilil ~i Ro'mânii, extras din 
Biserica Ortodo.:rtï Ron1âni'i, LX, 1942, p. 7-8 Sept.-Oct. 

· 2 Hu r mu z a k i , Doc-umentc, XIII, p. 45 9-46o: 
3 .Cf. .N. C ~ r to jan, .c easomicul domn'ilor, in Cer~ei ~lri lit emre, IV, ., 

p. l-22. ' ' 
4 1'iparite la Bucur:e~ti în 1715, cf . . Bian. u ~i H'.o do~. Bibliografia 

roniâncasca veclle, I , p. 498~499. 
5 D. Russ o, Etm'Ïzmiil în România , Bucure~ti , 1912, p. 59 . 
G Ibidem, p. 60 . 
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rategie, etc. 1. Unul dintre ultimii împara}i bizantini, Manuel 
Pul olog, a scris 9i el sfaturi pentru fiul sau, la 1417 2• Dintre 
mnnualele de strategie bizantina a min ' im pe al împaratùlui 

(lmikios (582-602) pe al lui Le on VI-lea cel Intelept (886-912) 
1 • al lui Kekavmenos din veacul al XI-lea s. In Rusia, marele 
' JL az Vladimir Monomah din: Chiev (1053-n25) scrie ~i el 
f nt uri în limba slavo-rusa pentru fii sai 4• 

In Apus, în sp(cial în vremea Rem ~terii, car}ile de :n va
l · uri sunt n~ul e, dar ele se adreseazà mai ales nobililor, cari 
\' r sa capete u9or :;;i sigur manierele elegante dela curte ; de 
Il •i porne:;;te ~i celebrul ,, Il libro del cortegiano" al lui B~ldasar 

1
1\ tiglione (1528) (scris la 1514), care a avut rasunet pâna ~i în 

~ ile vecine eu Românii. In Polonia, în veacul al XVI-lea, G6r
nl •ki scria imitând pe cel italiau, un ,,Dworzanin Po'.ski"._:_cm te-
1.nnrl polonez 5• Este deci , orba de un gen foarte raspâlldit . 
l hLr în aceastà tara vecina s'a scris :;;i o altà lucrare de Invd

( 1 t·w i pentru ttll domnitor, mai veche :;;i mai importantà din 
punctul nostru de vedere . E vorba de scrisoarea în limba 
l Ltina a reginei marne a Poloniei, Elisabeta, vaduva lui Cazimir 
J V, càtre fiul ei, Vladislav regele Ungariei 9i Boemiei, care a9-
I •pta na:;;terea unui copil (copilul nu fu însa un bàiat, cum credea 
lo:Jisabeta, ci o fatà). Tratatul educativ al reginei Poloniei scris 
l1i 1502, la Cracovia, în realitate datorit unui sfetnic dela curte 

1 Ed. Bonn. Cf. Monte 1 a tic i, Letteratttra Biza11ti11a , Milano, H'.oepli . 

11111, , p. 140-143 ~i D. 8 i mon es c u , Literahtra româncï de cerenionial, Bu-

1•11 r ~ ti , 1932, p . 14-15 . nota 2. Constantin Por. phyrogenète, 
l. o li vre des cé-rémo11ies. :! vol., Paris, 1935 , ed. A . Yogt . 

2 D. Rus ti o, op . cil ., p. 58 . ~ri g ne , Patrologia Greaca, CLYl. 
3 Cf. Montelatici, op. c-i l ., p. 271-272. · 

4 Textul la F . Bus 1 a e v, Pycc11a.ff XpecTOMaTia -. ed, VIII, ~.êoscova , 
1110L, p . 71--'jS Cf. N. Y. ~liakoy, 0 noy"1eHiH B.r.aAHMHpa _Moao111axa, 

l. Petersburg , iyor. Desp re aceste Invataturi , Y. ~i St. C io ù a 11 u , Gurs d~ 

l~ t u ria lil eraturi-i rom.ûne vcchi . (litografiat) , I, 19 39, p . 302-305, care încearca 
nrate asemânari între ele ~i Invataturile lui Neagoe, afirmând chiar ca ar 

111• n la baza .is,·oare comune. Invatatnrile Monomahului, foarte scurte, se deo-
1.> se esential de cele atribuite lui Neagoe, orice tendinta ascetica de renun

\11r ln via ta lipse~te din ele. El recoma nda energie ~i lupta, razboi ~i 'vânatoare. 
1 u to rul se da ca pildi\ pe sine : .. Mi-am spart capul de doui\ orï', spune cu niân-
1l l . Scrierea e plina de amintiri personale, descrierea faptelor autorului, con-

1·o rb! rile lui eu alti cnezi ru~i. 
5 G 6 r ni c k i , Dw?rzanin P o/ski, Biblioteca ·Wende, Yar~ovia 1922, 

illtin întâia apare la r 566 in Cracoda. Cartea e scrisa, ca ~i a lui, Castiglione. 
11lJ fo rma de dialog între mai multi nobili. 
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~i nu reginei, cuprinde .sfaturi morale 9i politice pentru un clom
nitor, primirea solilor, vânatoare, educajie morala '9i lituàra ~ 
banchete, alegerea sfetnicilor, 9i evitarea lingu9itorilor, darnicie 
faja de slugi, învajarea limbilor streine, etc. Exèmplele sm.it 
luate clin antichita.te 9 · clin istoria casnica a Iageilonilor, nici 
un text religios cre9tin nu e citat 1. . 

Invajaturile pentru Teodosie voda au fost · scr-ise. în limba 
slavonii., apoi traduse în române9te . 9i în grece9te 2• Prima parte 
a_ învajàturilor, care lipse9te în fi~clucerea greceascii, cùprinde 
o serie de pilde. Autqrul pune în faja cititorului pilda regilor 
9i a împarajilor diri trecut, cari au cârmuit ·bine jarile lor 9i a. 
celor çare, dimpotriva s ;~u departat -dela calea cea dreapta .' Pil
dele sunt. cùlese, cum era de a!]teptat, în legatura eu 

1
spiritul lu

cràrii, nu din istoria profana, ci <fin cea sacra, anume mai întâi 
din. istoria regil9r lui Israel din Biblie, a împàratului Constantin. 
cel Mare extrasa dintr ' o opera hagiografica 9i a " împàratului 

. indian Ioasaf, a càrui viaja e luata clin vestita carte, Varlaam 
§i I oasaf, o prelucrare, precum se 9tie, a viejii lui Budha, înte
meietorul religiei uoi indiene . . Toate aceste pi19-e sunt comen
tate ; autorul se adreseaza,. ciitre ,,fàtul meu", adka lui Teo
dosie voda, subliniind în fiecare caz purtarea rea ·sau buna 
a fiecarui suveran luat drept pilda. 

1 Partea a doua a Invàjàturilor cuprinde alt plan : sunt o 
· serie de învàjàturi, fiecare pentru anume împrejurari speciale 
clin viaja unui domnitor. E instructiv, pentru a vedea cum înje
lege autorul activitatea unui vœvod romârr, sa în9iram subi7c
tele acestor înyajatùri : a} învajàtura pentru dragostea de Dum
nezeu; b) pentru milostenie 9i viaja lumii de~arte ; c) scrisoarea 
(lui :N'eagoe) ciitre oasele mamei sale 9i a copiilor ràposaji, cu~ânt 
de plâng~re ; d) învajaturà ca sa ' .nü întoarca r.àu pentru ra~ ~ 
e) despi:e masa ~j. împot~iva- -betiei-; /) -despre judecatà ; g-) pentr!l 

· cinstirea icoanelor; h) pentru cinstiréa boierilor; · i) _despre solii 
9i despre P,urtaiea riizboiului ; ?) despre mila 9i odihnire ; A) despre 

1 Helisabell1a Poloni ae regina Hlladislao Pan11011·ia e Boliemiae 1•eg·i, fili o 

car·issimo de tnstitu.tio11e regii pueri, la H'.. Z e i s s ber g, Kkiiiere Gesc/i-iclits
. quellen Polens in Mitteialler, in Arcl1iv /ür osterreichisclie Gescliichte, LV-1, r87j, 

p. 99-136. 
2 Pentru edi1ii. vezi mai sus, p. r-2. Editia ' ~. Io r g a, I11vàfi1lu

rile lui Neagoe vodd (Basarab) càtre . fiul situ Teodosie, Valenii . de Munte, 1910, 

dupa editia lui Ioaii Ecclesiarhul din 1843. 



1 • · tia acestei lncrari l) rugacinnea lui :l\'eagoe yoevod la ie9irea 
11fl tului . 

Precum se vede, cele câteva înYiitaturi, pe cari le-am putea 
11 11mi politice, snnt înecate în înYataturi cu caraèter moral-re
ll l{ios. Chiar învataturile politice, cuprind , cum vom vedea, în-
1 ll'l pasaje de morala 9i extrase din carti ascetice . . 

Gra}ie în special cercetarilor raposatqlui profesor. D . Russo, 
<' ·unosc azi multe din isvoarele înva tatnilor ; aceasta scriere este 
1\ mare parte un mozaic de extrase din tot felul de scrie_ri reli-

1 s , din Sf. Scriptura, din Yarlaam 9i Ioasaf, pus la éontri
h1r~i ~i în partea a doua, apoi din omiliife (c u.vântarile) lui Ioan 
Ou l'i. de Aur, precum 9i din cuvântari apocrife atribuite acestui 
1•rorh al bisericii, · dar mai ales pasaje foarte întinse, capitole 
nlr ' gi su nt reproduse din lucrarea Um1:lem:e a lui Si mi on mo-

t llhul, scriere bizantina de caracter ascetic cuprinzâncl sfaturr 
p 1 l ru parasirea vietii lnme9ti, mortificarea trupului, viata dl.
ln ltreasca (idei ce predomina de altfel ;;i în romanul l' ailaa~·n, 

• i J oasa f, istoria fiului de împarat din India, care a parasit pa
l 1 1 ~i domnia ;;i a trait ca un pustnic în sârâcie ;;i abtinere) , 
11 1 oi din Dioptra (oglinda) a lui Filip Solitarul (pustnicul), alta 
t' llf ascetica bizantina, care recomanda 9i ea paràsirea acestei 
1 1111 de;;arte ;;i retragerea în pustie, Leastvi(a sau Scara lui Ioan 
H •olasticul zis Klimax (Scârarul), toto scriere ascetica monahala, 
cl lorita unui calugar bizarttin clin secolul al VI-lea, care urma
' ·~ sa dea cele 30 de trepte (de aci numele de scani dat acestei 
"" i ·ri) ale perfectiunii ascetice,. prin desprinderea treptata a 

111'.1 tului de lume. Carte a a fost folosita de autorul Inva}aturilor 
! ntr' o traducere slava dupa originalnl grecesc ; ea a circulat ;;i 
p · nlte cai 'n }arile române ;;i a fost tradusa in române;;te, tot 
du1 l1 slaYone~te, la 1618 de Varlaam viitorul mitropolit al :Mol
do i 1• In sfâr;;it, mai amintim ca lucrari puse la contributie 
tl nutorul învataturilor 9i scrierile lui Efrem Sirul, hinm.ograf 

Ion, care scrie în grece9te în secolul al V-lea ;;i face parte 
1 din corul celor ce dispre}uiesc ,,plàcerile acestei lu mi", îm
l'ltiile ;;i puterea ; apoi ;;i unele vie}i de sfinti, în speciàl a Sf. 

1 E ditia M'. i g 11 e, Pal1'0logia graecu, LXXX \'Ill. Cf. Mo 11 t e ·1 a tic i, 

/ dl ~mtura bizantina , p . 1co, G h. G hi b à ne s c u, 0 nuiul lucrare a 111itropo
/ l/11/11i Varlaam, A.rhit'a, XXV, 1914, p . 65-107. 
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Constantin cel Mare 1 , precum 9i din Fis-iclog, o carte bizantina 
eu pilde din viata animalelor ? . 

D. · Russo c;are pregàtea o editie critica a textului grecesc 
al Invataturilor, afirma ca ,,din cele IO:_II învàtaturi prôpriu 
zise 9àse sunt plagiate în parte sau ,total dupa Simion. monahul, 
una dupa Efrem Sirul (pse.udo-Hrisostom)" 3• · 

Toate aceste isvoare grece9ti -bizantine ca 9i texte'le din 
Sfântà Scriptura au fost cunoscute de autor numài în tradùcere· 
1n limba slavonà, singura pe care o cuno9tea 9i în care de altfel 
9i scria 4• 

Autorul învataturilor ,era deci u.n cârturar în slavonie, dis-
1mnând de o bibÜoteca de manuscrise ; un mare ~ erudit în lite
ratura ascetico-rell.gioasa, cunoscând. desigur texte , întregi pe 
<le rost, ca sa poata intercala pasajele. potrivite la locul unde 
urmau sa . ilustreze gândirea . lui, càci un - scriitor medieval nu 
Jucra cu.sistem dé fi9e. Ernditia lui era însa unilateralâ, ca Jimbà 
exclusiv slavone~scà ~i cà subiect nu mai din literatura religioasa 
9i anume dintr' o parte speciala a acestefa, aproape 'numai din 
lucrarile ascetice ce trateazà. despre virtutile monahisll1ului $i 
parasirea lumii de9arte, , 0 ramura . a literaturii religioase cuprin
.zând un ide al foarte nepotrivit eu . ac.ela al unui' viitor domnitor 
care este nienit sa cârmuiasca lttmea, nu sa fuga de supu9ii lui. 
Nici cronici, nici istorii, nid acte publice; n'a~ trecut prin ~âi
nile acestui scriitor. Avea foarte slabe èuno9tinte. ist.orice; de 
pilda, vorbind de îm'paratul Constantin cd Mare, . face acest 
groaznic anacronism : ,,macar de9i fu Constantin prins de '{Ûrci 
întâi 9i vrura sa-1 junghie 9i sa faca .jàrtva spurcatilor lor idoli, 
.iara de grab fo scos 9i .izbàvit de :Cumnezrn .curînd din· inâi
nele lor" 5 • Este probabil di cercetarea isvoarelor învataturilor 

. . . 

1 Care nu este· viata Sf. Constantin de ·r·;ftimie de. "fârnova, cum crede 
-St. Rom ans k i, op. cil., p. 176, ci o alta via ta care i-a servit de isvor. 
Cf. D. Rus sa, .Studi i ~i crit-ice, p. 9. Desp.re isvoarele Ii1~·ataturÙor în ge
neral cf. D. Rus sa, op. cil. , p. 3 , ~i acela~i. SlmNi bizanlino-ronuîne, p. 8-9. 
19, 49. '',, . . . . ' ' . . . 

2 St. R a '.m ans k i, op. cit. , p . 18r. 

3 D. Rus sa, Sludi ·i ,~i o-itice', p , 3 , V. Grecu in eclitia citata a ver 
siunii grece~ti a Invataturilor n'a indicat tfocât o mica parte a împrumu_tur!lor 
fàcute de aut<;>r !Ji anume în special cele ce ' fuseserii sem'nalate mai înainte 

de D. Rnsso. / 
4 Cf. D. Rn s s .o! op. cit., p. iji St. Ra m. an s _k i , p. 167-192. 

5 bivd/1/t11rilc Ms. 34,88 Ac. Rom. f. :S} r. Cf. ~i mai sus : - ,;Indata · fu 

·Turcii biruiîi" . 
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11 11 st completa inca 9i sunt de a9teptat 9i alte descoperiri de 
r , dar toate, <lat fiin.d spiiitul lucrarii, trebue 5a fie <lin 
~i cate goric. 
Caracterul Înva}aturilor adresate lui 'l'eodosie voda, spre 

tl1 o. bire de acela al Inva}aturilor scrise de împara}ii bizantini 
~ ru ~i, cari 9i atunci când fac morala se gândesc la via}a lumeasca , 
1 11 ste practic, ci moral-ascetic, autorul nu urmare9te atât sa 
d l lln manual eu sfaturi folositoan pentru toate împrejurarile 
tl omni i, cât directive suflete9ti 9i religioase asupra unei anumite 
11 l lt tidini în via}a . Cartea aceasta, chiar atunci când da sfaturi 
p 'I\ ru banchete sau razboi, izbute9te în chip paradoxal sa ra-
11 1 1 carte religioasa. Ceiace predomina în orice împrejurare 

1'1 1 <' n voia rugaciUnii, a smereniei 9i teama de pacat, care re-· 
i olv dupa autor toate problemele grele ale cârmuirii. Astfel. 

1 nv~}atura menita sa arate cum trebue sa stea domnnl la masa , 
pn t a cea ·mai întinsa, mai mult de jumatate din text, cuprinde 
p l l din Biblie : Noe, Holofern, Samson, împotriva be}iei 9i 
1111 '11mpatàrii, este o preclica împotriva be}iei dupa Simion pust-
1 'ttl, nu un cod de man.iere de curte. Iar în restul aceleia9i înva-· 

u.ri, ideia principala sta în aceia cà dcmnul la ospa} sa ~u 
uprins de bucurie, ci sa-9i aminteasca de DurnnEZEU (,,o ve

a aceasta nu o prime9te DunmezEu, ci îndeparteaza pe 
11 n t1flet ca acela") 1 . In înva}atura despre jitdecatii, trei sfer
l 11 1. din text cuprind pasaje extrase clin car}ile sfinte despre 
d J' r ta te, iar în cea despre soHi, se recomanda domnului ca atunci-
1 1\ i trimite un sol, sa rosteasca mai întâi 0 rugaciune catre 
f i a Domnului, care este data în întregime. ,,Pe lânga aceasta. 

1\ Lai.na trimite}i catre sfin.tele loca9uri 9i dumnEZee9tile biserici 
~ fl1 }i catre Dumnezeu ruga 9i priveghere 9i da}i 9i cer9eto-
1 1 :r mila . Caci milostiva jertfii este nepatata ~i placuta lui Dum
lll'Z n" 2. In acest chip, se vor rezolvi toate tratativele diplomatice . 

Autorul sfatue9te pe Teodosie voda sa devie un ascet. Un_ 
tlomn al }arii trebue sa fie sarac lipit : ,,Cine iube9te mult averea 
nu te cre9tin, ci închinator la aur" , _ Patriarhii, împara}ii, 
lornnii 9i boierii au dobândit ,,odihna cea fericita ", adicà împa-

1 P cerurilor, ,,pentruca au paiasit placerile lu mii 9i toate ce le 
I' rnânte9ti le-au despre}uit , pentru dragostea cea în.focata de 
1 l 11m1~t zeu ... Cine-9i une9te cugetul eu Dunmezeu, nu-f mai pasa 

1 Jb idon, editia greceasc{t, ed. Y. Grecu, p . 73 . 
2 Ib idem, p. 137· 
3 l b-idem, yersiunea greacà, p . 31, Yersiunea slaYa, ed . Lavro,·, p. 33 •. 
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de împaratie, de domnie, nici de patriarhie" 1 . ,,Barbati euvio9i 
;;i earturari în pe9teri ;;i mun}i, smerindu-se 9i facându-se pla
cu ti tie · Dumnezeul tuturora, traind . (limpreuna , eu fiarele sal
bateee" 2. Daca Téodosie voda ar fi urmat asemenea sfaturi, 
nu-i mai ramânea deeât sa abdiee, sa pi'iri'iseasca palatul dqm
n.ese, dtiCându-se într'o pe9tera. In partea întâia a Invi'i~aturilor 
gasim aeelea9i sfaturfëare numai µnuj domu nu i se potrivese : 
,,Trupul sa ti-1 îmbraei în haine slabe 9i proaste" -3• ,,Ajunge 
a laeuj într'u11 zid mie ~j /îngradit eu un gi'iràicel, iar a face ceti'i~i 
;;i ~ase de piatra ... nici de un folos nu sunt. Auzi ct~m lacuiesc 
Tatarli în case fa eu te proaste, Iaca9t1l lor iaste fa.dut ca al unor 
·pastori" 4• Ce ar fi zis b?ierii 9i}i'iranii, vazând pe -domnul ,-'farii 
Române9ti umblând eu haine sariici'icioase în loc cle bli'inuri .de 
\'Ïezure ~i ie9ind dintr'tm bordei tiganesc? . 

Dar sfaturile urrnea: a la fel : ,,~ai frurnos lucni este 9i ·mai 
eu pl?..cere a vedea pustiele având innbra de cete calugare9ti ... , 
decât îmvaratie îngrijita 9i p_este câmp ~ese a9terntite 9i prân~ 
.zuri. Iara blam (haidem) acum în pustii sa vedem ... èe iaste mai 
lmn ~i mai fericit déeât tot ce iaste pre ·pamânt" S: · 

Ascetisrnul care este o autoflagelare materiala trebue :com
_pletat eu autoflagelarea morala, sa té declari ;ü sa te simti un 
pacatos, un nemernic; eu fruntea în pulbere, mi'irturisindu~ti 
pacatele : ,,Am fost fara pricepere ... mi-am slabit trupuJ""de lene 
~i cuget trufa9, ... nici n'a'm cunoscut calea Domnuiui, am d~t 
tr~ p"ul meu spre nepasare 9i mâncare 9ï bau tura "' spune tatâl 
eatre fiul saü ''. ,,Auzi-ma pe n1ine, u9uratecul 9i pa'.ditosul :;;i 
neînfeleptul 9i netrel:micul robul tau 'în-- cèast~l acest~'' 7. ;,Vai 
mie, nenorocitul 9i pa'.catbsul 9i înseto9atu) de ràzb~uiare. :ce voi 
face eu, n~munieul, pentrucà rnerEu sunt Însetat de razbunare. :. 
va1 mie, întunecatul ;;i eu iniroa · îngn:uiata ... puterile eele reie 
clin mine ale diavolului" P. '· 

]1 . 55. 

1 !1Wl1{1lturi le, erl. greaci:\ , p . 31, ed. s l;1vonii , p . 33. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, yersiunea romf11ieasca , ::.\Is. 3572. Acad. · Rom .. f. 93, ve.rs. s làvli 

4 Ibidem, rom ., p . . 95_:_96 (acela~i manuscris). 
5 Ibidem, p·. 96 , . 

·s Ib-i clrnt , ' ·ersiunea gr~acii, ed. V. Crecu, p. 25. 

7 Ibi<ll'1n , versiunea greaCa, 'p. 22~. , 

S I bide m, versiunea greadi. p. 69 . Citinct asemenea milrturisiri, B. P. 
·i-rasdeu ~xclamii: ,,Se pare cü .tineretele 'lui Neagoe, ?ec·111iosc·u1e is tot:it:i, au 

(fost pline de valurile lnmii !" ,Arl1iva Islorita, I -2, p ; 1_32 . . 



Acel care renunta la via}a, o dispre}uE~te ~i o ura~te ca 
11 v 1 a paeatului, este mai aproape de moarte decât de viajâ. 

·eia aseetismul e întotdeauna unit eu umbra morjii pre
. Autorul învataturilor nu numai ea §i-a seris din vreme 
iunea la eeasul morjii, dar se adreseaza ehiar mor}ilor, le 

I ' i pistolii . Misticismul sau sare peste zagazul dintre via}a 
~ I m arte ; :N'eagoe se adreseaza mamii lui eu prilejul adueerii 
11 •mintelor ei la Curtea-de-Arge9 §i nefiind de faja, îi trimite 

·risoare prin fiii lui , prin eare se plânge de paeatele §Î de ne-
110 1 irile sale . :N'umai un mistic, eare trae~te eu mintea în alta 
111111 , poate înjelege ideia ea :N'eagoe, oprit de a veni la înmor
lll ntarea mamii lui , trimite în locul sau pe copiii lui raposaji, 
1 1 11 -i adudi prinosul sau càtre bunica lor moarta: ,,Ca E.u n ·ai.11 
l 11 l vre dnic sa-mi împlinesc o daterie ca aceasta. Dar am mai 
l 1 l 111i înca §Î pe fiul meu Petru ~i Ioan §Î Anghelina, fiind copii 
1 t .i, din radacina ta. Ci Domnul ~i DumnEzeul nostru i-a primit 
1\ I u bunâtajile lui cele ve9nice" 1 . Seriitorul este un mistic, 

1• 1 • are via}a întreaga cuprinsa de extaz §i ajunge la cugetari 
p t ru nzàtoare ( care însa su nt eulese <lin litera tu ra bizantinâ, 
1111 • unt originale) 2. Filosoful C. :N'oica a relevat eu dreptate acest 
pl ndid pasaj ca un mârgaritar al literaturii mistice, dându-i 

1 t lu l de' ,,Treptele înjelepciunii " . ,,Mai întâi de toate este tâ-
1• •r ·u, iara tacerea face oprire, oprirea face umilinta §i plângere, 
' plA.1:guea face fricà , iar frica face smerEnie §i merenia face 
1wot ala de cele ce vor sa fie, iar acea socotealà face dragoste 

~ d r gostea face sufletele sa vorbeasca eu îngerii" ?. Sau ait 
p11 llj : ,, Inima omului este ea sticla, d'acii sticla dacà se sparge, 
1•11 • o vei mai cârpi" ~ . 

'l'rebue sa ne cuprindem de felul de a cugeta §i a simti al 
ru lui Inva}aturilor, ca sa-i putEm înjelege opera : este u n 

· i erudit; în Apus misticismul întemeiat pe interpretarea 
· 1 r se nume9te scholastica §i o seholastidi bizantina §i or

t 11 Lo ·a este caracteristiea acestui scriitor. E un mistic ~i se au-
1 ofl ug leaza , se considera ca ultimul pacatos, trae9te în teroarea 
1·h lnu rilor iadului §i în nadejdea lumînii extatice a raiului. 1\foartea 

t prezenta în orice clipa în mintea lui, el repeta eu ani dinainte 

1 f 11v1lf1lt11r i!e , ed . greceascà, p . 47 . 
2 lbi d1·111 , e<l. g receascà , }) . 77, rom ., f. 154, ()·{s. 3572), cf. !\oica, 

\ •'"W"'' Uasarab ~i treptelc ilesitvâ r~ir ii , în U11h'ersul lit erar , 1940, .Mai li . 

a / m,rtjtlturi le, ed . greceascà, p. 77, ed. rom . H asdeu, Arhit·a Jst. I-2, p. 113 . 
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N'eagoe cel adevarat nu era ascet, ci, euro am vazut, un 
donm eu preocupari lume9ti, un stapânitor în adevaratul în}eles 
1 1 uvântului. Mai ales între cultura lui 9i aceia a autorului !n

t t urilor este o deosebire esen}iala. N'eagoe, dupa cum am 
1 f t , ;;tia grece;;te ca elev al patriarhului dela Bizant 9i ca 
11nul ce a fost înconjurat de Greci 1. 

Autorul învataturilor nu 1tia grece§te ;;i e nevoit sa folo
~ toate scrierile grece;;ti pe care le reproduce în opera sa·, 

t\umai în traducere slavona. Chiar pentru o scriere a;;a de tas-
11 n it a în biserici, Cuvintele lui Sf. Ion Gura de Aur, e nevoit 

r curga la o traducere, n 'o poate folosi în original, ca sa nu 
111 l vorbim de însa;;i Sfânta Scriptura. Neagoe ar fi putut sa 
Il 1 la îndemâna scrieri grece;;ti dela toate mânastirile reparate 

prijinite de el în Orient, dela ierarhii ;;i calugarii greci ce 
au pe întrecute la curtea lui .;;i ar fi putut sa fie ajutat de 
tatii ;;i scriitorii greci din jurul lui. Autorul Invataturilor 
ra eu totul luminile grecismului. -

E apoi inadmisibil ca un donm cuit sa fi avut o cultura 
d unilaterala, sa fi fost preocupat în toatà literatura slavo
ntina nµmai de o lature a celei religioase, anume cea asce-

1 • • àlugareasca ;;i sa nu fi fost folosit în scrierea sa nici un fel de 
1 r istorica sau de alta natura ;;i sa nu ;;tie macar ca Turcii 

pute au bate eu împaratul Romanilor. 
Daca ne coborâm la unele amanunte, contrastul între spi

' ti l I nvataturilor ;;i personalitatea lui Neagoe voda se face ;;i 
111 l mult simtita. 

Latura religioasa a vie}ii lui N'eagoe, dàrnicia sa de ctitor 
v stita în tot Orientul ;;i a ramas de pomina în istoria noastra. 

1, 1 viosul domn trebue sa fi cheltuit sume uria;;e, ca sa poata. 
l\t tra nenumaratele loca;;uri ortodoxe în;;irate în via}a lui 
N n ;;i chiar aceasta în;;irare este departe de a fi completa. ;ii 
11 \.l~i. eu surprindere, vedem ca autorul înva}aturilor nu prea 
11 pr iaza o asemenea activitate, o socoate secundara ;;i sfàtue;;te 
p mn sa nu risipeasca banul eu care ar putea ajuta pe sluji-
1 >rH sai, dându-1 la mânastire : ,,Caci a;;a spun, fiul meu ;;i fratii 
111 1, nu miluiti saracii ;;i mânastirile din tainurile din cari traesc 

1 A. D. Xe no p o 1, Istoria Românilor, ed. III, vol. VI, p. 213, ob
• t vn acest fapt ~i pe acest temei a sustinut di originalul Invataturilor ar 
ri oat scris de catre Neagoe în grece~te, parere care nu mai poate fi sustinuta 
Il urina descoperirii textului slav ~i a comparatiei lui eu cel românesc 11i grecesc. 

t1 
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slujitorii vo9tri, cac1 atunci sà'.racii ;;i mânà'.stirile se vor folosi , 
slujitorii vo9tri însà'. se vor face foarte sà'.raci 9i cer9etori" 1. 

,,$i sa m;lue9ti pre toji 9i pre saraci 9i -pre ceice vin catre 
tine §i pre streini , ci cit socotealri" 2• Cum se face ca prinèipala 
activita~e reJigi~asa ·a lui Neagoe, aceia prin care a ramas în 
istorie, nu e pusa ca sfat înaintea lui Teodosie, ci _e aminti_ta 
numai eu rezerve 9i mai mult ca îndemn sa nu fie e4agerata 9i 
anunie într'un singur pasaj al InvajatUrilor? Neagoe, un prin} 
al orto_do:xiei, înzestrase biserici, mânà'.stiri, episcopii 9i patr~artii 
în tari streine, la Athos, Dalma}ia, Epir, Grecia, Serbia, Mace
donia, Ie~usali!ll 9i la Bn1~·ov . 0 asemenea .,,risipa ~ b~ntiluijarii", 
ca sa întrebuin}à'.m o ex.presie modern.a, nu era îµsa pe placul 
anonimùlui autor al Inva}aturilor, care scrie ca urmare a consi
dera}iilor reproduse mai sus, aceste patriotice 9i democratice 
r&.nduri: ,,De vreme ce strângi averea ta dela . oamenii fdrii, se cuvine 
ca tot lor sri.., le-o îrnpàr(i" ~ . · -

E adevarât câ un c"ïtitor superficial, aflând cuvin,tele de do 
jana proprie 9i . de umilin}a din _Inva}aturi, s'ar putea gândi la 
m.ustrarea de -cuget a lui Neagoe pentru moartea sifaica a lui 
Vlad cel Tânar (9i poate 9i a lui Mihnea), dar daca cercetam lu
crurile mai de apr6ape: vede_m ca pacatelè ma,rtui:isite de aÛtor 
sunt·: ,,a~ dat trtipul meu spre nepasàre 9i mâncare 9{ bà'.tttùra , 
mi-am slabit tru.pul de lene ~~- cuget tr~~a9" 9i cel .mult, sete de 
razbunare, dar nicà'.ieri nu e·vorbii ,de o crima faptuita în numele 
sà'.u. Ctm ~e face ca p.ceasta crima marturisita pt blic la Târgo
vi9te 9i pentrii care, dupa martùria cronicii, s'ati facùt rugàciuni 
eu sobor de ierarhi ni bise: i.::H, nu e an:.ititita deloc în marturisi
rile eu care se biciue9te pe· sine Jnsu$i, a\ltorul Invà'.jaturilor ? 
Nu cti.mva pentru di nu cuno9tèa ecoul morjii -hii Vladut fo. su
fletul lui Neagoe ?· $i cµm se potrive9te uciderea succesiva a lui 
Mihnea, a lui Vladut, 9i a boi_erulu_i Bogda_n , cumnatul lui Radu 
cel Mare, din porunca lui Neagoe, eu blânda 9i dumnezeiasca 
figura a autorului Invajaturilor? 

$i apoi, fova}à'.turile cari erau-sa fie cit~te de fiul sau, de 
boieri 9i sfetnici, ce au.toritate puteau avea, când domnul se 
îmbraca în blanuri scumpe, comanQ.ate la Sibiu 9i la , Vene}ia, 

1 Tnvitfaturile, versiunea greceascii, -p. 161, cf •. versiunea rom. H'. as d e..-u, 
Arhiva, I-2 , p. 122, vers. slava, .. p. 25. 

2 Ibidem vers rom. l. c.'; p. 1.26. : 

3 Ibidem, versiunea slavona, p. 26. .,èum o . luaii dela· sâraci., a!}a se . 
cade sa o ~i da~i pentru dân~ii" vers. rom. H'. a~ de u,. A rkiva, I-2 , p. 123. 
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pregà'.tea coliere de margà'.ritar 9i cerea fiului sà'.u (vorba vine) 
à se îmbrace în haine proaste 9i sa trâiascâ într'un bordei? 

Autorul Inva}aturilor scrie : ,,Sâ nu aibi deloc pornire de 
razbunare întru sufletul tau càtre careva dintre oameni" 1 . ,,Ori 
ine gând rà'.u osa lucreze asupra ta 9i lucm potrivnic î}i va arata ... 

deloc sa nu-}i aduci aminte de gre$eala aceluia, de lucrarea lui 
vicleana, ... ci iartà-i gre9eala 9i fa-i bine" 2• El aduce ca pildà 
pe David: ,,Când era sà'. se bucure de moartea vràjma9ului sàu, 
ntunci foarte se tânguia 9i se bocea... ~i în loc de bu curie ~i ve-

lie a fà'.cut multà'. tânguire 9i plâns" :•. ,,Dacà suferà'. vrajma9ul 
tâu o cà'.dere, sa nu te bucuri de càderea lui" 4 . Sa fie acela~i scriitor 

a domnul care într'o scrisoare oficiala în limba latina spunea 
d spre rivalul sàu Milo9 : ,,Ne-am bucurat §Î ne-am veseW 1n chip 
deosebit .de moartea §i de udderea lui"? Putea sà puie în mâna 
boierilor înva}àturile de mai sus 9i în acela9i timp sa le dicteze 
n cancelarie scrisoarea de bucurie despre moartealui Mi109 voda? 

Când N'eagoe scria Sibienilot despre ~olul lor : ,,In furia noa
trà i-am aruncat ceva vorbe urâte", pute a tot el sa spuie fiului 
/'lu : ,,N'ici nu se cade aceasta voua sà raspunde}i împofriva (so-

1.ilor), pentrucà nu 9tiji di din cuvintele spuse împotnvà a}i câ9-
tigat sau a}i fost pàgubi}i. Cil.ci cuvântul este ca gândul ~i pleacà 
, i nu-1 pute}i opri, dupa ce a ie9it din gura v6astrà, ci va 've}i cai 
t ntru cuvintele acelea", deci conchide ca un domn sâ raspundà 

tdeauna solilor a doua zi 5. Neagoe vodà amenin}à cà va face 
'.J.' ra Bârsei, a9a cà nu i se va cunoa~te nici locul, iar când cere 
1 ce Sibienilor, o face pentrucâ : avem du9mani destui, ,,care ne 
v r ràul", neamintind màcar în treacàt dragostea de pace. Pe 
• nd autorul Inva}àturilor scrie : ,,Sa 9ede~1 eu frica lui Duro
n z u 9i sà nu stâm spre râzboi, câci nu ne este noua lupta càtre 

nge 9i carne" 6• ,,Dacà'. au venit careva asu pra voastrà'. .. :siliji-vâ 
mai întâi eu pace sâ scâpaji de ei 9i daji 9i o parte <lin visteria 
v astra lor... Din visteria noastrà le-am vestit câ le dâ m lor 
( du~manilor) 9i umilin}à am arâtat catre dân~ii" 7• 

1 "Invdfdt·urile, versiunea gnceasca, p. Si· 
2 Ibidem, p.· 59. 
3 Ibidem, p. 67. 
4 Ibidem, loc. cit. 
6 Ibidem, p. 133· 
6 Invd/dtu1•i le, ed. greceascà, p. II7. 
7 Ibidem, p. 157· 
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Ce mândrie de domnitor rasuna în cuvii:i.tele .lui Neagoe : 
,,A9a voesc domnia mea, caci nu vreau sa ziceti ca este }ara ·fara 
domnitor, ci o sa vedeti ca sunt · domnitor destoinic 9i are }ara 
domnitor". Ce umil scrie autorul Inva}aturilor, tot desp1e ro·stul. 
domnito_rului : ,,Sa nu te înal}i în sine eu gândul ca e9tÏ mare ... 
la seama sa nu-ti puna piedica diavolul. .. Iar daca cineva nu-9i 
pune masura ;;i n'are umilin}a, ce se crede pe sine îp}elept, acela 
nu vrea sa faca voin}a lui Dumnezeu, ci pe a sa" 1 . 

_ Autorul !nva}aturilor într "~lt capitol scrie : ,,Omul are 
adeca doua rânduri de fecioli, unul din pacate, iar altul fara. 
de pacat. In acest veac însa mai mult î9i iube9te pe feciprÜ cei 
din pacate, decât' pe ceilal#" _2 • . Cui se adreseaza . aceste. aluzii ?· 
Autorul nu 9tia -desigur cà Neagoe însu9i s'a declarat 9i boierii 
1-au recuÙoscut ,,fiu din pàcate", din flori 'cum se zice, ca sa 
poata l~a domnia. Apoi çum ar fi cutezat Neagoe sa spuie fiului 
sau, vorbind de boieri : ,,Ca nu te-au àles, nici te-au uns oamenii 
spre domnie'" 3, când toata lumea 9tia ea boieiii Craiove9ti îl. 
ridicasera în scaun. Iar dacâ Înva}atUrile spun: ,,Când ve}i vrea -
sa puneti boieri, nu se cade sli ciiuta}i caci va v or fi rudenii 9i 
pentru aceia sa-i punefi, caci aceasta este fatarnicie" 4• Aceasta 
nu se potrive9te de fel eu do!Ilnia lui . Neagoe voda, . care s!a .în
conjurat în sfatul sau de rude, unchi, fra}i, veri din familia Cra
iove9tilor, cari au acaparat demnita}ile }arii, urmând întocmai 
de altfel 9i în timpul lui Te~dosie voda. Barbu Craiovescu, unchiul. 
dom'ii.ufoi, a füst mare ban între 1512 9i 1520, urmat la aceasta 
din urma data în ha.nie de Preda · Craiovescu , fratèie lui Neagoe . 
Radu Postelnicul Craiovescu, fr~tele _lui .Barbu, funcjione.aza ca. 
dregator între 1512 9i 1-515 . Pârvu, tatal lui Neagoe, a fost 9i el 
mare ban la începutul domniei fiului sau (Februarie-Iunie 1512). 
Badea sau Bà'.dica, var pdmar al domnµlui ; a fost'comis la 1520-
152r. Deatco al doilea_ ban (1512-1518)-e fiul Vladaiei 9i _al lui 
Vâlsan v istier, nepot de frate al domnului. Marc~a marele postel
nic (1512) era 9i el din familia Craiove9tilor 5• 

1 Ibidem, p. III. -

2 Ibidem, p. 179 versiunea slava , p . . 29 , vers. rom. 1{ as de u, A r.hiva , 
1-2, p. 127 . 

. 3 Ibidem, versiunea rom. Hasdeu, p. u2 iji 124 iii siavli, p. 35. 
4 Ibidem , slava , p. j~. Cf. 1{ as de u, Buletinul Instr. Publ., J865, p . 80.· 
5 Cf. G h . G hi ban es c u , Divane Domneit i in secolul al XVI-lea, 

extras din I oan N eculce sub anii 1512-152i iji I. C. '.Fi 1 i t t i, · Craioveit i i 
1935, p. 55. 
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N'eagoe n'a putut scrie aceastà carte streina de spiritul, 
·ultura 9i temperamentul sàu. 

Chiar istoricii cari sus}in autenticitatea Invà}âturilor, re
unosc adesea farà voe di ele nu se potrivesc eu ceÏe ce 9tim despre 

1 rsonalitatE:a istoricà a lui Neagoe. Astfel A. D. Xenopol scria: 
.,Aceste cugetari domne9ti fac onoare celui ce le-a în9irat, de9i 
Jl practica nu le va fi urmat dânsul eu aceia9i sfintenie" 1 . 

N. Iorga, care a sus}inut în repetate rânduri paternitatea 
<l mnului asupra scrierii ce-i este atribuita de tradi}ie, a fost 
•1 însu9i nevoit sa faca unele ipoteze care de fapt înseamna con
' ii: ,,Trebue sa se creada ca el (N'eagoe) va fi stat între càlu-
àrii càrturari dela Bistrita 9i poate ca gândul unchilor sai era 

faca din acest fiu din flo:ri al lui Basarab cel Tânar eu sora 
1 r ( ? ) un calugar mai ferit de cercetarile9i prigonirea du9manilor" 2. 

Ln adevar, ar trebui sa admitem cil. N'eagoe a fost. un calugar, 
' iace n 'a fost în realitate în cariera sa de boier 9i razboinic, ca 

poata scrie asemenea înva}aturi. Cine cunoa9te chipul sau 
piritual, viata 9i coresponden}a lui, în}elçge .u9or ca aceasta 

ra nu e a lui a. 

1 A. D. Xe no p o 1, op. ci l .. VI, p. 215. 
2 N. Iorga, in introducerea la editia Invd/alurilor, Vàlenii de Munte, 

, 01 0, p. VI. 
3 T. G. Bulat, Perso11alitalea ·religioasd " llli N eagoe Basarab, p . 49, 

pu ne totu!ii : ,.Este surprinzâtor de a constata concordanta faptei sale (a lui 
.N ngoe) eu cele propovâduite" (in învataturi). Anume aceastâ surprinzatoare 
•oncordantâ se vede din faptul câ doamna Despina s'a càlugârit la bâtrânete. 
" ,ste eu totul exclus ca sfaturile de sfânt ale domnescului sa sot sll nu fi 

nturat !ii îndemnat la beatitudinea resemnarii divine ... Iatll deci . un ime-
1llnt efect al. conceptiei voevodului nostru" (p. 52)'. Nu 11tim dacà Invlltaturile 
uu .. conturat" fapta doamnei Despina , care e ignoratà în textul for, efectul 
lm diat a fost totu!ii eu întârziere, caci doamna a îmbracat haina monahalà 
o de ani abia dupa stingerea sotului. A doua dovadll de concordanta ar fi 
optul cà atunci când Tuxcii 1-au amenintat, Neagoe, ,.închinat mai mult lu-

1•rurllor de ve!inicie dumueo:eiasca, dëcât celor trecâtoare ... le-a fagâduit pe au 
, o de bani ro!iii ~i 6co de prunci" (Bu 1 a t, op. cil., p . 64). Neagoe dll 

l pllgânilor 6 0 0 de copii cre!itini dintre supu!iii lui , ca sâ-!ii lepede cred_inta, 
111lnunat à pilda de ,.închinare câtre lucrurile dumnezee!iti" .. . ale lui Alah, Ne 
Mrllb lm sa adâogâm ca din fericire pentru amintirea lui 1\eagoe vodâ, infor-
11111tia nu este exactà. nu provine dintr' un izvor contemporau, ci dela un autor 
llln veacul al XVIII-lea. 
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,III 

CRITICA INTERNA A TEXi:tJLUi INVÀTÀTURILOR. 

Am p~s fa}a în fa}a în capitolele precedente .ideile, ten-· 
din}ele ~i tonalitatea gene.rala . a Inva}aturilor eu scrisorile 9i. 
faptele lui :Neag~e voda ,9i am ajuns la rezultatul ca avem a face 
eu doua personalita}i adânc deosebite, tràind în lumi spirituale 
distincte : . una a domnitorului, alta acei.a a autorului ~nva}a-· 
turilor. Aceasta metoda de cercet_are critica se întemeiaza în. 
primul rând pe psychologie 9i o socotlm cea. mai îridrepta}ita 
pentru critica .de au.tenticitate a unei lucrari literare, cum ri901 
este de în}eles. In adevar; ca sa put'em dovedi daca o sèriere 
este sau nu a unui autor,. cea mai sig11ra metoda este aceia a com-
para}i~i'ideilor 9i tendintelor lucrarii eu àcelea àle presupusului 
autor, nietoda -ve.che 9i îndeob9te folosita, ceiace am 9i fa.eut 
în rândurile de mai sus. Totu9i critic'a erudita nu este o metoda ·· 
de valoare matematica 9i deaçeia nu ttebÜie sa încheiem cer-· 
cetarile, înainte de a folosi toate posibilita}ile de ancheta. 

Critica intern.a în aflarea .;iutenticita}ii . consta în analiza 
unor pasaje ale textului, car_e prin cuprinsul lor pot sa ne calau
zeasca asupra epocii scrierii 9i a personalita}ii autorului . . Te-
meiul ei este tot psychologia 9i a:naliza j aptelor istorice, dar 
spre deosebire d~ cea dintâi nu are · un caracter com:parativ, nu. 
~:;te re.Zuit~tu'l punerii fa}a în fa}a a doua sau mai mult~ té:X.te ,. 
sau personalita}i, ci consta din considera}ii pe temeiul unui'. 
singur text. - · 

Raposatul profesor D. Russo începuse cercetarea ç'ritica . 
interna a !nva}aturllor, . de9i n 'a · apucàt sa .sintetiz~ze rezÙlta
tele .muncii sale în aceasta direc}ie într.'.un studiu definitiv. To
tu9i, în mai multe lucrari, D. Russo a · ,ar~tat lamurit conclùzia 
sa : Inva}aturile nu sunt opera lui N'eagoe Basarab, . êi a unùi . . 
calugar, care a trait mult mai târziu 9i a atribuit propriasa opera 
voèvodùlui · ctitor dela Arge~, . pentru care avea o adânca 
admir;i.}ie. . _ 

Inainte de a aduce noi argumente în acëasta direc}ie, vom 
aminti pe scurt 9i aci cele publicate de profesorul D .. Russo, ar
gumente care fac ·parte din. acest capitol al criticii interne. 

In doua rânduri în înva}aturi, autorul, presupüsul Nea·goe; 
- ' ' ' ' .. ·' ' , . ".,, 

vorbe9te de familia. sa, odatâ în ,,Scrisoarea" catre. osemintele 
mam:ei sale :Keaga, când nume9te pe to}i feciorii 9i fetele lui,. 
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vii 9i morti 9i-i trimite sâ se închine la moa9tele doamnei :Neaga, 
doua oara în ,,Rugaciunea la ie9irea sufletului" , când chiama 

1 patul sau de moarte pe to}i copii lui, pe arhierei, pe dregatori 
,i boieri: ,,Ci ani trimis în locul meu pre iubitul meu, pe Teo
tl ie 9i pe dragele mele cucoane, pe Stana 9i pe Ruxanda ... 9i 
n i!t am mai trimis, o maica mea, pe fiii . !llei, Petru 9i pe Joan 
, i pe fie-mea Anghelina" 1 . ,,Iata acum a sosit ceasul mor}ii 9i 
lriga}i pe prea dulcii mei fii 9i pe fetele mele 9i pe iubi}ii mei. 

dr gâtori 9i slujitori" ~. Cum se face ca Neagoe a uitat tocmai 
n easul mor}ii, când chiama pe toti pentru supremul ramas.· 

1Jl1n , de existen}a scumpei lui so}~i? Doamna Despina din neamul 
Hrancovici, a despo}ilor sârbi, a suprav1etuit sotului ei 9i a murit 
to mai la 1554 la Sibiu 3• Se pare ca autorul Inva}aturilor nu 

i despre ea, daca mai era atunci în via}a ~. Faptul este 9i mai 
• Lracteristic, daca-1 punem în legatura eu inscriptiile morminteloi: 

<1 la Cnrtea-de-Arge~, care ni s'au pastrat pâna azi intacte. Au-
1 m l Inva}aturilor a putut citi acolo numele fiilor mor}i ai lui 
N agoe , nu însa inscrip}ia de pe mormântul doamnei Despina 5, 

l ntruca ea s'a câlugarit dupa moartea so}uh:i ei 9i a luat numele 
111onahal Platonila 9i numai acest nume figureaza pe piatrn ei 
d mormânt, care nu spune cii sub ea odihnesc oasele unei doamne. 

încât, atunci când o restaurare impie a trecut peste aceasta 
rn nastire în zilele noastre, mormântul monahiei Platonila, so
' tita nedemna de a sta alâturi de moa9tele domne9ti, a fost 
• s afara din bisericâ 6• De aceia, nici autorul Invà}aturilor n'a 

potut 9ti când a murit doamna Despina, nefiind ini}iat în taina 
•himbarii situa}iei ei. . 

Ràmânând tot în domeniul familiei lui NEagoe, a1}a cum 
glinde9te în Invataturi, în aceia9i Rugiiciune la ie~irea su/le- ·. 

/ufoi, domnitorul care nu chemase pe so}ia lui înlacràmata la 
p ul sau de moarte, spune în schimb : ,,Striga}i pe prea dulcii ' 
m i fii 9i pe fetele mele" ; , adicà mai multi fii 9i mai multe fiice. 

1 lnulfilturilt', ed. greceasca. p. 47. \ 
2 Ibidem , p. 227. 

:l ) ·( i 11 es , op. cil . • p. 55 . 

~ D. R l\ s s o, Studi i ~i cr·itice, Bi\cure~ti , i g10, p. 6. 

5 G r . T ocilesc u , Jftinast irca Curtea-de-Arge~, p . 42-47 . 
.; ~ 1. L a p e da tu . .\lorm:;n:iil doa 11wei Despin .·. în R evis/a l storicèi, 

\ Il , 19 21, 123 ~i urm. 
'f lni·cif<lturi /c, Ytrsiunla grtacl\ , p. 22 7. 
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Uitase domnul ca-1 ramasese numai un singur fiu, Teodosie ? 1 

Mai degraba acest amanunt ramasese necu11oscut Ùlsificatorului. 
Iar in ,,Scrisoarea catre oasele doamnei Ne'aga" àutorul 

Invajaturilor descrie 1 ~ducerea osemintelor. mamei · domnitorului 
la Curtea-de-Arge·:;;. Dar mormântul a,cestei doamne N'eaga nu 
este la Curtea-de-Arge:;;, unde toate pietrelè de mormânt intacte 
:;;i neprofanate au rama:s intregi pâna .in ziléle noas.tre. NÙ éumv a 
falsificatorul mistic :;;i-a in.chipuit înfreaga ceremonie, \socotind 
ca neaparat mormântul mamei urma sa fie alaturi de al fiul;ui 2? 
De altfel nu e~te si ~ ur cà doamna Neaga ar fi fost în adevar nu
mele mamei lui ~eagoe, avem pentru ac~asta singura marturia 
îndoelnica a · Invajatnrilor .. 

Un falsificator se terne de descoperirea falsului ;;i~:;;iia anume 
masuri de precaujiune, aduce scuze, care-1 tradeaza. A:;;a :;;i au
torul Inviq;aturilor__ Una din învajaturi se nume9te ,.,Pecetia 
învajaturilor" .: ,,Ca.ci sfâr:;;itul scrierii ce am desfa9urat-o trebue 
sa aiba :;;i o pecetie atârnata". ,, Trebue sa se lege de dânsa pe
cetia, pentruca cartea care este pecetluita, aceia sa crede" 3• 

,,Daca însa cuiva îi va fi greu sau nu va crede acestora, perttruca 
nu este la ele pecetie·.:. prin urmare..punându-mi :;;i eu În mintea 
mea 'Câ. dupa puti.n timp :;;i .eu v~i tre~e din aceasta~ lume :;;i pe
ceti~ noastra se va strica, de ,aceia n' am adaugat scrierilor :mele 
pecetie" 4• Autorul credéa cà .o cart~ scrisa de un domn trebuia - . 
sa aiba neaparat atârnata de ea pecetia sau sigiliul . domnesc 
:;;i e1Jir~$te nu-1 avea. De aceia .se terne. cà .lucrarea va.fi soçot,ita 

· neautenticà, _dar el nu $tia ca în realitate pecejile domne$ti atârna. 
nu mai de . privilegii (hrisoave), . nu de carji · literare cari nu se 
întaresc în cancelarie .. Nefiind un .f~miliar àl curjii, nu :;;tia r.ostu
rile ei :;;i de aceia intra în lungi $Ï încurcate explicajii, ca sa ar'ate 
de ce nu ~re pecétia, spunând ca in schimb a pus o pecetié morala 

1 D. Russ o, loc. cit. , S 'ar pute a obiecta ca aceasta învatatura îu 
vederea mortii voevodului ar fi fost scrisa de el mai de mult, a~a câ acest din 
urma argo.mep.t al lui D. Russo pierde din ta.ria lui. daca e luat ~èpar'at . 

2 D. R u ·s s o, Stiidii istorice greco-roinâne 1 . . Bucure~ti , 1939, p . 
207-226. 

3 Inva/aturile, vérsiuuea româarnsca (Ms. 3572) . f. 3u, vers. ,greceascii, 
pag. 209. ·' 

4 Ib·idem, vers. greceasca, p . 2n , ,))e acei;i n'am atâruat pecetia ~i 

daca îi va fi cuiva eu su.para~e sàu. i se v~ piirea fara credinta . pentruca 
u':im atârnat pecetia la aceastà scriere .. .' '. (Versiu.nea slavonii , p. 6). 
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. rierilor sale. Astfel prin aceasta grije de autenticitate, el se 
"radeaza singur i. 

Autorul era un calugar; un autor oricât ar vrea sa intre 
în piele streinà, se tradeaza, mentalitatea lui proprie nu poate 

11 mâne ascunsa. Când autorul Inva}aturilor sfatue9te pe Teo
d sie voda : ,,Cel ce 9ade in casa sa (in chilia ta, zice un manu

ris românesc) aceste trei îi aduc rod : sau face rugaciunè sau 
invà}aturà sau lùcru de mâna" 2. Cine sta închis 9i-9i petrece 
v iata numai în rugaciune, înva}atura de carte 9i lucru manual? 

n calugar, desigur, nu un fiu de domn, care are alte rosturi 
11 via}a ~. Ba chiar adauga Invà'.}aturile : ,,Dar daca-ti faste voia 
li aibi avu}ie mo9ii 9i vii, pentru caci nu te-ai însurat, sa-}i fi 

1uat muiere" 4, (textul acesta se afla numai în versiunea româ-
n asca, credem ca traducatorul în grece9te 9i-a dat seama . de 
n potrivirea prea strigatoare a acestui pasaj eu sfaturi ce ar' fi 
li se adreseze unui domn 9i 1-a suprimat). Prin urmare Teodosie 
ra menit sa raniâie celibatar, ... sau cumva autorul uitase aci 

ü Teodosie 9i calugar fiind, se gândea la propria lui via ta. ~i 
lte sfaturi ale presupusului :N'e·agoe se încadreaza numai eu 

ni ntalitatea de monah: ,,Sa te paze9ti sa nu te treaca vreun 
eas, fara de rugaciune". ,,Mai întâi de toate iaste tacerea". ,,Floa

r min}ii este privegherea întru rugaciuni" 5• 

Invà}atura despre iubi~ea de Dumnezeu se adreseaza catrè 
.,dascàli 9i fra}ilor", ,,preo}ilor 9i pàstori ai turmei lui Hristos", 
,,fra}ilor, pàrin}ilor 9i preo}ilor" 6• Iar in învà}àtura despre cinsti-
1 u icoanelor, citim : ,, Fratilor mei iubiîi", ,,_iubitii · mei frati 
l lujitori ai lui Dumnezeù '. ' 7• Ea cuprinde (dupà Efrem Sirul), 

o olemicà împotriva ... 11ionofisitilor (secta eretica dela începutul 
r i cre9tine). E vorba deci de predici, rostite sau de rostit în 

h' rica, reproduse dupa autori bizantini 9i intercalate în Inva
l· uri 8• Aci Teodosie este iara9i uitat , autorul nu i-se mai adre

uzà lui. El avea prea pu}inà aderenta spiritualà fa}a de figura, 

1 D. Russ o, Critica texte/or *i te/mica edifiilor, Bucure~ti, 1915, p. 35, 

11 o tn r. 

2 Inviffiituril e, versiunea greaca , p. l 15, rom. , (Ms. 3572) , p . 153. 

3 D. Russ o, Studii *i critice, p. 26. 
4 Invilfdturile , versiunea rom., p. 154· (Ms. 3572). 
5 D. Russ o , op. cit . , p . 26. ibid p. 154-155. 
6 Invd/dtiir-ile , vers. greaca, p . 33. 
7 Ibidem, vers. greaca, p. 99, l 09. 
8 D . Russ o, Elenizmul în România , Buci1re~ti, 191 2, p. 30. 
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conventionala pentru ~l, a fiului lui Neagoe ; scopul sau er~ di
dactic-moral în general ·91 deace,'a facea abstract,ie in u'nele ca-
pitole de persoana presupus~lui fiù de domn. · 

. La aceste argtÎme~te ext~ase diri scrierile lui D. Rusrn, 
putem adauga 9i noi acurr. alte tâteva· pasaj~ de. acei.a9i naturâ : 

Tot in Jegâtura eu · cüno9ti~tele autorului Inva}aturilor 
despre familia lui Neagoe este un pasaj din prima_piùte a acestei 
scrieri : ,,E>ar inca eu cât mai nmlt se cade sâ te fere9ti de pâ
gânii, de cari nu !}tiu ce este Dumnezeû._ nie! se boteaza ·macar 
de li-ar fi §i /rate sa te f~ nascut eu dânsul dintr' o mitma, tot înca 
mai tare sit te fere!}ti de dânsul. $i sa te pâze:;;ti sa nu faci eu dânsul 
dintru adevarut inimii ta1e nici un sfat, cà ace9tia sânt vrajma9ii 
c:r:ucii Domnului · nostru Isus' Christos 9i nu me le lui Du'mnezeu 
cel sfânt_ei î1 hulesc. Deci de voni iubi noi pre unit cà. ace9tia, 
iar dragostea lui Dumnezeu sa va lua dela. noi" 1 .- Se adreseàzâ 
aceste cuvinte lui Teodos~e? A9a d.e putin :.cuno;;tea familià lui 
autorul, încât nu ;;tia daâ are sa~ · nu 'frati trecuti. la pâgânism, 
cum avea de pilda la înèeputul veacului al XVÜ-lea Radu Mihnea, 
fiul lui Mihnea Ttiréitul? Iara~i surprindem ace a ciudatâ de;par
t,ire a autorului de figura, pur conven}ion~la pentru el, a per
soanei lui Teodosie, careia i se·adreseaza sfaturile numai d~ forma. 

Autorul introduce in scrierea . sa pasaje ·în contnizicere cu 
situatia familiara a lui Ne.agoe, ba chiar ~'.U scopul aparent. al 
Invat,aturilor, adicà educarea lui Teodosie voevod .. Astfel, in 
c~·vântul la ie§irea truputui, Neagoe pe patul de moa1te, adre
s_ându-se boierifor, ar fi spus: ,,$i de acttm faceti ÎncEput a sluji 
altui ·domn, pe care nu-1 în}elege}i, nid el pe voi. De aceia vâ 
spun slujitorilor mei iubiti, slujitoi-ul anevoe e· sa slujeascà dom
nului necunoscut, pâna·ce i-a ilflat rânduiala" 2 •. Scilitorul uifase 
ci se adi-eseaza în primul rând lui Teodos'e, cà acesta trebuia 
sa urmeze de diept în scaun 9i câ boieiii lui ~eagoe îl cuno9teau ; 
ii scapa marturisirea ca dupa moartea domnului va urma un 
altul, un "necun,oscut, ca în veacu1 al XV'rI-lea, când -. urmarea 
dinastica la tron râmasese o amintire a trec{iti:il~~i. 

De altfel, î~ analiza co~parativa din capit~lul precedent 
am mai relevat alte doua ase.menea nepotriviri în 'legaturâ eu 
familia lui Neag~e : Autorul nu _ 9tia câ sfatul domnesc al lui 
Neagoe era plin de rudele sale, boierii· Craiove;;ti, cari de}ineat~ 
p'rincipalele Mmni1àti, nici rin ·. 9tia câ domnul, al cai:ui nume 

. ' ( 

1 Invii/atu ri le. ve ·s. rom. (~Is. 3572), f. 80-81. Vers. grèâca, p . 15"· 
2 Jbidl' Jtt , ver~iu :.: ._ a ~rea-: 6., p. 2 2 9. 



l~\" .\'!'.\l'lJRlLE LUI jj,EAGOE llASARAE 171 

1 mJ rum:uta. se decl~rase ;;i era socotit ca fiu din flori al lui 
llll b voevod cel Tânàr 1 . 

Alàturi de capitolul a9a de caracteristic al pecefii, în care 
111 Io ul se tradeaza, càutând sa se justifice, cum se face . di e \ 
p1 upus domn, nu are pecetie domneascà, mai este 9i un alt 
p lj proape asemanator. Terminând eu sfaturile privitoare 
1 Jllimirea 9i trimiterea solilor, autorul 

1
conchide astfel: ,,cât 

111 1 utut dupa mintea 9i judecata mea prin harul lui Drmnezeu, 
'1 m .'pus în chip de înva}àturà catre voi despre toate acestea. 
pou~ ca mie mi-a scapat ceiace se eu vine, înca 9i mai de falos ". 

' L m putut 9i eu, nu atâta de mult, ci pu}inel oarece, m'am. 
1it de v'am adus aminte, ca mai eu multe ni s'ar fi cazut 

1 1 va învà}am 9i sa va aràtam, ce poate cà 9i noua atâta pri-
1 p •r numai ce ne-a dat Dumnezeu 9i nu sânt nici eu atât~ qe 
" 1 ul 9i nevrednié sa-mi poata da LumnezEU sa va spui 9i :p:H\.Î 

111 11 I t · . Iar pe voi sa va înve}e Duip.nezeu sa nu 9ti}i numa.i acest~a, 
Ill i multe 9i mai in}elepte" 2• ,, Ci acestea mi-a daruit Dum

'/, t1 dupa mintea 9i cunoa9terea mea. Ci totu9i 9i de acestea. 
mi-a fast daruit mie, eu nu am fast vrednic, poate eu pe scurt 

v'am inva}at, Dum.nezeu insa sa va dea voua cele mai multe 
• l mai bune" 3• Care este rostul acestor scuze? Autorul î9i . 

ma ca n 'a spus tot ce se cuvine despre soli, ci puf1:nel oarece, 
'ar fi cazut sa înve}e mai mult-'9i anume tocmai cele maï 

los. Dar el nu 9i-a adus aminte 9i marturise9te cà e nepri-
1 1 ut 9i a fast nevrednic de daJ.:ul ce i s'a dat, adica exerci}iul 
p11 l di dortme9ti. Scriitorul deci se te me cà citind cineva acest 
, 1 p:l. t 1 politic despre solii, va gasi lipsuri, dovezi de necuno9tin}a, 
, ' nu ar fi ingaduite unui domn, caci el nefiind în realitate 
1lom11: ignora o serie de anianunte ale ceremonialului 9i ale obt-

ll ilor de curte consacrate pentru pri,mirea solilor 9i atunci 
1• 111tl( sa se scuze eu nepriceperea 9i lipsa de memorie ... a lui 
N . Este iara9i un loc in care autorul Inva}aturilor se tra-
cl singur. 

1 Vezi mai s11s, p. Lp, p. 8 diu extras . 

2 Invtl/clturile, yersiuuca rom., f. 22 0. (l\Js .' 3572). 

3 I bidem , versiuuea greacâ, p . 152-163. Cf. ~i versiuuea sladi, p. 44 : 

' l nm p1\tut p e yoi y 'am. sfâti\it, m1 · mult , ci · eu putiu m 'am trudit ~i 

' 11111 r1rl\tat ~ i <lq i s 'a r fi cuy enit mai multe a arâta diu cele ce v'am arâtat , 

d11 1 111unai at â t mi-a dat D111n11ezu1 în miute , p entrucâ n11 s1111t vrednic sâ-mi 

111•11 11tie Dumnezt·u minte , y ' am anltat pu~in , iar pe voi s11 va învqe D11m

ll ' l~ t1 ma i multc ". 
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Ca aeest seriitor era un ealugaF, se vede din întreg spiritul 
operii sale. D . Russo a eitat, euro am aratat mai sus, eâteva p a
saje în eare el, uitând ea îmbraease în imaginatie haine doinne9ti, 
î9i tiadeaza totu;;i rasa monahala. Se mai .. pot gasi 9i in .mult 
alte parti ale S'erieriî pasaje asemanatoare . Am citat în eapitolul 
preeedent eâteva fraze ea_racteristiee pentru a dovedi spiritul 
aseetic al doetrinei Invataturilor, dar ele sunt _ în aeela9i timp 
dovezi ca sfaturile nu se adresau in realitate ünui fiu de domn . 
Unui fiu de P.omn nu i se poate eere sa traiasca într 'un bordei, 
nici sa loeuiasca împreuna eu fiarele 9i nui se .striga : ,,la blam 
(haide) în pustie" . Pàsajul îneepe totu9i eu euvintele: ,,Aeestea-}i 
graese eu aeùm, fatul mt:u" 1 . ~i aci calugarul .s'a în~ors la lumea 
sa, 9i aci se arata ca .Teodosie vpdil.°este nùmai un prete~t literar, 
luerarea urmare9te seopuri generale . morale 9i aseetiee. IaU 
înea o fra~a eare este deadreptul , extraordinara, daea în reali
tate e adresata unui domn al tarii : ,,Luereaza me.reu lueruri de 
mâna, ea din lucrad.le mâinilor tale sa se poata hrani un sarac' r 2• 

Bineînteles ca un calugar, care nu are nid o avere, nu po~te ajuta 
pe saraei dec:ât muncind eu mâinile, dar domnul .mai are 9i o 
visterie. 

,,Cu adev:arat în~r'aeeasta lume nu ia,ste mai rea 9i mai 
amara decât muierea" \ este 0 eugetare pe care calugarul eeli
batar o pune cam indelicat in gura sotului p oamnei Despfo.a. 
In _r,.lta parte, . in 1 nvii~a~ura penfru cinstirea icoanelor, aùtorul 
recomanda : ,,priveghëi-e în picioare toata noaptea"' 4, 9i adaogà : 
,,s::ine grae9te .. cuvinte lume9ti înt_uneea sufletul" 5. Un domn 
tj.upa asemenea sfaturi nid nu 9i-ar putea împÜni functia· dom
peasca, nici nu-i ~ste · maear îngaduit sa vorbeasca desp_re cele 
l\1me;;ti, care sunt totu;;i esenta stapâriirii lui. ,,A;;a dar fratilor , 
sa fugim de lume ;;i de toate câte st.int ale .lumii, ea sa fim mo;;
tenii bine~ui... ce a gatit Dumnezeu celor ce-L .iubesc " 6• ::;ï nu 
am dat aci decât o' parte a pasajelor în care autorul asee.t al In
vataturilor spune; adresându-se unuÙiu de domn:, sa paraseascà 
lumea aceasta (deci 9i domnia), sa traiasca ~n post, in rugaciune, 
.saracie ;;i priveghere. 

1 lnvit/cft,.ri le, vers. rom. , f . 95. (Ms. 3572). 
2 lnva/itÙ1rite, yers: greaca, p. u5 . 
3 lbidern, vers . rom .. f. 196. ('Ms. 3572). 
4 I bidem , vers. greaca, p. 103, vèr . rom. ib·id . , f. 143'· 

, 5 l b·idem, vers. greac1i, p. 113. 
6 Ibidem, Yers. slava p. 33. 
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Daca trecem la alta ordine de idei, în înva}atura, în care 
tâ ca ,,niciodata ~a nu se întoarca râu pentru rau", este 9i 
sta pilda : ,,De aceia, daca cineva s'ar gasi, fiind de samân}a 

mneasca, sa petreaca însa între streini . ~i piin locuri depar- ' 
, gonit 9i în staruin}a sa sa se sileasca în tot felul a dobândi 

rnnia lui parinteasca 9i unul ca acela, daca s'ar întâmpla s'o. 
, nu t rebue celor ce i-au fost împotriva mai înainte, sa le faca 
u au sa-i asupreasca, ci sa se uite la ei eu fa}a vesela ~i eu multru 

lm:ni!lvoin}a ;;i eu prietenie sa le fasa daruri, ca ;;i credincio;;ilor 
au ramas împreuna eu el mai înainte" 1. :Mai caracteristic 

pasajul în versiuriea româneasca : ,,De va fi vre-un domll din' 
. u denie gonit într 'alta jara dupa moartea t~itâne-sau ;;i 

1 11 va fi apucat el domnia în urma lui, deci apoi dupa câtava 
vr• m sa va milostivi Dumnezeu spre dânsul 9i-l ·va aduce iara;;. 
1 t ra lui ;;i unora ca acestora le graEsc ca unor fra}i : daca 

·~I intra in }ara voastra, voi sa nu miluiji [numai] pre cei ce 
' u slujit in lipsa voastra ;;i în t!ebi ;;i pe aceia carii sânt ai jarii. 

• • uita}i ;;i sa-i parasiti ;;i sa nu-i milui}i, ca cine 9-au napastuit 
11 ~i mo;;iile, sa va slujeas.ca voua printr'alte tari streine, sau 

·~ine}i vreo pizma pre dân;;ii ;;i sa-i omorâ}i'' 2• E un sfat eu 
ter politic, care se cuvenea sa fie adresat domnilor români~ 

tr cari mul}i se:facusera pribegi la mos:rtea tata.lui lor ;;i abea 
rziu încapeau la domnie, dar autorul uita ca se adreseaza lui 

111 d sie, care se afla la curte lânga tatal sau 9i trebuia sa ùrmeze 
aun, doar pentru aceasta i se adresau sfaturi. El nu avea 

11 aga între boierii pribegi ;;i cei rama9i în jara ; era dEla sine 
~ 1 s ca boiériLdin sfatul tatalui sau erau sa ramâie ~i în jurul 

lu agoe , el însu;;i nu pribegise la moartea presupusului ;;i fie
l ului sau tata, Basarab cel Tânar, ci ramasese în }ara ca boier_ 

· \U uitam ca Neagoe, de altfel , a omont la .urcareà în scaun 
p gdan, boierul care-1 du;;manise ;;i-1 silise sa fuga, fapta 
1 l .ivnica sfaturilor de mai sus, care spùn ca un domn sa nu~;;i 

111 nteasca de cei ce nu 1-au sprijinit în vremea - dinainte . de 
l Hnnie. Pasajul acesta din Inva}Ïlturi este un ecou din alte vre- ' 

11111 i, când urmarea la tronul îarii Romârie9ti nu mai era ere-
tl ~ 9i Turcii aduceau în scaun pretendenji din tari departate. 

'.j.'ara Româneasca era cârmuita dé un domn · 9i în fruntea. 
Il i ii ei statea un mitropolit. Dar scriitorul Inva}aturilorvor-

l I bidem, vers. greaca , p. 59. 
a Invd/dturile, vers. rom., l? · 285-286 (Ms. 3572). · 



174 P . P. PANAITESCU 

l:e;;te mereu:-în pildele sale de împiira/i ;;i patriarhi : ,,Spun unii 
.dintre împaray~ ;;i doinni c~ ànevoe esfe a avea ;;i a. tinea împà
ra }ia ;;i domnia... Tre burile îtnpara tiei, spunem ca împara tia 
noastra .. trebuin}ele cele mu~te ".ale îµipara}iei noastre . . :;>~ iara;;i 
din patriarhi ;;i mitropoliti multi. spun ... :;>i nu ;;tim daca ne scat 

,din patriarhie ;;i mitropolie ... De ateià .multi împKra}i ;;i domni 
;;i patriarhi ;;( arhierei au parasit placerile lumi;i .. '.N'u-9i mai fa 
grije nici de împara}ie, nici de domnie, · nièi de pafria.rhie; ni i 
·de mitropolie" 1 • . ,,De ac.eia îji spun (zice pr·e~up_usÜl Ne ~ go 
-cat):'e Teodosie), fie când sânt eu in viatii ;;~ }in, domnia,,fie mai 
târziu, çând o sii iei tu împiirii/ia .;;i domnia ' 2 • Ba chiar Neago 
-este pus .' sa se adreseze catre ,,fi'ùl meu Teodosie ';;i iubitii m i 
irati ·;;i urma;;ii no;;fri împarâ}i (tari) 9{ domni, care -dupa min 
ve}i veni ·domni ~i împarati" 3; E deadreptuf stran1u sa nÙ:me;;ti 
pé ~rma;;ii lui Neagoe .în ~.scà~nul tàrii .împ'4rc#i. Dar -Teodm;i 
nu ,,;_nna s~ domneasta peste . o împara tie," ci pest~ mie a Tara 
Româneasca. Se vede ca scrii~orui uitase aceàsta. ·Neagoe dacà 
ar fi scris. ·aceasta lucrare ;;i s' ar fi adresat numai -fiului sau Teo
<losie, n'ar fi uitat într'atâta loèi1l unde sé, afla pe pamânt, po
porul sau roll1;ânesc ;;i mica lui }ara ;.un .calug'ar plin de)ecturi 
mistice, que .scrie .o carte d~ sfaturi .eu caracter ·general, fac 

' abstrac}ie de realitatea imediata., se i::idiea eu minteà 1a împ~'r;:i}ii 
.din scrierile citite de dâùsul: 'Tnca odata se dovede9te cà 'pentm 
el p~r~qana luï Teodosie ·~ . o fictiune, un pretext pentru éxpri-
marea ideilor sale I!lorale. · . · . .. · 

Acestea · sunt observatiilè· noastre, eu · care în}elegem s~ 
-comple~am ai:'gu~entele lui D. Russo, aduse în aceia;;ï'direc}ie. 

Dar înainte de a termi~a eu critica interna a textului Inva
}a turilor,. tfebue sa diséutan,i unéle ~biectiuP,i care au fast adus· 
.lmpotriva argumentelqr lui :b. Russq ,de· catre -învatatii ce sustin 
autenticitatea s~rierii, adic~ pe ~~~~~~b vod·~- Neagoe ~a autor 
:al lor. In primul rând, e vorba de cercetarile d-lui ptof. V. Green 
care a editat ;;i a tradus versiunea gr~ceasèa •a I~va}aturilor, 
.aflata în manuscrisele dela m~nastirea Dfonisiu .dela · Muntel 
Athos 4• Do'ximia sa . crede . cà'. poate · înconjùm. greutatea, rec'u-

1 Ibidem, vers . greaca 'p. 25, 27. 31, slavà, p. 6'. 
2 Ibidem! vers. greacà, p -. :;.]'. . , . 

. a Ibidem , ver~. slavà, p. 13, p. 221. : 
4 V. Grec u· • . Introduci!,ea ia edi/ia Invd/aturilor lui Neagoe Ba.sarab. 

·versiune·a greacà lJ.i acelal}'i , $i totu§ Invit/aiurile Jui ]:J-eagoe. Basarab, în Con
:vorbiri Litera~e, LXXVlI. 19Ù. P • 477-48_1 ~i partea d~ua ibidem, p. 740-767. 
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ca o parte a Inva}âturilor ar fi neautentice 9i anume 
1 a din care D . Russo a scos argumentele sale, altele ar fi 

act traduse in versiunea româneascâ. Anume, precum se 

1 versiunea slavâ cât 9i cea greceasca sunt mai scurte decàt 
româneasca 9i s'ar putea bânui ca pasajele ce lipsesc din 
t doua versiuni în limbi streine nu fàceau parte din original, 
u fost adaugate in versiunea rdmâneascâ de un interpolator. 

Trebue sâ observâm mai intâi di prin aceasta se recunoa9te 
l tul câ un falsificator care trâia mai târziu , s'a îmbracat în 

h !na lui Neagoe vodâ, i-a imprumutat numele pentru propria 
1 perà, màcar pentr~ o parte din textul Invataturilor. Dar 

pr cum am aràtat eu un alt prilej 1 , tocmai unele din capitolele 
f sajele din care a luat D. Russo argumentele sale, se gasesc 
f 11 · ustrele versiuni : de exemplu, explicajia eu pecetia se aflâ 

11 v rsiunea româneasca, in cea greaca 9i in cea slavâ 9i la fel 
I ~i tola catre oasele doamnei Neaga, cât 9i rugaciunea la ie9irea 

11 1 tului, în care este uitata doamna Despina sotia lui Neagoe, 
m. în toate trei versiunîle. ~i aceasta obiec}iune era adusâ 

unci când se cuno9teau numai argumentele fragmentare ale 
p f sorului D. Russo, eu atât mai pu}in se poate ridica acum, 
I' ud s'au adus multe alte argumente în prezenta lucrare, ex-
1 r din toate capitolele Inva}aturilor 9i când s'a facut o com
V tie a ideilor generale ale lucra_rii eu acelea ale lui Neagoe 
H rab. 

Totu9i numai ca o completare, trebue sa stabilim care este 
t ul cel mai autentic. Textul slavon, care poate fi luat ca punct 
plecare în exprim;uea ideilor 9i stilului, întrucât lucrarea a 

o scrisa de autor în slavone9te, totu9i nu poate fi o indicajie, 
t ln lipsurile sale, pentru eventuale interpolatii în textul român. 
ln ndevar, manuscrisul slavon dela Sofia este alcatuit din foi 
, 1 te eu numeroase lacune, lipsuri de caete întregi, a9a ca nu 

poate 9ti care era cuprinderea sa, când era întreg 2• Dar nici 
l 1 nuscrisele grece9ti dela mânastirea Dionisiu nu reprezinta 
o v rsiune completa. Aceasta se poate vedea din urmâtoarele. 
• n iderajii : In versiunea greaca este o pilda intitulata : ,,A 

1, 1 'P . S y r k u, K 1l aonpocy o DOAAHBHICÈ noj'11eHlH loaaea Hxroe, St. Peters
htiru. 1901 , p. 20-2,t, (pag1naîia extrasului), admite câ sunt ,,lnvâ,aturi" ori

ltl l • ~i altele adause mai târziu . Textul grecesc îl socoate prelucrat ulterior . 
1 P . P. Pan ait es c u , Autenticitatea Invil/dturilor lui Neagoe Ba-

1m1b, î n Convorbiri Literare LXVII , 1944, p. 733-739. 
2 Invil/aturile, edi~ia slavona , Lavr.ov, p . ll-llI (introducere). 
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l:e9te mereu~în pildele sale de împara/i 9i patriarhi: ,,Spun unii 
·dintre împaray\ 9i doinni e~ ànevoe esù~ a avea 9i a. tinea împà
ra}ia 9i domnia ... Treburile îtnparatiei, spunem ea împ.ara}ia 
noastra .. trebuintele eele mu~te ".ale îµipara}iei noastre. ::;;~ iarâ9i 
din patriarhi 9i mitropoliti multi spun ... $i nu 9tim daca ne scot 

,din pàtriarhie 9i mitropolie ... De .. ateià -multi. împàrati .9i domni 
9i patriarlii 9( arhierei au parasit placerile · lu:mi;i .. Nu-9i mai fa 
,grije nici de împaratie, nici éle domnie, nièide , Patri~rhie; nici 
·de mitropolie" 1 • . ,,De ac.eia î}i spun (ziee presup,usul Ne ~ go 

-cati:e Teodosie), fie eând sânt. eu în viatii 9~tin, domnia,,fie_ mai 
târziu, çând o sa iei tu împara/ia 9i domnia ' 2 • Ba chiar Neago 
·este pus.' sa se adreseze catre ,,fi'ùl meu Teodosie '9i iubi}ii m i 
irati 9i urma9ii no9fri împaràti (tari) 9( domni, care ·dupa min 
veti veni domni ~i împarati" 3; E deadreptuf stra1;i.lu sa n~me9ti 
pé ~rma9ii lui N'eagoe _în :.sca~nul t~rii ·î.mp'àrriti. Dar -Teodosi 
nu urma s~ domneasèa peste . 0 împara tie, . ci pesté l!iiea i arà 
Româneasca. Se vede ca serii~orui uitase aeea:sta. -Neagoe daeà 
ar fi scris.'aceasta luerare 9i s'ar fi adresat numai .fiului sau Teo
<losie, n'ar fi uitat într'atâta locul unde sé, afla pe pamânt, po
porul sau românesc 9i mica lui tara ;.un .ealugar plin de)ecturi 
.mistice, c;ue . ~crie .0 ~arte d~ sfaturi .eu eatacter ·general, '·fac 
abstractie de realitatea imediata-; se i:idka: eu mintea la împ~'ratii 
din scrierile citite de dânsuf Tnca odata se dovede9te ca . pentru 
el per~oatia lui · Teodosie ··~ . o fietiune, un p_retext pentru éxpri-
marea ideilor sale II1orale. · · · 

Acestea · sunt observatiilè- noastre, eu · care întelegem sà 
·eomple~a~ arguriientele lui .D. füisso, aduse în aceia9i ·direc}ie. 

Dar înainte de a termi~a eu èritica interna a textului Invâ
:j:â turilor r tiebue sa diséutam unéle obiectiuP.i care au fost adus· 
.lmpotriva argulll:entelqr lui _:b. Ru~sÇ,Ai; catre. învatatii ce sustin 
autenticitatea scrierii, adica. pe ~asarab· voda Neagoe ca autor 
:al lor. In primul rând, e vorba de cercetarile d-lui pt of. V~ Greèu 
eare a editat 9i a ·tradus ve:rsiunea gn:eeasca 'a Itjva}aturilor, 
.aflata în manuscrisele ·dela mjlnastirea Dfonisiu .dela 'Munte! 
Athos 4• Do~mia sa . crede ca poate înconjùi:a: greutatea, rec'U-

1 Ibidem , vers . greacà 'p. 25, 27, 31, slavà, p. ti'. 
2 Ibidem, vers. greacà, p. :;q'. . . ,. 
3 Ibidem'. ver~. slavâ, p. 13, p. 221,: 
4 V. Grec u-. ·b1tr.oduce!_ea ia edi/ia Inva/aturilor lui Neagoe Basarab. 

·versiune·a greacà iJ.i acelaiJl. $i totu§ Invit/aiurile lui N eagoe. Basarab, în Con
vorbiri Litera~e, LXXVlI, 19Ù. P • 477-48_1 !Ji partea doi\a i~idem, p. ]f0-767. 
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ca o parte a Invataturilor ar fi neautentice 9i anume 
1 a din care D . Russo a scos argumentele sale, altele ar fi 
xact traduse în versiunea româneasca. Anume, precum se 

1 , versiunea slava cât 9i cea greceasca sunt mai scurte decàt 
româneasca 9i s'ar putea banui ca pasajele ce lipsesc din 

st doua versiuni în limbi streine nu fâceau parte din original, 
u fost adaugate în versiunea rdmâneascâ de un interpolator. 

Trebue sâ observâm mai întâi câ prin aceasta se recunoa9te 
q ul ca un falsificator care traia mai târziu, s'a îmbracat în 

h dn lui N'eagoe vodâ, i-a împrumutat numele pentru propria 
perà, mâcar pentr~ o parte din textul Invataturilor. Dar 
um am arâtat eu un alt prilej 1 , tocmai unele din capitolele 

f , nsajele din care a luat D. Russo argumentele sale, se gasesc 
11 t ust rele versiuni : de exemplu, explicatia eu pecetia se aflâ 
11 v rsiunea româneascà'., în cea greaca 9i in cea slavâ 9i la fel 
I iistola catre oasele doamnei N'eaga, cât 9i rugaciunea la ie9irea 
u. 1 tului, in care este uitata doamna Despina sotia lui N'eagoe, 

m. in toate trei versiunîle. ;ï aceasta obiectiune era adusa 
tunci când se cuno9teau numai argumentele fragmentare ale 

p f sorului D. Russo, eu atât m:ai putin se poate ridica acum, 
s' au adus multe alte argullll.ente în prezenta lucrare, ex
din toate capitolele Invataturilor 9i când s'a facut o com

tie a ideilor generale ale lucradi eu acelea ale lui Neagoe 
rab . 
Totu9i numai ca o completare, trebue sa stabilim care este 

t ul cel mai autentic. Textul slavon, care poate fi luat ca punct 
plecare in expriffi'ilrea ideilor 9i stilului, întrucât lucrarea a 

o scrisa de autor în slavone9te, totu9i nu poate fi o indicatie, 
,P Ln lipsurile sale, pentru eventuale interpolatii în textul român. 
1 \ devar, manuscrisul slavon dela Sofia este alcatuit din foi 
, 1 te eu numeroase lacune, lipsuri de caete întregi, a9a ca nu 

ate 9ti care era cuprinderea sa, când era intreg 2• Dar nici 
1IL nuscrisele grece9ti dela mânastirea Dionisiu nu reprezinta 
0 V rsiune completâ. Aceasta se poate vedea din urmatoarele, 
• \ ideratii : In versiunea greacà'. este o pildâ intitulata : ,,A 

1, 1 1' . S y r k u , K 211 Bonpocy o noAABBHl<ii noyqeelH loaeea H.11roe, St. Peters
ht\rü, 1901 , p. 20-2,h (pag1na~ia extrasulu.i), admite câ sunt ., învà,âturi" ori

l11 nl ~i altele adause mai t ârziu. Textul grecesc îl socoate prelucrat ulterior. 
1 P . P. Panaitescu, Autentici tatea Invd/dturilor lui Neagoe Ba-

11rr1b, i n Convorbiri Literare LXVIl , 1944, p . 733-739. 
2 I nvd/itturile, ediiia slavonâ , Lavr'ov, p . ll-llI (introducere). 
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aceluia9i, despre 9arpe pildâ' ~, care începe a9a : ;,Fratii mei 9i 
copiii mei întru Domnul... Domnul nostru care a spus în Evàn
ghelie : ,, F iti întelepti ca 9erpii 9iîntregi simpli ca porumbeii" ... 1 • 

Se da apoi dupa Fiziolog pilda eu 9arpele 9i eu aceasta se încheie 
capitolul în versiunea greaca 2• In schimb, în versiunea româ
neascâ, dupa pilda eu 9arpele, urmeaza în chip logic pentru ilus
trarea citatulùi evanghelic 9i pilda eu porumbeii, extrasa diJJ. 
aceia9i carte populara medievala, Fiziologul 3• Este clar deci ca 
avem a face aci în învatatura româneasca eu textul întreg, iar 
în versiunea greceasca eu o lacuna, de vreme ce nu s'ar fi pomenit 
la început 9i de pqrumbel, fara ca 9i el sa aiba pilda lui. 

Iata un alt exemplu: In ve!:siunea greaca se afla înva~â:
tura eu caracter politic : ,,In ce chip vom cinsti pe boieri 9i pe 
slugile lor care vor sluji eu dreptate" (ti~lul acesta numai în: ver
siunea româneasca, dar textul în amândoua) 4• Dupa aceasta 
înva}atura, în care se arata cum trebuè tratati boierii în func
tiune 'de catre domn, urmeaza în versiunea româneasca, cât 9i 
în cea slavona : ,,Invatatura ... cum vor pÜne boierii 9i slugilë-: 
lor la boierie 9i la cinste 9i cum vor scoate dintr'aceastea pentru 
lucrurile lor" s. Aceasta completare la învatatura precedenta 
lipse9te din versiunea greceasca ; ea nu este totu9i Q interpolare 
.în celelate doua versiuni, fiind coritinuarea necesara a celei pre
cedente. Deci iara9i o lacuna în textul grecesc. 

In Invatatura despre solii, în textul românesc se arata c;i 
solilor turci nu se cuvine sa le arati visteria 9i boga}iile, nid sa 
te füle9ti eu pompa curtïi, ,,ca toata mintea 9i întelepciunea lor 
iaste mâna cea tinsa". Acest pasaj injurios pentru Turci, a fost 
suprimat în traducerea greaca akatuita la Athos, pe pamânt 
turcesc, ea se afla însa în original, caci o gasim atât în .texhil ro:
mânesc, cât 9i în cel slavon 6• 

Conchidem din aceste câteva exemple ca versiunea_ gre
ceascâ nu poate reprezenta forma originala a Invataturilor. 
ci este o versiune eu lipsuri. In aceasta versiune lipse9te tot înce:-, . 

1 M'.atei , 1 o. I 6 ; 
2 Invd/dturile , versiunea greaca , p. 54 . . 
3 Ibidem, versiunea rom. Gast e r, Ghrestomati e, p. 171 l}i M'.s. 3572 • 

. p. 135· 
4 Invd/dturi le , versiunea greaca , p. 121 ~i. urm., vers. româneasca-Ha s-

d eu., Arhiva Istorica, I-2 , p. 120-122. , · 

Il Ibidem, vers . rom. M'.s . 3572, f. 186-189, versiunea slava, p. 35-36. 
6 Ibidem, vers. rom. M'.s. 3572, f. 219 l}i cea slava ~ p. 43. 
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putul Invajaturilor, intitulat Cuvântul, eu pilda regilor 9i a îm
'pà'.ra}ilor din Biblie, a lui Constantin cel Mare 9i Ioasaf din India, 

are se aflà însa în versiunea româneasca, cât 9i in cea slava, 
unde e pastrata fragmentar. D. Russo, credea ca aceasta parte 
ste interpolata 1 . Dar noi socotim ca ea constitue o întregire 

n cesara a celorlalte înva}aturi, 9i ca isvoare (tot Varlaam 9i 
asaf, folosit 9i în partea urmatoare) 9i ca idei; partea dela in
put arata unui fiu de domn pilde de regi din trecut, ca sa ia 
emplu din via}a lor, partea dela urma descrie purtarea unui 

d mn în diferitele împrejurari 9i îndatoriri ale situa}iei sale, luate 
fl care separat. 0 sanatoasd metodd critica ne interz?'.ce sa consi
deram ca interpolate capitolele ce se a/la atât în versiunea româ
tieasca, cât §i în textul slavon 2, lipsind numai în cea greceasca. 

easta parte dela încept t nu este o compila}ie fara legatura 
·u subiectul, ci face parte din exemplele de domnitori buni sau 
lli, puse în fa}a fiului de domn. Scopul e aratat clar de catre 
utor. : ,,Toate sa le ara.'tam chiar din împarati 9i în ce chip cum 
u îngàduit lui Dumnezeu·, 9i cum au calcat legea 9i au mâniat 

pre Dumnezeu 9i cum fura ispititi de mânia lui Dumnezeu 9i 
unii dintr 'în9ii cum au întors pre Dumnezeu iara eu mila pentru 
· edin}a lor, a9i9derea al}ii multi pentru negrija lor 9i pentru 
n întoarcerea inimii au perit ca n'au ascultat înva}aturile. Deci 

asculta}i 9i sa înjelege}i de via}a lor 9i va ve}i în}elep}i, 9i sa 
vâ feri}i fie9tecare <lin voi de cele rele, iar întru lucrurile cele 
bune neîncetat sa va nevoi}i a face bine" 3. 

In concluzie, credem pâna la dovada contrara, ca versiunea 
·româneascd a 1 nv-af aturilor este cea mai_compteta, cupri nzând toate 
rapitolele ce se aflau în originalul autorutui 9i ca pasajele din 
o. asta versiune care lipsesc în versiunea greaca, nu trebuesc 

otite ca adause mai târzii ale interpolatorilor. 
Fire9te ca nu este exclus ca în versiunea româneasca sa 

iste unele adaose 9i modificari, dar acestea vor ie9i la iveala, 
· nd vom avea o edi}ie critica a acestei versiuni dupa toate ma
nuscrisele. De pilda, este sigur caînvataturile intitulate : ,,Cuvânt 
<l înva}atura al bunului cre9tin domn Neagoe voivod, domnul 

1 D. Russ o, Studii bizantino-române, p. ·41-42. 
2 Invit/aturile , versiunea slava, p. 52-56, 57-63, corespund eu textul 

111 11 versiunea ro'mâna , M'.s. 3572, ,A.cad. Rdm., p. 92-96, 121-122 ~i M'.s. 3488, 
, 45-)0, din partea dela începutul Invdfitturilor. 

3 Invd/aturile, versiunea rom., f. 27-28. (M'.s. 3572). 
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Ungro Vlahiei catre doua slugi credincioase ale sale 9i dragi:. 
carele sa lepadara de lu me 9i se dedera viejii calugare9ti" puse în 
manuscrise la urma, dupa viaja lui Nifon, :n t1 Ei manuscrise ro
mâne9ti, sunt o interpolare, lucru care se vede 9i din cuprins : cele 
doua slugi sen ~ mesc Varlaam 9i Ioasaf (ce lipsa de imaginajie !). 
,,Cheile domniei mele 9i camara mea era în mâinile tale", zice 
scriitorul vorbind de Varlaam. In a doua învajatura se arata 
ca Ioasaf murise 9i totu9i domnulîi scrie, ,,de9i eu -n'am cum o 
trimite unde-ji va zacea trupul" 1. Se vede ca tendinja de.a îm
prumuta personalitatea lui ·Neagoe pentru scrieri eu sfaturi 
nu era unica, ci dupa pilda primului falsificator s'au luat 9i aljii. 
In orice caz, este clar ca din comparajia diferitelor versiuni, 
nu poate ie9i nici un argument în favoarea paternitâjii lui N'eagoe 
asupra Invajâtrrilor. 

D-1 Grecu mai aduce unele argumente în favoarea auten
ticità'. jii, an me din corn pararea I nviifiiturilor atribuite lui N eagoe 
vodà'., eu acelea ale împà'.rajilor bizantini, în special ale lui Ma
nuil Paleolog (1417), care cuprind multe sfaturi eu caracter 
moral 2• D-sa face aci o confuzie : una es~e atitudinea morala 
9i religioasâ, pe care o aveau, în realitate sau de forma, toji su
veranii medievali 9i eu totul alta atitudinea asceticâ. Prima 
adoptatà'. de împâratul bizantin, care nu uita 91 învajà'.turile 
practice, pnve9te purtarea unui suveran cre9tin în mijlocul 
supu9ilor lui, cealaltà'. adoptata de Pseudo-Neagoe este dimpo
triva îndreptata împotriva lumii, cere retragerea <lin aceastâ 
lume, este deci incompatibilâ eu un pâstor de oameni. 

Pe de altâ parte, d. Grecu socoate ca I nviifiiturile atribuite 
lui Neagoe sunt o opera literarii 9i ca atare, neavând un caracter 
practic î9i pot îngadui contraziceri 9i chiar incoherenje : ,,Nepo
trivirile 9i lipsurile, coutrazicerile, incoherenjele 9i inconsec
venjele. care se întâlnesc în învajaturile lui Neagoe Basarab, 
trebue sa ne sihm mai întâiu sa le explicâm prin caracterul scrie
rilor de acest fel" 3• Literatura 9i mai ales cea religioasa nu scuza 
contrazicerile 9i incoherrnjele, iar 1 nviifiiturile nu sunt o opera 

1 Via/a ri traiul sf. Ni/on, ed. C. Erbiceanu , Bucure:;;ti. 1888, p. 173 

cf. 2 143· (Dupà t\n Ms din I68z, ce nu cuprinde .celela '. te înva~àturi) . Cf. :;>i 
pentru Ms . Ga3ttr 8 din 1817, P. ::; y r k u, op. cil.. p. 7 (a extrasului). Cf. 

11i ms . 2714 . Acad. Rom. 
2 V. Grec u . $ i toli1*i învd/dtwri/e lui Neagoe Basarab, I.I , Convorbiri 

Literare, LXXVII, r944, p. 742-748. 
3 Ibidem, p. 766. 
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poetica, lirica, ci fac parte, cum se vede 9i din titlul lor, din 
g nul didactic, adica urmaresc un scop practic, educativ. 

Raspunzând la argumentele aduse de D. Russo, d. Green, 
p de o parte respinge unele <lin ele pe motivul ca în versiunea 

reaca a Invajâturilor pasajele respective incriminate sunt mai 
tenuate sau, o singura data, lipsesc. Despre faptul di versiunea 

greaca nu reprEzintâ forma autenticâ, am vorbit mai sus. 
Pe de alta, tot d-sa, mai aduce ' obiectii ca acestea : Ru.:. 

gdçiunea la ie§irea sufletului fiind o încercare literarâ în spiritul 
i dupa pretentiile timpului de atunci ... autorul ei, Neagoe Ba
arab ,,putea sa aminteasca in ea pe sotia sa 9i putea sa o 9i 
mita" 1 . ,,Pretentiile timpului" ingaduiau oare unui sot sa-9i 

uite sotia? . Invatatura in care autorul spune ,,Ascultati bar:
batilor.,. 9i voi muierelor" iji lasa 1·mpresia di. e un adaos ul

rior, care însa a putut fi facut foarte bine de însu9i Neagoè 
u de vrern prelucrator sau copist de mai târziu' 2. C ritica 
xtelor nu se face dupa impresii. La argumentul eu pecetia, 

d. Green spune ca 9i în Invà}âturile lui Manuil Paleolog ,,lucrul 
petrece la fel' ' , pentruca împàratul î9i termina lucrarea eu 

,,un cuvânt de încheiere în forma de epistolie" 3, ca 9i cum faptul 
'à exista o încheiere ar fi argumentul de n~autenticitate 9i nu 
'C14.za ca n' are pecetia domneasca s' o atârne la o carte literarii, sc_uza 

care zà'.darnic am câuta-o in opera împaratului Manuil. De 
nltfel d . Green î9i da seama de târia argumentului 9i concede : 
,,aceasta ar putea privi cel mult numai Invatatura respectivâ, 
nici intr'un caz toata opera eu toate Invataturile" 4• Din nefe-
icire, Invatatura eu pecetia este autentica, se a:fla in toate trele 

v rsiunile. 
Despre mormântUl doamnei Neaga care lipse9te la Curtea 

d Arge~ : ,,Aceasta e o bucata literara 9i dacà nu contine pre
·iziuni istorice sau daca ar cuprinde chiar impreciziuni, din mo
ive de acestea nu se poate pune la îndoialâ autenticitatea scti
rii" s. Nea_goe Basarab poate spune cà marna sa este îngropata 

1 Arge9, de~i în realitate mormântul ei se afla aiurea, e vorba 
doar de o bucatà'. literarâ ! Iar daca în citvântul de plângere al 
doamnei Neaga, autorul care, lipsind . dela înmormântare, tIÏ-

1 Ibidem , p. 753. 
2 Ibidem, p . . 754. 
3 Ibidem , p. 758 . 
4 Ibidem , p . 757. 
5 Ibidem, p. 759. 



180 P. P. l'ANAl'.l'ESCU 

mite pe to}i copiii lui, nu aminte;;te de loc de sotie : ,,nu se prea 
vede bine la care loc anume <lin aceasta scriere literara a sa 
Neagoe Basarab ar fi trebuit numai decât sa-;;i aminteasca ;;i 
so}ia" 1. 

Este clar ca argumentele lui D. Russo riimân în picioare 
;;i ca raposatul profesor de bizantinologie, tare n'a avut prilejul 
sa-;;i desavâr;;easc_a opera, a vazut exact problema, care acrm se 
pune întâi în întregimea ei. 

Vom pomeni eu acest prilej ;;ide alta obiec}iune în favoarea 
autenticitatii lnvd/dturilor lui Neagoe. N. Iorga a afirmat în. 
mai multe rânduri cil. un manuscris al Inva}aturilor lui Neagoe 
se afla în biblioteca lui Petru $chiopul domnt 1 Moldovei. Petru 
$chiopul (1574-1579, 1582-1591) având aceste înva}aturi, ca 
domu originar <lin familia domnitoare munteana, la ;;ase decenii 
dupa moartea lui Neagoe, trebuic-1 sa ;;tie ca Inva}aturile sunt 
in adevar ale raposatului domn al Tarii Române;;ti. Este vorba 
de o carte ce se afla trecuta în inventarul averii lui Petru $chiopul, 
m.ort în exil la Bolzano in Tirolul italian, inventar akatuit de 
autorita}i, dupa moartea domnului. Intre altele e notata o carte 
intitulata : ,,Maniera wie man die grossen Potentaten traktieren. 
soll. Ain Buch in Quart mit gelben Leder überzogen" 2• Aceastl\ 
este cartea pe care N. Iorga o identificase eu Inva}iiturile lui 
Neagoe. Dar i:J.umele lui Neagoe nu este indicat, a;;a ca ipotez;a 
este gratuita. Titlul nu corespunde : felul cum trebuesc tratati 
marii potenta}i, arata cil. este o carte ce trateaza despre felul 
de purtare al curtenilor ;;i nobililor fa}a de domn.itor. Nue vorba 
deci de purtarea acestora <lin urma, ca în Invii}aturile atribuite 
lui Neagoe, ci de una din numeroasele opere apusene în genul 
lui Cortegiano al lui Castiglione. -

Argumente pozitive în favoarea autenticita}ii Inva}iitu
rilor, afarii de tradi}ia manuscriselor, nu avt:m deci 9i nu s'au 
putut gasi 3• 

1 Ibidem , p. 761. 

2 Hu r mu z a k ·i, Documente, XI, p. 555. Cf. N. Iorgil, 1 storia Ro
mânilor, IV, p. 29i. 

3 St. Rom a ll ski, Mahnreden , p. 192-193 afirma ca Invataturile_ 
lui Neagoe sunt autentice de vreme ce autorul cun,oa~te perfect ( ?) relatiile 
familiarc al ~ acestui domu ~i elementele politice ale vietii contemporane mun
tene. Dar în urma râspunsului lui D. Russ o (Studii §i critice , p. 1-16) 

n'a mai insistat . Cred cd nu comit o indiscre;ie, amintind cd într 'o convorbire 
ce am avut la Sof-ia cu prof. Romanski în z93°6, d-sa a recunoscut cd profe
sorul Russo a avut dreptate §i cd nu-§i mai men/ine teza. 
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IV 

,.INVÂîÂTURILE" SI ORGANIZAREA POLITICÀ 
A îÀRILOR ROMÀNESTI 

181 

Am putea Î'mparti Inva}aturile atribuite lui Nrngoe voda 
în înva}aturi eu caracter pur moral, care sunt cele mai multe 
i cele eu caracter politic, ce cuprind sfaturi privitoare la exer
itarea puterii domne9ti in latura ei laica. Pânâ acum în deob9te 
' u discutat cele morale 9i religioase, pEntru a se gasi cheia au
nticita}ii acestei scrieri, dar fire9te ca cele politice ne pot des

v lui mai precis adevarul. Ne întemeiem pe constatarea ca mo
l' la ramâne, dar institutiile se schimbâ. Un scriitor care scrie 
un veac dupa domnia lui Neagoe voda trebue sà vada altfel insti
·utiile tarii, obiceiurile 9i legile decât acest domnitor, care traia 
n alta vreme. Pe lângà distanta în timp care modificà lucrurile, 

mai este ~i decsebirea de situatii între un domn ~i un càlugàr ; 
un domn care are experienta domniei ~tie amànun_it cum se 
p trec ceremoniile dela curte, cum se face judecata, care este 
biceiul pàmântului în ptivinta sfatului boieresc, în ce fel se 

primesc 9i se trimit soliile 9i cum se cârmuE9te oastea }arii. Acestea 
unt,. ca sà zicem a9a, specialitatea demnita}ii ce ocupâ. Un ca
lug~r retras din lume nu poate cunoa9te aceste lucruri domne9ti 
<l cât din auzite, incomplet 9i farâ experientà proprie 9i va face 

sigur gre~eli in descriuea lor. A9a dar, pe temeiul cuno9tin
t lor ce avem azi asupra vechii organizatii a }arilor române, 
l utem încerca acest control, care este decis1v. Daca Invà}âtu
il au o precizie 9i bogatie de cuno~tin}e p(ntru vc acul al XVI-lm, 
' s'ar putea semana de pilda eu aceia din Descrièrea Moldo·i:ei 

lui Dimitrie Cantemir . la încEputul veacului al XVIII-lea, 
tunci e probabil ca scrierea este a unui domn. Daca dimpotriva 

v m gasi 9ovaieli, nesiguranta 9i anacronisme în cuno9tin}ele 
p litice, atunci opera nu poate fi a lui Neagoe. 

Fire9te ca 9i câlugarul din veacul al XVII-lea 9tie anume 
lucruri generale 9i chiar . unele amanunte din organizarea }ari:i 
din veacul trecut, mai întâi pentrucâ din veacul al XVI-lea pânâ 
n al XVII-lea nu s'au produs schimbari esrntiale în aceasta 
rganizare eu caracter conservativ 9i întemeiata ·pe datina, apoi 

p ntruca, oricât de izolat ar fi un câlugar într 'o mânastire, el 
v nea în contact eu negustori, osta9i, boieri, ctitori 9i închina

ri 9i adesea chiar eu domnul. Nu trebue sâ ne a9teptâm dill 
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partea lui la o ignoranta totala, ci numai la lipsuri 9i gre9eli par
tiale, imposibile însa sub pana unui domnitor. 

Inainte de a trece la analiza amanuntita a învataturilor 
politice, trebue sa facem doua constata.ri de ordin general. Prima 
sta în acei.a ca Invàtaturil~ nu cuprind o serie de preocupari 
fire9ti pentru un domn, sunt deci incomplete. Astfel, nu se vor
be9te nimic despre impozite §i vdmi, cum trebuiesc aplicat.e 9i 
în ce masura de catre domn, de9i în acest capitol s 'ar putea îm
pleti multe consideratii morale în genul favorit al autorului. 
De asemenea, nu se :vorbe9te nimic despre anume ceremonii 
foarte importante pentru un domn : purtarea domnului la.praznic, 
Boboteazà 9i Pa9ti, la urcarea în scaun eu juràmântul boierilor ,. 
la înmormântàri, chestiuni asupra càrora Dimitrie < antemir a 
scris capitole întregi. Neagoe Basarab era pe de altà parte foarte 
mult preocupat de chestiuni de negot eu strainatatea, în special. 
eu Ardealul 9i are o- bogatà corespondenta personala în aceastâ 
chestiune , ba chiar este autorul unei reforme radicale a siste
mului vàmii 9i a regimului importului în tara, hotarîta într'o 
mare adunare eu boierii 1. Totu9i în Invataturi nu gasim nici 
o urma despre aceste preocupari ale. presupusului autor. Despre 
vândtoarea domneascd a scris Dimitrie Cantemir un capitol spe-
cial în Descrierea Moldovei 9i un asemenea capitol era de a9teptat 
în sfaturi domne9ti, dovada cà în sfaturile cneazului rus Vladi
mir Monomah càtre fii sài el exista, ca 9i în I nvdfdturile reginei 
polone Elisabeta 2• Neagoe care a fost vataf de vânàtori, înainte 
de a se urca în scaun, pare a fi uitat aceastà îndeletnicire, dacà. 
admite~ cà el e autorul Invataturilor a. 

A doua observatie generalà este aceia pe care am mai arà
tat-o 9i mai sus în capitolul II, câ Invataturile chiar cele politice 
nu au un caracter practic, cum ne-am fi a9teptat dela un domn 
91 euro sunt cele bizantine 9i ruse9ti, ci tot laturea morala pre
domina 9i aci. In învajâtura care arata cum sa stea domnul la 
masa, nu se aratâ regulele de etichetâ, ci ideia conducâtoare 
este aceia ca betia este neplacutâ lui Dumnezeu. In învatatura 
despre judec.atâ, nu se ara ta procedura ei, ci numai ideia morala 
ca domnul trebue sa fie drept. Când vorbe9te despre cinstirea 
boierilor autorul nu spune care sunt . gradele demnitarilor, cum 

1 Gr . Toc i 1 es c u , 534 documente slavo-române, p . 257-8. 
2 La Buslae v, op. cit., p . 75-78. Zeisb e r g, op. ci t., p. I II. 

, 3 Despre vataful sau capitanul de v ânat ori , cf. D . Simone s c u. 
Literatura de ceremonial . Bucure ~ti , 1938, p. 167. 
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' xercitâ 9i se dobândesc, ci se margine9te la afirmatia gene-
1 câ domnul trebue sa rasplateasca 9i sa fie milostiv eu cei 

· · îl slujesc. Ceva mai bogate în amânunte sunt învataturile 
u pre solii 9i razboi, dar 9i aci ideia principala este câ toate 
g utâ tile politice se pot rezolvi numai prin invocarea ajuto-
ului lui Dumnezeu în rugaciuni. Concfüzia noastrâ din aceste 

].. t este aceia ca autorul nu numai ca avea o mentalitate 9i 
o ulturâ monastica, dar îi lipseau chiar cuno~t:intele tehnice 
J>rivitoare la exercitiul domniei 1. 

Cea dintâi dintre Invataturile politice care ne întâmpina 
H rdinea a§iezarii capitolelor este cea despre ,,§ederea la masa", 
' r , precum am spus, este în prhnul rând o predica împotriva 
l ti i. Totu9i ea cuprinde 9i câteva amanunte destul de sarace 
1 • upra banchetelor domne9ti 2• Domnul, zice autorul, 9ade pe 
ron, iar la masa stau nu numai boierii, ci 9i toata oastea 3 • In 
mpul mesei se face muzica eu g~asuri . 9i cântece 9i eu felurite 

JI trumente muzicale. Pe lânga acestea se fac jocuri (dansuri). 
' iace este mai ciudat, n1esenii nu sunt distrati de lautari 9i dan-

tori, ci boierii de sfat ei în9i9i, fara exceptie, se scoala dela masâ, 
pe Iautarii 9i pe mascaricii: ,,Ci 9i câti sunt dimpreuna CU 

l (eu domnul), datori sunt, daca la ceva se pricep, .. . sa zica 9i 
joace în mijlocul tuturor" 4• A§iezarea la masa se face dupa 

i heta, adica ,,fiecare sâ-1 a§iezi potrivit la locul cuvenit", însa 
tine mai ales seama de cel ce apuca mai întâ1 loc bun : ,,Sa 

nu îngadue9ti ca ace9tia care au venit mai târziu sa 9ada mai 
u decât cei ce sunt dela început" 5• Aceasta constitue o con
·r zicere eu afirmatia dintâi; sau apuca fiecare locul dupa cum 

venit, sau dupa ierarhia rangului 9i a vârstei; amândoua îm-
1 una nu se poate. Cei ce nu apuca loc, zice automl, ,,sa stea 
!n picioare 9i da-le lor în mâini mâncare 9i bautura". Cam la 
~ asta se redue informa}iile autorului, care nu spune nici cum, 
ai i ce se mânânca la o masâ domneasca, nimic despre urari, 
l.tl hinaciuni eu paharul, despre focurile de pu9ca 9i de tun 

1 D. Simone s c u. op. cit., . p . 32, spune despre Invd/dturile atri
bulte lui Neagoe : ,,Concep\;ia religioasâ din care sunt privite faptele, întu
,11 à însemnatatea lor, încât aceste elemente de ceremonial apar mai mult 
•o ni~te aspecte ale în\;elegerii divine". 

2 Invd/dturile, versiunea greaca , p. 72.,.-85 , slava, p. 1-6. 

3 ,,Toatâ gloata", în t extul slav, p. 3. 
4. Invd}aturile, versiunea greaca, p. 75. 
5 Ibidem, p. 77. 
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ce se trag de ob.icei la banchetele domne9ti 1. Putem constata 
di 9tirile acestea sunt nu nùmai incomplete, dar 9i nee:xicte. 
Nuera un obicei sa se faca banchete uria9e eu oastea, cum crede 
autorul, care a luat drept regula un caz excep}ional. Banchetele 
domne9ti se fü.ceau în cinstea unor oaspe}i, in incaperile easelor 
domne9ti, eu un numar redus de boieri meseni. Boierii nu 9e
deau dupa eum venisera mai întâi sau mai la urma; o asemenea 
anarhie in privin}a etichetii n'a. existat nici la cele mai barbare 
cur}i din lume 9i nimeni nu stetea în picioare la masa domnului 
eu strachina ·mtr'o mâna 9i ulcica de vin într'alta. Acestea se 
potrivesc mai de graba eu o trapeza de mânastire, în eare toti . 
sunt egali 9i eei ce întârzie sunt pedepsi}i sa stea în picioare. In 
niciuna din relatiile pe cari le avem, nu se vad boierii umiliti, 
transformati in lautari 9i mascarici, datori sâ-9i arate talentele 
artistiee, ea sa distre~e pe domn; e vorba de pura imagina}ie 
a cuiva care n'a luat nieiodatâ parte la un banchet la curte. E 
adevarat ea dupa ospa} se îneingea adesea câte o hora sau alte 
dansuri populare, la care luau parte to}i musafirii în frunte 
eu domnul 2, dar nu e vorba de talentele deosebite ce trebuiau 
sa 9i le arate boierii în timpul mesei. 

InvaJatura despre judecata euprinde 9i ea câteva rare in
forma}ii despre felul cum judeca domnul eu sfatul .sau. Domnul 
când stâ la judeeata sa fie înconjurat de oameni bâtrâni 9i în
}elep}i 9i de tineri, ace9tia din urma sa stea în picioare, ,,ca sa 
ia învâ}âturâ buna". Domnul sa dea râgaz celui sarac sâ-9ispuie 
pâsul 9i sa împra9tie teama de care e cuprins la vederea domnului 
9i al sfetnicilor. Daca boierii atrag aten}ia domnului ca a fa eut 
o nedreptate, el sâ cheme înapoi pe împricinat 9i sa-i faca drep
tate 3 • Aeeasta este tot ce trebue sa 9tie un domn despre jude
cata, restul capitolului e plin eu citate din Noul 9i Vechiutl'es
tament despre dreptate. Din hrisoa vele vremii cari descriu a de se a 
judeeata domneasca 9i din descrierea eompetenti1 a lui Sivori, 

1 Vezi pe larg despre ospetele domne~ti la D. Simone s c u , op, 
cit., p. 171-177 ~i p. 158, Paul de ,A.le p . Caliitoriile patriarhului Ma
carie, trad . E. Cioran, Bucure~ti, 1900, p . 20-21, 84~85. D. Cantemir, 
Descriptio Mo/daviae, ed. ,A.cad. Rom. , p. 94-97 . . P . P. Pan ait es c u. 
Cdlatori poloni în /arile romdne, ,A.cad. Rom., Studii ~i cercetiiri, XVII, 1930, 

p. 17, 32, 51 , 73-74. 
2 D. S i m o n e s c u. lac. cit. 
3 Cf. ed. rom. Gaster, Chrestomatie, I, 168-170. 
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cretarul lui Petru Cercel, 60 de ani dupa maartea lui N'eagae 1, 

~tim <lestul de bine cum se filcea a judecata damneascâ. Ceiace 
n izbe$te în acest capital este cumplita lui saracie în privinia 
lnformatiei. Autarul cunaa9te lucrurile foarte nelamurit, altfel 
t ndm}ele sale moralizataare ar fi avut a hrana bagata descrlind 
·um se ia juramântul 9i despre sfin}enia lui, dacà damnul 1;l"ebue 
iS. acorde încredere martarilar, despre juratari, baierii cari ju-

cau din insarcinarea damnului pe egalii lor. N'u pamene9te 
nimic despre lati:.rea a9a de interesanta a pedepselar, care variau 
d la tragerea in }eapa 9i spânzuratoare, adesea practicate de 

devaratul N'eagae Basarab, pâna la bataia eu buzduganul. Ce 
n'ar fi putut spune despre îngaduinta 9i madera}ie, un cunas
li tor al lucrurilor în acèasta privin}a ? Dar calugarul falsificator 

temea sa se dea de gal, ne9tiind prea multe despre taate 
stea 9i de aceia ta ce. In privinta corn punerii divanului de jude

' ta, el nu se facea eu aameni batrâni 9i tineri chemati pentru 
nvà}àtura, ci numai eu titularii dregatoriilar in functie, de abicei 

tu numâr de doisprezece al caror nume este trecut în sentin}â, 
dica în hrisav. Fetele biserice9ti, macar mitropalitul, luau în

totdeauna parte la judecatà alàturi de damn, ceiace autarul 
lnvà}aturilor ignora, de vreme ce vorbe9te numai de baieri 2• 

Al treilea capital palitic al Invataturilar este cel despre 
i nstirea boierilor (dregatarilor) domne§ti, care este 9i mai sarac 

n privin}a informa}iilar istarice. In lipsa de cuno9tinta despre 
lr anizarea 9i indatoririle sfatului domnesc, autarul se refu
.1 zà in poezie : sfatul domnesc este ca o gradina eu gard de 

J l tre 9i plinâ de pomi roditori ,,9i în umbra lor, la suflarea lina 
t vântului m'am umbrit dupa placere. $i ochii mei din frunzele 
J r roua au luat 9i bucurie 9i nu numai la voe buna 9i bucurie 
m' u înveselit, ci 9i sângele lor 9i capetele (ale pomilor ?) le-au 
cl t pentru mine" 3• Domnul nu trebue sa tae copacii, adicà pe 
h i ri, paate sa-i pedepseasca, dar ,,sa nu-ti fie paharul tat
l una plin eu sânge" 4• Atâta e în ·stare sa spuie. N'imic despre 

1 St. Pas c u. Un fragment dintr 'o descrierc a Titrii Române§ti în 
~ . XVI, în Omagiu lui I. Lupa:;, Buc., 1943, p. 922-6. 

2 M'. i r on Cos tin, Poema in versuri polone , .ed. P. P. Panaitescu, 
(ld. ·Rom., ext. X . 1929, p. 114 (478) Coressi, în Tâlcul Evangheliei,. 

li u~ov, 1564, carte eu tendinte calvine , se ridicâ împotriva vlâdicilor, ,.cl 
A nt ~i domni ~i sfetnici domnuhii' ·. citat de St. Ci o ban u . Gurs de is
loria literaturii române , II. p. 39. Cf. ~i ~t . Pascu loc. cit. 

3 Invd/aturile, versiunea greaca , p. 123. 
4 Ibidem, p. 127. vers. rom. Fi as de u Arhiva, l-2, p. 122. 
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in casele sale. Se face apoi un banchet in cinstea solului, de:;;i 
sunt cazuri când boierii sânt de parere ca solul nu merita ban
chet 1. Nu se arata in ce imprejurare !}i când se trimite raspunsul 
·domnesc catre sol. In privin}a trimiterii solilor, fova}aturile 
spun câ ace:;;tia trebuiesc al~!JÎ eu grije, ca sa nu uite, sau sa nu 
priceapa gre!}it cuvintele domne!}ti; solul va fi unul dintre dre-

' _gatori: ,,Uitati-va din dregatorii cari sunt la voi, care este des-
toinic" 2. El va duce eu sine un dar frumos peritru stapânitorul 
la care este trimis. 

Am aratat mai sus, cum autorul Inva}aturilor, cuprins 
·de teama, termina sfaturile sale despre soli eu marturisirea ca 
e un om slab la minte, care a uitat multe ce trebuiau spuse :;;i 
.anume cele mai însemnate 3• In adevar, tocmai a9a stau lucru
rile. Cunoa!}tem din rapoartele solilor streini, felul euro erau 
_primiti la curtea domnilor no!}tri. Din aceste rapoarte aflàm 
împrejurari ce au ramas necunoscute autorului Inva}aturilor : 
solul aducea o scrisoare acreditiva, care se citea; domnul, pe 
lânga audienta publica î1 primea !}i singur într'o audienta pri
vata, care era cea mai importanta, fiindca acolo se discuta în 
taina obiectul real al soliei, pe când audien}a publica era mai 
mult o ceremonie festiva. Acest lucru nu e cunoscut de monahul 
.autor, care aflase, ca sa zicem a!}a, num~i de partea exterioarà 
.a lucrurilor : audien}a festiva ~i banchetul. Ar fi interesant, 
daca in adevar domnul avea gradini ·in care se plimba eu sfet
nicii lui, fapt pe care nu-1 putem controla, precum nu putem 
controla nici obiceiul ca locuin}a solului sa fie neaparat departe 
de curte (de ce? ca sa nu traga eu urechea ?). Este inexact ca 
audien}a la curte avea loc abia dupa trei zile dela sosirea solului 
in ora9ul de scaun al dom1üei, dimpotriva audienta se facea 
fa.ra exceptie cel mai târziu a doua zi !}i domnul raspundea pe 
loc, discutând eu solul 4 , dovada ca, precum am spus, chiar N'eagoe 
voda î!}i arà'.tase cà'.inta într'o scrisoare pentru cuvintele necu
getate ce aruncase unor soli într'o clipa de mânie 5• Dacà pre
·ceptul dat de Invataturi de a nu se raspunde solilor decât mai 

1 Ibidem , p . 141 ~i versiunea slava , p. 37 . 
2 Ibi(i,em, yersiunea slavâ , p. 38 . 

:l Vezi mai sus , p. 171, p. 37 din extras. 
4 Cf. P . P. Panaitescu, Citldtori poloni , p. 6, 7, 17, 31, 56, N , 

1or.ga, Istoria Românilor prin cdldtori , ed. II, 1. p. 198-199, 209, 261, 

284 , 368. 
5 Vezi mai sus, p. 147, p. l 3 din extras. 
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ziu, dupa consultarea boierilor, ar fi fost e:xact, Neagoe n'ar fi 
u prilej pentru aceasta ie9ire. Pentru trimiterea solilor, consta
m acelea9i gre9eli: Solul trimis pornea nu numai eu instructiuni 
, bale, pe care le-ar fi putut uita, cum crede autorul Invata

t 1 il r, ci 9i eu instructiuni scrise 9i asemenea scrisori continând 
ol I tul soliei, fie politic, fie comercial, s'au pastrat mai multe, 
•hl r dela Neagoe Basarab, ba chiar eu lungi discursuri scrise, 
1•um cazul lui Luca Cârje contemporànul lui Neagoe, solul lui 
, l.l'f n cel Tfoar al Moldovei în Polonia 1. In sfâr9it, mai 
Pl1 m face o observatie importanta : nu este exact ca solul 
11 rnrn neaparat sa fie unul din~re boierii dregatori. Solii in vremea 
hl' N agoe Basarab erau de obicei streini 9i se întelege u9or de ce _ 

p deosebire de boierii români, ei cuno9teau latina 9i limbile 
•in . Astfel, când Neagoe trimite o solie papii Leon X, el alege 

prezentant al sau pe Antonie Policalas, grec, cum il arata 
1 11m le 2. Iar la dogele Venetiei acela9i domn trimite pe Hie
t 1 üm Raguzanul, chirurg la curtea domneasc~i3. :Kumaiîn Ardeal, 
111 1. se cuno9tea limba româna, erau trimi9i curieri dintre boieri 4 • 

1 1 1 iul de a folosi streinii 9i nu boierii pentru solii era general 
1 t i în secolul àl XVI-lea . La !536 Petru Rare9 trimite ca sol 
1 urtea Austriei pe Gregor Rosenberger, neamt, iar mai târziu 

olo pe Nicolaus Fleischhaker 9i pe Iacob Fischer,-probabil 
G. Uneori erau trimise 9i fete biserice9tî, ca unii ce erau mai 

1•u1i1: Teodosie voda, fiul lui Neagoe trimite la Sibiu pe egumenul 
1 1f dela Arge;; 6 • 

~)i partea doua a aceluia9i. capitol, care trateaza despre 
porlarea rtizboiului, este destul de bogata în amanunte tehnice. 
1 )11111 îndemnurila pace 9i Împaciuire, presupusu] domn spune ca, 
d ·tt vor navali du~manii 9i nu-i poti potoli eu daruri 9i supu-

r , trebuie sa dai lupta . In nici un caz sa nu fugi înaintea unei 
11 Jrj mai mari , ,.ca eu am fost pribeag ~i deaceia va spui ca este 

1 Gr. Toc i 1 es c u. op. cit. p. 224, 261, 263 §i Hu r mu z a k L 
1111 u111ente. XV, I , 221. 

2 Hu r mu z a k i, Documente, II-3, p. 308-309. 
a N. Iorga, Doua documente raguzane, .Arhiva, IX, Cf. Hasdeu, Ar

ltl11fl l storicd, U . p. 898, p . 66-69. 
. 4 1' oc i 1 es c u. op. cit. , p. 232 - 233 , 1-..: u r mu z a k i , Documente , XV 

JI • JJ 1 . 

b Kain d ! , Die D eutschen in Karpaten/ii.nder, II, p. 364. 
6 Toc i 1 es c u, op. cit, p . 265. 
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trai 9i hrana eu nevoie pribegia"1• Deci, ,,a9eaza poporul tau 9i 
oastea ta dupa rândul lor, sa-ti tocme9ti toate tunurile 9i 09tile 
tot pre cete euro li va fi rândul" 2. Copüi dregatorilor 9i fetele 
sa fie trimise în loc aparat, iar oastea sa fie întocmita în trei cete 
deosebite, la departare mica, a9a ca sa se auza una pe alta ~. 
Sa nu se îngadue dueluri personale ale 09tenilor eu du9mauii ; 
toti dregatorii de rangul întâi, al doilea 9i al treilea sa stea în 
lupta, iar curtenii 4 , ,,chiar daca fug", lucrul nu are importanta. 
Domnul sa-9i apere persoana sa, sa aiba o garda personala de 
60 de voinici barbati, .sa nu stea în tabara eu ceata cea mare, 
ci în a doua sau în a treia, ,,în latura 09tilor". ,,Visteria ta de 
·bani însa sa fie totdeauna eu tine, ca sa dai slujitorilor tai, ca 
sa fie sub mâna ta supu9i, gata eu zel pentru tine a varsa sângele 
lor" 5. 9i iara9i : ;,Caci trebue domnul sa aiba visterie spre a 
darui 09tenilor sai" 6 • Armele amintite sunt : ârcurile,-sulitele, 
:pu9tile, tunurile 9i palestrele 7• Boierii cazuti în lupta vor fi în
gropati eu cinste ~ . 

E de observat ca învatatura privitoare la purta:ea raz
boiului apare ca un rezumat în versiunile greaca 9i româna, ea 
este mai întinsa în cea slavona s· . In aceasta aflam o serie de 
informatii în plus ce lipsesc în celelalte doua versiuni : astfol; 
adaosul ca domnul sa adune pentru razboi pe boieri sfetnici 9i 
,,toata tara'', adica strângerea ,,gloatelor". Sa fie trimi9i la loc 
ferit, nu numai copiii boierilor, ci 9i ai taranilor, caci daca du9-
manii vor robi pe ace9ti copii, boierii 9i taranii vor parasi pe 
domn 9i vor merge sâ-9i scape copiii. Asemenea cugetarea: ,;o 
_piatra de tun multe capete de oameni risipe9te'', se afla numai 
în versiunea slavona. Garda domnului sa nu ia parte la ,,goana 
09tenilor". Domnul sa stea la o parte, caèi du9manul, daca e 
învingator, nU:-1 va goni eu putere, ne9tiind unde este. Asupra 

1 Inviit;àturile, vers. românà. Ha s den, Buleti11ul Instruc/iunii Publice, 
I , p. 70. 

2 I bidem, p . 77 ~i versiunea slavà , p. 47 , greacà , p. 257. 
3 Ib·idem (Buletinul), p. 78_, versiuma slavâ , p. 48. 
4 Ibidem versiunea s '.avà . p. 49. Cuvântul e tradus roruâne~te .. slugile 

·Cele mici". 
5 Ibidem, versiunea greacà, p . IÜJ , Slav·a. p. 50. 
6 Ib·idem. 

7 Ibidem , nrs. g reaca , p. 163, slavii , p. 50. 
8 Ibidem . 

9 Ibidem, vers . slava , p. 47-52. 
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Io ului unde urmeaza sa stea domnul la lupta, el trebue sa se 
t t uiasca 9i eu boierii. 

In aceasta expunere sunt · unele elemente incontrolabile 
ln st area actuala a isvoarelor : a§a, de pildâ, dacà în adevar un 
<l mn român a avut o garda personala de 60 de oameni. Ceiace 
n à nu reèse din nici o povestire a luptelor din tarile române 
t afirmatia ca oastea era împârtitâ în trei cete, care intra 

ll cesiv în lupta ; aceasta nu rezulta deloc din luptele lui Mihai 
t azul , ale lui i;)tefan cel Mare 9i Vlad îepe9, pe care le cunoa9-

1. m mai bine, nici în luptele date de domnii ·români în · veacul 
1 VI-lea (Obertyn-1531, Jili9te-1574, Cahul-1574, Calugâreni-

1 ~ 5) 1 . 1'otu9i exista un singur ·izvor care aminte9te de cele trei 
9i anume Viafa lui N i jon, când spune despre lupta Craio-

~ ilor eu Mihnea cel Rau : ,, i;)i a§a trecura Dunàrea eu toata 
m t a 9i daca trEcura impartira oastea în trei pâkuri 9i un pâle 
111 Neagoe" r. Este sigur câ Viafa Sj . Nijon , pastrata la mânas• 
t r a Arge9ului a fost cunoscutâ de autorul Invataturilor, de ad 
l luat el figura conventionala a acestui domn. Scriitorul a luat 
o mprejurare particulara drept regula tactica a 09tirii româ-
1\ ti 9i a introdus-o în scrierea sa . Este adevarat ca înaintea 
o ilor mergea la oarecare distantâ o avangardâ , compusâ numai 
Il n cavalerie u§oara , _ Nu este vorba insâ de trei cete distincte. 
11i ract e.r:istic faptul câ autorul'Invatàturilor nu cunoa9te acest 
vm1l. nunt, al rolului cavaleriei u9oare din vechea noastra orga-
11 7. tie militara. Nici sfatul prudent ca domnul sa stea deoparte, 

füt fie în toiul luptei, nu era în mentalitatea eroicâ a vechilor 
110 tri d6mnitori, e un sfat calugâresc, nu domnesc. Vlad îepe9 
n rll. persona! noaptea eu o ceata de oameni pâna la cortul sul-

1 t ului Mahomet II, Mihai Viteazul tae pe Tttrci eu mâna lui, 
.tnenea un mare razboinic este Radu dela Afomati , gine1ele 

111 N agoe. Petru Rare9 la Obertyn, Ion Vodâ, în toate luptele 

1 Gen er al R . Rose t t i. E volu/ia tact·icii la R omâni dela 1504-1 654 , 

l'l1d . Rom. , p . 7 ~i urm. 
2 Viafa S f. Ni /on , ed . Tit S ime<lrea , p. 16. K. Bal ces c u, Pi,te·rca 

11f 111flt1r Sn Valahia , (Scrieri is torice ed. P . P. Pa n aitescu, ed. III , Craiova, co

l1 l•\ lt1 Clasici i rondni com enta/i ), p . 86 .. vorbind d e p asagiul din I nviifà.t'uri 
1 11 t11111llrP r ea oast ei in trei c c:te fac e o apropiere eu d escrierea oaste i romane 
li luptn eu L atiuii la Tit Liv , cartea Vlll, cap. 8 (nu 9 , care este poate. o 
"r fl\11\ de tipar) unde se vorbe~te d e cele t rei lin ii de biitae ale o~tirii romane . 

l ' f . 'l'lte-Lh-e, Oeuvres , ed. l:\"'isard, P aris , F irmin Diè.ot, J, 1857, p . 356-357. 
3 Gt>neral R . Rosetti , op. cit. , p. 2 -3 (108- 10 9) . 
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sale, iau parte personala la batalie în locurile primejduite. Dar 
însu9i Neagoe în lupta dela Cotmeana eu Mircea fiul lui Mihnea 
ia parte personala la încaerare 1 • Sa mai amintim de faptul ca. 
sfatul de a porni împotriva unui du~man, chiar când este oastca. 
acesfuia mai tare, caci DumnEzrn ajuta pe cel slab §i drept, 
este în contrazicere eu pruden.}a sfatului precedent §Î nu fücea. 
parte din concep}ia militara a adevaratului Neagoe. Acesta scrie 
regelui Ungariei Ludovic II, aflând ca Turcii se pregatesc îm
potriva lui: ,,Daca pagânii vor sa treaca p1in (ara sp1e par(ile 
ungure~ti, ... apoi domnia mea §i eu boierii domniei mele §i eu 
toata }ara, daca ni se va parea cii putem sii stiim înaintea lor, ca 
sa-i oprim, apoi noi vom sta", în caz contrar, va da de §tire re
gelui 2, adica le va lasa calea libera §i se va supune. 

Autorul Inva}aturilor scrie în vn:mrn 09tilor de mercenari, 
are grija de vistèria domnului din care se platea oastrn, §i cum 
am vazut mai sus, acorda o împortan}a capitala lefegiilor. In 
realitate, în vrncurile al XV-lea §i al XVI-lm, pâna la 1550, 
oastea de }ara era aproape sin.gura oaste de care dispuneau domnii, 
adica cetele de }arani §Ï boieri eu arcuri §i suli}e. Abea în vremea. 
lui Ioan Voda în Moldova §i a lui Mihai Viteazul în Muntenia 
se punè temeiul pe oastea streina de mercEnari eu arme de foc. 
l\farea transformare a oastei feudale eu oaste de mercenari teh
nici are loc în Europa Apuseana în veacul al XVI-lea, la noi 
fire9te eu mai multe decenii mai târziu decât in Apus. Acest 
anachronism pe care 1-am aratat §i mai sus, este o dovada la
murita ca scrierea pe care o discutam a fost scrisa pe la 1600 
sau chiar mai târziu, deci eu mai multe genera}ii dupa moartea 
lui Neagoe Basarab. Autorul Invâ}à'.turilor lasa a în}elege cà'.. 
toatà'. oastea sau macar partea principala primrn leafü 3• Aceasta 
ne duce la veacul al XVII-lea : .,,N'umarul lefegiilor pe cari i-au 
}iniit domnitorii no9tri a variat mult ... Un mie numar exista 
mai eu seamà dela mijlocul secolului al XVI-lea, înainte în mod 
permanent ca garzi personale, efectivul acestora a fost numai 
de câteva sute" 4• De fapt, liste de mercenari se cunosc la r..oi 
abia dela 1550 5• Boierii eu cetele lor mergeau gratuit la oaste, 

l Via/a S/. Ni/on, ed. Tit Simedrea, p. i6-17. 
Z Gr. Tocilescu, op. cit., p. 263. 
3 Invd/dturile , versiunea greacà , p. I6I. 

.; General R. Rose t t i , Organiza/ia militarà la Roinâni de/a r504-r654. 
p.8 (254). 

5 Ibidem, p . 9 (255). 
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um spune Giorgio Tomasii, care descrie oastea lui Mihai Vi
azul : ,,Boierii sunt nobili feudatari obligati sa mearga la razboi 
cheltuiala proprie" 1 . In veacul al XV-lea 9i într.'o mare parte 
elui urmatoi:, curtea, curtenii, adicii. 09tenii de tara privile

i ti, ce steteau în sate domne9ti, formau temelia 09tirii româ
:\ ~ti . Pseudo-Neagoe spune însa eu nepasare : ,,Iar de ceilalti 
·urteni, chiar daca fug, nu va ingrijorati, nici nu va suparaji 

1 i" 2 • Oastea aceasta pentru el n'avea importanja. 
In Invataturi se vorbe~te de tunuri mobile pentru lupta 

âmp: ,,Sa nu fii la un loc în ceata cea mare a taberii, adica 
<l mpreuna eu muljimea, pentruca ... într'acolo se trimit pales
L 1 , pu~tile 9i tunurile" 3, acolo vor îndrepta tunurile de vor 

t " 4• ,,Sa-ji tocme9ti toate tunurile 9i 09tile tot cete" 5• Tu
nttrile mobile nu erau cuno~cute in secolul al XV-lea, când se 
r 1 eau numai arunc.atoare de pietre pentru asediul cetatilor 6, 

· il ria trasâ de cai apare pentru prima oara în Europa la 1494, 
la noi în cursul veacului al XVI-lea, în a doua jumatate; 

u Mqldova ceva mai de vreme, sub Petru Rare9 7• In orice caz, 
clus ca sub Neagoe Basarab sâ fi fost tunuri mobile la fie

• r ceata, aceasta prive9te organizajia secolului al XVII-lea. 
De altfel, în capitolul despre oaste sunt vâdite contraziceri, 
aratâ dezorientarea autorului in cele osta9e'9ti. Mai intâi 

J ttne ca oastea sa fie împarjita în tr~i cete, ,,iar a treia 9i cea 
Ill i mare", deci temeiul 09tirii, celelalte fiind ,,straji". Dar peste 

va pagini autorul adaogâ despre domn : ,,Sa nu fii la un loc 
ata cea mare a taberii, ... ci dimpreuna eu cei ce te iubesc 

t ine, fie in ceata a doua, fie într' a treia" 8• (um adica? Nu 
·r c ata a treia ceata cea mâre a taberii, cum spusese la început? 

ul românesc nume9te cele doua dintâi cete streji, ,,iar a treia 
fi t abara cea mare", apoi spune ca ,,strejile sunt capul 9i 

a 09tilor", deci a doua ceata, cea din mijloc, urma sa fie 

1 G. Tomasii, citat de N . Balcescu, în Puterea armata, in Scrieri isto-
/ '· d. P. P . Panaitescu, ed. llI , Craiova, 1944, p. 76, nota. 

2 Inva/aturile, versiuneà . slava, p . 49. 
3 Ibidem, versiunea greaca, p . 163. 
' l nva/aturile , vers. rom. Hasdeu, Buletinul lnstruc/iunii , I, p. 79. 

6 I bidem, p. 77 :;;i v ersiunea slava, p. 48. 
O General R. R o s e t t i , Cum se faptuia razboiul de ~te/an cel Mare, 

11 (\ , Rom . sect. istorica, ser, lil, .v ol. IV, 1925, p. 71. 
7 ,A.cela:;;i, Evolu/ia armamentului , 1504-1654, (ibidtm, ser. Ill, vol. XI, 

Jl1 f (180). 
8 lnva/aturi le, vers. greaca , p. 159, 163, slava, p. 51 . . 

13 
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cea mai însemnata, ceiace e iara9i o contrazicere. Apoi adaogâ : 
,, <: a stai într 'a doua sau într'a treia ceata, de latura O§tilor înfr'as
cuns" 1 . Aceasta încurca 9i mai mult ideia despre a9ezarea în 
<>rdine a cetelor. 

Daca, cercetând amanuntele date de autor privitoare la 
oaste ~i la razboi, aflam toate aceste neconcordan~ e 9i inexac
titati, apoi tot atât de mult ne izbesc 9i lacunele Îri cuno9tintele 
scriitorului, care sunt deneiertat . daca ar fifostîn adevar un dom
n,itor al tarii. Autorul nu spune nimic despre adunarea 09tilor 
(buciume . focuri), despre _procuratea armelor, fabrica t.0 în tara 
sau aduse din Ardeal, exercitii, comandantii cetelor (spatarul) , 
despre tactica de luptâ în padure, tradijionalâ la Români (Mircea 
la Ravine, i;itefan la Vaslui, Razboeni 9i Cosmin, Mihai la Calu
gareni). De asemenea nu vorbe9te nimic de cetaji; în vremea 
lui Neagoe, domnul Tarii Române9ti stapânea cetatea Brailei, 
pierduta la 1538 9i cetafile erau esentiale pe atunci pentru apa
rarea tarii. E adevarat cala sfâ.r9itul veacului al XVI-lea domnii 
îarii Române9ti nu mai aveau nici o cetate, a9a ca pentru un 
scriitor care traia în ace'a epoca omisiunea cetiq;ilor este fireascà. 

N. Iorga, unul din cei mai conviti9i aparatori ai autenti 
<:ltajii Invataturilor, cuno9tea însa bine vechea organizare a ar
matei române, ca unul. ce scrisese istoria ei ~ i 9i-a dat seama de 
lipsurile 9i anachronismele din capitolul închinat razboiulu.i în 
aceasta scri~re. De aceia în introducerea la edi}ia sa a Inva}a
turilor presupune, vorbind de acest capitol : ,,Se poate ca în 
citirile lui (ale autorului), sa fi dat de vre-un tratat de tactica 
dintre acelea pe care, p'rintr'o serie de copieri 9i prelucrari, ni 
le-a lasat Bizantul" 2• E o marturisire pretioasa: • învatatura 
despre razboi nu reprezinta deci experienta unui domn despre 
oastea îarii Române9ti ! 

Fata de aceasta conceptie militara luata poate din carti 
~i din experienta unor vremi deosebite de a lui Neagoe, e inte
resant sa amintim sfaturile putine, dar practice date de cneazul 
rus v'ladimit Monomah, tot despre razboi, în Invajaturile des
tinate fiilor sai : ,,La razboi nu va leneviti, nu lasati pe seama 
voevozilor strajile, ci singuri le întocmiti ~ile 1..ercetati §i noaptea, 
sculati-va de vreme 9i inspectati. Sa nu fie desfrâu 9i betie în 

1 Ibidem, versiunea românâ, Hasdeu, Buletinul lnstructiunii, p . 79, vers. 
slavâ, p . 51 . 

1 N. Iorga, Introducere la ed. InviJJiituri le lu i N eagoe Basarab , Vlfüni, 
1 9 10, p . Vl. 
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bara. Când treceti cu oastea prin tara voastra, nu îngaduiti 
taranii sa fie pradati" 1. 

In sfâr9it, ultima învatatura eu caracter politic este cea 
d spre ,,mi la §i odihnire", prin care se întelege miluirea, adica 
l'lsplata slugilor dornne:;;ti 2• · De9i aceasta învataturà este în 

mare parte un mozaie de extrase c;lin Umilinta fûi Simion mo
l\ hul, texte evanghelice 9i biblice 9i poate ~i din alte isvoare, 

tttem cita sfatul ca ,,leafa slugilor dornne,9ti sa fie deoparte în 
i terie, caci slujitorii domne9ti nu nadâiduiesc decât dela dânsul. 

, ' lujitorul dore9te sa ia bani" ,, Când domnul face anual cau-
tarea o,tilor, trebue sa dea daruri •. De aceia ,,venitul întreg al 
t.11rii tale întregi, trebue sa-1 aduni în mâinile tale" s. 

$tirea despre cautarea (inspectarea) anuala a 09tilor este 
1 r babil exacta, dar :;;i aci avem a face cu vremile mai t~rzii 
nt 09tilor de mercenari, a 09tenilor eu leafa. In orice caz, boie'rii 
i slugile domne9ti nu luau la noi în veacurile al X'.V-lea pâna 

tn al XVI-lea leafü dela domn, ci erau rasplâtiti din veniturile 
lujbei lor : judecati, taxe 9i plocoane ale subalternilor 6• Boierii 
v au apoi mo9ii ohabnice scutite de domn, în schimbul slujbei 

l r civil . 9i militare 7• Leafü putea primi un slujitor înimperiul 
Dizantin, în alte tari, nu în îara Româneasca, care avea alta 
< ganizatie financiara de gen feudal 9i patrh.rhal. Iar venitul 
i1.trii nu era întreg în mâna domnului, Ci era în parte cedat boie-

11 r 9i mânastirilor, tocmai pentruca visteria nu avea un buget 
l lefuri. Ohabele , rau satele scutite, în care tot venitul cuvenit 
htrea domniei, se lua de proprietar. Venitul vamilor era în mare 

1 rte daruit m~nastirilor, în parte închiriat boierilo;t" A9a ·dar 
id i aci autorul Invataturilor nu este bun cunoscator al orga-
1dza tiei p.rii. 

Conchidem din aceasta analiza ca In va ta turile nu mai 
1 t fi socotite ca un isvor istoric pent'fu organizarea veche a 
1i•11rii Române9ti dela începutul veacului al XVI-lea 9i nu cu
prinde cuno;;tintele la cari. ne-am a~tepta dela un domnitor. 

1 I nvitJdturile lui Vladimir Manomali, la Buslaev , op. cit., p . 74. 

2 Invd/itturi le , versiunea greaca, p . 166....:.183, roruânâ , li as de u, Ar-
hlva l-2, p . 120-132, sl avâ, p. 24-27. 

S Ibidem, vers. greacâ, p. 169. 

4 Ibidem, p . 17r. 
5 Ibidem, p. 173. 
6 C. C. G iu re s c u, ContribuJiuni la studiul mari/or dregdtorii, Vâleni, 

1 26. p. 58 . . 

7 D. Cantemir, D escriptio Moldaviae, ed. Acad. Rom., p . 373. 
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V 

AUTORUL INVÀTÀTURILOR ~I VREMEA LUI. 

Invâ}âtunle lu,1 Neagoe vodâ ~âtre fiul sâu Teodosie nu. 
sânt a~a dar scrise de Neagoe vodâ, nid nu urmau sa fie pâzite 
de tânârul cocon domnesc Teodosie. Scriitorul în slavone9te 
al acestei carti era un calugâr, in orice caz o fa ta bisericeasca,. 
ce traia departe de curte 9i chiar de lume, cu trupul 9i eu gândul,. 
un mistic, erudit in literatura religioasa slavo-bizantinâ, eu un. 
ideal moral de umilinta, teamâ de pâcat ~ide lumea de dincolo,. 
ascet cuprins pâna în adâncuri de gândul mort1i. Acest om, pe 
figura c.âruia nu putem pune un nume, a scris Invâ}aturile, le-a. 
atribuit lui :Neagoe vodâ, mort demult, prefacându-se câ se 
adreseazâ lui Teodosie vodâ, feciorul acelui domnitor. O ase
menea procedare este greu de înteles eu mentalitatea noastra. 
de azi, dar era foarte raspânditâ în Evul Mediu, ba chiar in vea~

curilè ce .au urmat dupa încheierea acelei perioade istorice. Eru
di}ii au numit asemenea scrieri atribuite de autorul lor unui 
alt scriitor, pseudo-epigrafe, sp1e deosebire de pseudonime, in. 
cari în locul numelui adevarat al autôrului figureaza 'tll nume 
închipuit. In cazul pseudo-epigrafelor numele autorului e în
locuit cu numele unui personaj real, de obicei ilustru. In lite..: 
ratura bizantina, în special in cea religioasa ortodoxi obiceiul 
acesta este extrem de ;i.aspândit. 0 mul}ime de Omili~i (cuvân
tarii) atribuite Sfântului Ioan Gurâ de Aur, cel mai n1are autor 
al biseridi Rasa:dtului, sunt în realitate dator te unor cle
rici bizantini, care au trait multe sute de ani dupa moartea 
marelui ierarh 9i totu9i poarta numele lui 1 • Aceste omilii eu 
numele lui Ioan Gurâ de Am au fost traduse 9i :n slavo
ne9te 9-Î folosite pe larg ~i de autorul Inva}âturilor în scrie
rea sa, câci el trâia în aceia9i lume de idei. Dar cazul lui Ioan 
Gura de Aur nu e izolat. Scrieri atribuite lui Chesarios de Na
zianz, Sfântului Ioan Darnaschin 9i altora, elaborate însa de 
al}ii, eu veacuri întregi mai târziu, sunt o mul}ime. Paralelele· 
(inva}aturi) atribuite lui Ioan Damaschin sunt în realitate 
scrise în veacul al X-lea, scrierile trecute în manuscrise sub nu
mele împâratului bizantin Leon cel Intelept (886-9II) nu sunt 
toate autentice, Hristos Pashon, poem dramatic bizantin, dia-

1 Publicate de Migne, Patrologia graeca, vol. LX. 



INVA1ATURILE LUI NEAGOE BASAR.Œ 197 

o rea patimilor Mântuitorului, e atribuit de toate manuscrisele 
1 f ntului Grigore din N'azianz (secolul VI), dar a fost akatuit 
n r alitate de un necunoscut îti veacul al XI-lea. Ba chiar unele 

p me bizantine din secolul al VII-lea poarta ca nume de autor 
> 1 legendarului Orfeu 9i lucrarea, ,,Despre M1'.nuni " poarta ca 

1\11m de autor pe al lui Aristote! 1. Chiar o scrie're bizantina în
ndit~ eu cea pe care o studiem, anume Invâ}aturile ÎmJ.iaratului 

Ile Macedoneanul câtre fiul sau Leon, este consideratâ dupa 
d im le cercetari ca pseudo-epigrafa 2• Celebrele .scrieri teologke 
Il lui Dionisie Areopagit, adica atribuite lui Dionisie pe care 
H . Apostol Pavel 1-a convertit la cre9tinism eu prilejulcuvân-
1 r!i din Areopagul Athenei, nu sunt ale lui, ci ale unui scriitor 
11 • unoscut din veacul al V-lea sau al VI-lea. 

$i în literatura noastra slavo-româna avem . asemenea 
mple . In secolul al XVII-lea s'a akatuit o coresponden}à 

'll aracter religios în slavone9te a lui $tefan cel Mare eu pa
l i rhia dela Ohrida, care nu se potrive9te nici ca data, nid în pri-

ntP. con}inutului 3. Tot atunci sau la sfâr9itul veacului precedent, 
un criitor muntean a akâtuit o coresponden}â în limba slavona 
ln r Petre Rare9 domnul Moldovei 9i Radu Paisie al 'J-'arii Ro-
111 n ~ti eu amenin}ari de razboi, în realitate opera unui calugar 

u a unui diac de cancèlarie 4• Sa se noteze ca ace3te scrieri 
1 voue a tribuite de calugari un or domni ai }arii, au fost aka tuite 

mai în aceia~i vreme, în care am stabilit în capitolele pre
nte di au fost scrise în înva}atuiile atribÜite de autorul lui 
goe Voda. Aceasta scriere se încadreaza deci într'o anume 

rn nt alitate obi~nuita pe atunci. 
Dar chiar Inva}aturile atribuite lui N'eagoe voda, dupa 

llda primului falsificator, au mai fost completate 9i de al}ii. 
m aratat ca Inva}aturile catre cele doua slugi ale lulN'eagoe 

1 Montel a tici ; Letteratura bizantina , p. IJ , 1or , 104-105, II2 , 

- 137, 199 nota. 
2 Ibidem , p . 175 :ji M'. i g ne , Patrologia graeca , vol. CXI. 
3 I. Bo g dan. Documente /aise atribuite lu i $te/an cel M are, în Bu

tlnul comisiunii istorice , I, 1915 , p . 103-164. 
4 Publicate de St. Nic o 1 a es c u . Documente slavo-române , Bucu

~ tl, p. 1905, p. 160-I. Ca e vorba de un fa!s a aràtat Al. Lape da tu, 
nouct publicali e de documente slavo-române, Bucurt:jti , 1906, p. 8 , 33 (extras 

tlln ConvC'rbirei Literare , XL. 1906) . 
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trecute la calugarie nu fac parte din Invaiaturile primitive, ci 
sunt opera unui al doilea falsificator, care 9i el le-a atribuit lui 
Neagoe, fapt recunoscut 9i de învatatii cari înca mài sustin au
tencitatea corpului principal al Inva}aturilor. Dupa aceia, 1n. 
veacul al XVIII-lea a venit 9i un al · treilea falsificator, care a 
modificat 9i a adaugat Invataturile lui Neagoe 9i ni s'a pastrat 
manuscrisul lor eu toate foifele intercalate de autorul prelucrarii ,_ 
eu indica}ii ca aceasta : ,,Dela acest semn .. . sa se scrie 9i în locul 
celor ce ramân nescrise sa se scrie cele din hârtioara". Bineîn-· 
}eles câ 9i aceasta prelucrare a ramas tot s:ub numele lui Neagoe 
9i e adresata tot saracului 'feodosie, care împlinise acum doua 
veacuri 9i jumatate dela moarte 1. 

Psichologice9te pornirea de a atribui altuia o opera proprie 
se explica în felul urmator : Oi:.erele pseudo:-epigrafe sunt tot..:.. 
deauna atribuite, nu unei persoa;ne oarecare, ci unui personagiu 
ilustru. Fire9te ca sub numele lui Neagoe Basarab 9i eu atât 
mai mult a Sf. Ioan Gura de Aur, -o scriere are norocul sa fie 
citita de f t arte multi cititori 9i mai ales lu a ta în se rios ca o au-· 
toritate, iar de cuprinde sfaturi, ele vor fi urmate eu sfintenie .. 
Dimpotriva, opera lui Pafnutie monahul nu va· trezi interes. 
nu se va copia la curte, ni'meni nu se va. simti dator sa-i urmeze 
sfaturile. Pe de alta parte, oanienii umili 9i mistici din trecut 
eu mentalitate medievala nu aveau trufia moderna a unui autor· 
literar, nu }ineau ca numele lor sa iasa in vileag, ci socoteau mai . 
important ca învataturi morale raspândite de ei sa aduca roade. 
Iata caracterizarea acestei tendin}e literare cre9ti:ne, datorita 
unui adânc cunoscatür al gândirii vechi cre9tiri.e: ,,In anti
chitatea cre9tina exista în adevar obiceiul ca un scriitor. 
pentru a da mai multa greutate gândurilor lui, sa recurga la un . 
nume de mare prestigiu din trecut. Astfel autorul acestei marete 
filosofii biserice9ti, renuntând la once orgoliu , dintr'un spirit 
de adânca umilinta cre9tina 9i-ar fi luat pseudonimul de Dio
nisie Areopagitul. Pe el nu-1 interesa gloria p.ersonala, ci rasu-
netul ideilor, pe care le credea folositoare spiritului cre9tin, lucru . 
de care fire9te nu s 'a în .elat .. Din partea acestui autor, care a 
}inut sa ramâna necunoscut e un act de uluitoare renuntare la . 

1 D . Ru s s o, Cri tica textelor ji te/mica edi/ iilor, în Studii istor-ice greco-
române, II , p ~ 56:!. 
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sine, de sacrificiu ~i de ofranda proprie în interesul cugetarii 
re~tine~ti". 

In cazul Invajaturilor lui Neagoe, un cleric învajat a vrut 
~ dea pilde domnitorilor jarii în vnme.a sa ~i socotfod ca ar fi 

prea îndraznet din partea lui sa infrunte pe domnul de atunci, 
atribuit scrierea sa lui Neagoe Basarab, fiind convins ca astfel' 

sfaturile lui vor fi ascultate. 
Porne~te dela citire.a lui Varlaam ~i Ioasaf, scrierea in care 

un fiu de imparat, Ioasaf, este sfatuit pe calea morala de un 
àtrân îndrumator, Varlaam. ( iti~e viaja de sfânt a patriar

hului Nifon, pastrata la Curtea-de-ArgE~, din care rasare lumi
:noasa figura lui Neagoe voda, crescut de un sfânt, domn ctitor 
l biserici §i de mânastiri §i-1 alEge ca patron. In aceasta carte 
ite'§te autorul Invajaturilor cum "Nif on. a' învajat pe domnul 

'J.'11rii Române~ti, Radu cel Mare §i pe boieri cu învajaturi ~1 
pilde din carjile sfinte §i anume pe larg, despre datoria dom
nului sa fie drept '§i sa nu napastuiasca la judecata pe cei saraci, 
poi o predica împotriva bejiei §Î a desfrâului, terne ce sunt re

luate ~i în învajaturi ·1 • Citise poate §Î anume lucrari bizantine 
(tn traducere slavona), care pâna acum n'au fost identificate. 
S §tie ca literatura de Invajaturi era raspândita la Bizanj, 
d pilda sfaturile lui Constantin Porfirogrn.etul catre fiul sau 

oroanos. 
D. Russo presupunea ca autorul Invajaturilor era un ca

Jugar dela Arge§, ctitoria lui Neagoe ~ide aci venerajia sa pentru 
undatorul comunitajii. Este probabil ca autorul vazuse mâ

'l/1stirea Arge§ului §Î pietrele de mormânt de acolo, nu §tim însa 
<l ca fusese calugar chiar în acel sfânt loca§. 

In privinja epocii când au fost scrise Invajaturile, o in
di ajie se pare ca ne-ar putea da manuscrisul slavon al acestei 

rieri p~~rat în Biblioteca 'Najionala din Sofia. Dupa unii în
vll.jaji~ cari se întemeiaza pe criterii paleografice, manuscrisul 

r fi din secolul âl XVI-lea, punct .de vedere pe care §i noi 1-am 
doptat într' o vre.me 2. La cercetare.a mai atenta a facsimilului 

l ublicat de îon_v în catalogul manuscriselor slave ale Biblio-

1 ViaJa Sf. Nifon, ed. Tit Simldna, p. 9-10. 

2 P . P . P an ait ·e s c .u . Lli li ttérature slavo-rou111aine et son i111p.ortance 
pour les littératures slat'es , Prnga, 1929, p. 9-io . . 
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tecii Nationale din Sofia 1, rezulta di manuscrisul poate totu9i 
sa fie scris 9i in prima jumatate a veacului al XVII-lea 2 • 

Scrierea nu poate fi insa din a doua jumatate a veacului 
al XVII-lea, când incep la noi sa predomine în cultura influen
tele apusene; eu Invataturile suntem inca in perioada slavo
biz~ntina 9i ca limba 9i ca ment~litate ascetico-religioasa. S~n
tem insa la ineeputul veaeului al XVU:..lea 9r nu niai de vreme, 
pentru · mai multe motlve indieate in eapitolele preeedente 3• 

In Invataturi avem o descriere a armatei din perioada meree
narilor, eare îneepe în ehip hotadt la noi eu Mihai Viteazul. Dea
semenea, euro am spus, autorul Invataturilor aminte9te de boierii 
parireniti ridieati de jos §i nu aminte9te deloe de eetati in îara 
Româneaseâ (pierderea Brailei la 1538). 

Autorul a fost desigur un ea.Iugar român, dintr' 9 . mânas
tire roinâneasea, eunoa9terea mormintelor dela Arge~ ~i a atâtor 
elemente de via ta româneasca o ara ta. Când, precum am vazut, el 
sfatue9te pe domn sa nu prea dea eu amândoua mâinile mânasti
rilor banii strân9i din tara sa-i lase tot in tara, · sa nu jertfeasea 
pe slujitorii lui, aeeasta ne arata iar pe un oni al tarii'; nu un ea-

. lugar strain, .atonit sau slav, care nu putea avea grije de aeeste 
lueruri ale ··tarii 4• 

Sa ne fie ingaduit sa faeem o hipoteza, pe eare o dam numai 
ea atare, asupra epoeii, in margini eeva mai precise, eând au fost 
serise Invataturile. Am spus ca aeeasta luerare este alcatuita 
in vederea unui domn de mai tâiziu, care avea pe semne 9i el . 
un fiu ce urma sa-i ia mo9tenirea~ Aeeasta situatie s'ar potrivi 
pentru Tara Româneasca la ineeputul veacului al XVII-lea eu 
dom11ia lui Raclu M.ihnea (16u-16I6, 1619-1621), care avea 
un ffo rnvatat 9i bille crescut, Alexandru zis Coconul, ce i-a urmat 

. in ,scaunul domnesc (1621-1626), eând tata! a trecut ea domn 
in Moldova. Sunt ul'ele pasaje earactenstice din Invata_turi, 
care se potrivesc CU vremea 91 c;u persoana lui Radu Mihnea. 
Cel mai impresionant este sfatul, pe ea~e 1-am relevat mai sus 

1 î one v, ÜDBCl>Ba 1>~1eonHcHria H cTapooeqeTaHHrii •~HrH Ha Ha

poAHaLr SB6.Alonaa B1t Coct>lH I, Sofia, 1910, ms. 313, p. 260-261 'i ll, 1923, 
ms. 748, p. 410, cf. fi facsimilul din rnvaiuuri, versiunea slava, ed. Lavrov'. 
anexa. 

2 D. Damian Bogdan, profesor de paleografie slava, a binevoit sâ stu
dieze pentru. mine aceste facsimile. D-sa socoate manuscrisul dela finele seco
lului al XVI-lea. 

3 Vezi mai sus, p. 192-193, p, 57-58 din extras. 
' Vezi mai sus, p. 162, p. 28. 
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a domnul sa nu stea la sfat eu Mahomedanii turci, ,,chiar daca 
t i fi frati eu dânsul" 1• Singurul domn din toata istoria îarii 
omâne9ti care în adevar a avut .frati trecuti la mahomedanism 

ste Radu Mihnea. Tatal sau, Mihnea Turcitul, numit a9a pentruca 
t urcise, avea fh crescu}i 9i ei în rehgia lui Mahomed, care traiau 

nca în timpul domniei lui Radu §i se aflau la Silistra 2• Aceasta 
indicatie e destul de sugestiva. Mai este 9i alta care tot eu Radu 
:.Mipnea se potrive9te. Autorul Invataturilor sfâtue9te pe domn, 

aca a pribegit în tari departate dupa caderea din scaun a pa-
int elui sati, 9i întorcându-se în tara a dobândit îri sfâr9it domnia, 
tl nu asupreascâ pe boierii rli:ma9i în tara, favorizând numai" 

cei ce-~ ûisotisera în pribegie 3• Faptul care nu se potrive9te 
loc eu domniile lui Neagoe sau ale lui Teodosie, se potrive~te 

tu9i CU aceia a lui Radu Mihnea. Dupa mazilirea tata.lui sau 
1591, el e luat de rudele sale materne 9i pribege9te la Raguza 

i la Venetia, capatând tronul parintesc abia dupa 20 de ani. 
otrivirea acestor doua pasaje eu persoana lui Radu Mihnea 

'lu cTedem sa fie o simpla coincidenta. Adaugam: ca, spre deo
bire .de alti domni dinainte ~i dupa dânsul, Radu Mihnea a 

f st un sprijinitor al culturii. Studiase la Mun te le Athos (I viron), 
.!n vremea lui a înflorit cultura slavona alaturi de cea greceasca 

ub egida domnului ~i a mitropolitului Luca. Numeroase ma-
1uscrise slavone9ti aduse în tara din Orient au fost copiate toc
mai atunci în m_ânastirile noastre 4• ~i între ele vor fi fost 9i nu
:meroasele scrièri cunoscute 9i folosite ·de autorul Invataturilor 
ln opera sa. ~ 

De observat ca D. Russo atribue tradùcerea greaca a ,,ln
tufedturilor" mitiopolitului g~ec Matei al Mirelor din pricina sti
ului traducerii, arhaizant 9i incorect. 

,,Nu exista, spune D . Russo, alt contemporan, dupa câte 
tiu , care sa fi fost în stare sa traduca din limba slavona în cea 

g reaca aceste I nvalaturi" 5• caracteristic este însa faptul d Matei 

1 Vezi mai sus, p. 169, p . 35 din extras. 
2 ~. l o t' g a , Fra/i pdgdn·i ai lui Radu Mihnea , Rtvista istorica, X . 

p. 81-82 . ~i P. P. Panaitescu, Cdldtori poloni in /drile polone, · .A.cad. 
om., Studii §i Cercetdri , XVU. 1930, p. 33. 

3 Vezi mai sus, p . 171 , p . 4o din extras . 
" D. Russ o, Elenfamul în Romdnia, p. 51. 
5 Idem. Studii istorice greco-române, p. 161-162. Pentru faptul cà Matei 

.f tln s'a ,·one~te, p. 161. 
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al lVIirelor a stat în Tara Româneasca tocmai în timpul celor 
doua domnii ale lui Radu :Mihnea §Ï la I620 se afla inca fa :Mâ-
nastirea Dealului 1. 

Fire§te ca aceste argumente privitoare la datarea Invaja-
turilor în vrt"mea lui Radu :Mihnea nu alcatuiesc dovezi defini
tive ~i asupra acestui punct chestiunea ramâne inca deschisL 

* * * 
Credem ca în rânduril_e de mai sus, am dovedit ca Invaja

turile atribuite lui N'eagoe Basarab nu sunt opera lui, ci a unui: 
câlugâr erudit care a trait eu vre-un secol mai târziu. Ele nu. 
mai pot fi socotite ca un isvor autentic pentru istoria Românilor 
în secolul al XVI-lea. Nadajduim ca analiza critica, pe temü 
psihologic §i istoric pe care am întreprins-o, va fi de folos §Î ca 
metoda §i pentruca desvalue în acela~i timp multe laturi ale 
_vechii noastre organizajii politice §Ï ale felului de a gândi în tre-:
cutul românesc. Ea întrece în acest chip cadrul restrâns al In
v.ajaturilor §~ atinge un domeniu mai vast. 

Calauziji numai de dorinja de a afla adevarul istoric, pre
zentam aceste rezultate cercetatorilor tr(CUtului nostru. 

P. P. PANAITESCU 

• I 

1 Ibidem, 160. In privinta datei traducerii române;;ti a Invit/1lturilor, se 
pot trage concluzii din rittmele monetelo'I' amintite în aceasU traducere .,da. 
mil.car o costandit sau un ban" (InvaJdturi, ed. Ha;; de u. Arhiva Ist., lI:1 . 
p. 129) . Costanda este o monetâ tipicâ pentru veacul al XVll în amândoua. 
principatele române, cea mai veche pomenire cunoscutll. a ei este din anul 
1605 (Arhive Stat. Mitropolia Bucure!}ti Vll-1, comunicare a d-lui C. Moisil), 
dar un act din 1614 a lui Radu Mihnea aminte;;te o cumpliraturi!. în costanda· 
a lui Mihai Viteazul (ibidem. Condica Mân. Bucovlit, nr. 146, f. 138). E po-· 
menitâ în Indreptarea legii ;;i în cll.rtlle tipârite la mijlocul veacului al XVII-lea, 
în hrisoave din 1645, 1649, 1683, (v. dictionarele lui Tiktin !}i al .A.cademiei 
Române sub costandd). Pare a fi o monetâ polona (C. Moisi!) . .,pre~ de doi 
mangitYi" (Invd/aturile, td. Ha~deu, Arhiva Ist .. II-1, p. 129) .Mangdrul e o 
moneta turceasca, al carui nume apare in Tara Româneascà începând tot din. 
veacul al XVII-lea (cf .• J)ic/ ionarut lui A. Candre'a, Cartea Ro1nâneasd., sub. 
mangdr, ascmenea Tiktin, W iirterbuch). 



NOTÀ ASUPRA EDITIILOR SI MÀNUSCRISELOR 
INVÀTÀTURILOR . 

Versiunea slava a Inviftaturi/or lni Pseudo Neagoe Basarab a fost pu
hli ntll ,i,. ll. A. Lavrov , CMK.t HdKd.3d'l'fi\h.Hi..ld KOfROAh.1 KAl\dWi.CKOl'O· 

l ~1111Hd H·krof (Cttviute de învatatura ale voevodului român J:oan Neagoe), 
, l!etersburg; 1904, dupa care citam : Versiunea slava. Versiunea greceasca 

puhllcatâ de V. Grecu, Inva/aturile lui Neagoe Basarab , versiunea greceasca, 
1ld. Rom. Studii :;;i Cercetâri, 1942, =versiunea greaca. Versiunea româneasca 

l '' llcatâ de Ioan Eclisiarhul ., Inva/aturile bunu/ui iÏ credinciosului domn 
111 Tilrii Româneiti Neagoe Basarab ctltre fiul sdu Teodosie, Bucure:;;ti, 1843, nu 
pout fi folositâ, pentrucâ editorul a modificat textul (ed. N. lorga, Inva
/tflurile lui Neagoe voda (Basarab) cdtre fiul sdu Teodosie, Vlllenii de Munte, 
1 1 , reproduce pe acda a lui Ioan Eclisiarhul) . De aceia sub numele de 
u~ r iunea româneascd, am folosit editia lui Ha!}deu, în Arhiva Istoricd a Româ-· 
11 llor l-2, 1865, p. 111-u2 !}i a acelt\Ïa:;;i în Buletinul' Instruc/iunii Publice, 
1 Il 5, August, p. 76-80. 

Pentru capitolele din Itivilfdturi, versiunea româneasca, nepublicate de 
ll11~<leu, am folosit Ms. nr. 357·2 românesc al Academiei Române din 1721, scris. 
fi Snva Popovici din Ra;;inari (dupa un manuscris dela Mânastirea Cozia) :;;i 
lll K. românesc nr. 3488 al Academiei Române, întru.cât ms. 3572 are o lacu.na 
ln capitolul pr~tor la viata Sf. Constantin cel Mare. Ms. 3488 este dupa. 

ri s , din veacul ·al XVIIl-lea. :M'.anuscrisul Gaster l (la Acad. Româna) 
ris de Radul logofetel de Divan la 1727, prima pagina lipsa, cuprinde O· 

1 uull ( .. partea a doua" a lnvataturÜor eu viata lui Varlaam :;;i Ioasaf) , are 
J 1 11rma !}i Via/a lui Nifon. Ms. Gaster 8 (Acad. Rom.) scris la 1817 este pro
b 1bfl o copie dupa preccdentul , eu. adausul cclor doua I nva/atitri posterioare. 

tl dntli câtre .,doua slugi" ale h\i Neagoe. 



RÉSUMÉ 

LES CONSEILS DU VOÉVODE NÉAGOE BASARAB 
""POUR SON FILS THÉODOSE. LE PROBLi:ME DE L'AUTHENTICITÉ. 

Les conseils du voévode Néagoe Basarab (1512-1521), dédiés à sou 
fils Théodose sont une oeuvre de morale religieuse écrite en bulgare ecclé
siastique (moyen-bulgare), traduite dès le XVII-e siècle en grec et en rou
.main. A côté de nombreuses considérations morales appuyées sur une forte 
-érudition de littérature mystique, on trouve dans les Conseils des chapitrès 
·politiques, co:q.cernant la conduite de 111 guerre, la réception et l'envoi des 
.ambassades, les banquets princiers et la conduite d ' un prince vis-à-vis des 
dignitaires de sa cour. Plusieurs érudits, mais plus spécialement feu D . Russo, 
avaient élevé des doutés sur l'authenticité de ces Conseils, qui ne pouvaient 
~tre dus à la plume du ·voévode Néagoe, mais qui seraient plutôt une oeuvre 
.ascétique, trahissant la mentalité d'un moine orthodoxe du XVII-e siècle. 
Pourtant on n'avait pas publié jusqu'à présent une étude complète sur l'au

·thentidté des Conseils, car Russo s'était content( de présenter quelques ar
_guments tirés de certains passages isolés de cette oeuvre. 

L'auteur du présent article étudie dans le premier chapitre le caractère 
-du prince Néagoe d'après sa correspondance et les sources contemporaines. Il 
résulte de ces témoignages que ce fut un prince cruel et arrogant, un noble féo
-dal élevé par un crime et une usurpation au trône des voévodes valaques. Il 
fit périr par le pal et .par l'échafaud nombre de ses sujets; dans sa correspon
-dance il se félicite de la mort de son rival torturé par les Turcs à Constantinople, 
il s'excuse pourtant d 'avoir injurié les ambassadeurs étrangers en pleine au 

·dience . C'était un homme fort riche , entretenant un grand luxe de vêtements 
et d'objets précieux qu'il faisait venir de Venise. Ses convictions religieuses en 
font un protecteur des églises d'Orient, mais il entretenait aussi des relations 
.suivies avec le Saint Siège par son ambassadeur auprès du pape Léon X. Son 
-éducation .était surtout portée vers les arts militaires , il avait été maître des 
chasseurs princiers et avait commandé les troupes des nobles dans leur révolte 
contre le prince Mihnea , mais c'était quand même un homme cultivé qui 
.savait 1e grec, car il fut secretaire du patriarche grec Niphone. 

Le second chapitre comprend une analyse de l 'esprit des Conseils. Leur 
.auteur ne connaissant pas le grec, il use d ' une traduction en slavon, même pour 
les sermons de Saint Jean Chrisostôme. Il ne connaissait non plus l'histoire, 
.témoin son affirmation sur une guerre entre Constantin le Grand et les Turcs. 
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ruditio11, très grande d 'a illeurs, est t oute entière concentrée sur le cha
d l 'ascétisme de l 'église d'Orient, Il y a maintes contradictions entre 

1 • 'onsells et la correspondance de Néagoe : par exemple le conseil de ne 
11 111 IH se féliciter du malheur de sen rival, de ne jamais répondre avec vio

l 11 nux ambassadeurs étrangers , de mépriser le luxe et les beaux vêtements, 
11 Il pc1s verser de sang, tout le contraire du portrait de Néagoe, ainsi qu'il 

~Mo rt de sa correspondance . Les Conseils , oeuvre orthodoxe fanatique d'un. 
1111111 Imbu d 'ascétisme, ne sauraient être écrits par le voévode :Néagoe. 

Ln critique de certains passages du· texte (troisième chapitre) nous conduit 
v r ln même conclusicn. L'auteur des Conseils ne connaît pas la famille du. 
IJl'llll' Néagoe et son sort, il oublie de mentionner le nom de sa femme, la 
Il lnc 8 e D espina , dans l 'énumeration de ses proches et parle des frères du. 
111111 • passés à ! ' Islamisme, ce qui ne correspond point à la vérité. Il se trahit 

11 lu 1 tant sur le fait qu'il ne possédait pas le sceau princier pour attester 
111 11 ntlcith é du livre et sur la faiblesse de son intelligence, poui: excuser les. 
111111 111 de son exposé du cérémonial des ambassàdes. 

L qua tdème chapitre est consacré à l 'étude des information politiques des 
lis ·et le résultat de ces recherches démontre clairement qu'il s ' agit d 'une, 

Il ll V post érieure à l'époque du voévode Néagoe . L'auteur parle d'une armée· 
111 11*U uée sur tout de mercenaires et armée de canons mobiles. Or, les troupes de 
li rt• nnlres et les canons mobiles n ' apparaissent dans les principautés roumaines. 

1111 '11 p r 1s le milieu du XVI-e siècle. L'auteur des Conseils ne connaît pas le cér -
lllti t1 1 des ambassades , ni l ' étiquette des b.anquets ; il prétend que les convives. 

ous égaux et doivent prendre place à table selon l'ordre de leur arrivée , 
tnrdat aires peuvent rester debout, comme au couvent. 
Le dernier chapitre s 'occupe des motifs qui poussèrent l 'auteur à attri..: 

1111 on oeuvre au voévode Néagoe .. Comme dans de nombreux cas similaires. 
111 1 11vres pseudo-épigraphes, il s 'agit d 'un auteur obscur qui désire que son. 
1 r1wrdl jouisse d 'une plus grande célébrité. Le but moral des conseils sera atteint 

t 11 v iendra une oeuvre positive par son influence sur les princes, s ' il pro-
1 11 d'un voévode célébre par ses fondations pieuses et non pas .d'un moine 

11h"c 11 r. Quand à la date de cette mystification, on propose, sous réserve, le début 
1111 ' VII-e siècle, à l 'époque du règne du prince Radou Mihnea (t 16 26). 





CONTRIBUTIUNI LA ISTORIA ROMÂNILOR 
DIN PENINSULA BALCANICÂ 

ROMÂNII DINTRE TIMOC $1 MORAVA 

I . Cadrul geografic. 
In teritoriul cuprins între Dunàre, Timoc, Morava 9i o linie 

· r , pornind dela Vàr~ca Ciuca (Vrska Cuka), trece la- Sud de 
111unt le Râtani (Rtanj) 9i atinge gurile Resavei, tràe9te o masà 
1 mpactà de Români. Suprafaja lui este de 10.777,7 Km. p . 
l mânii tràesc în 9aisprezece plà9i, din cele patru judeje nor9--

'ti ale Serbiei, Craina, îârna Reca (Crna Reka), Pojarevaj 
(1 farevac) 9i Morava. Cercetarea acestui jinut românesc, aproape 

n rat de istoriografia noastrà, se impune. De altfel, el n'a con
tuit pânà acum un studiu mai aprofundat, nici pentru isto-
•li st ràini, fie ei chiar sârbi. 

R e lief u l. 
Regiunea dintre Timoc, Morava, Dunàre 9i masivul Râtani, 

înfà ji9eazà ca o unitate geograficà, înconjuratà <lin patru parti 
<l pe, în mijloc cu o spinare muntoasà, de care se leagà sau 
<lin care se resfirà altele, 9i doua câmpii, una la Vest, altà la 
rr, t. In cadrul acestei unitati geografice se pot distinge urma
·t r le jinuturi bine conturate : Craina, -î ârna Reca, Homoli, 
7,vij d (Zvizd) 9i Resava, situat de-a-lungul râului cu acela9 nume. 

Craina este jinutul dintre munjii Miroci 9i Deli Iovan, 
1 unàre 9i Timoc. La Sud de ea este Târna Reca, încadrata de 
; ' moc, ultimile ramuri ale Deli Iovanului, Micul 9i Tupi9nija, 
•u Babin Nos, la Sud. Homoli, sau Omoli cum îi spun Românii, 
1 t j inutul muntos dintre râurile Mlava 9i Pec. La Nord de 
l , între acest râu, Dunare 9i râul Poreci (Porec), este jinutul 
Zvijd. La Vest de dealurile Brancevului (Branicevski _Povijarac) 

t câmpia fertila a M:oravei, care la vârsarea râului în Du
JI re se înalja simjitor. 
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îinutul dintre Dunâre, Moi:ava, Timoc 9i Râtani, mai ales 
în partea sa nordica, constituie un tinut de legatura între doua. 
mari sisteme muntoase, Carpatii 9i Balcanii, între doua unitati 
geografice importante în toate timpurile, pentru circulatia po
poarelor, Câmpia româna 9i Stepa maghiara 1• 

Muntii Carpati se continua la Sudul Dunarii, umplând 9i 
dominând întreaga regiune dintre Timoc 9i Morava. lncepând 
dela Dunâre sunt muntii Miroci, apoi Deli Iovan. Cei dintâi au 
o înaltime medie de 400-500 m. 9i numai rareori vârfurile lor 
fe9ite se ridica la înaltimi mai mari, cum e $tirhat, la 768 m. 
Directia acestor munti este spre- Sud, Sud-Vest, dar, când culmea. 
principalà se îndreapta catre Sud, Sud-Est, 9i, înaltându-se 
"lllajestuos, atinge înaltimi de peste 1000 m., ea capata numirea. 
de Deli Iovan. Vârfurile cele mai de seama sunt Dolu (noo m.). 
îârni Vârh (Crni Vrh) 1201 m.) 9i Deli Iovan (1058 m.). 

Se observa, începând eu Miroci, o monotonie de-a-lungul 
întregului 9ir mun,tos. -Culmile lui sunt te9ite, eu spinari largi. 
domoale. De aceea circulafia se face lesne peste aceste culmi. 
caci nu-i îngreuiatii de urcu9uri sau coborâ9uri; se poate merge 
ore întregi, fa.ra nicio dificultate sau oboseala. 

·La aceasta monotonie contribuie 9i tinutul aluvionar - o
urma a vechiului nivel al Dunarii, - a~zat în terase, denw:nite 
foarte sugestiv de . Români cerdacuri. In acest tin ut se aduna de 
cele mai multe ori ape ce stagneaza sporind :istfel aspectul mo
noton. In alte locuri terasa a fost roasa de Dunare, cum foarte 
bine se poate observa la Bârza Palanca, uride sunt vizibile atât 
rocile vechi, cât 9i sedimentele dintr' o epoca mai recenta, pe care 
s'a a9ezat satul Cupuz~tea. 

Monotonia culmilor netede este tulburata uneori de feno
menele carstice, caci din loc în loc apele au sculptat în roca de 
calcar vai eu fundul adânc 9i eu suprafata larga . . Acestea au în 
partea superioara maluri întinse, te9ite ca o terasa în care se 
adâncesc necontenit fâga9uri, eu râpe atât de prapastioase, încât 
terenul devine imposibil, atât pentru a9ezari cât 9i pentru po
teci sau drumuri de care. Astfel e cazul eu satul Iacubovat, 
care e amenintat de râpe, ce înainteaza spre el din àn în an 2• 

Regiunea culmilor este o veche peneplena, pe care au rii
tacit odinioara râuri ce abea î9i mi9cau apele. Asemenea mun-

1 G. V â 1 sa n, Românii din CYaina Set'biei, p. 188. 
2 Ibidem, p. 180-182.-
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M hedinti, de9i are roca rezistenta, a fost puternic cutata, 
p in eroziunea apelor, relieful accidentat s'a 9ters, facând 
1 ulmi netede, ,,obosite" . In evolutia transformatoare a 

11 H' V nit 9i · ultima faza : culmi~e netede au fost întinerite de 
l 1 urile repezi, care taiara vai înguste, numeroase chei 

ti, alcatuind 9i frumoase fenomene carstice, care se ga-
•n duiumul. Ele sunt numite de taranii români : pe9teri, 
ri , paduri, cazane pe culmi sau ape albe, din cauza cal-

11 ului are albe9te apa 1• 

alurile, care înainteaza în spre câmpie, se termina brusc, 
llH p ret e drept, având la baza lor un fel de uluc, în care 

ce stagneaza. Acest jgheab separa dealurile de câmpia 
întinsa, ,,un crâmpeiu din câmpia româna", pe care 
a lasat-o pe malul drept 2• Ea e un tinut jos, în care 

1 11 n ulte balti acoperite de stufarii sau brate moarte de ale 
'I' 111 ului , deasemenea pline de trestie 9i de papura. Dintre 
1 111 l are coboara din munte unele se împotmolesc, facând 
lt 11 1 lt le, dupa ce 9ovaiesc câtva timp, se varsa fie în Du

. i în Timoc. 
mpia aceasta a fost o albie de curând parasita ; locurile 

n ]te, pe . care s'au a§ezat sate ca Prahova, Raduievaj, 
• Vlah 9i Bucovcea, atesta aceastà origina, cil.ci sunt resturi · 

Il 11 v hile terase. Una din ele, mai proeminenta, este situata 
Ill r 1 dova 9i Vârqita . Ea este de multe ori înconjurata de 
1111 11 J' , când apele acesteia cresc 9i o înconjoara, facând din 

in ula mare 3 • 

.L apus de Miroci 9i Deli Iovan se Întinde, ca un semi
' 1 •, tlll lant de munti- deci al doilea - care, începând dela 
1111 111 1 Vrani (Vranj), cumpana de ape între Mlava 9i Pec, se 

Jlltà catre Est 9i apoi, facând o larga întorsatura, se în
[ l'I. spre Sud, Sud-Vest, catre Morava, unde strâmtoreaza 

estui râu, la Bagrdan. 
nntul acesta muntos e alcatuit, începând dela Sud la Nord, 

1 Il rnunjii Beliariita, (Beljanica), Lisat (Lisac), Kupinova Glava 
f 1ll li. 

le doua sisteme muntoase sunt desparjite, la Nord, de 
11 râului Poreci, un afluent al Dunarii, 9i Bela Reca, afluent 

1 I 'l'lm ului la Sud. Ele se unesc la mijlocul lor prin muntele 

1 •. y f11 sa n , op. c'Ït., p. 184. 
a Ibidem, p . 189. 
3 Ib·idem, p. 182. 

14 
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Stol. Acesta, dupa cum il arata 9i numele (Stol - masa) are 
vârful te9it, oferind pa9uni frumoase, unde locuitorii satelor ve
cine, dar mai ales cei din satul Luca, î9i duc vitele la pâscut. 
Vârful masivului are aspectul unui crater, pe care ploile 1-au 
tocit, ramânând doar câteva resturi, care atesta origina sa vul
canica. De jur împrejur se profileaza stânci gola9e, asemana
toare unor turnuri, care strajuiesc cetatea muntoasiL In partea 
de Vest, un rest de padure, un cecari;; sau marquis, co-ntribuie 
;;i mai mult la aspectul vukanic - mediteranean al masivului. 
Ea est~ de fapt singura poarta accesibila pentru cei care urca 
spre vârf 1. , 

De muntele Stol se leaga Lisat, eu directia spre Sud-Vest . 
Acesta se impune prin masivitate. E lung de aoisprezece km. 
;;i din loc în loc trimite îrt diferite directi ramuri groase catre 
Mlava, Pec sau Timoc. Vârfurile cele mai înalte se ridica peste 
r .400 m., ca îârni Vârh ;;i Tâqtena Glava (Trstena G.) 2• 

Exista un contrast izbitor pentru cel care vine din spre 
Stol ;;i urdi înaltimile Lisatului ; pe când cel dintâi e tocit, râpas, 
eu pereti abrupti, cel din urma e masiv, eu spinari largi, îmbra
cate eu paduri ;ii înipodobite 'eu poeni frùmoase; în timp ce Stolul 
e un munte mai vechi, având culmi obosite, Lisatul e mai nou 3• 

La Nord de îârni Vârh este muntele, ceva mai mie, Belia
nita. Relieful acestuia ·este asemanator muntilor din Bosnia ;;i 
Hertegovina : e stâncos, prapastios 9i lipsit de otice vegetatie . 
Directia sa este dela Est spre Vest. In spre Resava se lasa abrupt , 
iar càtre Mlava se lasa lin 9i formeazâ spinari largi, în care se 
pot distbge doua terase : una din acestea e mai larga, în care 
sunt vai lunguete 9i ramificate, adevarate depresiuni; a doua 
terasa are vai mai mici, în care sunt numeroase pa9uni 9i balti 
unde taranii î9i aduc vitele la adapat. Cele doua terase, prin vaile 
lor eu pa9uni, prin pamântul extrem de fertil, constituiesc o 
bogatie 9i un grânar îmbel9ugat pentru loçuitorii tinutului 4• 

La Nord de Lisat se întinde un 9ir deluros numit Brani
cevski Povijarac (Branicevschi Poviaràt) sau Kosa, ale carui înal
timi se curma în câmpia Stig. Ultimile resturi ale lui rasar ca 
ni9te cocoa9e, cum e Bubnia (Bubnja) 9i altele 5• El este o cum-

1 I, j . D a r ag a s e v i é, Prinos .'la geo;ra fi ju S rbi7e, p . 26~ . 
2 Ibidem, p . 286. . 
3 I bidem , p. 264. 
4 I bidem, p. 274- 278; cf. f> t . M i j a t o Yi é, Hesai•a , p. 106-107. 
5 L j . J o y a u o v i é, Mtava, p. 25 3. 
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p 11 ape între Mlava ;;i Morava. In spre cea -dintâi se lasa 
11 1Hl 1 în forma lobata, facând golfuri prielnice pentru a;;ezârile 

11 , ti ~i salà;;ele ciobanilor. In apropierea Mlavei, 9irul deluros 
ult t erase înalte, una de doisprezece m., alta de opt m., 

m ni bine populate 1• In spre Morava, peretele deluros e 
11 p1 OI vertical. In fa ta acestuia este câmpia Moravei, joasâ ;;i 

lltlH l bila, din care pricina riu s'au putut dura sate. Numeroa
lt m rcuri ;;i balti sunt pomenite înca din evul mediu. Ele 

1op 1r ~i azi o mare parte din câmpia Moravei, exceptând câm-
11 1 H 1 hei, unde malurile se înalta ;;i sunt ferite de inundatii. 

1 1111>1 Stig este una din câmpiile cele mai fertile din Serbia nor-
111 , un grânar <lin cele inai bogate 2. 

J, Nord-Est de muntele Lisat se înalta ll1Untii îârven 
1 Ill 1\ (Crven Kamen), Kupinova Glava ;;i Straja. Ei formeaza _ 
111 l ltnghiu de legâtura între cel dintâi ;;i 'muntii Omoli. --

upinova Glava este cel mai înalt ;;i bogat în izvoare. 
l'ut Il l înâltimea sa nu constituie un obstacol pentru locuitorii 
il 11 i lj d ~i Omoli. Ei strâbat eu u;;urinta culmile acestui munte 
1 1 , u carul, sau eu calul 3• Circulatia lesnicioasâ a îngaduit 
1 nHor de lânga Mlava sa întretinâ legâturi eu cei din re-

Zvijdului, iar ace;;tia eu cei din Banat. 
Straja se leagâ spre Vest Târ;;ava Glava (Tr5ava G.), 

' boarâ spre Mlava în doua ramuri : una spre J agubita 
.11 ubi a), accidentatâ ;;i brâzdatâ de .numeroasele ,,fire" care 
1 Ill n azà Mlava, alta, spre Mlava, mai linâ. Inaltimile care 

1\11 111 11 unt : Podcâr;; (Podkrs) ~i Zdravce (Zdravce) 4• 

ln pând eu Straja structura paleozoica a muntilor este 
tl Il . Pe alocuri se intercaleazâ tertiarul. In satele Vitovnit!l. 
t 1 t ~ ~i Ranovat ;;isturile cristaline sunt ;;i ele vizibile 5• 

1, Vest de -Kupinova Glava sunt muntii Vrani, cei mai 
~i mai impunâtori dintre muntii Omoli. Vârful muntelui 

li Il platou întins ~i cutreerat de locuitorii satelor din spre Mlava, 
i aduc turmele de oi la pascut. Bogavceva Poiana (Bo

vet Poljana) este cea mai bogatâ pa;;une din acest tinut, 
in ciobanii din satele Osanita, Milatovat, Io;;anita, Brez

l Laznita. In spre Nord acest masiv este abrupt, ca un 

1 M, M i l a di u o v i é, P orevaC/1a · Morava, p. 7-8. 
Ibidem, p. ro ; cf. L j. Dr a g a§ e v i é, cp. cit. , p. 264. 

Il J, J. D r a g a § e Yi é, op. cit., p . 301. 
u l bide111, p . 298. 

n 1, j . ] o v a n o v i é, op. cit. , p. 254. 
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perete vertical, de aceea accesul din aceasta parte este aproap 
cu neputinta . Dimpotriva catre Vest muntele coboara în form 
de terasa, pe care s'au durat numèroase sate mari 9i bogat 
In spre Nord, un 9ir de dealuri, neîntrerupt se întinde de-a-lungul 
râului Mlava, pâna aproape de va1sare 1. 

Ultima ramura nord-vestica a muntelui Stole Garvan, car 
se înfige ca o pana între afluentii Mlavei, cele doua Tisnite, d 
Sus 9i de Jos. Creasta sa e faramitata, iar peretii brazdati d 
râpe. Acestea ameninta cu distrugerea completa a muntelui, cà i 
pe zi ce trece se adâncesc tot mai mult. Din cauza eroziunilo 
progresive 9i a rocei putin rezistenta, înaltimea muntelui s'a. 
redus la 900 m. 

In spre Nord, la Maidan Pec, de Garvan se leaga muntii 
Starita ~i Li~covita. Relieful acestor doua masive contrasteazâ 
frumos cu Garvanul. Inaltimea Li9Covatului coboara la 600 m.,. 
semanând mai curând cu un deal. Culmea sa e lina 9i cu pa9uni. 
bogate, iar padurea este reprezentata de diferite specii d~ arbori.. 
Circulatia este lesnicioasa peste culmi, de aceea locuitorii din 
Doni Milanovat (Donji Milanovac) nu-1 · ocolesc, ci il straba 
de-a ~curmezi~ul. 

Din Li9Covaî se desfac doua ramuri: un,a spre Sud-Est,. 
care umple tinutul dintre Sa9Ca ~i Dunare, 9i a doua, eu directi 
spre Nord, se termina la Dunare, unde strâmtoreaza albia flu
viului. Cea dintâi se bifurca într 'o ramura care duce la Milo
~va · Kula (Miloseva K.), cu numele Ti9Covita:, iar al ta, care s · 
termina la intrarea Saschei în Dunare, cu numele de. Glavit a .. 
Pe culmea acestui din urma munte se întâlnesc la tot pasul , 
mai ales catre Duna1e, ,,cazane", pe9teri 9i alte fenomene car-· 
stice similare. In putine locuri padurea e reprczentata de pe
tece de conifere sau alte specii de arbori. Privit din spre Dunare ,. 
Glavita apare ca un promontoriu, pe ca1e fluviul 1-a taiat 9i 1-a 
rotunjit, iar apele ploilor i-au sfn:delit roca de calcar 2.- -

La Vest de Li9Covat este muntele Babino Mocilo (B. MoCilo)• 
de care se leaga , prin ramura sa nordicâ, Ciomârda (Comrda) . 
Acest munte nu prea înalt (820 m.) se termina la Dunare, din 
spre care se vad, ca ~i aiurea pe malul dunarean, frumoasele 
fenomene carstice. 

Dunarea, începând din dreptul Ciomârdei, î9i schimba as
pectul : din apa lini9tita ia çaracterul unei ape de munte. 

1 L j . D ra g a se v i é, op. cit., p. 306. 

1 
2 L j. Dr aga 5· e v i é, op. cit., p. 268. 
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'J'intttttl dintre Dâlboca, cum îl numesc Românii ;;i nu Du'
um se încearca a-1 sârbiza, ;;i cursul infe1ior al Pecului 

tt'lpânit de muntii Gole Planine. Dupa cum îi arata ;;i nu
' i sunt lipsiti de vegetajie, exceptând ramura vestica, eu 

Il !Ill l de î ârni Vârh, care negre;;te în orizont, datorit.a padurii 
1 • 1ifere ce contrasteaza eu goliciunea celorlaltora. Ei sunt 

111 p tio;;i ;;i sfredeliji de râuri subteranè, de pe;;teri, ponoare 
11 • zane, cum numesc jaranii diferitele fenomene carstke. 

in îârni Vârh se desprinde, aproape de satul Snegotin, o 
1 l 11 de deal care se intercaleaza între Dunare ;;i Pec, Iasân-

1111 poi blajin catre satul Gradi;;te. Ultimile cocoa;;e ale ei se 
11 111 la Vest, catre câmpia Stig. Este o regiune fertila ;;i bo
l n vii 1• 

ntorcând privirea spre Sud se pot distinge muntii Velica 
(r284 m.), Dobrija (Dobriia, r243 m.) ;;i Malinicul (rr58 
1 dintâi este ca o baza a unui triunghiu desavâr;;it de cele

d uâ laturi. Malinicul dupa ce închide triunghiul cote;;te 
1 t' ttd-Est, pentru a se întâlni eu masivul calcaros al Cu

ului (Kueaj). Acesta, îmbracat de padurea de fag ;;i gorun 
Il lit de doline mari, se înfaji;;eaza de nepatruns; de altfel 

~i azi mai sunt înca multe locuri neumblate de om. Poeni 
zi frumoase se a;;tern la poalele sale, iar pe dealuri sunt 
române;;ti Bigrenija, Jidile, Resavija, etc. 

Inâljimea medie a Cuceaiului este de 800 -m., dar sunt 
p 111 •u i care depa;;esc de r200 m., ca Straja, Velichi Câr;; (Veliki 
1 1 ), nu Micul de ro8o m. Pe acesta din urma, Românii il mai 
1 llll ;;i Culmea lu Milcu. El desparte jinutul Resavei de al 
'I 1 l i Reca 2• 

tara Planina, cum numesc Sârbii BalcanÎi vestici, intra 
rbia din sp1e Sud-Est. 0 ramura a lor face granita între 
ria ;;i Serbia. Ea se termina cu Vâr;;ca Ciuca, în câmpia 
rului . Latura esticâ, câtre Bulgaria se lasa brusc, în timp 

Serbia coboara în culmi mai pujini accidentate. 
la Migiora · (Midjora), cel mai înalt vârf (2r86 m.) din 

1111 1' nii Serbiei, se desprinde o ramura vestica, care, prin Ba-
11 11 Zuba ;;i Babina Glava, se leaga de Svârli;;che Planine (Svr-

1 L j . Dr a g a~ e v i é, op. cit., p. 26.1. 

~ St. Mi j a t o v i é, Resat·a, p. 105--106 ; G. W f' i g and, Die Ru-
11111 h ~n /Jiatekte ... p. 19. Forrua Culmea lu Milcu este mai mult aromâneascli, 

11111 llo log.il german. 0ficia1 Langer, Serbien unter Kaiselicker Regie-
1 llHK, 1717-lîJ9, vezi harta anexata : Mikula Brg. 
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ljiske Pl.). Acest lant muntos desparte câmpia Ni9ului de cea 
timoceana. In forma unor trepte se lasa catre Nord, unde se 
leaga de mun}ii Devi}a 9i Ozren, iar ace9tia înainteaza pâna la 
Râtani, ultimul bastion al Balcanilor. 

Cele doua capete ale Balcanilor, Vâr9ca Ciuca 9i Râtani, se 
leaga prin Tupi9ni}a 9i Babin Nos, separând la Vratarni}a doua 
câmpii : cea timoceana, la Sud, de cea a Zaecearului, la Nord 1 •. 

Cotul Malinicului, de care a fost vorba în cele anterioare,. 
9i Tupi9ni}a închid din doua parti regiunea foarte accidentata, 
îârna Reca. Aceasta e un }inut constituit din roci eruptive 9i 
;mai ales andezite 2• -

A pele. Cea mai de seama este Dunai:ea. 
In acest capitol introductiv vom prezenta por}iunea 'din 

Dunare, dela vârsarea Moravei, . pâna la varsarea TimoculuL 
Intre Morava 9i Doni Milanovat cursul fluviului este regulat .. 

Doua mari _ostroave, unul între satele Dubravita 9i Ram, altul. 
în dreptul Coluba}ului, împestri}eaza calea maretului fluviu. Cel. 
dintâi este de o întindere mai mare, aproape de 2 km., în care· 
sunt balti eu trestie 9i papura; al doilea ostrov e mai mie ~i 
are forma unui tritfnghiu, acoperit de asemenea de o vegetatie
bogata, mai ales din salcii pletoase. In timpul rasboaielor austro
turce9ti, cele doua insule constituiau minunate zbeguri ~i locuri 
de trecere pentru haiducii sârbi, sau popu1a}ia ce fugea din fata. 
Turcilor. 

In dreptul vârfului Ciomârda, Dunarea patrunde într'o re-· 
giune calcaroasa, în care fenomenele carstice .abunda. Aspectul. 
lini~tit al batrânului fluviu se schimba ; pe fa}a lucie a apei se: 
ivesc vârtejuri, bucuri sau scafe, care dau fluviului un caracter 
deosebit, de ape de munte 3• 

Malurile albicioase de cakar, care în apusul soarelui de
Mai, se coloreaza în violetul liliacului salbatec ce cre~te de pripas. 
în numar impresionant, încep a se înal}a verticale, sculptate de 
pe~teri adânci ~i de sfredeliturile apelor. Din loc în loc, ele se 
apropie mult, amenintând parca sa închida albia, pentru ca apoi 
sa se desfaca larg, înconjurând încaperile mari pe care le-au facuL 
Astfel de încaperi sunt la Dubova, Mraconia ~i Ogradena carora 
le corespund mari profunzimi în albia fluviului, ce ating pe alocuri 
~i 80 m. 

1 M. Sm i 1 jan i é, Geogra/sko pri~redni odnosi Crne Reke .. ., p. 164-165. 
2 J o v a ii C v i j i é; La Péninsule Balcaniqi1e, p. 63. 
a G. \' â 1 s a n, op. cii., p. 180. 
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l,ânga Oqova, Dunarea are de strâbatut cel mai greu 
l din calea sa : Carpa}ii care i s'au pus în cale. La Por}ile 

r, a îi taie de-a-curmezi9u1 9i î9i face drum vijelioasâ printre 
li •i 1• Scâpând de aci cursu1 flufiului se normalizeazâ ; Ada
. h ~i Ostrovul Corbului sunt alte doua insule care mai des

pele fluviului. 
la Cladova malurile se coboara lasând loc teraselor fer

d r monotone, pe care vânturile ca Gorniacul 9i Co9ava . 
ra uneori eu nisipuri sau nisipi9te. Pamântul roditor 

11~ a9ezari, de aceea satele încep a se în9irui, unele mari 
rumoase, înconjurate de g1adini 9i vii 2• 

Al doilea râu important, dela Vest la Est, este Morava. 
m proceda ca 9i mai înainte, numai cu expunerea asupra cursu1ui 

i i al râului, atât cât ne ajuta la întregirea tabloului, pe 
în ercâm sa-1 schi}am. 

ncâ din epoca romana~ Morava era cunoscuta în acest 
r prin inunda}iile sale . mari, caracter pe care 9i 1-a pastrat 

p n în zilele noastre. Turcii au diutat sa exploateze acest ne
t1 ·11, 1 transportând în corabii marfuri pentru pa9alâcu1 din 

li grad. La r669, când câlatorul englez Brown trece prin aceasta 
un , relateaza, surprins de cele vazute : Morava e naviga-

1!.ci apele ei sunt atât de mari, încât eu multa u9urin}a 
bii încarcate transporta marfuri din 9i spre Austria 3 • 

De o parte ~i de alta a Moravei sunt smârcuri, bal}i -9i 
1111 lrl . De ele face men}iune într'un hrisov din r38r, cneazu1 
1, 2.l\r, cu prilejul daniilor pe care le-a . facut mânastirii Ra-

ni}a ' · 
Cursul superior al Moravei este mai regulat 9i mai_ pu}in 

Ill nin}âtor pentru a~ezarile omene~ti, de aceea satele sunt mai 
tl decât pe cursul inferior, unde ele evita câmpia ~i se în9ira 

• -lungul dealurilor. 
Afluentii mai de sea.ma, din spre Est, sunt : Resava ~i 

1 veina. 

1 G. V â 1 s a n, R om.inii din Serbia, p . 7. In regiuiiea Cazanelor l?Î Por-
1 llor de F ier eu toate silintele omului din vremea lui Traian pâna în zilele noastre, 
!luullrea nu a fost un drum de trecere între bazinul Panonic ~i bazi:c.ul Câmpiei 
l mllne. Mai mult, Dunarea favorizeaza trecerea transversala, de pe un mal 
)! ultu l. 

2 I d em, R om1inii din Graina Serbiei, p. 186. 
3 M. Mi 1 ad i no v i é, op. cit. , p. 7-8. 
4 F r . M i k 1 os i c.h , ./lllonumenta Serbica, p. 1 9 6-200. 
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IjiSke Pl.). Acest 1ant muntos desparte câmpia Ni9ului de cea 
timoceana. In forma unor trepte se lasa catre Nord, unde se 
leaga de muntii Devita 9i Ozren, iar ace9tia înainteaza pâna la 
Râtani, ultimul bastion al Bakanilor. 

Céle doua capete ale Balcanilor, Vâr9ca Ciuca 9i Râtani , se 
leaga prin Tupi9nita §i Babin Nos, separând la Vratarnita doua 
câmpii: cea timoceana, la Sud, de cea a Zaecearului, la Nord 1• 

Cotul Malinicului, de care a fost vorba în cele anterioare,. 
§Î Tupi9nita închid din doua parti regiunea foarte accidentatâ, 
îârna Reca. Aceasta e un tinut constituit din roci eruptive 9ï 
mai ales andezite 2• -

A pele. Cea mai de seama este Dunarea. 
In acest capitol introductiv vom prezenta portiunea 'din 

Dunare, dela vârsarea Moravei, . pâna la varsarea Timocului.. 
Intre Morava §i Doni Milanovat cursul fluviului este regulat .. 

Doua mari ,ostroave, unul între satele Dubravita §Î Ram, altul. 
în dreptul Golubatului, împestriteaza calea maretului fluviu. Cel. 
dintâi este de o întindere mai mare, aproape de 2 km., în care· 
sunt balti eu trestie §i papura; al doilea ostrov e mai mie §Î 
are forma unui tritfnghiu, acoperit de asemenea de o vegetatie· 
bogata, mai ales din salcii pletoase. In timpul râsboaielor austro
turce9ti, cele doua insule constituiau minunate zbeguri ~i locuri 
de trecere pentru haiducii sârbi, sau popu1atia ce fugea din fata 
Turcilor. 

In dreptul vârfului Ciomârda, Dunarea patrunde într'o re-· 
giune calcaroasa, în care fenomenele carstice .abunda . Aspectul. 
lini9tit al batrânului fluviu se schimba ; pe fa}a lucie a apei se: 
ivesc vârtejuri, bucuri sau scafe, care dau fluviului un caracter 
deosebit, de ape de munte 3• 

Malurile albicioase de calcar, care în apusul soarelui él.e
Mai, se coloreaza în violetul liliacului salbatec ce cre9te de pripas. 
în numar impresionant, încep a se înalta verticale, sculptate de 
pe9teri adânci ~i de sfredeliturile apelor. Din loc în loc, ele se 
apropie mult, amenintând parca sa închida albia, pentru ca apoi 
sa se desfacâ larg, înconjurând încaperile mari pe care le-au facut_ 
Astfel de încâperi sunt la Dubova, Mraconia §Î Ogradena càrora 
le corespund mari profunzimi în albia fluviului, ce ating pe alocuri 
~i 80 m. 

1 M. Sm i 1 j a n i é, Geogra/sko pri~ redni odnosi Crne R eke ... , p. 164-165. 
2 J o v a :Ô. C v i j i é; La Péninsule Balcanique, p. 63. 
3 G. Y 5. 1 s an, op. cii., p. 180. 
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Lângâ Oq;ova, Dunârea are de strâbâtut cel mai greu 
stacol din calea sa : Carpatii care i s'au pus în cale. La Porj1le 

~ ier, ea îi taie de-a-curmezi9u1 9i î9i face drum vijelioasâ printre 
t nci 1. Scapând de aci cursul flufiu1ui se normalizeaza; Ada

leh 9i Ostrovul Corbu1ui sunt alte doua insule care mai des
l rt apele fluviu1ui. 

Dela Cladova malurile se coboarâ lâsând loc teraselor fer-
, 11 , dar monotone, pe care vânturile ca Gorniacu1 9i Co9ava . 
1 acopera uneori eu nisipuri sau nisipi9te. Pamântu1 roditor 
ngaduie a§ezâri, de aceea satele încep a se în9irui, unele mari 
i frumoase, înconjurate de giâdini 9i vii z. 

Al doilea râu important, dela Vest la Est, este Morava. 
V m proceda ca 9i mai înainte, numai eu expunerea asupra cursu1ui 
nf rio1 al râu1ui, atât cât ne ajutâ la întregirea tablou1ui, pe 
· re încercam sa-1 schitam. 

Inca din epoca romana, Morava era cunoscutâ în acest 
tor prin inundatiile sale mari, caracter pe care 9i 1-a pastrat 

âna în zilele noastre. Turcii au câutat sa exploateze acest ne
juns, transportând în corabü marfuri pentru pa9alâcul din 

ograd. La 1669, când calâtoru1 englez Brown trece prin aceastâ 
giune, relateaza, surprins de cele vazute: Morava e naviga

ila .• caci apele ei sunt atât de mari, încât eu mu1ta u9urinjâ 
ràbii încârcate transporta mârfuri din 9i spre Austria 3 • 

De o parte 9i de alta a Moravei sunt smârcuri, bâlji -9i 
11ocirle. De ele face menjiune într'un hrisov din 1381, cneazul 
Lazar, eu prileju1 daniilor pe care le-a . facut mânastirii Ra

anita 4• 

Cursul superior al Moravei este mai regulat 9i mai_ putin 
nmenintator pentru a§ezârile omene9ti, de aceea satele sunt mai 

se decât pe cursu1 inferior, unde ele evitâ câmpia 9i se în9irâ 
d -a-lungul dealurilor. 

Afluentii mai de sea.ma, din spre Est, sunt: Resà.va ~i 

Resavdna. 

1 G. V â 1 sa n, Rom,inii d·in Serb·ia, p. 7. In regiuilea Cazanelor !?Î Por
tllor de Fier eu toate silintele omului din vremea lui Traian pâni!. ln zilcle noastre, 
Dunârea nu a fost un drum de trecere intre bazinul Panonic ~i bazinul Câmpiei 

omâne. Mai mult, Dunarea favorizeaza trecerea transversala, de pe un mal 
pe altul. 

2 Jdem, Românii din C1·aina Serbiei, p. 186. 

3 M. Mi 1 ad i no v i é, op. cit., p. 7-!:l. 
4 Fr. M i k 1 os i c.h, Monumenta Serbica, p. 196-200. 
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Resava izvorai;;te la poalele vârfului Straja. Din el por
nesc o sumedenie de fire, care formeazâ parâul Carapangea, 
iar acesta cu Becearevat · (Beearevac) alcâtuiesc Resava. Cursul 
superior al acestui râu este îngreuiat de o mul}ime de clisuri 
cakaroase, în schimb cursul mijlociu 9i inferior devine mai ui;;or, 
mai ales când pâtrunde în câmpia fertila, ce se întinde dela 
Despotova} 9i pânà la Morava. Resava se varsà în Morava, în 
apropierea orai;;ului Svilainat 1. 

Resavcina izvorâ9te la Vest de satul Lucita; împreuna cu 
Buliniac (Buljinak) aduna cele mai multe ape din câmpia Mo
ravei, apoi, dupa o cale lunga, se varsa în Morava. 

Morava mai primei;;te 9i al}i afluenti neînsemnati, care 9er
puiesc 9ovaelnic prin. câmpia joasà 2• 

Alte ape ca: $opota, lânga Vlai;;ki Dol, 9i Sestrominski 
Izvor, fac parte din apele statàtoare, de altfel numeroase în tot 
cuprinsul tinutului dintre Timoc 9i Morava. Unele sunt 9i tàma
duitoare, de aceea sute de tarani saraci îi;;i cautà aci sana
tatea 3 • 

Mlava izvorai;;te din Gornia Clisura 4• Dupa - ce primei;;te 
câteva ape neînsemnate, care de altfef' sunt extrem de multe, 
intra în depresiunea Crupaia. Aceasta depresiune e lunga de 7 
km. i;;i lata de 2 km. ; strâmtoarea Ribare o -închide din spre 
Vest. Depresiunea este o câmpie lina fara sa aibe nid cea mai 
tnicâ încre}itura de pâmânt 5• 

Direc}ia Mlavei este mai întâi càtre Vest, pâna la satul 
Crepolin, de unde se îndreaptà càtre Nord-Vest 9i curge paralel 
eu Morava pâna la vârsarea ei în Dunare, la Costolat, anticul 
Viminacium. 

Afluentii Mlavei sunt : Vitovnita, pe dreapta, 9i Busur cu 
Ciocordin, pe stânga. 

Vitovnita ·are trei izvoare 9i un curs foarte neregulat. Curgând 
dela Sud la Nord, dela satul Manastirita se îndreaptâ spre Nord
Vest, pâna la satul Cula, cade acolo sa coteascà brusc spre Sud, 
pâna la satul îârlence ; nici de data aceasta nu pastreaza aceiai;;i 
directie, caci cotei;;te spre Vest 9i se varsa în Mlava, · la Calii;;te. 

1 St. Mi j a t o v i ~. op. i;it., p. iro-II2. 
2 M. M i 1 a di no v H, op. cit., p. m. 
3 Ibidem, p. , 1 2. 
4 L j. J o van o v i ~. op. cit., p. 251. 

5 M. Sm i 1 j an i ~. op. cit., p. 253. 
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Busur izvora9te din câmpia cu acela9i nume, pe care o 
brazdeaza nehotarît, facând coturi largi 9i o muljime de meandre. 

varsa la gura Stamnijei. 
Ciocordin este afluentul cel mai mare al Mlavei. Are mai 

multe izvoare. Unul este în dealul Sadova, iar celelalte în dea
lurile Coniu9nija 9i Calocea. Doua ramuri principale se întâlnesc 
J nga satul Ore9covija. Numele râului pâna la acest sat, Co.:. 
nit1~nija; se schimba în Jestila; dela Vo9anovaj se va numi 

i cordin 1. 

Poreci este râul scurt 9i repede, o adevarata apa de munte. 
zvorul sau este în Stol. Se varsa în Dunare. Regiunea pe care 

o strabate este calcaroasa. Clisurile sunt foarte numeroase. 
Pec, în limba traca Pincus, coboara de pe povarni9ul 

unei ramuri a muntelui Lisaj. Curge mai întâi catre Nord, pâna 
întâlne9te pe Mali Pec care vine din Sa9ca, apoi se îndreapta 

âtre Nord-Vest, pâna ce prime9te pe Brodija, iar de aci îndrep
ndu-se spre Nord se varsa în Dunare. 

Afluenjii mai însemnaji ai Pecului sunt Dâlboca, . care iz
v ra9te din Ciomârda, 9i Com~a CU izvorul în Cupinova 2• 

Timocul este râul cel mai de seamâ în partea estica. Are 
tr i ramuri : Târgovi9Chi Timoc, Svârli9chi Timoc 9i Crivovirschi, 
au Tiniocul Negru. 

Târgovi9chi Timoc izvora9te sub dealul Sf. Nicolae, peste 
· re duce drumul catre Lom-Palanca, în Bulgaria. Direcjia râului 

~ ·te mai întâiu catre Sud-Vest, pâna la Balta Berilovijei, apoi 
' âtre Nord-Vest pâna la Cniajevaj (Knjazevac). Aci se întâl

n ~te cu Svârli9chi Timoc, care izvora9te la Nord de Bela Pa
l nca, sub Babina Glava. Dela Kniajevaj, Timocul curge câtre 
Nord, pâna la Zaecear, unde prime9te în partea stânga, pe Crivo
virschi Timoc, care izvora~t~ la picioarele dealului Cernaia. 

Intreg cursul mijlociu al Timocului, pâna la strâmtoarea 
ratarnija, curge într'o depresiune larga pâna la trei kilometri. 
a este o câmpie manoasa care se închide ca un golf la Vra

t arnija. 
Timocul Negru, dupa ce izvora~te din Cernaia, prime9te 

numeroase râuleje, între care 9i unele calde. Origina lor este 
vulcanica. Pâraele sunt a~a de multe, încât poporul le-a numit 
foarte suges'Î:iv ,,fire". Timocul se îndreapta câtre Nord-Est ~i, 

1 J, j. J o van o v i é, op. cit., p. 257. 
2 J, j . Dr aga § e vi é, Prinos za geograji fu Srbiie. p. 269. 
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Resava izvorâ9tè la poalele vârfului Straja. Din el por
nesc o sumedenie de fire, care formeazâ piirâul Carapangea, 
iar acesta cu Becearevaj (Beearevac) alcâtuiesc Resava. Cursul 
superior al acestui râu este îngreuiat de o mul}ime de clisuri 
cakaroase, în schimb cursul mijlodu 9i inferior devine mai u;;or, 
mai ales când pâtrunde în câmpia fertilâ, ce se întinde dela 
Despotovat 9i pânâ la Morava. Resava se varsa în Morava, în 
apropierea ora;iului Svilainaj 1. 

Resavcina izvorâ9te la Vest de satul Lud}a; împreunâ cu 
Buliniac (Buljinak) adunâ cele mai multe ape din câmpia Mo
ravei, apoi, dupa o cale lungâ, se varsâ în Morava. 

Morava mai prime;;te 9i alti afluenji neînsemnaji, care ;;er
puiesc ;;ovâelnic prin. câmpia joasâ 2• 

Alte ape ca: $opota, lângâ Vla;iki Dol, 9i Sestrominski 
Izvor, fac parte din apele stâtatoare, de altfel numeroase în tot 
cuprinsul }inutului dintre Timoc 9i Morava. Unele sunt 9i tiima
duitoare, de aceea sute de jârani sil.rad î;;i cauta aci sana
tatea 3 • 

Mlava izvora;;te din Gornia Clisura 4• Dupa - ce prime;;te 
câteva ape neînsemnate, care de altfel~ sunt extrem de multe, 
intrà în depresiunea Crupaia. Aceasta depresiune e lunga de 7 
km. ;;i latâ de 2 km. ; strâmtoarea Ribare o -închide din spre 
Vest. Depresiunea este o câmpie lina fara sa aibe nid cea mai 
rnica încrè}itura de pamânt 5• 

Direc}ia Mlavei este mai întâi ciitre Vest, pâna la satul 
Crepolin, de unde se îndreapta ciitre Nord-Vest 9i curge paralel 
eu Morava pâna la vârsarea ei în Dunare, la Costolaj, anticul 
Viminacium. 

Afluen}ii Mlavei sunt : Vitovni}a, pe dreapta, 9i Busur cu 
Ciocordin, pe stânga. 

Vitovni}a ·are trei izvoare 9i un curs foarte neregulat. Curgând 
dela Sud la Nord, dela satul Manastirija se îndreapta spre Nord
Vest, pâna la satul Cula, cade acolo sa coteasca brusc spre Sud, 
pâna la satul îârlence ; nici de data aceasta nu pastreaza aceia;;i 
direcjie, caci cote;;te spre Vest 9i se varsa în Mlava, · la Cali;;te. 

1 St. Mi j a t o v i ~. op. cit., p. iro-II2. 
2 M. M i 1 a di no v H, op. cit., p. m. 
3 Ibidem, p., 12. 

4 L j. J o v an o v i ~. op. cit., p. 251. 

5 M. Sm il j an i ~. op. cit., p. 253. 
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Busur izvora9te din câmpia cu acela9i nume, pe care o 
bdzdeaza nehotarît, facând coturi largi 9i o muljime de meandre. 

varsa la gura Stamnitei. 
Ciocordin este afluentul cel mai mare al Mlavei. Are mai 

multe izvoare. Unul este în dealttl Sadova, iar celelalte în dea
lurile Coniu9nija 9i Calocea. Doua ramuri principale se întâlnesc 
1 ngil. satul Ore9covija. Numele râului pâna la acest sat, Co.:. 
niu9nija; se schimbil. în Jestila; dela Vo9anovat se va numi 

i cordin 1. 

Poreci este râul scurt 9i repede, o adevarata apil. de munte. 
zvorul sau este în Stol. Se varsa în Dunil.re. Regiunea pe care 

o stril.bate este calcaroasil.. Clisurile sunt foarte numeroase. 
Pec, în limba traca. Pincus, coboara de pe povarni9ul 

unei ramuri a muntelui Lisaj. Curge mai întâi catre Nord, pâna 
întâlne9te pe Mali Pec care vine din Sa9ca, apoi se îndreapta 

âtre Nord-Vest, pânil. ce prime9te pe Brodija, iar de aci îndrep
llndu-se spre Nord se varsa în Dunare. 

Afluenjii mai însemnaji ai Pecului sunt Dâlboca, care iz
v ril.9te din Ciomârda, 9i Com9a cu izvorul în Cupinova 2• 

Timocul este râul cel mai de seamâ în partea estica. Are 
tr i ramuri : Târgovi9Chi Timoc, Svârli:;;chi Timoc :;;i Crivovirschi, 
au Tiniocul Negru. 

Târgovi:;;chi Timoc izvoril.9te sub dealul Sf. Nicolae, peste 
re duce drumul cil.tre Lom-Palanca, în Bulgaria. Direcjia râului 

· ·te mai întâiu catre Sud-Vest, pâna la ·Balta Berilovijei, apoi 
tre Nord-Vest pânil. la Cniajevat (Knjazevac). Aci se întâl

n 9te cu Svârli9chi Timoc, care izvoril.9te la Nord de Bela Pa
l nca, sub Babina Glava. Dela Kniajevaj, Timocul curge catre 
Nord, pâna la Zaecear, unde prime9te în partea stânga, pe Crivo
virschi Timoc, care izvoril.9t~ la picioarele dealului Cernaia. 

Intreg cursul mijlociu al Timocului, pâna la strâmtoarea 
ratarnija, curge într'o depresiune larga pâna la trei kilometri. 

Ea este o câmpie manoasa care se închide ca un golf la Vra
tarnija. 

Timocul Negru, dupa ce izvora9te din Cernaia, prime9te 
numeroase râuleje, între care 9i unele calde. Origina lor este 
vulcanica. Pâraele sunt a9a de multe, încât poporul le-a numit 
foarte sugestiv ,,fire". Timocul se îndreaptil. catre Nord-Est 9i, 

1 J .. j. J o van o v i ~. op. cit., p. 257. 
2 J, j . Dr aga§ e vi é, Prinos za geogra/ifu Srbife. p. 269. 
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dupa ce strabate mai multe clisuri la temelia carora se zâresc 
9isturile cristaline 1, prime9te din stânga apa Zlotului, Iasenova, 
Baniska Reca 9i, pe cel mai de seama dintre ei, Bela Reca, sau 
Beli Timoc. · Afluen}ii din dreapta sunt : Miro9ni}a 9i Bolieva}, 
care de cele mai multe ori seacâ 2• 

Pe când afluen}ii din dreapta sunt numero9i, da;r mai 
scur}i 9i mai repezi, cei din stânga sunt mai lungi, pritri.esc 'la. 
rândul lor o mul}ime de fire 9i sunt mai adânci. Malul drept 
e mai oblic 9i mai ridicat, pe când cel stâng e mai jos 9i mai lin. 

Mai .este o altâ deosebire de ordin morfologic: malul drept 
e format din 9isttiri cristaline 9i andezite, în timp ce stângul 
e calcaros, de aceea apele se adâncesc în el, pe când roca rezis
ten}â de pe malul . drept împiedecâ adâncirea 3• 

Afluen}ii acestor râuri sunt mul}i 9i au, cu mici excep}ii. 
nume române9ti. 

Râurile din câmpia Zaecearului 9i a Negotinului sunt mici 
9i neînsernnate. Iela9ni}a face excep}ie. Celelalte seaca de cele 
mai multe ori în timpul verilor secetoase, iar altele, abea au co
borît de pe povârni9ul dealului, se 9i împotmolesc facând bal}i. 

Clima. Clima este de tip mediteranean. 
Vânturile care bat în aceastâ regiune sunt Co9ava, Severa}. 

numit 9i Vântul mare, 9i vânturile de Vest 9i Sud. 
Co9ava este vântul rece, care distruge planta}iile 9i degera 

animalele, facând victime eu sutele mai ales în rândurile por
cilor. Dintre pomi, cei mai sensibili sunt prunii, pe care uneori 
îi surprinde tocmai în floare 9i le distruge rodul. 

Co9avei îi urmeazâ, primâvara 9i toamna, vântul din Vest 
care e bogat în ploi binefâcatoare. Vântul din Sud- numit 9i 
Viforni}â sau Viorni}a - este un vânt cald, care bate mai ales 
toamna, dar 9i primâvara, când tope9te zâpezile 4• 

Iernile de obiceiu sunt foarte aspre pe cursul Mlavei 9i în 
general în partea de Vest, însa în regiunea Crainei, unde Co9ava 
se sirote pu}in, iernile sunt mai blânde. 

Pamântul acestui }inut este astâzi în cea mai mare parte 
împâdurit. Totu9i batrânele pâduri temute prin întunecimea 9i 
vastitatea lor, datorita 9i haiducilor care mi9unau prin ele, azi 
sunt reduse în unele locuri la mici crânguti. Ele lasa loc stâncilor 

1 M. Sm i 1 jan i é, op.,cit., p. 166-167. 
2 S t. M a~ a j , Crnoreéki o!.rtt'{, p. 19. 
3 M. Sm i 1 j an i é, op. cit. , p. t67. 
4 M. S t a no j e v i é, Crna Reca, p. 46. 
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goale, câr9iilor pietroase, ce se profileaza în orizont, printre care 
râtacesc caprele, odinioarâ 9i câprioarele eu cerbii. 

Vegeta}ia contribuie 9i ea la acest aspect mediteranean, 
prin prezen}a unui mare numar de arbori de obâr9ie meditera
neanâ. Astfel sunt : nucul sâlbatec, liliacul în stare naturalâ 9i 
smochinul, eu mo9molul, care cresc de pripas pe dealurile 9i chiar 
în gradinile }âranilor. . 

Liliacul sâlbatec este atât de abundent, încât coloreaza în 
violet pe mari întinderi cupolele Cazanelor ; el a 9i dat numele la 
doua sate la Vest de Negotin. Pârul 9i marul sunt iara9i bine re
prezenta}i. Sate eu nume de Peri9, Peri, sau Cru9evi}a · sunt dese 
9i chiar în Sud, la izvoarele Timocului, unde popula}ia româneascâ 
a disparut. S'ar putea numi acest }inut }ara perelor, dupa cum 
mai la Sud era Dardania. Iabucovat este satul care 9i-a capatat 
numele datorita aceluia9 fapt: bogâ}ia de mere din acel loc. 

Muntele mai aie o specie rara de conifere: Tisa padina. 
Vi}a de vie face din Craina una dintre regiunile cele mai 

renumite din Serbia. Ea este liisata neîngropata 1• 

Vadurile Dundrii. Jovan Cvijié, :i;:enumitul ètnograf sârb~ 
determinând vadurile Dunarii, pe unde au putut trece metana9ti 
români în }inutul dintre Timoc 9i Morava, a fixat trei : unul la 
Cazane; altul la Bârzasca, pe malul stâng, 9i Dobra pe malul 
drept; al treilea la Belobre9ca, în Banat, càruia îi corespunde> 
pe malul drept, Velico Gradi9te. Primul curent a populat }inutul 
Crainei ; al doilea }inutul Zvijd 9i mun}ii Homoli, peste care pre
lingându-se a ajuns în Resava; ultimul curent, cel mai slab, a 
populat }inutul dintre Mlava 9i Morava 2• 

TRECUTUL ISTORIC AL REGIUNII DINTRE 
TIMOC ~I MORA V A 

Dela preistorie pând la patrunderea Bulgarilor 
în /inutul timocean. 

· îintitul dintre Morava. 9i Timoc a fost locuit înca din vre
murile cele mai vechi ; din epoca preistorica sunt marturii despre 
existen}a unei civiliza}ii primitive. Vestigiile ce s'au gasit într'o 

l G. V â 1 sa n , op. dt., p. 186-187. 
2 J. C .v i j i é, op. cit., .vezi harta Courants métanastasiqiees dans le peu

plement des pays serbes. 
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pe9terâ din satul Zlot sunt cloncudente în ce prive9te viea}a din 
aceastâ regiune. De altfel 9i alte pe9teri din }inutul îârna Reca 
adapostesc unelte de ale oamenilor primitivi. Cine au fost pur
tâtorii acestei civiliza}ii, este o întrebare nedeslegatâ, o problemâ 
pentru viitor, care solicitâ rezolvarea ei. 

In epoca istoricâ, locuitorii regiunii dintre Timoc 9i Morava 
erau Tribalii, un trib trac foarte razboinic. Regele Filip al II 
al Macedoniei, apoi fiul sau Alexandru, au avut de ·purtat raz
boaie eu aceastâ semin}ie traca, pe care au reu9it s'o supuna 1. 

Acestea sunt evenimentele cele mai importante din secolul IV. 
ln secolul urmator, al III-lea, este cunoscuta patrunderea unui 
trib celtic, Scordiscii mici, care au pus stapânire vremelnica 
peste a<:easta regiune. 

In secolul al II-lea se produce un eveniment de o capitalà 
importan}a pentru Peninsula Bakanica : desfiin}area statului ma
-cedonean, singurul care s'ar fi putut opune înaintarii impetuoase a 
Romanilor. La r48 a. Hr., statul macedonean farami}at a fost 
transformat în provincie romana. Penetra}ia romana continua 
.în anii urmatori prin supunerea Greciei (r46 a. Hr.), apoi a re
giunii dintre Haemus 9i Dunar~. care era }ara Misilor (29 a. Hr.). 
Prin aceasta din urmâ cucerire, imperiul roman î9i fixeaza limesul 
la Dunare. Popoarele Peninsulei Bakanice aveau sa se bucure 
·de civiliza}ia 9i cultura romana. 

In cadrul imperiv.lui roman, regiunea dintre Timoc 9i Mo
rava a fost cuprinsa în provincia Moesia Superior. Situa}ia aceasta 
a dt'rat pâna la abandonarea Daciei Traiane, când Aurelian mo
<lifica configura}ia provinciilor sud-dunarene, fàcând loc Daciei 
Ripensis, între Moesia Superior 9i cèa Inferior. In noua ordine; 
regiunea dintre Timoc 9i Morava suferâ o sciziune : în Moesia 
Superior, numita acum (274 p. Hr.) Moesia Prima, sau , M6esia 
Marginensis, intra regiunea dela Vest de mun}ii Miroci, iar partea 
·de Est, între Miroci 9i Timoc, încapu în hotarele Daciei Ripensis. 
Aceasta noua organizare a provinciilor sud-dunarene se va men-
1:ine, eu mici excep}ii, în tot cursul evului mediu 2• 

1 K. J ire ce k , J.çtorifa Srba, preveo i preradio J. R ad on if, 1, p. 
18-20. Tribalii locuiau pe ambele maluri ale Moravei pânà la Isker. Câmpia 
moravà se numea 11:a3!ov 'tli 'tPt~atÀÀtx?v. Erau razboinici renumitï. Marele lor 
:rege Sirmos a fost învins de .8.lexandru. ce! Mare. Mai târziu, au luptat in 
.Persia alaturi de regele macedonean. 

2 G. Gr~ vie r, Les frontières historiques de la Serbie, p. 20-21. 
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Epoca romana este cunoscuta ca o epoca de pace, de pro
speritate 1 9i printr'un remarcabil spor de popula}ie. Se dureaza 
etati 9i castele, drumuri pietruite cire sa asigure bunul mers al 

locuitorilor, legiunilor, sau altor transporturi; se exploateaza 
minele de arama dela Maidan Pec ; se înmul}esc spalatoriile de 
aur de lânga satul Podogor}i 2 ; activitatea economica pulseaza 
in ritm vioi, încât pax romana devine o binefacere pentru locui
t orii dintre Timoc 9i Morava. Ace9tia mai au fericirea de a asculta 
cuvântul Domnului din gura înva }atului episcop Nicetas din. 
Remesiana, care propovaduia cre9tînismul pe ambele maluri ale 
Dunarii 3• Credinta cre9tina fu adoptata de numero9i militari 9i 
veterani. Marturii autentice de cre9tinism între Timoc 9i Morava 
sunt numele primilor martiri din vremea persecu}illor lui Dio
cle}ian împotriva neofi}ilor: Basicrate, Valentianus, Hermes, etc. 4 

Un centru important în aceasta regiune este Viminacium -
mai târziu un centru episcopal, - a9ezat la gura râului Mlava, 
din care astazi n'au mai ramas decât pu}ine ruine, la Costolat 
~i Dârmna, unde era odata un cimitir roman. Importan}a sa stra
tegica, politica 9i econornica i-a determinat pe Romani sa a§eze 
aci o legiune (în 42 p. Hr.), Pia Fidelis VII, iar mai spre 
~st, la Cuppae (Goluba}), sa a~ze o cohorta de Dalmatini 
dl.tari 5• 

Drumurile mai importante, care brazdeaza regiunea dintre 
Timoc 9i Morava, erau trei : unul care lega Viminacium de Naissus,· 
al doileà. Viminacium cie Pontes, iar al treilea unea Pontes de 
Naissus. Primul era vestitul drum care ducea spre Constanti
nopol ; al doilea ca importan}a era Pontes - Naissus, care se 
unea la Sud fo Via Aegnatia. Drumul constantinopolitan, între 
Viminacium 9i Naissus, era marcat de urmatoarele centre mai 

1 K. J ire ce k, Istorija Srba, I, pre11eo i preradio J . Rad ci nié, p. 30 .. 
In epoca romana în apropiere de Viminacium era o mina de aramii . 

2 M. Stanojevié, CrnaRe/~a.p.61; cf. Godisnjk, XIX, 1905-
p. 264. In satul Bor s ' a exploatat arama înca din epoca bronzului. 

3 C. C. G i ures c u, Istoria Homânilor, vol. III, p. 197· 
4 J ac que s Z e i 11 e r, L'expa·nsion di1 christianisme dans la Pénin

sule Balcanique du 1-er au IV-ème siècle, p. 78-79; cf. Idem, Les origines· 
'hrétiennes dans les provinces danubiennes de l 'empire romain, p. roq. 

5 D . Dr aga§ e v i é, Arheologijsko-geogra/iska istralivanja, p. · 21-22 .. 
M. V as i é, Novci kolonije lliminacijuma, p. 140-q3. Hadrian la 117, venind 
din Asia, declara canaba Viminacium, municipium Aeliuru. La 240 aci au fosi;:: 
aduse legiunile a VII-a Claudia ~i a IV-a Flavia. 
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importante: :Municipium (azi Cali~te) , pe cursul inferior al râului 
Vitovnita, Idimus (Medvegea), pe malul stâng al :Mlavei, ~i Hor
·reum Margi (Cuprija). Dela Naissus, în spre Nord, era un drum 
militar, care, încalecând coama Balcanilor, cobora în câmpia 
timoceanâ, la Ravna, pe malul stâng al Timocului; de aci trecea 
pe malul drept ~i urma cursul râului, pâna la strâmtoarea Passus 
j\ugustus - Vratarnita-, de unde, râzbind, ie~a din nou în 
câmpie, la Gârlean, pe malul stâng. El era strâjuit de o parte ~i 
de alta de castella ; unul dinbe ele, mai important, era la Zaie
cear, iar un castru era la Gamzigrad. Acest drum continua pânâ 
.la Dunâre, la Prahova, iar de aci de-a-lungul fluviului, trecea 
prin Clevora - situatâ la Sud de satul Mihailovat - prin Egeta -
la, Sud de Bârza Balanca - ~i ajungea la Pontes, unde era pi
ciorul podului ridicat de Apollodor <lin Damase 1• 

Pontes ~i Viminacium erau unite de catre un drum, care, 
eu anevoe, strabâtea la Cazane regiunea calcaroasâ a muntilor 
Carpati. Acesta împreunâ eu podul dela Drubeta constituie una 
<lin mâretele fapte ale lui Trajan. Drumul, care e una eu malul 
abrupt ~i stâncos, e sâpat în piatra la înaltimea unui om. Pe 
toata lungimea sa era pazit de o serie de castella ; numai între 
Pontes (Costol) ~i Taliata, situatâ la Vest de Doni Milanovat, 
·erau opt fortificatii de acest gen. Incepând dela Pontes spre Vest, 
Zantes, la Sud de Cladova, Caput Fossae (Techia) ~i Taliata erau 
punctele mai importante din acest drum. 

Deosebit de aceste mari cai de comunicatie eiau ~i unele de 
mai midi importanta; astfel era drumul ce se desprindea <lin 
ce1 constantinopolitan, la Granirianis ~i care urca coama mun~ 
·iilor Ozren ~i apoi cobora, pe lângâ masivul Râtani, în valea 
râului Crivi Vir, pe unde strabatea prin strâmtoarea Grâmada 
~i ie9iea la Gamzigrad. Aci era un castru eu niisiunea de a face 
o paza mai eficace la articularea celor doua drumuri 2. 

Numeroase alte drumuri înlesneau circulatia dintre diferi
tele sate, a9ezate de obiceiu în jurul unor Castella. Acestea erau 
atât de numeroase încât s 'a pâstrat vie amintirea· lor sub forma 
de anecdote sau ·legende 3• 

1 D . Dr agas e v i é , cp . ci l ., p . 29-31 . 
2 L j . Dr aga ~ e v i é, op. cil ,. p . 29- 37 ; cf. V. l' o p a -L is se an u , 

.I zuoarele Ist orie~ Jlornâtiilor, yol. X V, p . 25 ; j ac c1 u es 7. e il l e r, L'e x
pansio11 di1 clwistianisme dans la Péninsule B alcanique du I -er au I V-e siècle, p. 79. 
J ,a Acpiae, 1:1nga N'egotin, a fost sediul unei episcopii. 

3 M . 1\1 il ad i 11 o y i é, Polarevaéka Morava , p . 25. 
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Limesul roman a fost mentinut la Dunare pâna la moartea 
ragica a lui Valens, întâmplatâ la Adrianopo1, în 378, d. Hr. De la 

asta data, popoarele germanice, Gotii 9i Vizigotii se raspân- · 
d sc în Peninsula Balcanica . Ele roiesc pretutindeni, jefuind 9i 
di trugând, pâna ce împaratul Theodosius le învinse 9i-i sili sa 

a~ze în Moesia Inferior, în calitate de aliati (foederati) ai 
mperiului (382 d. Hr.). Provincia romana s 'a dovedit neîncapa

are bandelor pradalnice ale Vizigotilor, care n'au întârziat s.à 
reverse 9i în Moesia Superior, apoi sa cuprinda întregul Illy

r{ um. In situatia critica, împaratul din Bizant, trebuia sa re
' Unoasca faptul Împlinit 9i sa-i acorde 9efului Germanilor titlul 
d ,,magister militum per Illyricum1

' 1. Regiunea dintre Timoc 
i Morava a fost dominata 9i ea de barbarii germanici. 

Venirea Hunilor în câmpia panonica 9i patrunderea lor în 
.' udul Dunarii a produs o noua perturbatie în Peninsula Bal
. nica. La 44r cetatea dela gurile râului Margus -probabil 

iminacium - era luata fii.ra lupta de catre navalitorii mongolici ; 
iscopul de aci, spre a cruta populatia, deschise portile cetatii. · 

In acela9i an, numeroase cetati dintre Morava 9i Timoc au fost 
U truse sau incendiate, iar populatia trecuta prin foc 9i sabie, 

u deportata. In 447 se produce o noua incursiune a Hunilor; 
iunea dintre Singidunum, Naissus 9i Novae (9i9tov) au fost 

upate 9i mentinute pânâ la 448 fara ca Theodosius al II-lea 
se poatâ opune 2• 

La moartea lui Atila, Ostrogotii s'au rasculat 9i au pus 
'llpânire din -nou pe teritoriul care le-a fost acordat anterior, 

1 r st apânirea lor asupra regiunii dintre Timoc 9i Morava a fost 
ttrtâ ; la 489, ei parasira sala9ele lor din. Moesia Inferior 9i co-

l rira în manoasa câmpie a Sirmiumului 3 • . 

Dupa plecarea . Ostrogotilor, imperiul bizantl.n î9i restabili 
r nita la Dunare. Numeroase cetati distruse au fost refii.cute. 

E oca lui Justinian (527-565) se caracterizeaza printr'o opera 
nstructivâ ; Berdiana, locul de na9tere al împaratului, probabil 

l nga Scupi, fu fortificata 9i transformata-într'un mare cenbu ad
m.inist rativ 9i bisericesc, aducându-se aci prefectura 9i arhiepisco
p tut întregului Iliric, ca 9i vicariatul papei. 'J.'inutul dintre Timoc 

1 L. Ha 1 ph en, !_ es B ar.1;ares, p . 15--1 (•. 
2 G. P o p a - I, i s s e a 11 u, Românii Zn is110C1rele istoriei me.-fi evalP., 

), 70-80. 
3 E . L av i ss e et A. R a m b a nd, Histoire i;é11ér11l'-, vol. I. p . 76. 
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i;;i Morava încapu în sfera de influen}a administrativa i;;i eclesiastica. 
a acestui centru devenit important 1• Din vremea aceasta da
teaza refacerea ceta}ilor Viminacium, Cuppae, Pincum, Pompei 
i;;i Pontes, care pazea podul dela Drobeta. Acesta diri urma lua 
numele împaratesei, Theodora. Toate aceste ceta}i fusesera di
struse de Huni 2 ; refacute, au fost în}esate cu granizoane puter
nice, care pareau sa asigure stapânirea romana înca pentru 
câteva secole, dar razboaiele îndelungate, purtate la mari depar
tari, reclamând for}e noua, unele ceta}i din Peninsula Balcanica 
au fost parasite, ceeace duse la slabirea limesului dunarean. Po
poare noua s'au ivit amenintatoare la Dunare. Erau Slavii, Avarii, 
apoi Bulgarii. Totui;;i imperiul se men}inu în ofensiva. Abea la 
602, limesul dunarean fu rupt. Revolta trupelor care luptau la 
Dunare i;;i uciderea energicului împarat Mauriciu deschisera calea 
Slavilor i;;i celorlal}i barbari 3 • . 

Ocuparea (inutului dintre Timoc §i Morava de catre Bulgari. 

In secolul al VI-lea în câmpia Panoniei se ai;;ezara Avarii. 
Ei cucerira întreaga regiune dintre Tisa i;;i Dunare, apoi trecura 
fluviul i;;i jefuira totul în calea lor pâna la Constantinopol. La 
559, ei asediarà Bizan}ul, dar nu reui;;ira sa-1 cucereasca; o ciuma 
ività intempestiv îi îndepà1tà de Constantinopol i;;i-i determinà 
sa închee pace CU Bizantinii, Dunàrea ramânând a fi hotar între 
imperiu i;;i statu! a:Var 4• Noua linie demarca}ionalà n'a durat 
mult; la moartea împaratului l\fauriciu (602), care men}inuse 

1 G. P o p a - L i s s e a nu, Jlon1<Îtiii ·in isvoarelc istorici medievale, p. 
101-102 .: cf. :N. Vu 1 i é, Nekvlikc pitanfa i z antiéke proslosti, p. 53-03. 

2 D D r aga § e v i é op. cit., p. · 19-41 ; cf. C. Pop a - Lisse an u. 
op. cit., p. 21-25. 

3 C. J ire é e k, Gesc11ichte der Serren, p . 88, Zum letzenmal erschienen 
darindieNamenderrèimischenStadtean der Donau von Singidunum abwarte ... 
An den Uferm der Donau, in den Talern des Hàmus n. im Innern der l'ro
vinz Dalmatia gab stellenweise aus gedehnete menschleere Wüsten. 

4 T h e op h y 1 a kt os Sim o kat es, apud A ure 1 D e ce i, Ro
m4nii din veac·ul al IX-lea pând în al XIU-lea în lumina isvoarelor armene$ti 
p. 57-59, (Ed. Bonn, VII) p. 1 ,5 . 6p.oÀojeE-cr.iL Sl: Pop.-:t!oL<; XctL • A~r.ipo:i; 6 "la-cpoç. 

"a-cœ :l:xÀaU'ljVôiv é~ouaict -cbv 1tOtap.bv SLo:v-ij~aa6ctL cf. H au p t m a n n, Les rapports 
des Byzantins avec les Slaves et Avares pendant la seconde moitié du VJ-e si ~cle, 

I p. 189. 
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u stra~nicie hotarul de nord la Dunare, Avarii trecura fluviul 
,i ocupara regiunea dela Sirmium pâna la Vidin, unde Bizantinii 
f urà siliti sa dea câteva lupte eu rezultat schimbator 1. In timp 

la Bizant domnea anarhia, puterea avara cre~tea neîncetat ; 
u se manifesta în toata amploarea sa la 626, când Avarii ase

di rà Bizantul <lin nou ~i putin le-a trebuit sa-1 cucereasca. E~ecul 
uferit sub zidurile cetatii imperiale marcheaza declinul puterii 
vare 2• Lovitura care sa-i nimiceasca a venit din spre Vest. La 

7 , Carol cel Mare ataca pe Avari, dar în anul urmator între-
rnpse ostilita tile pentru a le relua eu mai mare vigoare. La 796, 
rmata lombardâ a lui Pi pin, · împreuna eu fortele france ~i ala-

11 ne, distruserâ ringul avar. · Noul chagan se supuse învingâ
rilor. Totu~i imperiul franc nu se întinse peste toatâ întinderea 

h tarelor statului avar ; la Sud-Est între Belgrad 9i Vidin ra
rnnse un vestigiu din statul avar, pe care Bulgarii lui Krum 
(8 2-814) î1 supusera là începutul domniei acestuia 3• 

Prin urmare, regiunea dintre Timoc 9i Morava a fost supusa 
ulgarilor la începutul sec. al IX-lea. Ei o vor stâpâni timp . de 

ù uà secole, când imperiul bizantin î9i va restabili, macar 
v melnic, granita la Dunare. Stâpânirea bulgara a .fost probabil 
uuza 9.eterrninanta a unei rni9Cari de rnigrajie româneascâ 
in valea Timocului spre Nord, în Oltenia 9i în Sudul Transilva

ni i '· Ei se datoresc 9i revoltele sângeroase <lin jinutul dintre 
'J.'imoc 9i Morava. 

La scurt timp dupa ocuparea acestui jinut, la 8r8, izbuc
~te o râscoala a Timocenilor, Abodrijilor rasariteni, care nu 
u altceva decât Branicevjii, locuitorii ora9ului Branicevo 5, 

1 Nicol a e Iorga, IstoYi a poporului romàn, I , p. 191. 
2 E ·gin h a rd, La t•ie de <:;harlemagne, Ed. I,onîs H'.alphen, p . 39-40. 
3 Mon ac h us Sang a 11 en sis, Gesta J(aroli imperatoris II, p. 

741, .,a Bulgaribus vero (Karolus) ideomanum retraxit, quia Nidelicet Hunis ex-
lu tfs, regno Francorum nihil nocituri viderentur. De aceea conjectura lui V. 

N . z l a t ars ki, Istoria na Bdlgari te, T. p. 2.18, nota :!, ca ,,moje da se za
klluci, ce balgarskata vlast ce se prostirala na sever ota sredni Dunava mite 
v 71)6, t. e. l'redi Kruma" , nu se poate adroite. 

4 E . Ga mi 11 s ch e g, Ori~inea Romanilor, p . 8-<), apud G il. r: 
l) r ll t ian u, Tradi;i a istoricd a. descalecatului Tarii Rom.ine~t i in lumina noualor 
Uc~t ûri, p. 18-19. 

5 A n n a 1 e s R e g ni .P r a n c o r u m, apud A n r e 1 D e c e i , op. cit., 
p. 63-64, ,, legati Abodritorum videlicet ac ducis Guduscanorum et Timocia

rum, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros fines se con-



226 TH. N. TRÂPCEA 

9i a Cucianilor. Bulgarii 1eprimara aceasta seditiune 9i încercara 
sâ ajungâ la o întelegere cu Francii. La 824, pe când solii Abodri
tilor se gaseau la curtea ·ain Frankfurt a lui Ludovic Piosul, 
apare 9i prima ambasadâ a chanului bulgar Omortag (815-83r); 
misiunea ei, 'ca 9i a celor care au urmat-o, era de a ajunge la o 
întelegere cu Ludovic privitor la sprijinul pe care acesta il acorda 
BranJcevtilor 9i Timocenilor. Dar niciuna dintre am basa de nu 
})rimi un raspuns satisfator. Determinat de atitudinea echivoca 
~i provocatoare a Francilor, chanul nu statu pe gânduri sa-i 
atace; el se îndrepta pe cursul Dravei 9i trecu ,,prin foc $Î sabie" 
a~zarile Slavilor panonici. Pretutindeni a9ezâ câpetenii bulgare; 
instaurând dominatia bulgara. Francii se multumira cu atât §Î 

câzurâ de acord cu Bulgarii. Ingerintele lor totu9i nu s'au putut 
opri ad, de aceea dupa un interval de relativâ lini9te, ostilitatile 
reîncepurâ : chanul înainta din nou pânâ la Singidunum 9i puse 
stâpânire definitivâ asupra regiunii dintre Timoc ~i Morava 1. 

Prdbu§irea (aratitlui bulgar. 

Râzboaele duse pe vaste frontuJÎ i-au împiedecat pe Bi
zantini sâ ia ofensiva împotriva intru9ilor . Bulgari, care în scurta 
vreme î9i înjghebasera un tarat puternic 9i temut în Peninsula 
Balcanicâ. Impâratului Vasile II (976-ro25), mo9tenitor al unei 

tu}erunt". Asupra Timocenih'>r nu încape lndoiala : erau locuitorii dela Timoc, 
iar Abodritii trebue sa fi fost vecini eu . ei. Dovada rezulta din cele urmatoare : 
la 824 apar iar~i solii Abodritilor la Ludovic : ,.Caeterum - spune cronica -
Iegatos Abodritorum qui vulgo Praedenecenti voca:iltur et contermini Bulgaris 
Daciam adiacentem incolunt" . Prin urmare Abodriti sunt aceruii. cu Praedene
centi, care se aflau .,contermini :Sulgaris". Cf. .v. Z 1 a ta r ski op. cit., p. 312. 
Dupa istoricul bulgar, sunt doua semintii slavo-bulgare : una pe malul stâng al Du
narii, între acest. fluviu ~i Tisa, Abodriti; cealalta, Praedenecenti, sau Branicev~i ; 

pe malul drept al Dunari, la gurile :M'.lavei. La fel crede ~i E. D ii mm 1er, 
Geschichte des Ostfriinkischen Reiches, p. 39; cf. Idem, Uber die iilleste Geschichte 
des Sl1ien in Dalmatien, p, 388; L j . Nieder 1 c, M anuel d'antiquite sl1n·e, 
t. I., p. 104 e mai pu~in Himurit asupra numelui Abodriti. ,.L 'explication de ces 
deux noms est également obscure. Peut-être le premier contient-il le nom 
d'une rivière de la Hongrie méridionale, le Bodrog de la Tisa inferieure" . Ex- . 
plicatia pe care o da K. Zeus s. Die Deutschen u11d die. Nachbarstiimme, p. 
615 èste cea verosimila '1i pe care o adoptam : Praedenecenti sind die Brani
cevti, die von Branicevo, die Anwohner. 

1 Ernest D ü mm 1er, 1;eschichte des Ostfr<i·nnkischen Reiches, I, 
p . 38-39. 
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rmate puternice §i a unui tezaur bogat, el însu9i un organizator 
~ elent, i-a fost dat sâ întreprindâ o actiune ofensivâ, de nimicire 
taratului bulgar. La ro02, el ocupa Vidinul §Î partea de Vest de 

L st ora9, pâna la Morava. Restabilirea granitei biiantine la 
lmare a fost temporara : Vai:.ile al II-lea a trebuit sa pàràseascâ 

st front pâna· la 1614, când, în cooperare eu ;îtefan cel Sfânt al 
ngariei, reu9i sâ desfiinteze în câteva lupte -hotarîtoare statut 

1ulgar 1 • In semn de gratitudine pentru macelul pe care 1-a facut 
11 armata bulgara, supu9ii sai i-au decernat porecla tragica de 
J)ulgarochtonul. 

Petru Delian, dându-se drept fiu al lui Radomir, u1ma9ul 
1, ntlui Samuil, 4eslantui o mi9care de sedititine împotriva stà
L) nirii bizantine în regiunea dintre Branicevo §Î Belgrad. Aceastâ 
ultima pâlpaire a puterii bulgare se întinse eu repeziciune spie 
Ni~ , cuprinse regiunea Scoplie §Î ameninta întreaga Macedonie 2 ; 

1 riosul tarat. al lui Samuil pârea sâ reînvie, dar luptele frater
ni ide î1 înecara în sânge. 

Stapânirea bizantina asupra tinutului dintre Timoc §Î 
Morava fu refacttta pentru un secol §i jumatate. Dunârea rede
v ni granita nordica a imperiului bizantin, iar în spre Nord-Vest 

întinse dincolo de Sirmium. Stâpânirea noua î9i manifesta o 
n i udine binevoitoare fa}a de Români, înzestrându-i eu o epis

ie eu re9ed.Înta la Vranje (ô ~pcWl6ni ij'tœ ~ÀœxG>v' 3• Limitele 
ltrisdictiei pe care le avea aceastà episcopie nu se pot preciza, 

t u9i ele nu au cuprins pe Românii dintre Timoc 9i Morava, fündcà 
n Branicevo 9i Vidin 4 erau alte doua episcopii ; prima a fost 

' ' ata la ro18, iar a doua la ro19, la cererea arhiepiscopului Ioan 

·1 Ge 1- a F- eh é r , Bulgarische-Ungarische Buiehttngen in den V-XI 
/ a/1rhunderten, p. 154; regele maghiar a luptat mai întâi , între. 1003-1004. în 
p rt lle Moravei, apoi la Skoplje, de unde s'a intors eu o bogatà pradii de 

i bolu. 
2 S t. S t a .no j e v i ~. Istoria srpskoga naroda, p. 55-59 ; cf. K. J i -

e e k , Istorifa Srba, I. p. l70-17r. 

·3 H . i_; e 1 z e r, Der Patriarchat von Achidra, p. 10-11 ; Idem, Unge
lruclllo "· wenigbehannte Bistümerverzeichnisse dèr orientalischen Kirche, .1, p. 257, 
l r. ,52-53, 60; cf. si 1 Viu ]) ra g 0 mir, Vlahii din Serbia, p. 299. Mai re

rvnt este E. · Go lu b in s k i j, Kralkif oéerk istori j pravosl.avnih éerkvei, 
11. 71. 

' K. Ji r e ce k, lstoria na Balgarite, p. 237. Ionità. împiiratul Româno
~ l11l gnr!lor le acordà mai tilrziu distinctie pentru merit. 
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din Ohrida 1 . Toate cèle trei episcopii au fast supuse arhiepisco
piei - odinioara patriarhie -din Ohrida, care avea sub juris
dicjia sa pe toji Românii din Bulgaria 2, inclusiv pe cei dintre 
Timoc ~i Morava. Ei au avut mai târziu ~i un episcop român, 
cu numele Joan 3. 

Prabu~irea jaratului bulgar n'a avut urmari asupra organi
zajiei sale politice. $tirile dela Kedrenos sunt categorice în acest 
sens : jaratul nu a fast transfarmat într'o simplâ thema a impe
riului, Vasile al II-lea muljumindu-se sa a;;eze în diferite centre 
strategiee, doar cârmuitorii sai. Scupi primi un guvernator, la 
fel ~i Sirmium, în persoana energicului Constantin Diogenes. Când. 
nevoia de aparare a limesului dunarean deveni stringenta, el 
fu numit duce al Èulgariei (r206-I207) ;;i fu însarcinat sa asi-· 
gurare lini;;tea ora~lor ~i jinuturilor dela Dunare, unde cetajile 
fura Înjesate CU garnizoane puternice, menite sa opreasca inva
ziile Pecenegilor. Autoritatea sa ;;i-a exercitat-o pe întreg malul 
drept al Dunarii, fa.ra îndoiala ~i asupra unei parti din regiunea 
dintre Timoc ;;i Morava 4• 

Lini;;tea de care s'au bucurat popoarele sud-dunarene a 
fast turburatâ de alianja lui Bela al III-lea, regele maghiar, ;;i a 
lui $tefan Nemania, ctitorul statului sârb, ca1e se zamislise între 
Lim, Tara ~i Piva. Scopul acestei alianje era agresiv: imperiul 
bizantin trebuia ~tacat convergent · dinsp1e Sud ;;i Nord. 

Motivul care a provocat razboiul dintre Unguri ;;i Bizantini 
era de ordin familiar. La moartea energicului împarat Manuil 
ComnenuL ramase pe tronul imperial, Alexios, fiul sau nevârstnic~ 

1 St. :Nov a k o v i c, Ohridska arhiepiscopifa t4 pocetltu XI v. p. 36-
37 ~i 56. Un studiu temeiuic, dar nu întotdeauna obiectiv, este a lui R. Pro-
k it, l'ostanak ohridskog patriarllata, p. 258-·267. · 

2 V. N. Z 1 a ta r ski; Istoria na pitrvo biJ.tgarskoto 1arstvo, vol. II, 
p. 632 Bulgaria lui Samuil cuprindea Macedonia, Albania, Moesia Superioara,. 
cu frontiera estica la Isker; cf. N. Iorga, Istoria Românilor, vol. 1II, p. 6I. 

3 Ivan Sn ê go r o v, Istoria na Ohridskata Arhiepiscopia, I. p. 192. 

lntr'un catalog din foi de pergament, datând din secolul XI, descoperit în bi
blioteca Sf. Clement din Ohrida, s'a .a.fiat numele unui episcop român, 'IooaVV't)Ç
ltptùç ri)<: &1~oo~li't't)t; ~,uoxo'lti'Jç p.«xwv. 

4 N. Bane s c u, Cele mai vechi $1iri bizant ine eu privire la Români, 
p . 140--141,; cf. G. Zan et o v, Balgarsktoto naselenie va srednite vekove, 
p. 908; N. B an es c u, Ducatele bizant-i11e Paristrion $i Bulgaria, p. 8; la 
r'Iy~-1153 Îlnparatul Manuil a organizat la Branicevo un ducat cu scopul de a 
împiedeca penetratia Ungurilor spre Sud. 
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i ' r avea de regenta pe marna sa Maria, sora CU sotia regelui 
rn. hiar. Când ea ~i fiul ei au fost detronati ~i apoi omorîti de 
11 mbitiosul Andronic, varul împaratului Manuil, Bela al III-lea se 
1 n~i îndrituit sa ceara socoteala uzurpatorului ~i apoi îi declara 

b iu. 
La rr83, Ungu.rii treceau Dunarea ; doua arm,ate înaintau 

Il diferite directii : una spre Kosovo Polje (Câmpia Mierlei), cea
l1t lt l1 sp1e Sofia, pe drumul constantinopolitan. Aceasta din 
lit mll cuceri mai întai Branicevo, apoi Ni~ ;;i Sofia. Distrugerile 

1 vastarile au fost atât de mari, încât peste câtiva ani, când 
·t 1 tua cruciatii nu gasira în calea lor decât ruine 1 • 

Isac Angelos (rr85-rr95) izbuti sa opreasca pe Bela al 
11 C-1 a din drttmul sau, cerându-i în casatorie pe nevârstnka sa 
I · Margareta, care abea împlinise zece ani. Deosebit de acordu1 

Ill rimonial, se ajunse ~i la un acord politic : Ungutii trebuiau 
tetragâ ~i sa evacueze întreg tinutul cucerit, inclusiv cetatea 

f lrnnicevo la care râvneau 2• Hotarul împâratiei bizantine se 
11tinse din nou pâna la Dunâre, înglobând ~i regiunea dintre Timoc 

Morava; pentru ultima oarâ Bizarttul ~i-a exercitat puterea 
!n ste parti, de aceea poate într'un timp atât de scurt. La 

11 urtea lui Isac Angelos, Ungurii n'au mai voit sa respecte în-
1 J g rea din rr85, de aceea au ocupat regiunea Branicevo-Ni~ 

o mentinut-o pâna la 1201 3 • 

Casatoda lui Isac Angelos cu Margareta, fiica regelui ma-
'ld \r, a avut darul sa rascoale poporul românesc din Peninsula 

JI J anica, sâ-1 trezeasca la o viata demna· de stramo~ii sai. Im
Jl zitele extraordinare, necesare nuntii princiare, au revoltat po
ll rul obijduit. In aceastâ vreme poporul cel mai numeros din 
P ninsula Balcanica, ,,Românii, se aflau într'o epoca de mare 

1 nnsiune ~i deplina afirmare a însu~irilor de razboinici atât . 
tlmp neexercitate" 4• 

La rr89, ei apar în regiunea Branicevo. Imprejurarea in 
' r sunt cunoscuti pentru întâia oarâ în istode, în regiunea 
<llntre Timoc ~i Morava, este relatatâ de clericul Ansbertus. 

1 K . J i .r f' ë e k. Ist ori ja Sr/Ja , preveo i dopunio, J. Radon i é, I, 

p. 1 .~ · 

2 S t. S t a n o j e v i é, op. cit., p. 96 -yS. 
3 R. Ag a t an o vil. Odno safi izmedju Srbije i l/Jt{{arske od XII-X V 

110 /i<t , p. 33· 
4 Aurel nec e i , op. cit. , p. i32 . 
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din Ohrida 1 . Toate cele trei episcopii au fost supuse arhiepisco
piei - odinioarâ patriarhie - din Ohrida, care avea sub juris
dicjia sa pe toji Românii din Bulgaria 2, inclusiv pe cei dintre 
Timoc 9i Morava. Ei au avut mai târziu 9i un episcop român, 
cu numele Joan a. 

Prabu9irea jaratului bulgar n'a avut urmari asupra organi
zajiei sale politice. $tirile dela Kedrenos sunt categorice în acest 
.sens : jaratul nu a fost transformat într 'o simpla thema a impe
riului, Vasile al II-lea muljumindu-se sa a9eze în diferite centre 
strateg1ee, doar cârmuitorii sai. Scupi primi un guvernator, la 
fel 9i Sirmium, în persoana ene1gicului Constantin Diogenes. Când. 
nevoia de aparare a Iimesului dunarean deveni stringenta, el 
fu numit duce al Bulgariei (1206-1207) 9i fu însarcinat sa asi-· 
gurare lini9tea ora9elor 9i jinuturilor dela Dunare, unde cetajile 
fura Înjesate CU garnizoane puternice, menite sa opreasca Înva
ziile Pecenegilor. Autoritatea sa 9i-a exercitat-o pe întreg malul 
drept al Dunarii, fil.ra îndoiala 9i asup1 a unei parji din regiunea 
dintre Timoc ~i Morava 4• 

Lini~tea de care s'au bucurat popoarele sud-dunarene a 
fost turburata de alianja lui Bela al III-lea, regele maghiar, ~i a 
lui $tefan Nemania, ctitorul statului sârb, ca1e se zàmislise între 
Lim, Tara ~i Piva. Scopul acestei alianje era agresiv: imperiul 
bizantin trebuia atacat convergent · dinsp1e Sud ~i Nord. 

Motivul care a provocat razboiul dintre Unguri ~i Bizantini 
era de ordin familiar. La moartea energicului împarat Manuil 
ComnenuL ràmase pe tronul imperial, Alexios, fiul sàu nevârstnic~ 

1 St. :Nov a k o v i è, 0h1'·idska arhiepiscopifa u pocetllu XI v. p. 36-

37 ~i 56. Un studiu temeiuic, dar nu întotdeauna obiectiv, este a lui R. Pro-
ld ~. l'ostanak ohridskog patriarhata, p. 258-·267. · 

2 V. N. Z 1 a ta r ski; Ist01'ia na parvo bdlga,,skoto 1arstvo, vol. II, 
p. 632 Bulgaria lui Samuil cuprindea Macedonia, Albania, Moesia Superioara,. 
cu frontiera estica la Isker ; cf. N. Iorga, Istor·ia Românilor, vol. in, p. 61. 

3 Ivan Sn ê go r o v, Istoria na Ohridskata Arhiepiscopia, 1. p. 192. 

lntr'un catalog din foi de pergament, datând din secolul XI, descoperit in bi
blioteca l'f. Clement din Ohr'ida, s'a .aflat numele unui episcop român, 'IwtiVV"l)Ç
ftprùç 'tij~ &jtW'ttX'C'l)Ç l1ttOX01t~Ç ~ÀIX;(WV. 

4 N. Bane s c u, Cele mai vechi ~tir·i bizantine eu privire la Români, 
p. 140--141, ; cf. G. Z a ne t o v. Bdlgarsktoto naselenie vd srednite vekove, 
p . 908; N. B an es c U, Ducatele bi<:antine Paristrion $Ï Bulgaria, p . 8 ; la 
üy~-1153 împaratul Manuil a organizat la Branicevo un ducat eu scopul de a 
împiedeca penetratia Ungurilor spre Sud. 
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' r avea de regenta pe marna sa Maria, sora CU sotia regelui 
m hiar. Când ea 9i fiul ei au fost detronati 9i apoi omorîti de 
11 mbijiosul Andronic, varul împaratului Manuil, Bela al III-lea se 

mti îndrituit sa ceara socoteala uzurpatorului 9i apoi îi declara 
b iu. 

La rr83, Ungu.rii treceau Dunarea; doua an~ate înaintau 
11 liferite direcjii : una spre Kosovo Polje (Câmpia Mierlei), cea

l 1ltl.\ sp1e Sofia, pe drumul constantinopolitan. Aceasta din 
urm~ cuceri mai întai Branicevo, apoi Ni9 9i Sofia. Distrugerile 

d vastarile au fost atât de mari, încât peste câtiva ani, când 
11 ttrà cruciajii nu gasira în calea lor decât ruine 1• 

Isac Angelos (rr85-rr95) izbuti sa opreasca pe Bela al 
11 r-1 a din drumul sau, cerându-i în câsatorie pe nevarstnic:a sa 

l •11 Margareta, care abea împlinise zece ani . Deosebit de acordu1 
111 i rimonial, se ajunse 9i la un acord politic : Ungutii trebuiau 

tetraga 9i sa evacueze întreg tinutul cucerit, inclusiv cetatea 
llr nicevo la care râvneau 2 • Hotarul împarajiei bizantine se 
11 ·inse din nou pâna la Dunare, înglobând 9i regiunea dintre Timoc 

Morava ; pentru ultima oara Bizanjul 9i-a exercitat puterea 
ste parji, de aceea poate într'un timp atât de scurt. La 

rtea lui Isac Angelos, Ungurii n'au mai voit sa respecte în-
1 J g rea din rr85, de aceea au ocupat regiunea Branicevo-Ni9 

1 o menjinut-o pâna la r2or 3 • 

Casâtoda lui Isac Angelos cu Margareta, fiica regelui ma-
ld r, a a vut darul sa rascoale poporul rom~nesc din Peninsula 

Jl1 1 anica, sa-1 trezeascâ la o viata demna· de stramo9ii sai. Im
Jl z!tele extraordinare, necesare nunjii princiare, au revoltat po
Jl . ul obijduit. In aceasta vreme poporul cel mai numeros din 
l 1 n!nsula Balcanica, ,,Românii, se aflau într 'o epoca de mare 

1 nnsiune 9i deplina afirmare a însu9irilor de razboinici atât . 
1 mp neexercitate" 4 • 

La rr89, ei apar în regiunea Branicevo. Imprejurarea în 
• r sunt cunoscuji pentru întâia oarâ în istofie, în regiunea 
<llntre Timoc 9i Morava, este relatata de clericul Ansbertus. 

1 K . J i .r !' ce k. Ist or·ija S rba, pr!'veo i dopunio, J. R a do nié, I, 

I' · 1 -~· 
2 S t . S t an o j e y i é, op. cit., p. 96 -yS. 
3 R . A g a t a nov il, Odnosaj-i i zmedju Srbije i llJt{(arske od Xll-XV 

110 1 .. a., p. 33. 
4 A ure 1 De ce i , op. cit., p . i32 . 
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Aceasta este unul dintre cei mai buni informatori asupra itine
rarului urmat de Frederic Barbarossa. In n89, spune analistul~ 
cruciatii lui poposira la Branicevo, apoi luara drumul constanti
nopolitan ; dar abea parasira cetatea dela gurile Mlavei, ei fura 
surprim;d în padurea foarte lunga 9i întunecata a Bulgariei, de 
voevodul · din Brarticevo, în slujba caruia se gaseau, alaturi de 
alte neamuri, 9i Românii. Cu sageti înveninate, ei atacara pe cru-
ciatii lui Frederic 9i omorîra multi din ei. In conditii foarte 
grele izbutira sa razbata printre du9mani 9i sa ajunga la. 
Naissus 1. 

Ansbertus mai relateaza un alt fapt important: în cetatea. 
Braajcevo, în acest colt al imperiului bizantin, sà înjghebat o
mica organizatie politica, având în frunte un ,,dux de Brandiz" .. 
Faptul nu-i lipsit de importanta, caci de câte ori împrejurarile· 
politice erau prielnice, în acest colt al imperiului bizantin, sau 
al oricaruia dintre statele noua slave, se akatuia o organizatie 
politica independenta. Aceasta ,,Romanie" dela Branicevo este un . 
caz elocvent; cele urmatoare· il confirma. Existenta unei organi
zatii politice trebue admisa 9i la 818, când voevozii Timocenilor 
- ,,ducis Timociano1um" - trimit soli la Franci, spre a le so~

licita ajutor împotriva Bulgarilor. Tendintele separatiste sunt nu
meroase 9i în secolele urmatoare 2• Ele vor fi semnalate la tim-
pul lor. 

Impetiul Asanizilor în expansiilnea sa 9i-a întins hotarul . 
nord-vestic, între anii r .201-1202, dincolo de Timoc, pâna la. 
Miroci, iar dupa doi ani Ionita cuceri 9i Branicevo. Razboaele cu. 
Bizantinii 1-au atras mereu spre Sud, dar dupa ce închee pace 
cu ei, probabil la 1202, Ionita începu a-9i consolida statul s11b· 
raportul ju,ridic international. In acest scop, el ceru papei Ino
cenj:iu al III-lea coroana de tar, cu sceptrul, 9i demnitatea de· 
patriarh pentru arhiepiscopul bise1icii bulgare 9i române. In urma 
unor tratative s'a ajuns la o înj:elegere Între împàratul Românilor 
9i BuJgarilor 9i papa. De aceea, la 4 Noemvriè 1204, cardinalul 

1 Ans ber tus, în Fontes Rerum Austriacarum, l Abteilung, Scrip· · 
tores, I Band; p. 15. cf. C. Ji r e ~ e k, Die Heerestrasse ... , p. 77-85 ;

cf. L . Ranke, Die S~rbische Re1>ol•.dion, p. 250. 

2 St o jan :Nov a k o vif:, Les problf.m.es serbes, p. 2~6 ,,éonstantin. 
Porphyrogénète mentionne la vallée de la Morava comme un pays indépen
dant. Les tribus qui l'habitent ainsi que celles des vallées du Timoc, de la . 
Mlava ou du Pek (Pincus) montraient des tendances particularistes, probable-
ment à cause de la diYersité de leur formation éthnique" . 
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Leo, trimisul papal, ungea pe arhiepiscopul Vasile din Târnovo ca 
primat al Românilor !]i Bulgarilor. Astfel Români1 dintre Timoc 
~i Morava intrarii în sfera de influenta a patriarhiei din Târnovo 1• 

La 1218, Ioana Asan al II-lea diidea un hrisov Ragusanilor, prin 
are le · acorda dreptul de a veni ,,pânii la Vidin, Branicevo sau 
elgrad". Stiipânirea lui Ioan Asan al II-lea (1207-1218) s'a 
xtins pâna la acest din urmii oral]. La 1231, Andrei al II-lea, 

r gele maghiar, vorbe!]te de un atac ,,contra Bulgaros super flu
vium Moravae". La aceastii data, limita nord-vestica a impe-
iufü.i asanid sufera o modificare, prin cucerirea regiunii Brani

vo de ciitre Unguri 2• 

Dupà moartea lui Ioan Asan al II-lea, taratul bulgar intra 
în desagregare, iar o tendinta de descentralizare se constata în 

giunea Vidinului. Cetatea de Vidin !Ji o fâ!]ie pâna la muntii 
Miroci s'au desfacut de restul impei:iului !Ji au format un statulet 
lndependent. Dupa cum s'a remarcat mai înainte, tendin}ele se
p ratiste erau frecvente în aceste parti. Este însii curioasa aceasta 

ndinta : · ea se manifesta în cadrul vechii provincii romane, 
acia Ripensis. Cazul nu-i singurul, dupa ctim a aratat istoricul 
rb Stojan Novakovié, nouale organ.izatii statale· se contu
za în limitele vechilor provincii romane 3, astfel încât formarea 

tmui stat între Vidin !Ji muntii Miroci apiirea fireasca. 
La 1258, cu moartea ultimului vliistar din familia Asan.i

zlJ r, Ciiliman al IV-lea, se stingea în linie biirbiiteascâ dinastia 
1 r . Luptele pentru tron au început îndata !]i au contribuit la 
zdruncinarea vitalitatii statului bulgar. Ungurii au încercat sa se 

. . 
1 J ac que s Ance 1, în L '1mité balcaniq·ue, p. · 132, reia teoria peri-

111t1td ~i tendentioasa a istoricilor bl'lgari dl îu titulatura împaratilor asauizi 
n11 trebue cautata nicio distinctie nationala, fiindca .,le titre de Tsar des Va
l111ues et des Bulgares(est) pour indiquer qu'il n 'est pas le souverain d 'une na-
1 Ion, de la nation bulgare, mais qu'il cherche à reconstituer cette vieille unité 
omaine. K. R. von Ho f 1er, Die Walachen ais Begründer des m·Piten. ln1l-

MMischen Reiches, der Asaniden, p. 240--14 2, comhate teoria amintita eu ar
jlUlll nte persuasive despre sensu! real al titlului împara~ilor asanizi. Concluzia 
IMtoricului german i;i-o însui;ea i;i A. D: Xe no p o 1, L'en1pir<-valacho-bulgare, 
Jl• 285, 288-289. Pentru a întari asertiunile sale cita pasaeiile din Nicetas 
' honlates : xa( 'l'.'~v '1'.W'I M"ljOOJ'I llc:t( BouÀjapwv awaa'l'.;:(av s(ç au·1a•.j>ouaw wç 1taÀa~ 

11 0 ~~ ~v ou3;t; -~·1ElCwto i;i scrisoarea papei Inocentiu III, catre Ionita, care se 
rmlua astfel : .. ut sicut genere sic sis imitatione Romanus et popt\lt\s terras 

l ll tl , qui de sanguine Romanorum se asserit descendisse". 
Cf. C. C. G i ures c u, Istoria Românilor, vol. I , p. 300. 

?. G. z an et o v, Bdlgari na 111orava, p. 14. 

3 G. Gravier, op. cit., p. 18-19. 
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foloseasdi de slabiciunea vecinilor; situatia piecarà în caie se gasea 
taratul bulgar le-a îngaduit sa intervina ;;i sa-;;i extinda suzerani
tatea dincolo de Miroci. In Vidin se a;;eaza Rostislav (I258) cu 
sprijinul Ungurilor. Ace~tia ;;i-au mentinut stapânirea la Vest de 
Miroci, unde înfiintara un banat 1, iar la · Est 1-au lasat pe Ro
stislav. La 1263 se constata un nou stapânitor al Vidinului, fara 
îndoiaHi tot un protejat al Ungurilor, anume Jacob · Svetoslav. 
Tara sa avea aceea;;i situatie, aceia;;i întindere ca ;;i a predece
sorului sau. 

Luptele interne din regatul maghiar, în timpul lui Ladi
slav al IV-lea (1272-1290), au dat prilej lui Iacov Svetoslav 
sa scuture vasalitatea maghiara. In tinutul dintre Miroci;;i Morava, 
doi voevozi, Darman ;;i Cudelin, amândoi de originel cumana, au 
încercati ;;i ei sa se foloseascâ de slabiciunea regatului maghiar, 
;;i izbutira sa dureze un statulet independent, care pare sa fi 
cuprins ;;i regiunea Branicevo: Informatiile privitoare la cei doi 
voevozi cumani sunt putine 2• 

Ocuparea #nutului dintre Morava §i Miroci de cdtre Sârbi. 

La I276, murea Svetoslav. Dupa aceasta data, informatiile 
privitoare la regiunea dintre Miroci ;;i Timoc lipsesc. Este însa 
posibil ca $i;;man, tarul bulgar, tot dé origina cumana, s'o fi 
anexat-o cu ajutorul aliatilor sai, Tatarii, cu chanul cârora era 
încuscrit. Limita vestica a noului stat bulgar era astfel : pornirid 
dela Or;;ova spre Sud, de-a-lungul crestei muntoase a Mirocilor, 
apoi spre Sud-Est ; dupa ce linia parasea ace;;ti munti trecea 
între ora;;ele Svilainat ;;i Cneajevat. 

Ultima cucerire a lui $i;;man 1-a fa.eut vecin eu statul sâr
besc, care, dupa o evolutie nu întotdeauna ascendenta, se marea 
în detrimentul imperiul bizantin. Stevan Nemanja izbuti la n8r, 
la moartea puternicului împarat bizantin, Manuil Comnen, s~ 
cucereasca ora;;ele Svrlig, Ravna ;;i Kofolj, pe care neputând sa 

. le stapâneascâ, le-a parasit dupa ce hi prealabil le-a distrus 3. 

Pentru prima oara un voevod sârb atingea limita aceasta nor-

1 L. Ranke, Die Serbische Reuolution, p. 25r. Banul Gregorius, çon
statat documentar pânâ la 1275, î~i exercitâ stapânirea asupra Branicevului 1i 
Cuceainei -· Cregorius Banus de Kouchon et Bronch. 

2 Rad. Ag a tan o v i é, op. cit., p. 73 ; cf. St. Stan o je v i é , J(arlf 
Milutin , p. 6-·7, Idem, J(ratj lJragutin, p. 11. 

3 Ko n s t . J i r e i: e k, G~5chichle der Serben, I. Band, p. 270. 
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dicâ. Mai târziu, Dragutin 9i Milutin, vor calca pe urmele prede
sorului lor, înaintând spre Nord . Cel dintâi, datoritâ câsâto

riei contractate cu fiica regelui maghiar, obtinu ca feudâ regiunea 
rem (Sirmium), cetatea Beograd 9i regiunea l\faciva. Vecinâ

t atea lor cu Dârman 9i Cudelin, turburâ pe ace9tia ; pericoJul 
are îi pà9tea îi fâcea sâ fie mai circumspecti. Inainte ca sâ se 

[ roducâ atacul sârbesc, ei suferirâ invazia Tâtarilor la 1285, 
are pustiirâ cumplit regiunea Branicevo. Cu un an mai înainte 

cl atacul tàtâresc, în 1284, ei au fost atacati de regele Dragutin, 
dar acesta, subestimându-le puterea 9i pozitia strategicâ, fu în
vins 9i gonit peste Morava . Acest succes avu tin efect neobi9nuit : 

umanii ~i Tatarii se alaturara celor doi voevozi. Atunci Dârman 
~i Cudelin îndrâznira sâ treaca Morava 9i sa înainteze în tara 
raiului sârbesc, creiându-i o stare dintre cele mai precare . Numai 

' tt aj utorul fratelui sau Milutin, Dragutin izbuti sâ-i bata 9i sa-9i 
, lveze tara de pericol. Milùtin, succesorul fratelui sâu, trecu 
din nou la ofensiva ; în 1292, el trecu Morava 9i învinse pe Darman 
., i Cudelin, le lua tara, pe care o anexa posesitinilor fratelui, pri
mita ca feuda dela regele maghiar 1 . 

Evenimentul este important pentru regiunea dintre Morava 
i muntii Miroci, ciici pentru întâia oara, Sârbii au cucerit aceasta 

r giune. Elementele eterogene, Românii, Bulgarii, Cumanii, vor 
1 rimi de acum influenta sârbeasca. Procesul sârbiziirii începe 
d ta aceastii data 2• 

Stapânirea sârbeascd ~i bulgarii. 

Inaintarea Sârbilor a pricinuit îngrijorare 9i lui $i9man. 
P ntru a pteveni vreun atac intempestiv, o lua înaintea lui Mi
hüin 9i-l atacâ. La început obtinu câteva succese, dar când Mi
lutin, dupa ce 9i-a redresat fortele, porni împotriva lui, izbuti 
ll- i nimiceasca armata, apoi sa-i ocupe capitala, Vidinul. $i9man 

i scapare la aliatii 9i protectorii sai, Tatarii, dar nu 9ovai sa 
mai încerce 9i 0 împacare CU M.ilutin. Acesta gâsi oportun sa 
ji:tnga la un compromis, mai ales ca $i9man se gasea la Ta.tari. 

' 
1 ama pe care i-o inspirau ace9tia 1-a deterrninat sa aibe 0 

1 N. Ior ga, Carpa/ii fn iuptele dintre Ro111âni ~i Unguri , p. 2. Darmatt 
111· n probabil iii tïuutul Severinulni. 

1 G. ;r, a 11 et ,o 1-, Bdlgar·i na Mcrava , p. 15 . Jlata de 1290 e gre$i t?I; 
l'i'. S t a 11 o je v i é, J(ra lj Jlfihlti11, p. 0-7 ; Icltm, J(ra.lj Drag11lin, p . 1 5. 

2 St. S t a n o jevié, op. cit., p. r27. 
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atitudine mai concilianta faja de adversarul sau; negociând 
eu el, cazù de acord, ca el sa evacueze toate cuceririle fâcute, 
în schimb $i9man sa -1 recunoasca de suzeran, iar fiul lui $i9man, 
Mihail, sa ia . în casatorie pe fiica lui Milutin, Ana. Aceasta 
era consacrarea înjelegerii dintre suzeran 9i vasal 1. Indata dupa 
moartea lui Milutin, luptele pentru tron au început în Serbia. 
Ele au prilejit momentul oportun pentru Mihail $i9man, jar 
àl Bulgariei unite (1323), sa înlature vasalitatea regelui sârb,. 
la 1327. Noul stat sârb a încaput .însa pe mâinile vajnicului $tefan. 
tatal celui mai glorios jar al Sârbilor, Du~an. Ciocnirea dintre . 
$tefan 9i Mihail $i~man era inevitabila 9i ea s'a produs la 1330. 
la Velbujd. In lupta crânëena, Mihail $i9man pieri 2• Moartea sa 
punea în primejdie chiar fiinja statului bulgar, caci $i9man nu_ ,, 
avea decât un fiu nevârstnic. Ana, sora regelui sârb, a fost de
semnata regenta a copilului minor. Autoritatea regelui $tefan, apoi 
a lui Du9an, s'au extins 9i asupra Bulgariei. Dar mirajul capi
talei imperiale, nu i-a dat ragaz jarului sârb sa priveasca - catre 
jinuturile nordice, i:;e care le-ar fi putut supune. Muljumindu-se a 
fi recunoscut ca protector, 9i-a îndreptat toate silinjele catre Sud,. 
spre Constantinopol, i:;e care pujin i-a trebuit sa-1 cucereasca 3• 

ta 1331, Ana 9i fiul sau $i9man al II-lea au fost înlaturaji 
de _catre Ivan Alexandru (1331-1365) care, recunoscând suzeran 
pe Du9an al Serbiei, î9i asigura tronul. La sfâr9itul viejii îm
parji jara celor doi fii ai sai, Ivan Sracimir, nepotul lui Ba
sarab, 9i $i9man al III-lea,_ fiul Evreicei. Primul lua Vidinul 9i 
împrejurimile. Hotarul sau vestic cuprindea 9i Craina 9i PoreCka 
pâna la Pec 4• Sraci~r, spre a-9i manifesta independenja ab
solutâ faja de fratele sâu $i9man al III-lea, exima biseiica sa de 
sub jurisdicjia mitropoliei din TâJ"novo 9i-o supuse patriarhiei din. 
Constantinopol; apoi î9i fil.eu 9i o monetarie proprie. S'a însurat 
eu fiica lui Nicolae Basarab, Ana, 9i a întrejinut legaturi de buna 

1 K. J i r e ce k, Istori ja Srba, I, preveo i preradio J o v an R a d
u 0 i é, p. 246-247. 

2 Ko n s t. J ire 1: e k, Istori ja na Bdlgarite, p. 228. 
3 N. Io r g a, Sârbi, Bulgari ;;i Români, în P. ~. hi evul mediu, p. 8-9 .. 

De altfel statul sârbesc era înca un stat razemat pe Adriatica, de aceea orien
tarea tarului Du11an Spre Nord-Est ar fi fost o deviatie dela tènd'intele fire~ti 
de expansiune aie noului stat. . 

~ Dr. A. I IJ i r k o v, Zapadnite crai~ta na bctlgarska.ta ;;eniea., p. 2 ; . 

cf. P . Ni k o v, lstoria na Vidùiskoto Kneajest1 o, p. 52-53.; C. C. G i u -
r es c u, l storia Românilor, I, p. 428, gre~eljte socotind a~ezamintele române~ti. 
diu Craina ca fiind în Serhia. 
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vecinatate cu Vlaicu, cumnatul sau1• Consolidarea relatiilor dintre 
cei doi vecini constituia un obstacol pentru Ludovic, regele ma
ghiar, care nutrea gândul sa întreprinda o cruciada. La 1365, 
regele Ludovic rupea relatiile cu Vlaicu 9i-l declara ,,infidel", 
deoarece nu vrea sii-1 recunoasca ,,stapân natural". Ludovic nu. 
statu pe gânduri sa porneasca împotriva lui Vlaicu, dar în loc 
sa-1 atace pe acesta, coborî spre Sud, trecu Dunarea la Portile 
de Fier 9i cuceri câteva ,,întaritud 9i cetati'', ca Belogradcik 2,. 

o cetate puternicii 9i sapata în stânca ro9ie, apoi Lagan( ?) 3• Re
gele maghiar, dupa ce repurta aceste succese asupra adversarului: 
sau, se îndreapta c~tre Vidin, însa9i capitala lui, pe care o cu
ceri la 30 Mai 1365. In :2 Iulie acela9i an, . el dadea o diploma,. 
prin care anunta anexarea ,,întregului district" care apartinuse 
lui Ioan Sracimir. La :23 !unie, Ludovic era înca pe malul drept: 
al Dunarii, iar dupa aceasta data se gasea în Ungaria, împreuna 
eu prizonierul sau 9i familia acestuia. Astfel, întreaga regiune 
dintre Timoc 9i Miroci încapu în hotarele regatului maghiar -

Indata dupa ocuparea Vidinului, calugarii minoriti din 
Bosnia au venit în cetate, spre a ,,purifica" poporul de erezie. 
Ei au fost primi}i cum era 9i firesc, cu ostilitate, pe care locui
torii cetatii 9i-au manifestat-o în momentul oportun 4• 

In 1366, Ludovic veni din nou în Vidin. Drumul sau este
cunoscut : dela Or9ova a: urmat aceea9i cale ca 9i în anul pre
cedent. De astadata v_o_ia sa dea o noua organizare }inutului 
cucerit, dar ea întârzie pâna la anul r369, când districtul Vidi-
nului, fu transformat în ,,Banat" al Bulgariei, în fruntea careia 
a fost pus Banul Dionisie, voevod al Tran~ilvaniei. 0 fâ9ie de 
teritoriu din Banatul tirni9an a fost desprinsa 9i ata9ata Bana
tului Bulgariei 5• In I368, Vidinul a fost atacat de $i9man, cela
lalt tar bulgar, cu capitala la Târnovo, care nutrea gândul sa 
unifice Bulgaria. Vlaicu, trecu îndata Dunarea 9i biitu pe · $i9man. 
9i pe aliatii sai, Turcii. Lupta s'a dat aiurea,·nu însa lânga Vidin. 

1 C. C. G i ures c u, Istoria Româuilor, vol. I, p. 370. 
2 M. Vu kit': e v i é, Karadj1Jrdfe, p. 412, i~dentificà pe Bologradcik eu: 

Gradi~uika, dela lfanja. In acest caz, drumul pe care 1-a urmat Ludovic trebuie 
sa fi fost vechiul drum militar roman pânà pânà la Ni7, iar de acolo spre Vidin •. 

3 Cons t. J ire t': e k, Das Fürstenthum Bulgarien, p. 414-415. 
4 Ni c o 1 a e I or g a, Lupta pèntru stapânirea Vid·inului rn z365-

1369, p. 960; C. Ji r et': e k, Istoria na Balgarte, p. 417. L.udovic ceruse Papei. 
1 000 de calugari, dar n 'au venit decât 8. Ei ar fi convertit 200.000 locuitorL 
fn 50 :zi!e. Cifra este exagerata. 

5 Ibidem, p . 973. 
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In Noemvrie acela9i an, Vlaicu lua cetatea ptin ,,tradare". In 
1369, Februatie, el permise poporului sa macela1easca i:e calu
garii minodti. Acest act, ca 9i însa9i ocuparea Vidinului, au pro
vocat du9mania lui Ludovic, care nu întârzie sa se iveasca sub 
zidurile cetatii. El însa nu izbuti sa ia cetatea .din mâinile Ro
mânilor ; de o soarta mai trista fu lovit vcevcdul ardelean '.Ni
colae, care venise din spre .Secuime 9i a fost învins de pârca
labul cetatii Dâmbovita, Dragomir 1 • 

. In fata acestor înfrânge1i, Ludovic se împaca eu Vlaicu; 
acesta se obliga sa-9i retraga armata din Vidin, iar Ludovic sa 
repuna pe Sracimir în locul sau. In cursul aceluia9i an, Sracimir 
dadea doua fete lui Ludovic, ca ostatece, iar el re-veni în Vidill 2• 

In 1393, statul bulgar de Est, al lui $i9man, disparea. De 
înaintarea cotropitoare a Turcilor nu avea sa scape nid tara 
lui Sracimir. Pentru sprijinul pe care 1-a acordat !or, 1-au crutat 
câtva timp, î11sa dupa dezastrul cre9tinilor dela Nicopole, ei apâ
rura în fata Vidinului 9i Baiazid invita pe Sracimir sa iasa din 
cetate, apoi prinzându-1, îl trimise în captivitate la B1usa 3 • 

. Astfel, la 1396, statu! bulgar de apus disparea 9i el. 0 noua epoca 
se inaugureaza pentru tinutul dintre Tinioc 9i Morava. Este epoca 
stapânirii turce9ti, care mai mult sau mai putin, va fi epoca de 
lini9te, pâna la începutul rasboaielor austro-turce~ti. 

Dupa moartea lui $tefan D~an, gloriosul tar al Sârbilor, 
în statul -sau aparurâ tendinte separatiste. Cnezul Lazar lua o 
.fâ~ie din fostul tarat, care cuprindea regiunea Kopaonik, $ar 9i 
Iastrebita, In jurul acestui nucleu se parea câ se vor regrupa 
fostele provincii ale Jaratului ~i se va dura un nou 9i puternic 
stat sârbesc. Pentru câtva timp, batrânul Lazà'.r izbuti sa unifice · 
unele provincii. Astfel, între 1378--1379, anexa regiunea dintre 
Morava 9i Miroci, achizitia regelui Milutin, pe care o stapa:nea 
necontestat Radié Brankovié 4• Iµca odata un exemplu ilustreaza 
tendinta de separatism în aceastâ regiune. In timpul operii de 
redresare, cnezul Lazar se pregatea sa înfrunte pe Turci, a câror 
înaintare impetuoasa îl amen in ta pe zi ce trece. Hartuit de mici 
cete de Turci, care faceau . dese incursiuni de pradâ în tara, ~ 
.hotarî sa-9i mute capitala, pentru o mai mare siguranta, la Kru-
:Sevac (Cru~evat) . . 

1 I. Kükilllei , Cronicon de Litdovico Rege, p . 3u-313. 
2 :Nic o 1 a e Io r g à, op. cit., p. 985-·987. 
3 Cons t. Ji r e é e k, op. cit;, p. 27r. . 

4 M. Vu k i é e v i é, .lslorifa srpskoka naroda. 11 si ici i _tt reci, p. 232. 
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Incepând eu acest eveniment, se poate urmàri o continua 
repliere a hotarelor sudice ale cnezatului sârbesc. Concomitent 
eu fenomenul politic se petrecê ;;i unul etnic : migrarea elemen
telor eterogene-dintre care cel românesc erà foarte numeros 1 -

dela Sud - Kosovo Polje-Metohia - càtre Nord. Inceputul 
cµrentelor ,,metanastazice" este . fixat încà din epoca aceasta. 

Unul din curentele cele mai viguroase 9i mai vechi a fost 
cel cosovean, care a cuprins regiunea dintre Skutari 9i Kopaonik, 
adicà tinuturile Zetei inferioare, a Metohiei, eu Prizren, Kosovo 
9i Pri9tina. El a populat o serie de bazine moraviene ca Jupa, 
u împrejurimile Cru9evatului, Kopaonik, Temnici 9i Levaci. Lo
urile acestea nu au fost decât popasuri vremelnice : din ele me

tana9tii au continuat sa se râsfire 9i sâ populeze legiunea dintre 
Morava 9i Mlava. Satele Vârbnita, Livage, ~livovat, Porodin, 
Lucita, Popovat, etc. sunt creatiile lor, dupa cum ne aratâ în-
â9i numele; Prugovat, Livage, Dragovat, Bresie, etc. poartâ 

numele satelor din jurul Pri9tinei; Vrbnita, Salacovat, etc. arnin-
t se satele din jurul Vucitrnului; Orelovita, Glogovita, Mogila, 
p cele ,din jurul lui Ghilane 2• _ 

0 ramurâ a curentului cosovean a pâtruns pe valea Re
avei 9i s'a întins în câmpia Zaiecearului. Aceste tinuturi 9i îm

prejurirnile lor au adàpostit pânà în secolul XIV o numeroasa 
populatie româneascà. Ea a · fost desnationalizatâ, însa satele 

care le-a locuit pâstreazâ încà un- caracter deosebit de . cel al 
'lavilor. Printre metana9tii acestui curent erau probabil 9i ~ume

ro9i Români, pe care Sârbii îi numesc Goga (pl. Goghi) 9i al 
•âror nume s'a perpetuat în toponimie. Din aceasta populatie· 
r mâneascâ azi au ramas numai câteva elemente prin satele : 
Râgotina, Sumracovti, Vrajogranti, Gamzigrad, Zvezdan, Osnice, 
:Planinita, ~livar, Lenovat, Vârbovat, Bacevita 9i Lasovo 3

• 

urentul cosovean a urmat cursul râului Resava, a trecut apoi 
prin strâmtoarea Straja, 9i în Valea Timocului Negru a populat 
' Ô.teva sate ca: Zv~zdan, Râgotina, îârkovat, Negotin, etc. 
Pretutinderii ace9ti metana9ti s'au ferit de locurile deluroase a9e
zându-se în câmpie ~. 

1 Si 1 v i u Dr a go mir, VlaMi din Serbia, p. 282. Numil.rul satelor 
r mâne~ti este impresionant de mare in Sudul Serbiei. 

2 M. Mi 1 ad in o v i é, Po7.arevalka Morava, p. 45-46. 
3 J o van C v i j i é, Grundl inien der Geographie und Geologie 11on Ma

r,odo·1ûen imd Alt-se1•b·ien, p. 123. 

4 G. V â 1 sa n, R omânii din S erbia, p. 19. 
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Din tulpina puternicului curent cosovean s'a desprins o ra-. 
mura, care urmând valea :Moravei, a fost ajunsa de metana9tii 
curentului vardarian, plecat din :Macedonia occidentala ; acesta 
a cuprins împrejurimile Prilepului, Bitoliei, Ohridei, Debarului 
.9i Norciul Ghilanului 1. 

:Metana9tii curentului varda1ian 9i ai grupei de Cosoveni 
au urmat cursul :Moravei, spre Nord, pâna la Belgrad, unde nu 
·de multa vreme, ei formau majoritatea în cartierul Palilula. $esul 
dunarean, dela Smederevo 9i pâna la Gradi9te, a fost populat de 
ace9ti emigran}i, cei mai multi Bulgari 2• 

Fragmente importante ale ëurentului vardaro - cosovean 
au. parasit :Morava 9i au trecut în câmpia Ni9ului sau în depre
siunea Zaplanje. De acolo, elemente sporadice au emigrat spre 
Nord 9i, pe vechiul drum roman, s'au strecurat prin strâmtoarea 
Gramada, în câmpia timoceana ; - urmând acela9i drum au ie9it 
în câmpia Zaiecearului. Aci au fost durate sate ca: Sicole 9i 
·Cioconari, de metana9tii din Prizren 3 ; Lasovo, Planini}a 4, Vra
tarni}a 9i Veliki Izvor 5, de cei din Tetovo sau Topli}a. 

Prezen}a unor numiri toponimice române9ti în jude}ul 
Knjazevac, pe . cursul superior al Timocului, este elocventa. 
Nume române9ti de râuri, mun}i 9i dealuri, ca Migiora 6, Peri9, 
Vlahova, :Mârgelat (Mergelat), Vla9ko Polie, Aratova, $erbanoyti 
{unul din cele mai vechi din acest jude}), Balta Berilovi}ei, Pa
ji9te 7, Vla9kodolski Potok, Bercinov}i, Candeli}a, Udre9ti, Ursuli}a, 
1:umba, Tumbari, Bandul, Singuri}a, Jivul Potok, etc., toate 
.aceste numiri . roinâne9ti atesta existen}a unei popula}ii române9ti 
care a fost asimilata. Numai argumentele acestea toponimice 9i 
prezen}a câtorva reprezentan}i batrâni ai popula}iei române9ti 
-:-eum sunt câ}iva în satul Plujina 8-sunt concludente în acest 
sens 9• Curentul !!1-etanastazic plecat din Zaplanfe spre Nord a 

1 J o v an C v i j i<:, La P é11i11;i1le B alcanique, p. u7-u 8. 
2 Idem, Metanastzilka kretan fa, p. 9 ~i 22 . 
3 M. S t a no j e v i é, Z bornik pritof{a za poznava'/lfe Timoéke J(rajine, 

p . 5-8. 
4 If.idem, p. 66--69 !iÏ 73. 
6 St. Rom ans k i , R omâni t e mefd·u Timoh i M orava, p . 55. 
8 Sil v i u Dr a g o mir, · Vlahii ~i M orlacii, p. 90. 

7 I. Mi j u § k o v i é, Knjaùvaéki okrug, p. 54, 56 17i 76 . 
8 D. J o van o v i é, I z T imoéke Krafi'lle, p. 174. 
9 M. Stan o j o v i é, Zaglavat., p. 31 , 6 1, 72-73 11i 180 ;. dupa Da, 

ni ci é, Rjeén ik iz knetvnih starina srpaskih p . 36 ; St. No v a k o v i é, Selo, 
p. 31, ~erbanovti este nume românesc. D a ni{· i é afirma ca ràdacina Ber a 
numelui Bercinov\i este de obâr~ie româneasca !li este veche. 
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l iat contactul dintre Româmi care veneau din spre CarpaÇi 1 

~i Aromanii, ce veneau din spre Sitd, de pe Balcani 2• 

In r386, Turcii cucereau Ni9ul, dar la r387 au fost învin9i 
1 t Plocnik. 0 coalitie · cre9tinà se puse la cale, dar ea se sfa.-

mà în Câmpia Mierlei (r389) . Mucenicul dela Cosovo, bàtrânul 
·n z Lazar, î9i gasi moartea în lupta. ·Cu acest eveniment tragic 

încheia un capitol glorios din istoria Sârbilor. Epoca urmà
r , a epigonilor, de9i e cunoscutà ca epocâ de înflorire cultu-

Ht, nu se poate afirma acela9i lucru sub raportul politic, câci 
epoca vasalitatii umilitoare. 
Faptele de arme, care au împodobit viata eroica a cne-

1'. ului Lazàr, n'au fost singurele; demnà de laudà este solicitu-
lln a sa pentru cele ve9nice. A zidit o mânàstire de o rarà fru

rnus te arhitectonicà, a înconjurat-o cu un brâu puternic 9i a 
llZ strat-o (r38r) 3 CU numeroase sate, aproape toate situate 
11 re Mlava 9i Morava 4• Dar despre nici unul din ele nu avem 
ir , de ce neam erau locuitorii lor; Mutuloytii e singurul sat, 

' r poate fi socotit românesc, dupa numele sàu. Aceia9i obâr9ie 
poate atribui sàtului Bunei, de lângà Branicevo, donat mâ

tirii Drenea, la r382 5• 

In r380, cnezul Lazar donase o serie de sate mânàstirii din 
drela, a9ezata într'o clisurà de o frumusete sàlbatecà, nu departe 

cl satul CU acela9i nume. Nid de data aceasta, din laconismul 
hdsovului, nu reese originea locajtorilor din satele dàruite 6 . 

Statut sârbesc supravietui înfrângerii dela Cosovo 9i avea 
pune Nicolae Iorga - sa umbreascà tot mai. mult, pâna ce 

viturile Turcilor venirà sa prefacà împàràtia în tara Craiului 
ac~asta în pàmântul Despotului 7• 

1 S. Dr a go mir, Din trerntul oierilor màrgineni, p. 227. Românii 
111 rglneni l1i poenari veneau din preajma Sibiului eu oile lor pâna la .Paneiova, 
Ill rica Alba, Opava !ji Debeliosa (Banat). Aeeste loeuri ofereau adaposturi 
nlde în timpul iernii, de aeeea de foarte multe ori ciobanii iernau aeolo. 

2 G. V â·l sa n, .komânii din Graina Serbiei, p. 189. 
3 K. J ire ~ e k - J o v an R ad o nié, lstori;a Srba , II, p. 93 . La 

L nvanita a fost înmormântat enezul Lazar. Mânastirea fiind puterniea a servit 
(\ eetate, p. 130-qo. · 

4 Fr. M'. i k 1 os i eh, Mont4menta serbica, p. 196-199 ;. cf. Via fa lui 
(.a strr, în Glasnik, :XXI, p. 16o-16I. 

5 Sil v i u Dr a go mir, Vtahii din Serbia, p. 294. 
6 Fr. Miklosieh, op. cit., p. 194. 
7 N. Iorga, Lupta pentru stdpânirea Vidi1111lui fo z365-z369, 

V· 964; Dimpotriva, spune P. P. Pa il ait es eu. Mircea cel Bâtr4n, p. 210, 
,.Serbia a eontinuat sa existe ea stat autonom. sub fiul lui-Lazar, ~tefan, eare 
u fost ehiar mai pu ternie l1i eu tara mai mare deeât tatal sau". 
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Urma9ul lui Lazar a fost Stefan. Datorita conjuncturii poli
tice ~i a încuscririi cu Baiazid, el ramase succesorul tatalui sau. 
In 1391, tara sa suferi o noua amputare ; cetatea Golubat fu 
luata de Turci. Astfel 9i din spre Est, pre!'iunea turca se facea 
tot mai simtita . Mlava fâcea hotar între statut sârbesc 9i împa
ratia Otomana 1 . 

La moartea lui Baizid Ilderim, urma9ii sai, cei patru fii, 
începura a se razboi pentru tron. Consecintele acestui rasboiu 
fratricid au fost grave §Î poate ar fi fost fatale tânarului im
periu otoman, dacâ o coalitie cre9tina ar fi început o noua cru
ciata contra Turcilor. Unul din fii sultanului Baiazid, Musa, a 
trecut la Mircea, venind pe Marea Neagra. Domnul român, ,,ma
rele erou necredincios", cum î1 nume9te un cronicar turc, 1-a 
primit §i 1-a adapostit câtva timp, apoi 1-a trecut Dup.area 9i 1-a 
a9ezat, probabil, la Silistra 2• Musa gasi un sprijin în fiul lui 
Sracimir, Constantin, 9i în unicul fiu al lui $i9man, Frujin. Cei 
trei fii din ,,os de domn':, alcatuira o armatâ de Români, Sârbi 
9i Bulgari ; cu ea 9i cu ajutorul lui Mircea, Musa ataca pe .So
liman, dar fu învins. Atunci s'a retras la Vidin, apoi la Golubat. 
cetatea pe care $tefan Lazarevici o recucerise între timp. Aci,. 
în cursul iernii anului r4ro-r4II 9i-a recrutat alti 09teni, mai 
ales ,,o mare multime de Români" 3• Intr'o noua lupta Soliman 

-1 Johann v . H'. am m _e r, Histoire de l 'empire ottoman, I, p. 306 ;. 
K. J ire ~ e k, lstori ja Srba, vol. II, p. 95. Sigismund aflând sfâr§itul bll
taliei dela Cosovo socoti momentul prielnic sa încorporeze Serbia-pe care o· 

numea f'egnum nostrum Rasciae-Ungariei. Turcii i-o luara înainte ocupând ce
tatea Golubat (Galambocz sau Tanbersburg in de Serbej în documentele 
maghiare). 

2Nico1 a e I Q r g a, Cronicile t u,.ce~ ti , ca ü vor pentru Isto f'ia Ro
m:îniloY, p. 4. 

3 Cronica bulgarii scriind despre lupta dela Cosmedion o confunda eu cea 
din l 41 I , când :Musa a fost învingiitor; cf. J. B o g d an, Ein B ei frag zu,. Bul
garischen und Serbischen Geschichtschf'eibung, în Archiv fü r slavise/le p:,ilologie, 
XIII, p. 535• Prin urmare nu poate fi vorba de lupta din 1410, la care un rol 
precumpanitor 1-au avut Ron1ânii lui :Mircea, în frunte eu nepotul sau, Dan II ; 
autorul cronicii anonime n 'ar fi trecut eu vederea tocmai participarea acestora 
din urma ; cf. P. P. Pan ait es c u, M ircea cel Bdtrân, p. 314-315; §i 
317-219, pentru abtinerea lui :Mircea dela lupta din l4II . Dar faptul cli 11utorul 
cronicii amintite mentioneaza pe Români alaturi de Bulgari §i Sâi:bi, .precum 
lji fapt~l ca Musa în iarna anului a stat în tinutul Golubat-Balcani, îndritue§te 
pe istoricul sârb R . Ag a tan o v i é, Odnosaji l zmedju S f'bi je .i Bugaf'ske, 
od XII-XV veka, ultimele pagini ale studiului, sa presupuna ca ridicarea ,.marei 
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fu biruit, iar Musa deveni stapân necontestat al imperiului din 
E ttropa 1. Doi ani dupa urcarea lui Musa pe tronul sultanilor; 
fn tinutul dintre Timoc §Î Morava izbucni o râscoalâ. Frunta~ul 
i era un fost rival al lu1 Musa, Hamuz Beg. Centrul sau era la 
vrljig ~i Sokolica (Banja de azi), unde Musa sosi în cea mai 

Ill re grabâ, îl prinse pe rasvratit §i-1 omorî.-Este un nou caz 
cl separatism, de data aceasta în cuprinsul imperiului otoman, 

re se manifesta între Timoc ~i Morava. · - Râscoala pare sa 
fi cupr1ns ~i regiun~a Vidinului; în acest sens trebuesc întelese 
•twintele cronicarului turc A~ik Pa~a Zade, care relatând sedi
tiunea lui Hamuz, spune ca Musa, dupa ce obtinu tronul, veni în 

idin §Ï-1 supuse, ca ~i pe celelalte cetati vecine 2• Moartea lui 
Iamuz n'a mântuit poporul de pedeapsa lui Musa; în semn de 

r zbunare, sute de familii au fost luate §Ï deportare spre inte
.i ml imperiului, de unde nu s 'au putut întoarce decât dupa 

m artea: lui 3 • 

La moartea lui Stefan Lazarevici (19 Iunie 1426), regele 
~igismund al Ungariei se declara bucuros sa rect~noasca pe Djuradj 

rankovié de Despot al Serbiei, însa eu conditiunea ca cetatile 
ograd §i Golubat sa-i fie cedate, spre a le întari împotriva 

'l'urcilor 4• De aceea, el trecu Dunârea, în Aprilie 1428 9i î~i 

fndreptâ toate fortele spre cetatea Golubat, spre a o cuceri, dar 
Sn ercarea sa a ramas fâra rezultat, câci pârcâlabul Ieremia §tiu 
' apere viteje§te. Sub zidurile cetatii, Ungurii fura biruiti de 

'1' 1rci, iar Ieremia deschise portile cetatii ~i o predete învin
torilor (Mai 1428). Dupa aceastâ noua înaintare a Turcilor, 

potul sârb î~i muta din nou hotarul la Vest de Mlava 5• Noul 

111u l ~Jmi " , de eare vorbe~te eroniea, sa ,se fi fa.eut într 'un îinut unde cele trei 
p p o.re traiese laolalta . Aeel }inut, nu putea fi altul , deeât Golubat-Balcani, 
11 a<l :.\'fusa a· iernat în eursul anului 1410-141!. Parerea istorieului sârb ne-o 
l n~ u ~iin i}i noi ea fiind judicica~iL 

1 N . l or g a , Geschicht e des osmanischen Reiches, I. Band, p. 352-353. 
2 G 1. E 1 e z o v i é, Turski izt•o·ri za istori f" ]ugoslo11ena, p. 13 ; K. 

J 1 r e c e k, ·l storia Srba, p. l l 7. Unele cete jefui ra p âna la Branicevo. 
3 D. J o va n o v i c, lz ï ïmol R.e J(raj ine, p 155· 

· 4 M. Vukcevié, op. cit ., p. 311; l. Mine a, Principateleromâne 
,1 poli tica o·rientald a fmptlratu lwi Sigisn;und, p. 189. Prinîntelegerea dela Tata 
<llntre St. Lazarevié ~i Sigismund, aeesta se obliga a-1 recunoa~te pe cel dintâi, 

11.1 1 espot, eu eondi}ia sa fie recunoseut de suzeran. 
5 :r.L V uki c evié, op. cit. , p. 3n; L. J . Stauojevié, Stari 

rps l~ i rodoslwi i let opisi, p . 29·1, Ieremia abiid Golubaz et tradidit se Turcis 
populati sunt Branihovo; I.1\1! in e a, op. cit. , p . 190 . In lupta del a Golubat 

16 
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hotar a dainuit pâna la 1527 ; în acest an, Turcii ocupând ~i ce
tatea Branicevo, el fu împins la Morava 1 • 

Din epoca ultimului Despot al Sârbilor exista o mentiune
a treia pâna acum - despre Românii din districtul ·Kueevo. In 
hrisovul din l Septemvrie 1428, Djuradj Brankovic, confirmând 
ba~tina cclnicului Radie, îi daruia ;;i satul Vlahilor Radivoeyti, 
împreuna cu satul Vlahilor numit Co~arna 2• 

Victorioasa înaintare a lui Iancu Huniade ;;i pacea dela 
Szegedin (!unie 1444) a avut darul sa redea Despotului sârbesc 
nadejdea de a-;;i reface tara. Stapânirea sa a fost din nou extinsa 
spre Est, pâna la Miroci, ;;i cetatea Golubat redeveni posesiunea 
sa 3• Stapânirea asupra acesteia avea sa dureze înca un deceniu. 
La 1459, Turcii luara ofensiva hotarîti sa cucereasca Beogr.adul 
;;i sa desfiinteze statu! sârbesc. Dupa cum relateaza cronicarul 
turc Drusun Beg, au fost cucerite mai întâiu cetatile dela Est 
de Morava, una pe Resava, alta pe Mlava, _;;i apoi GolubaJ. Ce
tatea era bine întarita ;;i aprovizionata de pe malul opus, de aceea 
Turcii i-au taiat mai întâiu accesul din spre Banat, iar pe unele 
capetenii le-au câ;;tigat prin daruri bogate. Astfel Golubat fu 
cucerit u~or 4• Dupa aceasta pierdere, soarta statului sârbesc era 
pecetluita; Mohamed a:I II-lea îi dadu acestuia lovitura de
cisiva : Smederevo, ap()i Beograd au fost cucerite primul în 
cursul aceluia;;i an, Beogradul la 1521. 

Stapânirea turceasca 

Turcii nu au modificat limitele provinciilor, sau tarilor 
cucerite, exceptând unele cazuri neînsemnate, ci le-au lasat a~a 
cum le-au gasit ; la început le-au zis sangiacuri, apoi pa~alâcuri. 

au murit cnezii dela Màciuca11ul de Jos, Roman, fiul lui Cosa,_ 1li M:ihai, al 
lui Fare~, apoi 1li vreo 200 oameni de ai lui Dan al II-lea, care participase 
la lupta eu 6000 de Români; K. J ire ce k , Istorija Srba, preveo i preradio 
J o van _ Ra do nié, II, p. 139'--140. Golubat a fost atâ.cat 1li în 1432 iii 
în 1437; satele dimprejur, dar mai ales Pojejena au avut mult de suferit. La 
1481 pumitru J ac11ici stramutii în Banat câteva mii de familii din-regiunea 

Golubat în Banat. 
1 L. I. St on o je v i c , Stari srpski rodoslovi i letopisi, p. 23I. 
2-s. Dr a go mir, _ op. cit. , p . 294. . __ _ 

a Kons t . J ire ce k , Istorija na Balgarite, p. 281 ; cf. Fr. Pa 11, 

Autour de la croisade de Varna .. , p . 13. 
4 Gl. ElezovU, op. cil. , p . 58 ; cf. Stanojevit, op.cit., p. 178. 
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La fel s'a întâmplat ;;i cu Vidinul, apoi cu Beogradul. Sangeacul 
de Vidin avea acelea;;i hotare ca ;;i }aratul lui Sracimir ; ele au 
iâmas neschimbate pânâ la prima rascoala sârbeascâ. In de-
crierea geografului turc Hagi Calfa, dela sfâr;;itul secolului al 

.XVII-lea, sunt men}ion~te ora;;ele din cuprinsul sangiacului de 
Vidin. Cele dintre Timoc ;;i Miroci sunt : Fetislam, Esfe1lig, 
( vrljig, Svilainat) ;;i Gegerzinlik (Golubine), la Sud de Poftile 
de Fier; aproape fiecare centru era re~diri}a unei nahii, care 
orespundea unei plase 1. Astfel sangeacul de Vidin avea urmâ

toarele nahii : Vidin, Lom, Zagora, Gironia ( ?) îârna Reca, Fe
t islam, Banja ;;i Svrljig. Recunoa;;tem prin urmare în regiunea 
'l'imoc-Morava, doua nahii; îârna Reca ;;i Fetislam. Din pa;;a-
1 cul de · Beograd faceau parte trei nahii, între Morava ;;i Miroci : 
Ram, Pojareva} ;;i Poreci 2• 

· Vreme de aproape doua secole nu se cunosc evenimente 
mai importante privitoa1e la regiunea dintre ',fimoc ;;i Morava . 

àlatorii care mergeau spre Constantinopol treceau pe vechiul 
.drum roman, care atingea tangen}ial regiunea amintita. Un alt 

rum în evul mediu era cel comercial, care ducea dela Raguza 
la Vidin, dar ;;i acesta ocolea }inutul timocean. Al treilea drum 
t t. margina;;, era pe Dunare 3• 

Din lunga perioada de tacere se cunosc doua institu}ii : a 
martolosilor ;;i cea a cnezatului. Prima era consti~uita din ele
m nte ba;;tina;;e, cu scopul de a se face paza }inutului. Ei erau 
r ;;tini ;;i luptau ·mai ales contra haiducilor. Locul lor era pe 

drumuri ~i la trecâtori. Serviciul lor era rasplatit prin scutirea 
11'.1.rilor. Organiza}ia martolosilor era numai în îârna Reca. 

In Craina, Cliuci ;;i Stari Vlah, institu}ia cU:ezatului s'a pa
trat într' o forma deosebità de organiza}ia cneziala din Penin
ula Balcanicâ~ In aceste doua }inuturi române;;ti, cnezii aveau 
lr pturi dupa ,,legea valahà". De aceea pa;;a din Vidin înainte 
l a lua vreo màsurà, ;;i care-;;i avea repercusiuni asupra }inu
ului timocean, trebuia sa consulte în prealabil pe cei doi cnezi 

l St. Nov a k o v i é, ·Hadji J(al/a ili éat ib éelebi, p . 2I. 

2 Anton v. Wei n g art eu, Über Serbien, zweites He/t, p . 176. 
3 S t . Nov a k o v i é, Bele5ke doktora Brauna iz srpskih zemalja od 

/(Off . t 669; cf. J . Toni i é, Opis dva putovanja preko balkanskoga poluostrva 
/ ranci4skog pos.Z,anka de X-eu , god· 1621-1626. 0 bogata literatura asupra ca
ltltor llor care au cutreerat Peninsula Balcanica în evul mediu se gaseiite la P. 

n t k o v i é, P.utovanfa po balkanskom poliictoka za. srednjega veka, Knjiga 
L li . LXII, C, CXXIV, CXXIX f?i XCXX. 
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români din Negotin 9i CJadova, fa.ra avizul carora masura sa era 
neavenita. Functiunea de cnezi se mo9tenea din tata în fiu 9i 
acest drept ereditar, confirmat printr'un berat de sultan, s'a 
menpnut în Craina pâna în secolul al XIX-lea, iar în Stari 
Vlah pâna în secolul al XVIII-lea 1. 

Deosebit de aceasta institutie mai era 9i cea a voinicilor. 
Ace9tia se bucurau de imunitatea fiscala 9i juridica, iar satele lor 
erau scutite de conac. In fruntea organizatiilor voinice9ti erau 
9efi care se bucurau de autoritate printre tarani. De cele mai 
multe ori ei serveau ca rânda9i în grajdurile imperiale sau la 
vreun pa9a mai însemnat 2• 

Cât de puternic era înradaeinat dreptul românesc în tinutul 
dintre Timoc 9i Morava se poate constata dintr'un canun-name, 
alcatuit de Soliman Legiuitorul la începutul sec. al XVI-lea·, 
poate la 152r. In acest codice de legi s'a pastrat 9i dreptul ro
mânesc. Pentru importanta sa î1 redam în întregime: ,,Vlahii. 
din Branicevo 9i Vidin sa nu ptateasca nici haraciu, nici ispeµge ; 
sa fie scutiti 9i liberi de orice date, nicio . <lare de munca sa nu 
dea. Gloabe 9i pedepse sa plateasca. Din gloabe 9i pedepse pe 
care le dau sangeacbegului, cnezii sa ia zeciuiala. Amintitii Vlahi 
din cinci case sa dea un tancier :-Ace9tia sa facil, de straje în lo
curile deschise ; daca se ive9te du9manul, toti Vlahii voinici ca 
calareti vor însoti pe musulmani. Dela fiecare casa sa se dea 
anual sangeacbegului câte 85 de akce 3 • 

. 1 Vu k St. Kara d j i é, Danilo Aleksijevié i k11ezovi Karapandjiéi~ 
p. 284-288; cf. R . D j u rd je v, NeSto o vaskih starjesinama pod turskom 
upravom, p. 53-54; cf. Chopin - U b i e in i, Provinces danubiennes, p. 272. 

2 S. S. Bob e e v, Coup il.'œil sur le régime 1uridique des Balkans sous · 
le rigime ottoman, p. 188. Pentru alte tinuturi din Peninsula Balcanieâ dar mai 
ales din Albania, vezi Fr. No pts eh a, Die Herkunft des Nord-Albanischen 
Gewohne·it-recht des Kanons Lek D11kazinit, p. 371-375, în ZeitscJ1rift für 

vergl. Rechtswissenschaft, II-III. Pentru institutia voiniciei vezi St. N ·o
v a k o v i é, Stara srpska vojska, p. 33. 

3 B ranis 1 av D j u rd j e v, op. cit., p . 58-69. Aeest text a fost pu
blieat mai înainte de é i r o Tru h e 1 ka, Histori éki podloga agrarnog pitanja u 
Bosni, p. 156--157, împreunâ eu alt eanun name (datat din 1687), eu privire 
la Vlahii din Smederevo. Roinanis.tul eroat Petar S k o k, reeenzând luerarea 
lui Dr. Karel Kadlee, Valasi a valaske pravo .. , faeea la rândul sau . 
u.n alt studiu întitulat : Ceska knjig~ a vlaskom pravu. La p. 302-304, autoru.1 
reproduee ambele eanun name, de astâ data eolationate !ji corijate împreuna eu. 
é. Truhelka. La sfâr!jitul textelor trage eoncluzia ea, Vlahii mentionati în. 
am.bele eanun name sunt pastori, agrieultori, sau îndeplinese funetiunea de voi-
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Deosebit de acest privilegiu, Craina :;;i Cliuci, s'au bucurat 
1l autonomie perfecta; aveau cnezii lor eu drept ereditar, din 
v h a familie Carapangea. Begul din Cladova se multumea sa 
pdmeasca tributul anual fara a interveni hi administratia celor 
l nl tinuturi; de aceea nu era permis niciunui Turc, fie calator, 
p hiu, sau oricine ar fi, sa se a:;;eze, sau sa stea mai multa vreme 
Il tinuturile amintite 1. 

Daca autonomia acestor tinuturi le-a fost acordata încà 
(\ l ucerirea lor sau mai târziu, nu se poate preciza 2• 

Fentru sec. al XVII-lea existii jnsa o altà mentiune despre 
mânii·dintre Timoc :;;i Morava. La r696, contele lVIarsigli, în cala
ia sa pe Dunàre, îi întâlne:;;te pe malul drept al Dunarii dela 

P rtile de Fier :;;i pâna la Vidin. Ei vorbesc, spune Marsigli, ,,ru-
1nu11iset" 3. 

Primul rasboiu austro-titrc 

Unul din evenimentele importante din istoria Sâ rbilor îl 
c• nst itue victoriile armatelor austriace :;;i -patrunderea lor în spre 
Hud, pâna în Câmpia Mierlei. Un frey-corpus-o formatie para
it !litara din voluntari sârbi-trecu în Craina eu gândul sa ras~ 
• \l pe cre:;;tini . Incursiunea voluntarilor sârbi nu a avut ra
t 11 t . Cum se va vedea difi"'"'desfâ:;;urarea ulterioara a evenimen-

1 11 r , în timpul actiunii lui Cocea, sau în primii ani ai revolutiei 

111 1; îO: ce prive11te origina lor , aceasta e fâra îndoiala slav a (sârbeascil.) . Dar 
l at procedeu , de a identifica eu Sârbii pe Vlahii din documentele emanate din 

1111L1 lnri ile regilor Serbiei medievale 'este înd.eob11te cunoscut, cf. S . D ra g 0-

111 i r, Vta.hii din Serbia, p. 283 l?i 286. J,a nota '2 , care însote~te textnl pub licat 
d r . é. T .. se face mentiune ca , canun namele care se refera la Românii din 

ti r ul~evo ~i Vidin, este cel m a i vechiu cunoscut pânà azi. Acest fapt este de 
Ill r 1111por tanta. întrucât credem cà no t iunea <le Vl ah în epoca întocmiri i 
1•1 nun namelui nu -11i pierduse înca sensul sàu etnic. Suntem îndrituiti s a face m 

11 stl't asertit,ne ~i p entru motivul cil. l a 1 4 28, cum acest lucru s ' a v àzut mai 
1111lnte , Românii erau mentionati într ;un d ocument al lui D j u r a dj B r a n-

v i é; d e asemenea la s fâr11itul secolului a l X VII-lea, ei ·e rau trecuti în in
~ 1nnl'trlle de calat or ie ale contelui Marsigli . lntre acest e doua d ate credem cà 

l 01n llnii dintre T imoc ~i Morava n ''.lu disp arut cu desâvâr!'jire. Pe de a!ta part,e 

• 111 i cunos~ *i a lt e cazuri de legifernre a dreptur:lor rom âne 7t i de 'c atr<= 
ol mnn ce! Mare, cf. C. i..:. Giurèscu . I stor ia Rolllâni lor. II1, p . ;340. 

l ll . J o va n ov i é , Orna Reka , p . 1 89 . T rad iF a vorbe~te de f iica 
11 uul s ulta n E mina, c:ire fiind h<;>lnavà ~i - a gasit leac in Crain:i, de aceea acest 
( lnn t a primit privilegiul de a fi autonorn . 

2 L . Ranke, Die S erbische R evoli.t t ion, p . 7. 

3 M a r si 1 i , Dr11111/1·i·11 s Panr111ico-klysi c11s , p . 58. 
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na}ionale dela r804-r8r3, ecoul lor a fost redus. Explica}ia 
acestei rezerve, sau fodiferen}e, · sta în faptul di atât Românii. 
cât 9i Bulgarii, ace~tia eu mici excep}ii, erau straini de cauza 
Sârbilor din $umadia 1• 

La trecerea Sârbilor în Craina, Turcii din Cladova s'au. 
înspaimântat într'atât ' de Sârbi, încât au cerut lui Veterani sa 
se predea Austriacilor. Tratativele au început ~i în cursul lor sosi · 
Tôkôly, care salva pe Turci. Ace:;;ta îi surprinse pe $ârbi ~i-i . 

batu crunt, omorî pe unii, iar pe al}ii îi lua prizonieri. 
La aceasta înfrângere a participat 9i ,,falsul despot", George 

Brancovici. El redactase, înca pe când se gasea la Or~ova, un. 
manifest adresat popula}iei cre~tine, ÏJ?.vitând-o la rascoala contra. 
Turcilor spre a restabili ,, vechiul despotat al stramo9ilor sai" -
Brancovicii. Dupa e~cul dela Cladova, el reveni la Or~ova. 

Cladova a _fost parasita 9i de Tôkôly, deoarece se temea de
o învaluire din spre Sud. Intr'adev:ar, presupunerea sa era în-
temeiata : la 24 Septembrie r689, cetatea dela Ni~ a fost cucerita 
de catre Ludovic de Baden, iar de aci a~matele austr!ace s'au. 
îndreptat spre Cladova ; aflând de retragerea ltii Tôkôly, Ludovic 
de Baden ~i-a continuat mar~ul spre cetatea Vidinului, l'e care 
o cuceri. Dupa aceste succese stralucite, el se reîntoarse la Cla-
dova, unde fa.eu un pod peste Dunare 2• Aci chema pe George 
Brancovici, sub pretextul ca ar vrea sa ajunga la un acord asupra 
unor _proecte pentru viitor. Convins de cele coÏnunicate, George 
Brancovici s'a dus în cetatea Fetislamului, unde fu arestat 9i. 
trimis în Banat. Austria plànuia anexarea }inutului dintre Timoc 
9i Morava, de aceea inten}iile ei eu ale lui Brancovici nu se po-
triveau; d.ecât un }inut rava~it de rascoala, era preferat unul 
pacificat. 

Ocupa}ia austriaca, prima, a }inµt aproape un an: din Sep
tembrie r689 pâna în August r690. In primavara acestui an,. 
armatele austriace începura sa se retraga, mai întâi din spre Sud ;. 
cele din Craina 9i îârna Reca aveau misiunea sa ocroteasca re
tragarea, de aceea au fost ultimile care au abandonat }inuturile 
cucerite. Drumul urmat de Austriaci pare sa fi fost: Vrajograna},. 
Podgorti, spre Morava, iar de aci spre Nord. · · 

l D. J o van o_ v i é, op. dt., p. 199. 
2 Vu k St. K ara d j i é, B i /jege za iiluzak u srpsku istoriju nasega• 

vt'emena, p. 362 ; cf· S. Dr a go mir, Fragmente din ct'onica lui George Bt'an
covici, p. 4-7. 
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Luptele clintre Turci 9i Austriaci, dar mai ales pustiirile sa
vâr9ite de armatele de lefegii ale lui Tokôly, au silit pe locui
tori sa se refugieze în munti, sau sa treaca Dunarea, în Banat 9i 
'fara Româneasca . Concomitent cu bejenia locuitorilor dintre 
Morava 9i Timoc, se petrece un alt fenomen : migratia elementelor 
uclice câtre Nord. Acest fenomen este cunoscut, în istoria Sâr

bilor, sub numele de ,,marea migratie". Ea a luat na9tere în 
urmâtoarele împrejurâri. Dupa ce Austriacii §J-au stabilit ho-
arul sudic dincolo de Câmpia Mierlei, populatia cre9tina la ada

postul armelor protectoare a sa vâr9it cruzimi 9i devastari în 
rândurile populatiei turce9ti. Curând însa, Austriacii urmau sa 
nbandoneze aceste tinuturi. Patriarhul clin · Peé, Arsenije Crno
jevié, aflând intentia Austriacilor, a îndemnat populatia cre9-
t ina sa se refugieze în Austria. Un numar impunator, evaluat 
la 37.000 de farnlÎii, 9i-au parasit vetrele în nadejdea ca vor gasi 
1.m trai mai liber 1• îinuturi întregi au ramas pustii de pe urma 
cestor migratii masive. Au plecat deasemenea clin împrejuri

mile Zaiecearului 9i Pojarevatului. Din însemnarile contemporane 
'a putut constata ca alàtµri de Sârbi 9j Bulgari erau Albanezi, 
reci 9i Aromâni. 0 mârt_urie clin prima jumatate a secolului 

1 XVIII-lea arunca o luminà mai clara asurira situatiei în care 
gasea u bisericile clintre Timoc 9i Morava la plecarea Austria

ilor. Bisericile clin Barici-în plasa Golubat, -clin Cruljevita
plasa Zvijd, - clin Desina - plasa Ram, - clin Ciricovat .:_ plasa 

ojarevat, clin Târg în Homoli, Bicotinat în Golubat, etc., sunt 
mintite ca pustiite 9i parasite încât iarba a început sa creasca 
n ele 2• Elemente sporaclice venind clin Sud, s'au înfiltrat în re

giunea clintre Timoc 9i Morava 9i au ocupat regiunile parasite . 
Acesta-i al doilea val suclic, clin elemente, farii îndoialâ, eterogene, 
are au împrospatat mai ales râ-ndurile Sârbilor 9i Bulgarilor. 
'au adaugat acestora 9i Sârbii cire au trecut în Austria, apoi 
'au întors 3• 

1 V u k S t. K a ra d j i é, op. cit., p . 362 . 
2 Ti ho mir D j or d je v i é, StanovniStvo u Srbiji posle Vtl ike Seobe 

'I 0, god , p . 4-8. 
3 ?rt . Mi 1 ad in o v i é, P ozareva tka Morava, p. 44. 



248 TH. K. TR.:\.PCEA 

Al doitea rdsboiu austro-tiirc §i ocuparea ,i.nutului 
dintre Timoc §i Morava. 

La aproape trei decenii, dupa pacea dela Carlovat, armata 
austriaca, sub comanda generalului Eugeniu de, Savoia, din 
nou biruitoare, ocupa pentru a doua oara tinutul dintre Mo
rava 9i Timoc. In 1717, o armata austriaca, venind din spre 
Smederevo, cucerea Pojarevat, Tribrod 9i Cuceaina, în timp ce 
Turcii paraseau Culici, Ram 9i Gradi9te, îndreptându-se spre 
Ni9. Pe urma acestora au venit 9i · Austriacii, care, trecând prin 
strâmtoarea Vrajogranat att înconjurat 9i apoi au cucerit ceta
tea Ni9 1. 

Prin pacea dela Pojai:evat, Austria anexa un teritoriu la 
Est de Morava CU urmatoarea granita : începând dela confluenta 
Timocului cu Dunarea, linia de hotar, dintre cele doua impetii o 
forma râul Timoc, pâna la varsarea afluentului Iela9nita; d,e_ 
aci granita continua pe cursul acestei ape, pâna într'un punct, 
numit Glogovat, iar de acolo la muntele Stol, îmbrati9ând izvoa
rele râurilor ;Bela Reca 9i Luca; dela Stol, linia era aproape · dreapta 
spre Sud, pâria în apropierea ora9u1ui Cru9evat. In cuprinsul 
acestui hotar, pâna la Morava, erau urmatoarele districte: Kljué 
(în hara lui Official Langer nu-itrecut), Craina, Crivin_a, sau Crivi 
Vir, Pored, Maidan Pek, Homoli, Resava, Ram, Gradi9te 9i 
Baragim (Paracin) 2• , 

Indata dupa ocuparea acestor tinuturi, pentru Curtea dela 
Vie,na se punea problema administrarii lor. Razboaiele . îndelun
gate au sleit tezaurul austriac; se impunea, prin urmare, redre
sarea finantelor. Era însa o chestiune . dificila : impozitele sa fie 
fixate în raport cu nevoile pricinuite de rasboiu, sau sa fie mai 
moderate. Austriacii nutreau gândul sa ramâna definitiv pe pa
mântul cucerit, de aceea pregateau un sistem de administratie 
capabil sa multumeascii lumea cre9tinâ. 0 administratie pric~
puta putea aduce mari foloase Austriei, îritre altele 9i un spor 
de populatie care s'ar datora emigrantilo'r din împaratia turceasca , 
ce ar fi venit bucuro9i sa gaseasca o viata mai aleasa, scutita 
de samavolnicia Turcilor. Impozite reduse 9i o administratie buna 

1 Sc h e 1 s H'. a u pt m a n n , Gesclii chte der Fetdzüge der J(. K . Armeen 
gegrn TürkM1 u 11t e1· J(onmian.do des P . E . t-' . S , p . 39. 

2 S t . N ov~ k o v i c, N esto o grrmicama aus tr·ifslie okup acie od 1718-

1739, p . 9]'-98 , 1 00 ; Cf. 0 if ic i a 1 J, a n g e r, Serbirn m 1:e'I' J(aiser/iclr e R e
gierttng (\"ez i h a rta a ta~a t .i ,: tudi11l11 i !. 
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r fi constituit, prin urmare, mobilul de atractie pentru lumea 
'r ~tina din Turcia . Intre 1718-1720 administratia 9i justitia 
u. fost militare. In fruntea lor se gasea Iosef O'Dwyer 1. 

Starea aceasta nu putea sa dureze mult ; când o comisie 
laborat noul sistem de organizare a provinciilor cucerite, s'a 

pnrces imediat . la aplicarea lui. 
Inainte de a expune în ce constâ sistemul administratiei 

~l triace, este demn sa fie relevatâ pretentia pe care au formu-
1 ·-o Ungurii dupa cucerirea Serbiei nordice. Ei au cerut ca Ba
ll ul timi;;an 9i Serbia sa fie cedate Ungariei, fiindca terito
J'iil acestea au apartinut cândva Sf. Coroane a lui $tefan. 

E ugeniu de Savoia s'a opus din rasputeri acestei pretentii, 
1l diplomatia vieneza a motivat refuzul în sensul ca antagonismul 
dlntre Sârbi 9i Unguri va produce numai prejudicii ordinei 9i 
1 ni~tei de care au absolutâ nevoie tarile de curând cucerite. Mai 

un con;;iderent pentru care Austriacii nu puteau sa .accepte 
punerea Ungurilor: Francise Rakoczy se gasea la Turci '9Ï 
ntenit îi îmboldea la rasboiu. Când Ungurii 9i-au reînoit 

pr ntiile, diplomatia austriaca a mai gasit un pretext de refuz: 
dtoriile cucerite · erau ale împaratului 9i constituiau ,,ein ab

olutum domenium vel pecunium regium" 2• 

La cererea împaratului Leopold de a se da Serbiei o orga
ttlz tie, o comisie a redactat un proect de organizare a provin
t' Il r cucerite ; el a fost elaborat, mai de graba reeditat, cu mici 
Ill dificari, dupa sistemul de organizare introdus de Ferdinand 
M r y în Banat. Potrivit noilor orânduiri, administrarea Ser-
1 l i ucerite intra în atributia ,,Administratiei"-Administratio-. 

) Il ralul Alexandru Wittemberg a fost numit guvernator -
1 Ju ce i se acorda mai rar-, sau praeses Administrationis. Atri
llu~i'ile sale erau limitate ; orice hotarîre de natura administra
i v trebuia luatâ ,, in pleno administrationis consensu". In cazul 
t u nu se putea obtine unanimitatea, în chestiuni de natura civila , 
1 rau aduse la cuno9tinta celei mai înalte instante, Hofkam-

111 r rat (Consiliu aulic) ; chestiunile de natura· militarâ erau rezol
t de Hofkriegsrat. Chestiunile de politica externa erau solu-

11 11 te de guvernator, care de cele mai multe ori se adresa celor 
1l u. foruri amintite. Administratia nu avea asemenèa atributii . 

1 l>. l'a y l o y i (', A.dmi·uisra1 iP·11a. i crkvc1w pülil-ika aust rifs.~c 11 Srb iii . 
p. 1 l. 

2 Officia l I. ange r , np. cit .. p . i5S:_160. 
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Alàturi de institut1a Administratiei 9i a guvernatorului exista 9i 
o institutie au."{Ïliara numità ,,Subdelegatio sau Commisio in Nec
aquisticis", cu menirea de a semnala toate nevoile ca1e se iveàu 
în Serbia. La înfiintarea Administratiei (r720) au fost numiti 
înalti functionari ,,ex parti militari", graf O'Dwyer, iar ,,ex parti 
camerali", graf Rosenberg. Numàrul 9i rolul militarilor în con
ducerea Administratiei a fost precumpanitor, de9i s'a cautat sta
bilirea unui echilibru de influen}a 1• 

Acest aparat administrativ, elaborat într'un cabinet din 
Viena, de catre o comisie care nu cuno9tea realitatiile Serbiei, 
s'a dovedit curând a fi un mecanism complicat 9i greoiu. Era 
o imposibilitate pentru acest aparat sa rezolve urgent o chestiune ; 
timpul necesar pentru a fi luata în deliberare de administra}ie, 
care la rândul ei de cele mai multe ori se adresa celor douà in
stante superioare din Viena, Hofkriegsrat (Consiliu de ràsboiu) 9i 
H;ofkammersrat (Consiliu Aulic), era mult prea îndelungat, încât 
aceasta rezolvându-se dela sine prin însa9i natura împrej~rarilor, 
facea ca rezolu}ia Administra}iei sa fie tardiva . Acestui neajuns 
i se adauga jafùl 9i incapacitatea functionarilor administrativi, 
fie civili, fie militari. To}i, dar mai ales guvernatorul Wittemberg, 
se bucura de faima unui ofi}er, care 9i-a însu9it arta militara pe 
câmpul de lupta , dar 9i anumite obiceiuri de simonie, completat~ 
de o serie de defecte, ca brutalitatea, betia, jocul de carti. etc. ; 
în ce prive9te chestiunile administrative ~ra incompetent_2• 

Teritoriul cucerit a fost împartit în doua : cel dintâi, la 
Vest de o linie care ar coborî dela gurile râului Pec; drept spre 
Sud, a fost atribuit 4dministra}iei din Belgrad, iar cel dela Est 
de aceasta linie, a fost dat spre administrare lui Graf Ferdinand 
Mercy. Districtele Craina, Crivi Vit, sau Crivina 9i Poreci au fost 
trecute administratiei Banatului timi9an; tot de el apartineau 
9i plasele (districtele) Zvijd, Homoli 9i Colubat. Administratiei 
din Beograd îi ràmânea la Est de Morava, doar districtul Pcija
revat, la care se adaugau uneori 9i districtele . Ram 9i Gradi9te_ 
Aceste doua din urma erau creatii temporare : de câte ori se ivea 
nevoia de bani, ele .erau înfiintate, iar când functionarii din ele 
deveneau ô sarcina grea, erau desfiintate 3• 

Impartirii administrative nu i-a corespuns în acea9i masura 
cea eclesiastica : parofuile dintre Morava 9i Miroci au fost supuse 

1 D. Pa v lov i é, op. cit., p. 11 8-119. 

2 I bidem, p . 124-140. 

3 D . M. Pavlov i é, op. cit., p. 1 22. 
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mitropoliei din Beograd, pe când protopresbiteriatele din Craina, 
Crivi Vir ~i Cliuci au apartinut diocezei din Caram:ebe~. In 1726, 
piscopia din Râmnic a fost trecutâ sub autoritatea moralâ a 

mitropoliei din Beograd. Acestui eveniment _ i se poate atribui, în 
prima jumâtate a sec. XVIII-lea, numarul însemnat de preoti 
români din Craina 1 . 

Conducerea unui district o avea ,, un provizor", ajutat de 
un ,,locumtenens", sau ,,ispan". Functionarii inferiori se numeau 
,,ueberreither", care la rândul lor èrau ajutati de panduri. Pro-
vizorul avea atributii de ordin militar, adrninistrativ ~i ·jude

toresc. Cea mai însemnata era functiunea administrativa 9i: 
• nsta în strângerea darilor. Aceasta operatie provizorul o fâcea · 
jutat de pandur. Justitia se fâcea, pentru pricini marunte, de 

·dtre cnezi, iar în chestiuni maimari intervenea proviZorul. Un. 
r 1 de jandarmerie, recrutatâ din bâ~tina~i, asigura li~tea 9i 
lguranta locuitorilor 2• 

Scopul urmârit de Austriaci, dupa ce faceau cuceriri, era 
se faca repartitia dârilor. Cheltuelile de râsboiu trebuiau com
nsate prin venitul rezultat · din strângerea impozitelor dela 

n ile provincii. Dela aceastâ regula nu putea face exceptie nici 
8 rbia , de$i se urmârea îmbtmâtatirea soartei cre~tinilor. Pentru. 
· repartizarea sa fie cât mai exacta, se faceau, de regulâ, con

riptii. In cuprinsul adrninistratiei sârbe9ti s 'au facut patru_ 
onscriptii; prima la 1718, a doua la 1720, a treia la .1724; pro--

• d ul a fost abandonat pâna la 1735, când s 'a fâcut ultima 
• nscriptie. Prima se referea la Beograd; din alte doua au ramas 
pu~ine date, iar din ultima numai privitor la districtul Paracin_ 

remarcâ însa pentru toate: conscriptiile au fost o parodie, 
ni iuna nereprezentând catu~i de putin realitatea, deoarece lo
·uitorii ~i-au ascuns averile, s'au ferit de agentii. fiscali, sau nu. 
'nu prezentat la recensamânt. Din conscriptiile ramase, excep-

t nd pe cea privitoare la Beograd, nu se poate stabili nici macar 
m1màrul de locuitori, deoarece comunele erau trecut sub numele 

11 Wirth'.', sau ,,Inwohner", sub care se ascundea un numar im-

1 Ios if Popov ici u , Istoria Rvmânilor BdniiJeni , p. 324; D. M •. 
li var a c, M itropoija beogradska oko 1735 god, p . 204. In anul 1723 arhi-

111 ndritul Macarie strângea mHostenie in numele eparhiei Sebe~ului din distric-
1 l liuci, Craina ~i Crivina. 

2 D . Pa v 1 o v i ~ . Adm. i Crkvena poli t ika austri jiska u Srbi ji, p. 178; 
l i , N. Do br es c u, Istoria B is. Rom. din Olt enia in t i-mpul ocupaJiunii aus-
1 y/ Cl, p. 54-55. 
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precis de locuitori. Cercetarile facute în aceasta privinta nu au 
dat înca un rezultat pozitiv. Totu9i, ~9a cum au ramas, cu va
loarea relativa, conscriptiile au darul de a arata macar numarul 
satelor. Astfel s'a stabilit pentru districtul Pojarevat, I7 sate; 
pentru Ram 1 35 de sate; districtul Cliuci I4 sate locuite 9i 7 
nelocuite; Craina 20 locuite 9i II nelocuite ; Crivi Vir sau Cri
vina II locuite 9i II nelocuite ; Poreci cu I5 sate locuite ; Maidan 
Pec IO sate deasemenea locuite; Homoli cu IO sate locuite. Erau 
în total I32 sate locuite 9i 29 nelocuite . Numarul satelor nelo
cuite · este izbitor 9i el se datore9te pe de o parte razboiului, pe 
de alta, fiscalitatii excesive . Aceste doua cauze trebue aplicate 
9i la districtul Resava, unde depopularea a atins cifra maxima : 
din 65 de sate numai II erau locuite' 2• In ce masura au fost 
nefaste urmarile razboiului se poate vedea din urmatoare întâm
plare. Generalul Batté trecând Morava, spre Est, a trebuit sa 
se opreasca, apoi sa :;;e retra,ga din cauza lipsei de provizii 3• 

Impozitele erau doua : Grundtaxe - impozitul fonciar-;;i 
zeciuiala. Criteriul de impunere a variat, totu9i este cunoscuta 
urmatoarea unitate : cel care avea 30 pluguri de pamânt arabil, 
livezi cât 9ase zile de arat, 8 cai sau boi,. trebuia sa plateasca 
20 de fio1ini; . mai târziu s 'a plâtit 9i 22 9i 24 de fiorini . La 
aceasta suma era impusa ,,sesia" întreaga , sa~ casa (Haus) 4• 

Datele care ne-au ramas privitoare la contributia distric
telor dintre Morava 9i Timoc sunt partiale 9i anume ele se refera 
la cele care au apartinut Administratiei din Belgrad. 

ln fiorini2 pe anii: 
Districtul 

1722 1723 1 1724 1 1725 1 1727 1 1730 1 1732 

p ojarevat . . 6291,30 8800 7 1.00 

1 

6900 

1 

7600 8900 8000 
Ram; .. . . 4280,55 % 3982 3982 3267 7100 9000 8100 
Griidi~te . . . - 310 2 2538 

1 
2952 

1 

- - -
i 

In anul I7I9, ploile îndelungate au pagubit recolta, de 
aceea a fost un an de foamete 9i lipsa . Nevoia i-a împins pe multi 

1 D. P a v 1 o v i é, F inansije ·i p rivreda za a11s t rijske vladavine u Srbi j i 

Od 171 8-1739 {(Od. , p. 3-4. 
2 St. No v a k ov ié, op. cil . , p. roo ; cf. Of î i c i a l I ,a n g er, op. 

ci t., p . 192 . 

3 D. P a vl o vié, op. cit. , p. x sqq. 
· 4 Ib·idern, op. cil. , p. 38- .p . 
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â-~i paràseasca vetrele 9i luând eu ei tot ce puteau, s'au refu
giat - daci.i nu ar fi paradoxal - în Turcia, unde aveau nàdejdea 

gaseasca un trai niai bun 9i o situatie mai putin vexatorie 
clin partea agentilor fiscali . Exodul a luat proportii importante; 

tfel satele Mustapici 9i Mi9lenovti au fost parasite aproape în 
ntregime; în districtul Pojarevat destararea a fost mai întensa, 
' ci nu mai putin de r46 de familii, eu tot avutul lor mobil, au 
lu t calea bejeniei. Situatia a devenit atât de îngrijoratoare, 
n ât însu9i guvernatorul Alexandru Wittemberg sezisat de pe
i lul pe care-1 prezenta acest exod pentru finantele Austriei, 
t dispus ca celor doua districte la Est de Morava - Pojarevat 
1 i Ram - impozitul sa fie redus CU 900 fiorini 2• 

Contributia anuala a Serbiei a sporit din an în an : în r7r8, 
• se ridica la 22.704 f.iorini, pentru ca la r727 sa atinga enorma 
11ma de rrr.600 fiorini. Nevoile armatei erau precumpanitoare, 

d , ceea s'a cautat reducerea cheltuelilor, prin mic~orarea efec-
1 ivt1lui trupelor de ocupatie. Astfel s'a recurs fa. sistemul recru-
1 rilor din rândurile populatiei ba9tina9e. Haiduci, voluntari -
1• \t mai târziu vor îngro9a rândurile frey-corpus-urilor, - 9i ta-
1 ni au fost înrolati în a9a zisele companii. La 1729 t:rau în total 
tR ompanii în întreaga Serbie. Doua din ele erau cantonate 
11 r Timoc 9i Morava, una la Pojarevat 9i alta la Prahova. Nu-

Ill rul unei companii era de 250 de oameni. ComanQ.a ei o avea 
1111 apitan, ajutat de un subcapitan. Intretinerea acestui fel de 
rn ili'~ie sui generis, cadea în sarcina populatiei. In acest chip, 
111 1 tul Austriei era dispensat de însemnate cheltuieli 3. Deosebit 
ile a easta militie, erau sate eu misiunea de a preveni eventuale 
Il •ursiuni ale Turcilor. Aceste sate, un fel de colonii militare, 

u scutite de dari 4• 

F iscalitatea excesiva a produs - cum era 9i firesc - o 
Hl n à. nemultumire ; alimentata ~i de una de ordin religios, a 

Il l .nit ura împotriva Austriacilor. Este 9tiut cum papalitatea a 
11r màrit eu un deosebit interes orice succes al armatelor cre9-

1 D. Pavlovié, p. 37. 
2 Ibidem, p. 64-65; L j. J o va 11 o v i é, Mlava , p. 285. 0 deputatie a 

11 popornlui ilir" a mers pâna la Wittemberg pentru a· solicita reducerea im
po~Jt 1 r. 

3 lb·idem, p. 32-34. 
J G. Vit k o v i é , hvdtaj .. . Câteva sate scutite de dari, eu 1111s1une 

111 111 nrl\, erau: Ore~covita. Boletin, Mosna, Cosovita. Iastrbita. Un dublet al Co
~1~vl \ J se gâse~te în judetul Mehedinti. 
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tine; pretutindeni unde acestea intrau biruitoare, câlugarii ca
tolici ve~eau pe urmele lor ; ~i de aceastâ data, misionarii cato
lici veneau cu lozinca pe buze: ,,Zur Beforderung der Ehre Gottes 
.auch zum Troast Seelhyl" 1• Propaganda catolicâ s'a dovedit 

. însâ defructuoasâ, fiindca s'a izbit de credin}a nestrâmutatâ a 
schismaticilor -termen cu care catolicii ne gratificâ-mai mult 
.chiar, poporul a devenit ostil fa}â de câlugatii catolici, crein
du-se o stare analoagâ celei din 1368, când la Vidin au fost adu~i 
câlugarii minori}i, pe care schismaticii i-au masacrat. 2• Clerul 
ortodox, alcâtuit în mare parte din Români 3, unii din Tara Ro
mâneascâ, vâzându-se amenin}at în propria sa existen}â, el, a proa pe 
unicul reprezentant al tradi}iei religioase, nationale ~i culturale, 
.a izbutit sa trezeasca în ·massa poporului ~ovinismul ortodox, 
care s'a manifestat refractar ~i ostil tendin}elor de catolicizare 4• 

Din tot cursul stâpânirii austriace între Morava ~i Timoc 
:Se poate men}iona o opera constructiva : refacerea, sau zidirea 
·din temelie a câtorva biserici. Astfel au fost construite bisericile 
·din Maidan Pec la l72j, Poreci la 1730, Smolina} la l7l8, Gra
di~te la 1720, Petca la 1734, Camenova la 1730. Cum era de pre
vazut, acest fapt nu i se poate atribui generozitâ}ii austriace~ 

ci fericitei hotarâri a vajnicului rnitropolit dela Beograd, Vichentie 
Iovanovici ~i mai ales contribu}iei bâne~ti a Românilor Il. 

Singurul punct luminos din cursul stâpânirii austriace î1 
·constitue confirmarea de câtre împâratul Austriei a privilegiilor 
anterioare, .de care s'a bucurat mânâstirea Blatsko. La 1672, 
aceastâ mânâstire ob}inuse un firman prin care sultanul îi acorda 
scutirea de orice dare. Acest privilegiu i-a fost confirmat ~i 

de împâratul cre~tin 6 • 

1 D. Pa v 1 o v i é, Adm. i crkena politica, ai1strijska u Srbiji, p. 166. 
2 N. Io r g a, Lupta pentru stàpânirea Yidinitlui, p. 960. 
3 Ti h. D j or d je v i é, Stanovnistvo posle velike seobe 1690 gofd. , p. 13 . 

. D. Ruva ra c, J'.'titropolija Beogradska, p. lII-II2. In satele Maidan Pec, 
Cru11evita, Neresnita, Dâli/oca, Voluia, Dai11a, preotii erau români. 

4 St. Stan o je v i é, op. cit., p. 242, sqq. 
5 T. D j or d j e v i é, op. rit., p. 8; cf. D. Ruva ra c, op. cit. , p. u2. 

Satu! românesc Bobova a contribuit la ridicarea bisericii din Grabovat. Satele 
românâne~ti Hrabrovo, Macti, Mustapici, Ce~leva Bara a~ -contribuit la ri
·dicarea unei biserici din Rabrovo, p. 14. Pentru repararèa acoperi~ului bisericii 
din Cru11evita au contribuit satele Neresnita, Dai~a, Dâlboca 11i Voluia. toate 

. sa te române~ti. 
6 Rad os 1 av Gru i é, Prilozi za istorifu Srbije ii doba aiestrifske 

··ccu-pacie, p. 85-97 ; cf. D. Mi 1 i ce v i é, Bele5ke o nekim 1mrifama., crkvama 
i manastirim'a 11 Srbifi iz vremena. 1730-36 god., p. 166. 
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Mânastirea Blatsko, azi în ruine, situata la Sud de Negotin, 
fost 9i o 9coala de preoti 9i diaci pentru bisericile sârbe9ti din 

~inut_ul timocean, caci cele române9ti aveau preoti români din 
'fara Româneasca, veniti îndeosebi din partile Râmnicului Vâlcii 
. i a Tismanei 1. 

Rezultatul stapânirii austriace, care a durat 20 de ani, a 
f st mai curând negativ, decât pozitiv. Alexandru Wittemberg, 

ttvernatorul Serbiei ca 9i functionarii militari 9i civili, la care 
adâugau nelipsitii câmatari evrei,· erau prea con9tienti de be~ 

n ficiile constrângerii fiscale, pentru a o înlâtura din c~uza scrupu-
1 lor, 9i trebue adâugat câ aceastâ metoda le-a reu9it de minune. 

ci, purtarea lor, fiscalitatea excesivâ, sistemul Administratiei, 
hrutalitatea functionarilor, la care s 'a adâ ugat 9i propaganda 
· tolica, ' au contribuit la nemultumirea generalâ. Intentiile îm
, t\ratului 9i ale Curtii dela Viena de a face din Serbia un mode! 
l provincie organizata 9i civilizata, sa creeze un viespar în coltul 
ud-estic al imperiului, a ramas un deziderat . ·un deziderat, însa 

n marturisit era pentru populatia cre9tinâ . plecarea Austriacilor. 
' nd ea s'a întâmplat vieata între Timoc 9i Morava 9i-a reluat 

c p ctul sau normal. Poporul era multumit de schimbarea po-
1 i 1 ~ . 

Râzboiul austro-turc a isbucnit în 1737. Regiunea dintre 
ra va 9i Timoc a fost cuprinsa în viitoarele operatiuni de razooiu. 

l , 1 prezenta o importanta rnilitara de prim ordin : era centru de 
nnd aveau sâ porneascâ doua armate, una spre Vidin, iar alta 
1 Ni9. Pe cât de bine a fost conceput acest plan de râzboiu, 

p atât de ra u a fost executat_, In fruntea armatei austriace nu 
mai gâsea încercatul 9i iscusitul general Eugéniu de Savoia, 
ameni slabi, incapabili. Potrivit planului stabilit au fost tri

trupe între Timoc 9i Morava. Ele s'au masat în Craina, Poreci 
Crivi Vir. Maidan Pec, mina de arama, a prirnit 9i ea întârire. 

D curând s'a dovedit ca trupele acestea erau neîndestulâtoare, 
po ntialul de htptâ era foarte redus 9i de calitate inferioarâ. 
[ r nadejde 9i-au pus Austriacii în cordonul de vreo 2000 de 

o m ni, recrutati din îârna Reca, -fa.ra îndoialâ, multi dintre 
om.âni - eu misiunea de a pazi gianita 3• 

1 Rad os la v Gru i é, o. c., p. 186-188. 
2 D. M. Pa v lo v i é, Finansije i privreda za austrijske vladavine u 

.'lrl1l1i, p. 72. 
3 Ga v ri l o Vit k o v i é, op. cit. , p. 181. Satul J drela era un sat ro-

111 tl s eu misiune militara. 
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Ofensiva a fost începuta de Austriaci. La început ei au avut 
câteva succese : a fost cucerit mai întâi Ni9u1, apoi printr'un atac 
combinat, din spre Ni9 9i din spre Craina, se urmarea cucerirea 
Vidinului. In acest scop o armata sub comanda generalului Khe
venhüller a pornit din Ni9 9i, pe vechiul drum militar roman, a. 
ie9it în câmpia Zâieceat ului, iar de ad urmând linia Dunarii, a 
a aj uns sub zidurile cetatii. Vidinul, atât de râvnit de Austriaci, 
a rezistat 9i a respins atacul lui Kevenehüller. Székéndorf, co
mandantul suprem al armatei austriace, veni cu o armata 
puternica pâna sub zidurile cetajii, dar spre surpririderea lui nu 
gasi pe Kevenehüller. Acesta, între timp, s 'a retras. Turcii s'au 
folosit de rastimpul dela plecarea lui pâna la venirea lui Szé
kéndorf, s 'au aprovizionat 9i s 'au pregatit temeinic. Noua ten-· 
tativa austriaca avu acele9i insucces ca 9i prima. E9ecu1 suferit 
sub zidurile Vidinului marca sfâr9itu1 ofensivei austriace 9i ea 
trecu în mâna Turcilor. Ei urmarira atmata lui Székéndorf, care 
se retragea de-a-lungul Dunarii pâna la Raduievat 1• In aceasta 
localitate se da du o lupta (28 Septemvrie . 1737), pe care Turcii 
o pierdura, totu9i Austriacii s'au retras spre Nord, la Bârza Pa
lanca. Concomitenf cu patrunderea Turcilor vidinieni în Craina, 
o alta armata turceasca, venind din spre Sud, forta trecerea în 
strâmtoarea Vratarnija. Aci Kevenehiüler lasase o garnizoana de 
.marimea unui batalion, eu misiunea de a stânjeni înaintarea 
turca, spre a da putinta armatei dela Dunare sa se retraga . El 
uitase însa a-i da ordin de a parasi pozijia, dupa ce-9i îndepli
nise rnisiunea. Garnizoana lupta eroic 9i rezista pâna ce fu co
ple9ita. In primele zile ale lunei Octomvrie, întreaga regiune 
dintre Miroci 9i Timoc era ocupata de Turci. Iri acea9i luna, ei 
ocupau 9i mina dela Maidan Pec. In prima decada a lunei Noem
vrie, Austriacii erau împin9i dincolo de Morava. Situajia Austria
cilor era dezastruoasa; la 20 Noemvrie, ei au trebuit sa evacueze 
9i Tirni9oara, iar prin aceasta pierdere, soarta razboiului era ho
tarîta. Austriacii au pierdut toate teritoriile sud-dunarene, ob"." 
tinute prin pacea dela Pojarevaj. Astfel se încheie al doilea ca
.pitol, 9i cel mai htng, de stapânire austriaca pe cuprinsul jinu
tului dintre Morava 9i Timoc. Inca dela începutul lui Octomvrie 
1737, Turcii introdusera acela9i sistem de impozite, pe care-1 

1 K h e v e n h t111 e r Graf Feldmarsch all , Gefeclzt bei R adojevat z i n 

S erbien, p . 343-348 . 
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aveau Austriacii. Era aceasta o pedeapsâ pentrn cre9tinii care 
s 'au bucurat de venirea Austriacilor 1. 

In timpul stapânirii austriace, exarhul Maksim Radkovié 
inspectat , în 1733, bisericile de sub jurisdic}ia mitropoliei din 

eograd. Cu acest prilej, prelatul sârb a notat într'un raport 
l t re mitropolie, originea locuitorilor, ,precum 9i numazul caselor 

din satele prin care a trecut. Intre Morava 9i mun}ii Miroci, el 
gàsit 12 sate române9ti 9i II eu popula}ie româna-sârbeascà 2• 

lte inspec}ii similare, din anii urmatori, ale unor clerici, de
\ emenea sârbi, . au darul sa întregeascà tabloul etnic al regiunii 
dintre Timoc 9i Morava. Din rapoartele clericilor sârbi rezultà 
p ntru Craina cà acest }inut, eu excep}ia câtorva sate, era lo
•uite în èea mai mare parte de Români, care se bucurau de o 
r o}ime româneasca, venita mai ales <lin Râmnic 3• 

Ultimul razboiu austro-turc §i conseàntele padi dela $t.§to'l• 

Victoriile ruse9ti 9i pacea dela Kuciuk Kainargi (1774) au 
! ltârit ideea, acreditata la începutul secolului XVIII-lea, despre 
n vitabila prabu9ire a imperiului otoman. Aceasta idee starttia 
• o obsesie în mintea }arinei Caterina II-a 9i a lui Iosif al II-lea, 
lni.pàratul Austriei. De comun acord, cei doi suverani s'au în~ 
t lnit 9i au faurit un plan mare} de împar}ire, sau de mo9tenire a 
mp riului otoman. Inten}iile lor au fost difuzate în lumea cre9-

L ni\ supusa Turcilor. Emisarii celor doua imperii cutreerau în 
lnng 9i în lat îarile Române9ti 9i Peninsula Bakaniclt, raspândind 
J tutindeni duhul rasvratirii 9i sadind în sufletele cre9tinilor 
· din}a mântuirii apropiate. 

Austriacii, cum este în obiceiul lot de a se informa temeinic, 
ll tt t rimis 9i o serie de cartografi speciali9ti, care sa studkze 9i 

întocmeasca har}i asupra teritoriilor, pe care urmau sa se des
a.re viitoarele opera}iuni de rasboiu. Travesti}i în negustori, 

• lugari sau }aràni, cartografii aust:daci au putut ~a. cukaga 
rma}ii pre}ioase 9i sa akatuiasca har}i amanun}ite, r~produ

orice. obstacol natural sau palisada care ar fi putut îm-

l G régo ire Y a k c h i t c h , L 'Europe et la R ésw·ectiori <le !a Srrbie, 

f' · 11 . 

2 D. V it k o v i é, op. cit ., p . 287-288. 
3 D. H u v arac, op. cit., p . l-115; cf. G r égo ire Yakc

0

h i tch, 
I 'Jmropa el ta H !?SS1'recl-!on de la Serbie, p. u . 

17 
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piedeca înaintarea austriaca; mai mult chiar, eu o scrupulozi
tate admirabila, însemnau orice pod, ruina sau fântâna . In tinutul 
dintre Morava 9i .Timoc a fost trimis, între anii 1783-1784, Po
korni. Acesta întocmi o harta a Serbiei, de.stul de buna, 9i un 
raport catre m. ~t. major austriac în care nu uita sa dea 9i ama
nunte de soiul acesta : casele sunt de lemn, dintre care una e 
buna 9i are trei patru camere acceptabile, în care pot încapea 
450 de cai 1. -

In acest fel, cele doua împarajii cre~tine se pregateau pentru 
desnodamântul final. Intenjiile lor agresive erau cunoscute prea 
bine de popula}ia cre9tina din Peninsula Balcanica . In cei câ}iv~ 
ani care au precedat ultimul razboiu austro-turc, se constata .o 
accentuata nervozitate în întreaga Serbie . Mici bande înarmate 
se dedau la jafuri 9i omoruri împotriva Turcilor pe care-i gaseau 
razle}i. Observând aceasta animozitate, ace9tia se grabira a-i da 
Crainei o autonomie mai larga, dar, presim1ind pericolul, întarirli 
anumite avant-posturi. Rrepezentanttù turc din Craina, pânà la 
izbucnirea razboiului, era un beg la Cladova ; acesta primi de 
ajutor un ofi}er eu sediul la Negotin. Administra}ia ramase însa 
acea9i : doi oborcnezi, unul la N~gotin ~i altul la Cladova, ra
masera eu vechiile lor atribujii fiscale 9i judecatore9ti. Situa}ia 
precara i-a determinat pe Turci sa le ia sotiile 9i. copiii ca os
tateci 2• 

In 20 Noemvrie 1787, împaratul Iosif al II-lea dadu o pro
clama}ie, prin ca·re promitea Românilor 9i Sârbilor libertatea de 
sub stapânirea turceasca, acordarea liberta}H religioase ~i garan
tareà privilegiilor nobilimei 3• 

La 9 Februarie 1788, Austria declara razboiu Turciei, totu~i 
11u putu întrepfinde nicio acJiune ofensiva ; se resemna la o de
monstra}iune pe linia Dunarii. 

Poporul cre9tin în schimb fremata de nerabdare sa vada 
pe biruitori. Intârzierea ofensivei austriace a produs o adânca 
dezamagire 9i un exod de populajie peste Dunare, în imperiul 
habsburgic. Einigran}ii erau mai ales Sârbii, dar, eu mici exceptii 
gasim printre ei ~i Români 4 • 

1 D. l'a nt e li é, Vofno-geogruishi opisi S rbi fe preà J(o fr11 u Kra

jitw, p. '.!'J . 

2 I dem, J( rajim1 u poslednjem ausfrijsko·m turskom ratu , p . 78-79. 
• 3 D . Pa v l ov i é. Prilog isto1·i ja Kocine Krafine, p. 113. 

4 n. Pa v 1 o v i é, S rb-ifa zn t•reme poslednfeg austri fisko-t iirskog rat a 

1788- 1789, p. r6o-r6!i. 
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Armata austriadi era îngràmadita în Banat 9i pe linia Du
.narii. Ea era împartita în doua, fiecare având misiunea ei : una 
trebuia sa opereze în îara Româneasca, alta în Serbia. îinutul 
<lintre Timoc 9i Morava intra în planul de operatiuni al .éelor 
doua armate . Planul de razboiu era conceput, însa întârzia sa 
:fie aplicat. Atunci s'au creiat câteva cete de Sârbi ~i R9mâni, 
adunati din Banat, Tara Româneasca, sau din regiunea dintrè 
Morava 9i Timoc ; s'au akatpit organizatii paramilitare ce 
.au fost num.:ite frey-corpus-uri. Intr 'unul din ele erau 9i Aro
mânii Cerdaclia ; de altfel , acest element dinamic românesc a 
·ontribnit într 'o mâsura apreciabila revolutia nationata sâr-

"beasca 1 • 

Cocea a fost unul din cei mai însemtiati voluntari sârbi, 
are ~i-a avut propriul sau frey-corp 2. El era un mie- negustor, 

refugiat în Banat, din cauza Turcilor . Origina sa sârbeasca este 
îndoelnidi.; este cert ca tatal sau a fost Sârb, în schimb marna 
a nu se 9tie de ce origina era 3. Inca dela declararea razboiului, 

-Cocea · se gasea în ~umadia, unde îndemna populatia la re
v olta, ataca pe Turci 9i ajuta emigrantilor la trecerea Dunarii 4• 

In acela9i timp , Turcii jefuiau Pojarevatul. Cocea se repezi spre 
acest ora~l 9i, su prinzându-i pe jefuitori, îi înfrânse, apoi ocupa 
orà9elul. Aci recruta vreo 400 de voluntari, între care era 9i ne
-gustorul Demelici 5. 

In Martie 1788, acesta se distinse printr'o alta actiune în
<lràzneata; el ataca satul Sip, unde era o cea1a de Turci, pe 
·are o macelari, apoi încarcat de prada, reveni la Or:Jova 6 . 

Hârtuelile continue dintre Turci 9i frey-corpus-urile volun-
arilor au produs o stare de nesiguranta . Nu se putea calatori 

nicio mila fa.ra riscul vietii . J afurile Turcilor începura ~ se în
multi, iar exodul de populatie sporea necontenit. Din 13 sate 
limprejurul Pojàrevatului s 'au refugiat, la începutul lui Martie, 

l D. P op o y i é, 0 Ci11ca ri niu , p. 248. 

2 D. Pa 11t e 1 i é, ](oéina Rrr,jinn , p . 142--165. 
3 Ibiden:, p. 1 .) :-·1 ï ; La z à r Arse 11 e je y i é- Bat a; a k . . Isl. 

1•pslwg Hstan/rn , p. 17. Antorul spnne ra tatâl lui Cocea se numea Konm. l'ro" 
~inQ.il Gornn . M.am:i-~a ern probnbi l Românca. 

4 Jbitfrm, p. 138 ; p .· 15h clin Co~tol at; JJ · 31 r Dârmno; p. -!''° 'l i\ rniane; 

p . l 4T Cnriace ; p. 743 Clicevat; p . 108 D11l.1ravi\a; p . Ill Petea; p. 580 Po

.ln r Yat . 
5 I bidem. p. :H ~i 21). 

6 D . l' ante lié, J(ruji'lla u poslddnfem austri jskom-turlwm ralu, p . 182, 
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peste 400 de familii în insula Ostrovo. Numarul lor era evaluat 
la 4214 de suflete 1

. 

La înce;putul lui Mai, o armata turceasca, plecatâ din Vidin,, 
strabatea Craina, cu directia spre Pojarevat. In drum, ea re~ 
cruta o multime de Români. Aflând Austriacii de aceasta armata 
trimisera pe voluntarnl sârb Stojan Dunjié, sa facâ tot ce-i stâ. 
în putin1â, ca s'o risipeascâ. Intre satele Iabucovat i;i Urovita, 
Dunjié îndrazni sa atace un detai;ament de al ei, alcatuit din 
Români i;i Turci. Lupta a fost dârzâ, a dtirat o jumatate de zi 
i;i a ramas nehotarîtâ, totu~i pierderile simtitoase din ceata lui 
_Dunjié 1-a..u constrâns sa se retragâ. 0 noua tentativa a lui la 
satul Vratna avu o soarta mai trista : dei;i în ajutorul Sârbilor 
au sarit locuitorii din satele Gorniani i;i Luca, totui;i au fost în
vini;i i;i în mare parte macelariti de catre Turci i;i Români, care 
era,u superiori în numâr 2• Dupa acest succes, ar;1ata turco
românâ, din vreo 6000 de infanterii;ti i;i rooo de câlareti, ajunse 
la II Mai, nestingheritâ , în Homoli. Jaful pe care 1-a facut aci 
a fost îngrozit9r : au fost luate peste 3000 de vite, 9 sate au 
fost pustiite i;i mai multe familii duse în robie. Atât de mare a 
fost exodul, încât i;i Turcii s'au îngrozit, de aceea i-au com;1râns 
pe locuitori, sa ramânâ pe loc. Satele J drela, Laole i;i Bistrita, 
au suferit mult ; locuitorilor le-a fost impus sa ramânâ în sate, 
totui;i cei care au avut posibilitatea nu au pregetat sa ia dru
mul pribegiei. 0 altâ armatâ turcli era pe, urmele celei dintâL 
Cocea se pregati s'o ··atace, de aceea se grabi sa intre în Po
jarevat. Aci primi importante forte, între care se gâseau i;i 
multi . Români . Demelici se gasea i;i el alaturi de Cocea. Lupta 
proectata nu a avut foc, fündca Turcii i-au ocolit 3 . 

La începutul lui Iunie, Cocea se vazu silit sa abandonere 
orai;ul Pojarevat în fata unor importante forte turcei;ti. Moralul 
sau era scâzut, la fel i;i potentialul de lupta, · dupa un insucces 
în Aprilie, la strâmtoarea Bagârdani. 0 alta armata turceasca 
se ducea spre Ram. Ea jefui totul în calea ei, iar acolo unde nu 
gâsea nici }ipenie de om, da foc caselor ramase goale. Soarta 
aceasta au avut-o satele complet parasite Laole, Bojevat i;i Cula. 
Concomitent cu înaintarea Turcilor spre Dunar~, sute de familii 
fugeau i;i se îngrâmadeau în fata ins_ulei Ostrovo, ca sa fie tre-

1 D. Pante 1 i é, Kofrna Krafina, p . 3~· 
2 Idem, Krajina u poslednjem austrijikom-turskom ra.tu, p. 183-184. 
3 ]dem, Koéina K rafina, p . 52-59. 
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' ute pe malul stâng. Cocea era însarcinat sa asigure transportul 
~ i protectia lor, fata de vreun atac intempestiv al Turcilor. El 
· ltreera satele de-a-lungul Morave:i ~i îndemna pe locuitori sa 
ngà . In timpul acesta se ciocni cu o ceata de Turci, pe care 

o risipi. Turcii, vàzând pustietatea care li se înfati~a, trimiserà 
llll preot ~i doi batrâni sa retina pe refugiati,sau sa-i întoarca 
lin drum. Cuvintele blajine ~i promitatoare nu au fost îndeajuns 

cl convingatoare pentru sufletele chinuite . In locul lui Cocea 
u fost trime~i alti doi voluntari sârbi, Demelici ~i Branovacki. 
1EL 2 1 !unie, ei primira §tirea câ satul Agibegovat a fost parasit 

~i Iocuitorii lui cer protectia lor . Branovacki se îndrepta într'acolo 
1 izbuti sa conduca pe refugia}i pâna la satul Culici. Ferileiile 

~ i copiii fora trecuti mai întâi, dar când veni rândul barbatilor, 
11 fu ra atacati de Turci din doua parti. Rezistenta eroica a lui 
llranovacki i-a scapat dela moarte sigura 1 . 

In . a doua jumatate a lunei Iunie, Branovacki trimese un 
tl ta9ament din frey-corpus-ul sàu împotriva Vidinului. La re
t gere a avut de sustinut doua lupte cu Turcii §Î Românii. In 

t le Jdrela adversarii se ciocnira, însa rezultatul a fost nehO
tllrât ; pierderile au fost egale din ambele parti. Sârbii mai îri-
1 lrttsnira odatâ sa-9i încerce norocul, la satul Poreci, dar nid 
Il data aceasta nu ie9ira birnitori, niai mult chiar, strâmtorati de 
'1\uci ~i Români, au cerut ajutorul lui Branovacki, fara de care 
·in ~tie cum ar fi scapat 2• 

E ste curioasa atitudinea Românilor în acest rasboiu austro
lurc. Atât în teritoriul dintre Morava §i 'l'imoc, cât §Î în Banat, 
,j e alaturau de foarte multe ori Turcilor, sau tradau pe Au:s~ 
daci 3. Intr 'un timp, i~dignarea lui Iosef al II-1ea era a9a de 

1U re, încât s'a gândit sa colonizeze pe Sârbii în Banat în locul 
Românilor, pe care sa-i stramute în alte locuri. Fatâ de Sârbl. 
i frey-corpus-urile lor s'au aratat pretutindeni ostili ; în nahia 

P jarevat, în Craina, dar mai ales în Homoli, cazuri de du~ma'
ni între Sârbi ~i Români au fost numeroase. In Craina, 1eia: 
l nza un diacon dPla mânastirea Lipolita, a fost atacat de doua 
>ri de Români 4 . Uneori ~i Sârbii au trebuit sa lupte .împotriva 
f -torpus-tirilor de voluntari ; Turcii au silit astfel un numar 

1 I bidem, p . (n-''i· 
2 IJ . Pa n te 1 i é, J{raj-it1a ·11 poçted11jer11 a·11sti-ijslwi11 t11rsko111 ra l·11 , p . 187. 
3 Idem, K oéi-na JS:-rajina, p . 90: 
4 JUdem, p . 9 0 1 05 , 1 L f . 
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de vreo 20 de sate, printre care ~i unele române9ti, sa impiedice
incursiunile Sârbilor. Impotriva lor a fost frimis Anton Costici 
eu 120 de volutari. El izbuti sa izgon(:asca pe Turci 9i sa prade· 
câteva sa te printre care erau 9i sa te române9ti 1 • 

In cursul anului 1788, Turcii îngramadeau forte noua la 
Vidin, N'i~ ~i Cladova. Socotindu-se îndeajuns de pregatiti, ei 
au început ofensiva, au trecut mai întâi în Oltenia, iar de acolo, 
în Banat, centrul armatei austriace, pe care 1-au ocupat. N'umai 
iar:p.a a putut pune capat înaintarii turce~ti . Timp de aproape un. 
an, din N'oemvrie 1788 pâna în !unie 1789, ambele tabere s'au 
folosit de armistitiu pentru a se pregati. Se reorganizeazâ §Ï se 
organizeaza alte corpuri de Români §i Sârbi. Un frey-corpus avea 
cinci companii; astfel cel banate.an era alcatuit din doua com
panii de Români, fieéare din câte 276 de oamrni, ~i doua com
panii de Sârbi, din câte n6 oameni fiecare, ·1a care se adâuga 
§Î compania lui Cocea eu 129 de oameni. Companiile rol_Ilâne9ti 
erau in.ai numeroase, fiindca aveau ~i 50 de oameni calari, recru-
ta}i din par}ile Timi~oarei ~i Ardeal. Ele erau condusé çle 
Balog ~i Dimitrie, Români din .Sibiu, pe când cele sârbe§ti de 
Branovacki 171 Marian 2. · 

. In !unie 1789, arniistitiul era cakat de nenumaratele in- 
qusiuni ale voluntarilor sârbi . Râzboiul reînc~pu. N'oul coman-
dant al armatelor austriace era încercatul general Laudon. El 
cuceri Bec gradul, apoi Pojarevatül, unde Marian se distinse èu 
Bânâ}enii sai, intrând c.el dintâi în ora~. Pentru meritele sale 
extraordinare i-a fost conferita o medalie de aur 3 . Simultan eu 
înaintarea Austriacilor, Branovacki recolta alte victorii; izbùti 
sa treacâ neobservat Dunarea, surprinse 9i ataca pe Turci Ja 
1\fosna ~i Cupuza~tea; în anibele los:alitâti, el fu biruitor . Apoi, · 
încurajat de aceste succese, Branovacki înaintâ pâ:p.a la Vidin; 
la reîntoarcere ataca cetatea Cladovei ~i o lua în 9 Noem' rie: 
Era o fapta de arme apreciabila, cad prin posèsiunea ei Austriacii. 
-î~i asigurau stapânirea ,;bogatului §Î nejefuitului tinut al Crainei, 
eu cele peste 150 de târguri §Ï sate" 4• 

1 D. Pa 11te1 i é, K olüza J(rafi1ia , p . S5. · Weillen diese Leuthe rli~ · 
Streiferein itl'r Freywilligen Hindl!rten, auch dem Feing Spions . abgab<'ù. 

2 n. P a nt e 1 : é, Kra jina u. posfrrln.jem. austrijslunn tursl nmratu 1788-

1789, I · 19. 
3 Idem, J(oéina K nijrna, ]J. 1 21-H2 ~i anexa dela p. 140--q 5. 
4 Ibidm• , p. 20:. Durch den Besitz von Kladova, spLmea Laud~n. ist . 

man M:efoter von der ganzen reicheu und unrl und~rrherten La11dscl1aft. 



:R.OMÀNJI DJNTilF.. '.rDiOC Sl MOR.AYA 263 

Inaintarea austriaca in Oltenia era stânjenita de greutà
tile de aprovizionare 9i de neputinta unei coordonari mai eficace 
a fortelor care luptau în aceasta provincie 9i cele din Sudul Du
narii. Se.impunea din aceste motive de strategie cucerirea Crainei. 
Austriacii izbutira sa faca aceasta 9i împinsera hotarul pâna la 
râul Tiinoc ; el se întindea de-a-lungul Timocului pâna la satul 
'fâmavat, -iar la Sud, dela acest sat, pe o linie, care dutea pe 
Jânga Stol, pâna la Morava . 

In Craina au fost trime9i BranovaCki 9i Marian eu cetele 
lor. Misiunea lor era de_ a preîntâmpina vreun E:ventual atac, al 
Turcilor, de a se informa asupra prgatirilor 9i intentiilor tur-
e9ti 9i de a pazi granita între satele Criveli 9i Salaj. BranovaCki 

trebui sa lase un deta9ament de al sau la Sip, eu scopul de a 
hlrtui pe Turci din fortul Elisabeta 9i de a taia orice posibili.;. 
ta.te de aprovizionare a asediatilor din insula Ada-Kaleh . Mica: 
garnizoana turca era pusa aci spre a pazi trecerea corabiilor care 
<luceau la Ada-Kaleh, cetate care se împotrivea inca . 

Austriacii erau biruitori, totu9i, nelini9titi de Frederic al 
U-lea, încearcara sa ajunga la pace; Tur'cii acceptara propunerile 
i îneepura tratativele. Austriaçii au pretins sa incheie o pace 
hnilara celei dela Pojarevat. Turcii, sfatuiti de regele Prusiei, 

r spinsera ofertele excesive ale adversarilor 9i, în toiul iernii, re~ 
începura ràzboiul. Ei atacara -la 21 Decemvrie pe BranovaCki ; 
' rdonul acestuia se replie spre Nord de Negotin, pe care Turcii 
tJ ocupara. Branovacki continua sa se retraga spre Fodvâr9ca, 
<1 r urmarit de aproape, parasi 9i aceasta pozitie . Turcii au ocu
) t satul Bârlog, Bârza Palanca, 9i apoi s'a îndreptat spre 
da-Kaleh, ca sa-1 despresoare . In drum, ei au atacat Cladova; 

d r tentativa lor dadu gre9, în fata unor manevre abil conceputâ 
J xecutata de Austriâ.ci. Ace9tia simularâ un atac împotriva 

Vidinului, iar Turcii de lânga Cladova, . vazându-9i centrul ame-' 
1dntat sa retrasera în mare graba, urmariti 9i hartuiti de corpul 

1 ho-ilir care î9i avea lagarul la Grabovita . 
Situatia Austxiacilor s'a restabilit în mma acestui succes 

m.ilitar, în schimb pe tarâmul diplomatie, ea se înrautati prin 
n ~}l erea unei alian}e dintre Turci 9i Fredexic II. SuccesuJ diplo-

111 t ic îmbarbata pe Turcii din Vidin care începura sa strige câ 
lll llÏ urând 9i-ar sacrifica viata decât sa 9tie Craina, feuda sul
l mului, în posesiunea ghiaurilor 1 • Zadarnice au fost î.nsa ame-

1 D. JJautelit., op. cit., p .. :.110-·.ii~ .. . 
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nin}arile turce9ti, fiindca în prima.vara anului 1790 garnizoanele 
din fortul Elisabeta 9i Ada-Kaleh au trebuit sa capituleze. 0 noua 
încercare, la început victorioasa, se solda cu grave pierderi pentru 
'furci. Ei patrunsera pâna la satul Luca, dar au fost batu}i, ma
celari}i 9i, cei care mai suprave}uira, au fost fa.cuti prizonieri, 
sau fugari}i de corpul vlaho-ilir al lui Branovacki 9i Ma1ià.n . 

Acesta a fost ultimul succes al cre9tinilor. Tratativele de 
pace dela Reichbach s 'au încheiat printr'o conven}i~, la 27 Iulie 
:i790, prin care Austria se obliga sa se retraga din razboiu 9i sa 
retrocedeze toate cuceririle facute . La 24 August, stipula}iile de 
încetare ale razboiului intrau în vigoare, iar exact dupa o luna. 
5e _ încheia 9i armisti}iul dela Giurgiu 1. In ele se prevedea am-
11istie pentru to}i, chiar pentru aceia care s'au alaturat · Austria
cilor; 9i men}inerea cuceririlor facute pâna la încetarea razboiulul_ 
dintre Turcia 9i .Rusia 2. 

Imediat dupa încheerea armisti}iului s'a procedat la dizol
varea corpurilor de voluntari. Ace9tia, între ei 9i câ}iva Români3, 

au început sa se împra9tie _care încotro avea casa; cei mai mul}i 
s 'âu dus în Banat , al}ii în Tara Româneasca, iar unii au ramas 
în împrejurimile ora9ului Pojareva} 4, sa·u la Vest de Morfl\râ. 
Printre ace9tia din urma era 9i Karadjordje, viitorul revolu}ionar 
dela 1804 5. 

La 4 August 1791, se încheia pacea dela ~i9tov, iar o luna. 
mai târziu, Austriacii începura sa paraseascà Craina. Schimbarea 
stapânirii pentru Români nu a fost un eveniment extraordinar, 
în schimb pentru Sârbi a însemnat o dureroasa dezamagire 6• La 
revenirea armatelor turce9ti, cnezii tuturor satelor au fost con
voca}i ~i au fost anun}ati de schimbarea politica 9i de amnestia 

1 Ib·idem, p . 229. 
2 Tdem, f/oogrmlslli pa!ictl11.J; pvsk sv iS/uvslw~ 111iru, 17•.11- 7 •J .J. , p. 1 - 23; 

cf. D . Pa y 1 o y i é, Serb·1.ja za vreme poslednjerç aus ·rijsko-t ·1;nkog rata ( 1 i BS- -

17<lI). p . 244 . 
3 D. l 'a 11 t e1 i é, I..:rajù1a ·u posled-n1eo1 ausl. "1.1rsl1 . rata, p . ·1j4. 

, 4 I bidem, p. 232. 

5 F. m i J e H a u m an t , L a :k"o·ugoslavie, p. ·18 r. 
6 D. P a v 1 o v i é, o. c. p . ·251--25i, N'eobositnl a rhim andrit fü . Io· 

vann\·ici care lupta.se pentru obtinerea une i autonomii, spunea : .,Nezan te gospodo 
koliko je plac i tuga bednih srpsk ih mucenik a . S prorokom Da vidolll m i noiJ.emo 
n r i , gledajuéi opet zarohlj 0 m \ Sr bi ju : n a reci Sad sedjasmo i plakasmo' ' . 
Cnezul Aleksa Nenadov ié spunea : .'.N emam pisara ni drngih u cenih ljudi, no 
èu i ëi od manastira do manast ira i k azivati svakom k aludjeru i popu, da u 
sYakom manastiru zapisu da vi§e nikad ko. je Srt..in ne vernje Nemcu' ' . 
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l ' H:d ta celor care s 'au alâturat Austriacilor~ Bâjenarii au în
• put à revinâ la gospodâriile lor 9i viata, între Timoc 9i Morava, 
p I' o. sà-9i reia aspectul ei normal. 

tàpânirea austriacâ a fost de scurta duratâ, de aceea nu 
'tl putut întreprinde nicio reforma ; în timpul ocupatiei, Austriacii 

11 11 uunàrit un singur scop: strângerea dârilor, pe cât era cri 
plt intà. mai mari. Acesta este capitolul cel mai important din 
Io impul stâpânirii austriace. Sub pretextul de a se ajunge la 

omun acord asupra unei contributii acceptabile 9i echita-
' o.u fost convocati cnezii mai de seama, în frunte cu Danilo 

J 1 k ijevié, oborcnez, un venetic, Sârb de originâ 1, pe care po:. 
11111 ti româneascâ îl ura ~i a cerut de câteva ori sâ fie înlâturat. 
'l'u ii fixau o sumâ · globala, pe care cnezii erau obligati sa o 

1 11gâ în orice mod. Austriacii au introdus, dtipâ consfâtuirea 
' tl a, sistemul trimestrelor, dar pentru anul r790 au fost fixate 

tlou '-e mestre : unul din August 9i pânâ în Septembrie inclusiv, 
11 1 1. ilea din Septembrie pânâ în Ianuarie 1791. Agentii fiscali 

mas tot cnezii, care erau condu;;i de un oborcnei sau de 
,,comisarul teritorial ", cum î1 numeau Austriacii. Strângerea 
r s'a fâcut sub supravegherea unui deta9ament din frey

o pu-sul vlaho-ilir, care î9i avea sediul la Grabovita . 
Informatiile privitoare la sumele adunate în Craina 9i la 

J 111 um s' a comportat populatia fa ta de noua orânduire fiscalâ 
f ~lt de Austriaci lipsesc pentru acest district, în schimb sunt 
11 Il rn districtul Cliuci. Suma fixatâ pentru Cliuci era de 15.000 

r orl ni, pe trimestru. Indatâ ce a fost adusâ la cunoijtinta po
fl 1 tthli au început ·protestârile tot mài vehemente, care amenintau 
li transforme în revoltâ . S'a hotarît o noua convocare a tu
t 11 ror nezilor. In adunarea lor s'a putut afla cauzele nemultu~ 

111 li. Ele erau doua : poporul credea cà sumele adunate intrau 
11 bnzunarul veneticului Danilo Aleksijevié, iar a do.ua cauza 

1uov nea din interpretarea gre9itâ a dispozitiilor de platâ, cre'~ 

~ 11 lu-se câ sU:ma de 15.000 de fiorini este pentru o lunâ 9i nu 
p un trimestru 3 . Poporul a fost multumit, mai ales când a fost 
pn .în cuno9tinta de diferenta dintre impozitul pe care 1-au 
pl it Turcilor 9i ce-1 pe care-1 plâtesc Austriacilor : pe când ptimii 
l1 111t1 25 de fiorini de individ, Austriacii luan numai 15 fiorini. 

1 I> . Pa ute 1 i é, J(rajina ·11 posted·n jm: aHs.t. ·tursk. rata , p. 250-25::1. 
~ \ ' u k h a r .ad j i é, ))ani to Afrhsijevi« , p . ·z85. 

~ D P a 11 t e 1 i é, op. cit. p . z40 ~i :l42· 
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In aceastà adunare au fost totu~i càteva glasuri care cereau: 
anularea dàrilor pe timp de 3 ani, dupa cum le-a fost promis, la 
depunerea jurainântului de fidelitate fata de noul împarat, Leo
pold al II-lea. Invocând aceasta promisiune, cei care solicitau 
anularea darilor au adaugat ca saracia pricinuita de jaful T·ur
cilor .îi determina sa fadi. aceasta ; pe când satele ascunse în vai 
iji munti ale Crainei au ramas neatinse, el. au suferit toate ur:' 
marile posibile ale unui ràzboiu purtat împotriva pagânilor : di11 
70 de sate, S au fost distruse. Induplecati de aceste adevaruri;
Austriacii au hotàrît · reducerea dàrilor, iar diferenta · rezultatâ 
din ea sà fie adaugatà Crainei. 

Mai anevoie se fàcea strângerea dàrilor la hotar, pe Timoé', 
unde locuitorii dupà un oarecare timp fugeau în Turcia sustrà.:.. 
gându-se dela plata lor. Au fost însa, unele sate de lângà granita 
care erau scutite de orice clare, fiindca au fost pustiite. Acestea 
erau: Ciubra, :Metri9 ~i Mocrania 1. · · 

La încheer.ea pàcii ·dela $i~tov s'a hotârît ca ienicerii sa nu 
mai .poatà intra în Beograd, fiindca ei constituiau primejdia cea 
mai mare pentru Sârbi, .prin teroarea pe care o exercitau în 
:rândurile- acestora. R..eorganizarea .armatei turce9ti instituita la 
1793, lovea deasemenea în ieniceri . Ea consta în instituirea ,,nizam 
gedit" -ului 2, adicà · reformarea armatei turce9ti. Fiindcà mà
sura lovea în ieniceri, sultanul a càutat sa câ~tige . sprijinul 
populatiei cre~tine , acordându-i scutirea impozitelor. Masurile 
acestea au .produs o mare nemultumire în rândurile ieniceriJor, ce· 
s"a manifestat îndatà printr'o seclitiune, cu repercusiuni grave 
pentru -~impàratia turceascà 3• Unul · din cei nemultumiti era ~; 

Osman Pa$a, de origina albanez. El s'a retras la Cula sa, dela 
gurile Timocului, numita 9i Gârtii, loctùtà fiind, probabil, de 
Aromâni. In acest loc s 'a întarit 9i adunat în juntl sau câtiva. 
ràzvrâtiti împotriva noului regim. Aflând sultanul Selim al III-Jea 
de. atitudinea 9i intentiile provocatoare ale pa§ei sale, încredinta 
pa§ei din Vidin misiunea de a-1 pdnde viu sau mort. Osman sau 
Pazvantoglu, cum s'a numit mai târziu, printr'o stratagema 
admirabilà izbuti sa cucereasca Vidinul ~i sa ·se proclame re~ 

prezentant al tuturor nemultumitilor care se aciuiaserà în ce- _ 
tatea . sa ~i a celor care mai veneau inca. Dupa. tentativa neiz-

1 Ibidt m, p. 242-246. 
2 Gr<\ go ire J a k chi t ch, op. cit. , p. 18-21 ; cf. D. l'ante 1 i é

Beogradski pasaluh poste smstovskog mira (1791-1704), p. 1-40. 
3 V. Kara d j l ~. Prva godina. vofevanje '/la Daij1', p . ;3. 
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bu d a pa9ei din Vidin, misiunea de a reprima seditiunea lui 
l1 1zvnntoglu fu încredintatii pa9ei din Beograd, cu numele de 
f u fa Pa9a. Cei doi adversari începurii o pregatire febrila ; 

1 ml li recrutau mercenari, în rândurile ciirora intrau 9i foarte 
11 ulp re9tini 1. Pazvantoglu î9i recruta o multime de Români 
11 li 'f ma Reca; dar mai ale~ <lin satul Bor 2. Sunt cunoscuti 
' ~ vu, eu mime sârbizate, ca Ianctt Haràlambe, Jivulovici din 
1 ina, Dulcau din Bor, 9i Buda, care a ajuns buluba~ 9i a 
lop nt pâna la 1804 3 ; Dukan a fost cel mai viteaz dintre toti 3 • 

Râzboiul civil dintre cele doua pa~ unna sa se desfâ9oare 
111 r 'l'imoc 9i Morava 9i dura tirup de noua ani. Hotarul dintre 

•' l l ua pa9aJâcuri era pe muntii Miroci, de aceea acest tinut, 
ft1 mod inevitabiJ , trebui ~ ii sufere -toate consecintele riizboiului. 

In cursul _ anului 1705, Hagi Mustafa a izbutit în doua rân"-
11111 11 cucereasca satul Poreci 9i tot de atâtea ori sa-1 paraseasca, 

unClnd · în schimh mari pierderi lui Ciosa Mustafa aga, parti
nu l lui Pazvantoglu. Concomitent ·eu- ~~este lupte îrt Nord, 
.v ntoglu dticea persona! greul ril,.zboiului în _ îârna Reca_. 

111 tl lupte înver9unate, ce au durat aproape un an, el împinse 
IOL rul pânii la Miroci ; dela Vidin 9i pâna la ace9ti munti el 

tâpân necontestat. Sultanul mi a voit sa recunoasca pe uzur.__ 
de pa9e al Vidinului1 . din aceasta cauzâ râzboiul $é coti-· 
eu vigoaie crescând. In mintea Albanezt4ui pare : se di. 

11 n st moment s 'a zamislit ideea untri stat ind~pendent, înt~e 
l 11, Dunare 9i muntii lVliroci. Actiqtiea sa ofensiva împofriva 

1m 1 ·ului din Beograd, cu gândul de a-1 desfiinta, pledeaza în_ 
sens 3 . 

Tendintele separatiste, în acest colt al imperiului otoman~ 

â reînvie ; dacâ ele nu s '.au realizat, faptul se datore9te cer
i de care a dat dovada pa9a din Beograd, care, luptând cu 
rire, a salvat integritatea împâra tiei. 

In 1797, cu forte importante, Pazvantoglu porni din nou la 
lttJ d. Avea doua armate bine pregatite, eu ele se îndrepta spre 
Il o rad. Una care înainta prin Zaiecear, strabatu strâmtoarea 

ja, apoi ie9i la Paracin, iar de acolo de-a-lungul Moravei, se 
f 11<1r ptâ spre Beograd. A doua armata trecu peste Miroci 9i se uni 
•11 prima în fata cetatii Beograd. Impresurat de atacul convergent, 

1 É m i 1 e H a u man t , op. ciJ., p . 280. l'rintre e i era ljÎ Karageorge_ 
11 S t . M a c a j, C-rnorcéki okrng, p. ro. Satu! Bor e cnrat românesc •. 
:I V. K a rad j i é, Slan lw A rambas·i é, p. ·243 . 
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pa9a din Beograd s'a resemnat la o lupta defensiva, de dupa û .:. 
d:urile cetatii. Asediul lui Pazvantoglu a fost încununat de un 
succes partial : ora9ul a .fost luat, în schimb cetatea a ramas ne~ 

atinsâ. Vazând ca 9ansele victoriei diminuiazâ, el _ se retrase în 
Vidin. Hotarul clintre cele doua pa9alâcuri ramase totu9i pe Miroci ; 
în stapânirea lui Pazvantoglu ramase 9i nahia Poreci, pâna ce 
Mustafa Pa9a relua ofensiva, în anul urmator. Acesta urma calea 
Dunârii ; supuse Cladova 9i cuceri alte câteva întariri de ale lui 
Pazvantoglu, apoi ajunse sub zidurile Vidinului. Asediul a durat 
în tot cursul verii, fa.ra ca sa poatâ slâbi rezistenta apârâtorilor 

· cetatii . In toamna , Mustafa Pa9a a ridicat asediul 9i s'a retras . 
. Atunci Pazvantoglu recucè1i tinutul dintre_ Tinioc 9i Miroci, inclu
.siv nahia Poreci. Poarta se vazu acum nevoita , dupa trei ani de 
razboiu, sa-1 recunoasca pa9e al Vidinului ; ea era constrânsa sa 
cedeze fiind strâmtorata de atacul francez în Egipt, iar restabi

_ lirea lini9tei la Dunare, era o conditie indispensabilâ, chiar cu 
pretul de a recunoa9te un uzurpator. Indata çe pericoJul francez 
s'a îndepartat, la 1800, pa9a ~in Beograd reîncepu lupta împo..: 
triva nelegiuitului Pazvantoglu. In tot cursul acestui an s'au dat 
lupte în jurul Cladovei 9i a Negotinului, care s 'au terminat în 

· defavoarea lui Pazvantoglu, dar, când victoria parea sa fie de 
partea sultanului ~i a reprezentantului sau1 din Beograd, o re
volta interna o anihila . Energicul Dervi9 pa9a se viizu silit sa pa -
riiseasca toate cuceririle 9i sa se întoarca asupra revoltatilor, care 
asediau în cetatea Beogradului pe tatiil sàu. Astfel Pazvantoglu 
scàpa de o înfrângere sigura . Mai mult chiar, el fu recunoscut 
pentru a doua oarâ pa9a legitim al Vidinului 9i stapân necontestat 
al Crainei 9i îârnei Reea, pâ~à la Poreci. Cu acest prilej a fost 
abolita autonomia de care Craina s'a bucurat veacuri de-a-rândul: 
l'azvantoglu s 'a dovedit un priceput 9i admirabil administrator 
al pa9alâcului sâu 3 • Solicitudinea pentru redresarea lui este demnà 
a fi relevatâ. Pazvantoglu era în primul rând un om al drep
tatii, deopotrivà de sever eu Turcii, cum era 9i eu ere9tini ; se 
interesa de aproape de repartitia darilor, ca nu cumva sa fie pa-

. gubit vreun cre9tin în favorul unui Turc ; avea grija de gospo
dariile fiecarui supus al sàu, pentru a dirui refacere î~i da toata 

1 Il. j o '"an o '"i é, op. cjJ ., p . :rn r-crn3. 
2 l >. Pa nt e 1 i é, J(oc i-na J\ ra jina. p . 6 .+ . 
3 (: r. \" ·a k c h i t c h , ,-.p. cit. , p . '.! 1. Autorul sustiue ln m od gre~it ca 

·.-, ~ inntnl Crainei a sn feri t mult clin 'cau za lui PazYanto.;lu . 
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osteneala. AJinut mult la ordinea, la lini~tea ~i siguranta popo
rului sau, pedepsind eu stra~nicie pe infractori, rasplatind eu 
darnicie pe cei în drept . In îârna Reca a adus cai arabe~ti ~i oi 
merinos. In curând acest tinut a ajuns pizmuit pentru frumu-

tea cailor ~i bogatia lânei de acest soiu. El însu~i a avut nu
meroase turme de oi, eu o multime . de pastori, între care a fost 
~i haiducul Veljko sau Vâlcul, cum il numeau Românii, -eroul 
Crainei 1, ~ pe cel mai de seama diritre ciobani pe Nina, . 
clin Greci. 

Revol~ia lui Carageorge (Ka1'adjordje). 

La ·1804 a izbucnit o revolta în pa~alâcttl din Beograd, care 
poi s 'a extins ~i a luat propoqiile unei adevarate revolutii na- 

~i nale. La început, conducatorul ei, Car'ageorge (Karadjordje). 
mpreunii eu Sovietul sau (Consiliul Dirigent) au formulat ce
- ri foarte modeste : recunoa~terea dr_epturilor acordate prin fir- · 
Ill nul lui Selim al III-lea, dela 1793, aceea autonomie interna, 
' r le-a fost restrânsa în cursul aceluia~i an, ~i a fost apoi 
11ll1t urata în r805 de catre ieniceri. Autonomia o revendicau numai 
n cuprinsul pa~alâcului din Beograd. Acestei modestii i-au ras-

fllU1S ienicerii prin atrocitati, care au contribuit în scurta vreme, 
1 înrauta.tirea situatiei, iar pretentiile Sârbilor au devenit mai 

gente. 
Con~tiinta nationala începuse sa mijeasca la Sârbi înca diri 

t · m u1 ultimului razboiu austro-turc ; acesta ~ubrezise credinta 
11vicibilitatii Turcilor ~{ a avut darul de a pregati, prin par

i •iparea eficace a voluntarilor sârbi în lupta eu Turcii, oa-
111 ni capabili ~i demni sa poarte armele. Astfel se poate înte-
1 repedea transformare a unei revolte în revolutie, cea mai 

din istoria Sârbilor 2• 

1 D . J o van o v i é, op. cU., p. 20+-:rn5; cf. M. S tan o je v ·( é, Za
/1' 11 r u proslosti i sadafaosti , p . rz . 

a S'ar putea afirma, nu f il.ra temeiu, ca ideea de lupta ûnpotriYa Tur-· 
1 l lo 1 -a fos t inculcata de M:ihai Viteazul. El era privit ca un M:esia de popoarele 
~ 111 l • ll11n rene. De aceea eu, prilejul incursiunii sale în 1597 in Bulgaria !ji Ser
hh - IC\ Cladova, - o deputa~ie de Sârbi IJÏ Bulgari veni la el , in TârgoviiJte, 
11 nlru C\· i cere sprijinul sau, adaugând ca zece mii de Sârbi sunt gata sa se 
1 t Ir cil pentru Mihai. Ei venir a în câteva cete, din care recunoaljtem, dupa 
111 1111 , pe doi Români, Jifco Negrul iJi Jifco Ro!jul , fil.ra indoiaU din Crain_a ; 

, I'. ll, Pan a it e s c u, Istoria lu·i M ihai Vi tea.zul , p. 47 ~i 174· D. Pa v-
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In pregàtirea revolutiei sârl;>e;;ti un rol deosebit de impor-, 
tant 1-a avut Dqmnul îarii Române!]ti, Constantin Ipsilar,.ti. La 
izbucnirea revolutiei doi boieri de ai sai, Manolache Clucerul ~i 
Iancu Caminarul 1, se gàseau la Beograd ; acestora le-a urmat 
curând însu~i mitropolitul Dositei Filitti, care avu întrevederi 
îndelungate ;;i tainice eu conducàtorii revolutiei 2• Totu;;i trata
tivele acestea nu constituiau un secret nici pentru cei din Bu
cure;;ti 3 nici pentru diplomatia europeana 4• 

Revolutia sârbeasca era privita eu interes !]i eu satisfactiè 
în l'ara Româneasca - raporteaza agentul francez Jucherau 
Saint Denis - ;;i principalii boeri ai acestei tari ÎlJÏ aratâ pe 
fata dorinta ca Serbia sa fie despartitâ de imperiul otoman 5• 

Dimpotrivâ timp de doi ani . rev_olutia. sârb~ascâ nu a avut ra
sunet în tinutul dela Est de muntii Miroci. Chiar când s'au ivit 
-cazuri de revolta, ele au fost slabe, sporadice ;;i U!]Or reprimate . 
Explicatia e u;;oara : Vidinul era prea aproape, de aceea orice act 
.de razvrâtire putea fi înabu;;it în fa;;e ; pe de alta parte, Români.i, 
care formau majoritatea pqpulatiei, erau straini de cauza Sâr
bilor; iar îmbunatatirile lui Pazvantoglu, dreapta sa ocârmtii~e. 
Je-a. dat prilej de a trai în lini;;te ;;i prosperitate 6 . 

De fapt Sovietul (Consiliul Dirigent) nici n'a ;;tiut unde-i 
Craina ;;i îârna Reca. La 1807, când haiducul Vâlcu, a .: cerut 
-09teni pentru a rascula poporul din cele doua districte, el a res
pins propunerea haiducului, fiindca nu auzise de aceste tinuturi 7• 

Numai pe câteva capetenii, fete biserice!]ti ;;i pe Carageorge, -
iar a,ceasta nttmai dupa 1806.-i-a preocupat soarta celor ·douâ 

1 o v i é, Geneza. prvog srpslwg i1sta11!1t1 , p . 255 , ,,Ne mozè se razumeti ako se 
ne pozuaje ücesce srpskog na roda u poslednjem austrijskomturskom iatu": 

-cf. G. (; r a v i e r, op. cit, p. 44--45 ~i St. ~ o v a k o v i é, Die W'icdergeburl 

des serbisches Staat es (1804-18131, p. 186. 
1 P. l'. P a 11 a i t e s c u . Coresj>ontl«11!a· tu.; Consl mit in Ypsilanti eu 

g1111ernul -rusrsc, p. il>. 

2 M . Ga v ri 1 o ,. i é, lspisi iz f>aris/,1h arMva, p. 7 ~ i 13--1, . 
3 I'. P. l'a11aitescu, op. c1 t., p . 16. 
4 <..:.avriJo,· ié, up. cil , p . 84~; d. è . :.\Iijatovié, Pr~p·isi il: 

·i:wdtaj11 englesk1• ai-u.lasade u Carigrad11, p . -11 -- to~. 

0 Hu r 111 u z a k i , ])ocmnenle, Xl \ ', p . <><• 1 ; cf. :.\L Ga v ri do-

"V i é, op. cit., p. 13. 
6 E. Bu eu~ a, Honuînù di·11lre Vidi11 ,,i Trnwc, p. ·i-1. Sute <le Roruâni 

.au fost adul1i din 'j'ara Româneasca eu voia !or sau constrânl1i l'ii au fost a~e-
2aji la Est de Timoc. Ei au primit pamânt ~i au fost scutip de dari. 

7 V. Kara d j i é, Zitije A.j<luJ1- Veljha Petroviéa , p. 225. 



lt01\lÂ.J.'(1J D1N '.rlŒ '.l' LMO(J ~ l ~IORA VA 271 

districte màrginaiJe . Stevan Stratimirovié, mitropolitul dela Car~ 

lovat , într'o scrisoare adresatà tarului Rusiei, preconiza ideea 
Jormàrii unui stat sârbesc, în care sà fie cuprinsà ~i Craina. Este 
' a dintâi màrturie în acest sens ; mai târziu ~i Carageorge va 
formula aceeaiJi idee : granitele viitorului stat sârbesc, pe care-1 
upunea Austriei, sà aibà spre ràsàrit hotarul pânà la Timoc 1, 

In primul an, revolutia nu s'a extins dincolo de ·Morava, 
<l ât în nahia Pojarevat 2. In cursul acestui an nu au fost eveni
m nte mai importante, ci abea în 1805, în jurul localitatii Culici, 
11nde s'au dat lupte, care s 'au terminat în favoarea Sârbilor 3• 

Paza acestei nahii i-a fost data lui Milenko Stojkovi~, care, 
mpreunà eu Petar din Dobârne, fàrà îndoialà un Român, i-a 

j.( nit pe Turci dincolO de muntii Miroci 4• 

In primul an al revolutiei, ~apte haiduci de ai lui Cara
orge au tr:ecut în îârna Reca, pentru ca sà ràscoale poporul 

.n potriv a Turcilor. Nicàiri n ' au gàsut aderenti, în schimb Turcii 
1111 pus mâna pe ei . i]i i-au mutilat, tàindu-le mai întâi mâinile 
1 npoi picioarele. Atunei a fost pus bimbaiJe în îârna Reea 

M Jisav Georgevici, om eu vazà ~i în acela~i timp omul de în-
1' d re al Turcilor . Succesele Sârbilor din Sumadija 1-au trezit 
i l Il pasivitate ~i 1-au îndemnat sà porneascà 0 actiune de raz-: 
vrlt tire . In ziua de Pai]ti, el . convoacà poporul sârb în satul 
Il 11 , sub muntele Râtani ; la aceastâ adunare . au participat 

ulte douâ câpetenii, popa . Radosav Iovanovici, din Planinita, 
1 v o din Crivi Vir. Toti într' un glas au hotàrît sâ lupte îm

potl'Ïva Turcilor. Mai întâi, ei cutreerarà câteva sate între care 
• tele românei]ti Lugnita, Valea eu Anini, Dobropole, Zlot i]Ï 
l' clg rti 5• Ei . ad unarâ o mânâ de oameni cu care se îndreptarâ 

satul Ilino, unde se gâsea un subai]a turc ; acesta, prefe-
1 n sà moarà viteje~te decât sâ sè predea, luptà cu nùca sa 

tl. pâna ce pieri 6 . I mbàrbàtati de acest succes, râsculatii Îi]Ï 
pu rlt în gând sâ cuprinda Zaiecearul. In drnm au dat de o 

l C. C r a v i e r , op. cit., p. ~ <" 53. 
2 \ '. K a ra d j i é, P rva godina s1·pskug vojev<mjr1 n a l.Jai je. p. 3 ;. 
n Jd.e-n1., Dn1ga godina srpsko~ 11ojrvr111ja. 11.a l !aije, p . 48. 
4 / dc111 , Pravitclstv1.1iiisti soviet sabski p . !;1'-ït; 1.. J o van o v i é, 

/ j111111 , p. 421. Satu! Dobârne în epoca lui Carageorge era in intregime românesc 
tl u 1\ n u-i lipsita de temei presupnnerea cà ~i Petru din Doliârne era 
1 1111 1 n. 

G :; t. :\1 ac a j , <.:rnoreék i o./1n 11;, p . 10. 

ft l>. J o van o v i é, op. cit, p. 208 . 
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mica ceata de Turci, pe care o risipira. In curând, fura ajun~ï 
din urma de câtiva haiduci, trimi§i din Sumadija, sa le "fie în 
ajutor. 0 veste neplacuta îi opri însa în loc : Pazvantoglu venea 
~i el cu o armata spre Zaiecear, pe care-1 ~i ocupa. Numai la 
ivirea lui, spiritele începura a se potoli ~i fiecare î~i vazu, de voie 
sau nevoie, de gospodaria sa. Rasculatii se încunietara totu§i 
sa-1 atace ~i ispravira prin a fugi, care. ûicotro putea; papa 
Radosav s'a predat, Ivco a fast ranit, iar Milisav, de teama 
sa nu fie pedepsit pentru trâdare, trecu în ~umadija. Acesta-i 
singurul 'eveniment mai important din cursul anului l 80 5. De 
aceea, judecând .dupa ecoul pe care 1-a avut, se poate spune 
dl. anul 1805 a trecut în relativa lini§te pentru locuitorii din 
îârna Reca. 

Anul 1806 nu a fast însemnat prin actiuni importante .. 
Milisav reveni în îârna Reca eu vreo 300 de oameni, apoi mai 
strânse inca vreo 200. Cu ceata sa, putin numeroasâ, tabarî în 
satul Gornea Poleana, din Crajna, pe care-1 întari în limita posi
bilitatii §i priceperii. Aci spera sa întâmpine pe Turci. A§teptarea 
sa a fast zâdarnica, fiindca niciun Turc· nu s'a ivit în acele parti.. 
In toamna trebuia sa plece spre Becgrad, pentru a participa la 
atacul general împotriva cetatii. Concomitent c~ mi~carea sa, ·alt 
revolutionar din ~umadija înainta spre Nord : era Milenko 
Stoicovid. Acesta era originar din nahia Pojarevat, satul Cli
cevat. A fast un mie negustor. In timpul.luptelor dintre Pazvant- . 
oglu §i pa~:t din Beograd, . a fast în rândul acestuia din urmâ .. 
S'a distins prin fapte viteje~ti. In jurul sau avea Români ~i Ro
mânce; vistiernic avea pe Nicolae Dana, un Aromân 1 . 

In 1806, o armatâ turceasca, ~recând muntii Miroci, înainta 
spre Pojarevat . In ûitâmpinarea sa a ie~it Milenko. El reu~i sa 
înconjoare pe Turci ~i sa-i sileasca a da lupta. Avea o pozitie 
mai buna decât adversarii sai, Ûlsa ca numar ceata sa era in
ferioara Turcilor . Lupta a fast dârza §i nehotarîta, de§i Turcii 
s'au retras §Î s'au risipit care încotro. Pierderile lui Milenko au 
fast atât de simtitoare, încât i-a fast eu neputinta sa mai con
tinue lupta sau sâ urmareasca pe fugari 2• 

Milenko a ramas la Poreci, unde a cautat , sa-~i întremeze 
o§tirea. Dupa o luna coborî în Craina §i cutreerà acest tinut 

1 V. K ara d j i é, M lenko Stojlio1:'ié, p . 26 1. Autorul nume1te pe Dana 
Grec, dar se pare fârli temei. El era mai curând Aromân. 

2 M. Vu k i ce v i é, Karatljeo1'dj1•, p . 389-390. 
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lntre Cladova, Bela Palanca 9i Negotin, iar uneori se avànta 
pâna la 'Vidin. La sfâr9itul lui August s'a dus la Svilaina} 1. 

A.nul 1807 se arata într'o perspectiva mai lumfooasa pentru 
Sârbi : · Ru9ii au patruns în Tara Româm:asca 9i a veau posibi
Htatea sa-i ajute, apoi ora~ul 9i cetatea Becgrad au fost luate 
dupa .un asalt impetuos - nu însa fara ajutorul rusesc 9i al lui 
Tpsilanti 2 ; pericolul cel mai mare, Pazvantoglu, disparuse 
prin moartea acestuia . Nadejdea în victorie se profila tot 
m i clar. 

La începutul acestui an, haiducul Vâlcu se înfâ}i9a Sovie
tlui (Consiliul Dirigent) spre a-i cere câ}iva oameni, un steag 
i scrisoare de confirmare a gradului de buluba9â; fâgaduia în 
himb sa rascoale întieg }inutul îârna Reca 9i sa izgoneasca pe 

'l'urci dincolo de Timoc. La început, el a fost privit eu o le-: 
1.tima neîncredere, deoarece nu era cunoscut, dar când staruin~ 

~ l sale devenira niai insistente, dorin}a i-a fost satisfacuta 3 . 

El era din satul Lenova} 9i cunoa9tea îârna Reca, ca un 
1• ban ce a fost 9i a cutreerat toate meleagurile }inutului acesta. 
'u l lua pe Cira, Nina, Petcu 9i Petru Gcoda, to}i Bulgari, sau 

11 ugarcicii'', cum îi numea, pe drept cuvânt, Carageorge; apoi 
v n au Românii : Lapadat Nicolae, din Podgor1i, Paun Min-
1·ovi i din Dobrukv}i 9i Traila Pârvulovici 4. Alaturi de ace9tia 

u consângenii lor .Aromânii Papazoglu, doi fra}i din Ianina .. 
Nllstase Arma9 9i Zagla, Iorgachi 9i Farmach~, Yeni}i mai 
l :rziu 6• 

Haiducul Vâlcu trecu prin Paracin, apoi pe valea râului 
' rivi Vir, aparu la Podgor}i. Aci se gasea, eu vreo ro~rs oameni, 

P azvati. Vâlcu nu pregeta ~a-1 atace 9i-l sili sa se predea. 
a luata a fost bogata 9i din ea Vâlcu trimise o parte Sovi

t1 lui, ca gratitudine 9i semn al vitejiei sale 6• In spre Nord 
L inta Milenko Stojkovié, pe vechiul drum pareurs eu un an 

1\ lute . El cuprinse Poreci 9i coborî spre Sud. Inaintarea con~ 
rg nta a celor doi haiduci, Vâlcu 9i Milenko, speria pe Turci, 

l Ibidem, p. 414. 
2 Hu r mu z a k i , Locitmentr, :::.upli111c11t T, 2, p. 432-·43 ,; . Emu ~i 

11 I llf'I ri români : Argetoianu ~i Ccrnica. 
!l V. Ka r adj i é, op. cit., p. 2::6. 
4 D. J o van o v i é, op. cit., p. :n6, 243-2.H. 
& D. Pop 6 v i <:, 0 Cillcarima. PrUozi pitaniit postanka na5eg gYadfa"-

111111 tlrnU va, p. 252--253. 
q \ ". Karadji<:, op. cit., . p. 227. 
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care se grabira sa-i întâmpine eu o ceata numeroasa. In frunteà 
ei se gasea un aga îngâmfat, Soliman Chiorul, care, dupa spusele 
lui Vuk St. Karadjié, îi trimise vorba lui Vâlcu sa-1 a~tepte a 
doua zi Ja masa. Acesta nu refuza vizita, dar se gândi sa antiy 
cipeze 9i, în toiul nop}ii, ataca pe 'l'urci la Vârbova}; se încinse 
un macel crunt ·din care pu}ini 'l'urci mai putura scapa eu via}a. 
In aceasta lupta noctruna s'a distins prin vitejie unul din fra:W 
Papazoglu 1 . 

Dupa aceasta iz!>ânda care-i spori faima, Vâku plecâ din 
îârna Reca, iar locul sau îl luara Milisav 9i popa Radosav. Cu 
moralul ridicat , dupa victoria lui Vâlcu, ei ataca, împreuna cu 
voevodul Resava}, Zaiecerul dar nici de -data aceasta nu-1 pti
tura lua. In acela~i timp, Milenko Stojkovi~ se gasea într'o mare 
ananghie. Succesele Sârbilor silira Poarta otomana sa ia o ati
tudine mai concilianta fa}a de rascula}i. Ea: însa,rcina pe Alexandru 
Moruzi, donfuul Moldovei, ~i pe Constantin Ipsilanti, domnul 
Munteniei, sa încerce o media}iune. Constantin Ipsilantî, care 
era foarte iubit de Sârbi 2, socoti momentul potrivit sa arate 
ràscula}ilor sârbi de unde puteau ob}ine un ajutor eu adevarat 
pre}ios : dela: Rusia pravoslavnica, ,,Acest demers subtil, cum 
î1 califica consulul francez din Bucure~ti, la care Sârbii nu s'ar 
fi gândit niciodatli-" 3 era procedeul cel mai indicat pentru Sârbi ; 
decât o pace vremelnicà eu 'furcii era de preferat ajutorul ru
sesc. In Mai 1807, delega}ii Sârbilor venira în Bucure9ti pentru 
a se pune în legatura cu emisarii ru~i 4• Ei cerura arme ~i hrana . 
Atunci Ipsilanti trimise în Oltenia pe caimacamtll Craiovii, Sa
murca~, CU oastea sa de panduri 9i arnau}i, . care trebuia Sa CO

opereze în scurt timp eu armata generalului rus Isajev 5. 

Intrarea Ru9ilor în Târile Române, în 1806, a îndreptat 
aten}ia Sârbilor câtre Tara Româneascà pe unde putea sà Je 
vina ajutor dela protectorii lor . De aceea, ac}iunea revolu}io-: 
11arilor sârbi }intea în 1807 sa libereze }inutul Crainei de TU:rci, 

1 D . l'a n t c 1 i é, op. ci l .. p . G5 ; cf. D. J o va-n o v i é, op . ci l ., 

p. '.?2 1-'.? 2 2 . 
2 M . Ga v r i l o v i é, op. ci l .. p. 103-104. L'n raport en ,:{lez din 4 

F ebrtla rie 1 8 0 7 sunà : ,. Sârb ii au mult1\ dragoste pentru Ipsilante ,;are a lucrat 
în favoarea !or" .. . 

SM. (~ a vr il ov ié, op . ci l ., p . 13-14 ; cf. S t . ~ovakov i é, 

op. c-i l. p. 27-29. 

4 K . Mij a tovié, op. ci l ., p . 66; cf. S t . N'ovakovié, op.cil., 59. 
5 Hu r mu z a k i , Doci,m-enle, Sttpliment, I 2, p . 43 2 ~i 343. 
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}He a putea face fuziunea eu Ru9ii. In acest scop a fost trimis 
Milenko Stojkovié eu o armata de 5000 de oameni. El trecu 
d la Poreci în Craina ~i se purta viteje9te, omorînd sau gonind 
11 r N'egotin sute de Turci. Lipsa de hrana erfl sa-1 determine sa 

bo.ndoneze Craina, dar faina 9i alte alimente îi venira prin Ma
uolachi, din Tara Româneasca 1. Asigurat eu hrana întreprinse 
o tiune îndrazneata : ataca N'egotinul, dar nu-1 putu lua. Turcii 
J onstrânserâ sa se retraga la ~tubic, singurul sat sârbesc din 
' ina nordica, unde-1 înconjurara. Ei îngramadira mari foqe 
l·l asaltau diri. toate partile. Strâmtorat, fara ·speranta de a mai · 

r l'lpa, de9i ceruse ajutoare dela Carageorge, lupta eroic pâna 
• nd fu despresurat de acesta, ajutat de Ru9i. Carageorge batuse 
] Turci în doua locuri: Malainat 9i $tubic. Acum s'a putut face 
uziunea eu Ru9ii . Cu ei veni 9i Ghiorgachi din Tara Româneascii 
' \1 200 de pangalo9i 2

• 

Victoria dela Malainat (I Julie I807) 3 , a treia ca Impor
t ntà dupa cea dela Beograd, dâdu putinta Sârbilor sa degajeze 
o mare parte din forte, pe care le trimisera în spre Timoc. Cara

orge, ajutat 9i de Cazaci, ocupii Zaiecearul, arunca ~i ~ltimile 
turi de Turci peste Timoc ; -in acela~i timp Milenko Stojkovié 

1•11 rea Bârza Palanca 9i Cladova. N'umai N'egotinul ramase ase-
1 t ; o garnizoama puternicâ, continua sa-1 apere eu îndârjire · 4• 

Pentru prima oard în istoria Sârbilor Craina §i Târna Reca 
r w cucerite §i stdpânite de Sârbi 5• Carageorge se gândi sâ fadl. 

1 ine în aceste doua districte, pe care le socotea bulgare~ti ; 
m i întâiu trecu: prin foc 9i sabie I3 sate române9ti din Craina, 

11ror atitudine du~mànoasa · fata de ~ârbii cuceritori nu o 
a tolera 6 ; apoi facu cnez pe Milisav în Târna Reca, iar în 

1 l' . I>. l'an ait es c u, Corespomlen1a lui Ipsilanle eu gtmet'nul ru
~~ , V· .19 ~i documentul XXXI. ,, Am cnmparat, pentru dâtll?i !}i am fâcut sa 

1 m pria J:lanatul 'fimi110arei ' ·. 
2 M. V n k i é e" i i' , op. cil., p . 5:zo-5i 1 ; C. C.. G i u 1· t: s c u , lstoria 

lo'11 1111Î'f1i lur . vol. Il , p artea ·J. Mentionam existenta unui sat de Români l?tu-
1 111 , ln judetul M'.eheclinti, la începutnl sec. XVIII. In secolnl urmlltor un sat 
illl Ill' l u~i nume era in Craina. 

a M . Vu k i ce Yi é, op. ci t ., p . 526. 
4 M . Vukièevié,. op. cit .. p . 52 1:' . 

6 Aserth1nea istoriculni sârb T i h o m i r D j o r d j e v i ~. Rm1mni u Srbifi 
1 1•fl11t ~ prve vlade J('/leza Jvlilosa , p . 165 ~i 169 ca tinutul Crainei a fost în 

1!1l1I l\llfl sârbesc este, prin urmare, gre;iita. 
O :N'. 1 or g a, Hisl oi-re cles états balcaniqut1s jusqu'à 1924, p . 149-150. 

l 11 \' me ce Carageorge distrugea satele române~ti din Cralna , Românul Dragut 



Craina pe Mi9u Carapangea, poate 9i acesta un Roinân 1• Milisav 
primi ca ajutoare pe popa Radosav, pe Bulgarul ;J?etru George.,-· 
vici, Gioda 9i pe Aromânii Papazoglu. ca buluba9e 2 • 

·urma o ·epoca de lini9te în cele doua districte, care dura 
doi . ani, _ 1807-1809. In 1809, luptele reîncepura, cu violenfa 
cre_scânda. Sâ,rbii suferirii o înfrângere grea la CamE:nija (Ni9) ; 
iar Turcii ocupara Craina 9i îârna Reca. Ei savâr9ira multe 
~ruzimi 9i jafuri, distrusera ~i arsera multe sate, umplând popt:,,.. 
l~jia de groaza, care în<::epu sa fuga în padnri 9i munji. 

Situajia lui Carageorge se înriiutaji în acest an 9i din pri~ 

<;ina lui Miknko Stojkovié 91 Petru din Dobârne, care încercarà 
s_a se desparta de conducatorul loir, spre a se lupta · independenti 
ÎJl. .Împrejurimile Fojarevajului. Numai purtarea abila a_ lüi Cara~ 

gj!orge a înlatu.rat aceasta tendiJ:l}a separatista , care s'a mai îvit 
pe ·acele meleaguri . 

In vara anului 1810, Ru~ii, ajutaji de Ipsilante 3 9i torpul 
sau de P,anduri, , izbutira sa treaca Dunarea, din nou în traina . . 
Aci sosi 9i haidµcul Vâku. Dupa. înfrângerea dela Cam~nita , el 
a fost judecat 9i condamnat ·_de Soviet (Consiliul Dirigint) ~ 
dar nu se lasa prins, ci fugi la Poreci, unde era Milenko Stoi
k_ovié. In çu,rsul _ anului 1809, lupta hàrjuind pe Turci între. 
Morava ~i Miroci. Când a aflat d:e venirea Rt19ilor s 'a griihit 
sa-i întâmpine, apoi, împreuna eu ei, . batu 9i izgoni din nou pe 
Turcii d:in Carina 9i îârna :R.eça. In acela9i timp, Petru din Do- · 
bfe,rne lua Cladova, unde se fa.eu c8,petenia ora9ului 4• Milisav re-:
dobândi cnezatul în îârna Reca, iar Vâkn lnpta alaturi de _Ru9~ 

Mehedinteanul în~elegea sit fratemize~e eu Sârbii, luptând alitturi de ei impotrh-a 
'Jurcilor 11i expunându-~i viaia C\llU a facut-o la l\regova, in 1809 ; cf. <; r e
go ire Y ·a k chi t ch. L 'E iirope et la r.!siirrection de la S erbie, p. _233. 

1 V. Kara d j i é, lJanilo Alehsifevi é i kne101• i Harpand7ié, P: 288 . . 
l•'amilia Carapangea a deiinut ani de-a-rândul fuuc\iu11ea de oborc11ezi. Ea era 
iubita de popor; de aceea când ve11etcul Danilo Aleksijevié, Sârb. din Srem ~ 

lua prin Îru]elaciune func~iunea !or, poporul ceru sa fie readusa; cf. D. Ru
va ra c, Geogra/ske bele~ke o Tui·slwf . . :. p. _II4 . Dnpli mitropolitul Stratimi~ 
rovici, uumele accstei faù1ilîi era Carapana. 

: 2 D. Popovié, op.cit. , p. 252. 
3 P . P . Pa ~1 ait es c u, op. ci l ., p. 19, docum. XXXI. 
4 Y. Kara d j i é, Ptla-r Todorovié, p: 265-266 ; cf. Grégoire 

Yak chi t ch, op. cit., p. 228-229 ; Tudor Vladirnirescu a luptat la Vidin . 
~i Negotin (la 18u). Distingându-se iu aceste lupte a fost decorat eu ordinul sf. 
Vladimir, C:f. Nau m Râ ru ni ce an u, Scrisoa rea. 1Y!unteanulili ca rilspmzs. · 
la scrisoarea ltloldoveanul11i, p. 264. 
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pânà la Soko Bania ~i Varvarin, u:ri.de fu rànit la mâna ~i rà
mase beteag. Pentru vitejia sa deosebità i-a fost acordata o 
medalie de aur 1. 

In anui urmator, murind Mi~t .. Carapangea, haiducul Vâku 
fu trimis sa-1 Înlocuiascà, Însà CU demnit.atea de ,,VOevod" al 
· rainei 2• In acela~i an, 'f ârna Reca fu împàrtita în doua nahii : 
a Zaiecearului ~i Vrajogranat . Inca timp de doi ani, pâna la 1813, 

raina ~i 'fârna Reca puturà respira în lini~te . In 1813, Vâku 
primi misiunea dela Soviet ~i Carageorge, de a pàzi întreaga re
giune a Pojarevajului . In acest an, prevàzând pericolul carè-i 
palJte, multe familii se îndreptarà la Poreci, ca sà treacà Dunarea. 
Vâlcn î~i trimise 9i el sojia, în schimb el ramase sa apere mai de
parte Craina, pentru care spunea deseori, cà mai curând 9i-ar 
cl' capul , decât s'o cedeze ·Turcilor ::i. • 

Pa9a din Vidin pregiÙi o à.rmatà de 10-13 mii de oàmeni 9i 
)orni împotriva lui VâJcu ; acesta abea avea vreo 3000 cle oameni 
, i ace9tia resfiraji la Pojarevaj, la Poreci, Bâria Palanca 9i în 

l ula Ostrovul Corbului ; în . jurul sau avea -numai 600-800 . de 
•t1.Jareti, dintre care jumàtate erau Români. Potrivit tacticei sale, 
h . iducul Vâlcu o· luà înaintea pa9ei : trecu Timocul 9i jefui cum
plit împrejurimile Vidinului, apoi eu o pradà bogatà se întoar5e 
(' tt mii de vite mari 9i oi. Când Turcii s'au îndreptat spre Timoc, 

J i sürprinse în satul Bucovcea 9i-i respinse . Succesul sàu ini-
1, 1 a fost anihifat de pàt_!underea grosului fortelor turce9ti , càre 
I\ · inta împotriva Negotinuhii. Haiducul Vâku se opri în acest 

or ~ 1 9i sapa 9anjuri spre a se apara. 
Hotarît, alJa euro 9i-a pus în gând, sa apere Craina eu pretul 

11 l)ltlui sàn, luptà eu îndârjire feroce. ,,Adunà toate candelabrele 
, I linguri1e 9i farfuriile de arama, le topi 9i le fàcu gloante de 
1 11 ~ à; iar în tunuri, când Turci facea~ iure~. punea 9i ghiulele". 
1 • multe ori ie9ea la câmp deschis, ataca pe Turci 9i apoi re-
v 11 o. eu pradà. Pe când numàrul soldajilor sài scàdea, al Tur
, lo:r sporea eu încà vreo câteva sute de Români de ai lui Caragea 

atâjia Turci din Ada-Kaleh. Impresurat din toate partile, 
r putinta de a prin1i întaririle pe care le cerea dela Poreci, 

1 lupta viteje~te, pâna ce un glonte î1 rapuse. ,,Drj .. .. " a fost 
till imul sau cuvânt. Astfel i'se curmà viaja eroicà, d~)1aiduc, 

1 V. K a ra d j i é, RjldRH'l 'MCTRI041Ï COR°kT~ Cfp&Cl\H, 
2 idem, Z ·it fc Afduka Velfka, p . 2 31. 

3 G .. Za n et o Y, llrll{(a·rskol o ·naselenie vil srednile veko-.·e, p. '1 6 ,, Glavata 
1 d11 nm, Negotina ne dayamà " , 
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al Crainei (II Iulie 1813). Resturile de Români §i Sârbi care maf 
erau în Negotin fura copletjite §i macelarite. Abia scaparà doar 
câtiva, care se dusera la Poreci !JÏ povestira moartea tragica a. 
capitanului lor 1 • 

Atacati din trei parti, dupa lupte înver§unate, Sârbii sucom-· 
b~ra, iar Carageorge fugi în Au,stria, ·apoi de acolo in Rusia. In 
timpulpribegieisale,printarile straine, a fost însotit de Aromânul 
Naum Cârnar, din Moscopole, care a împarta§it soarta lui Cara-· 
george, când acesta a indraznit sa treaca în tara lui Milo§ 2• 

Revolu~ia lui Milo§ §i urmdrile et. 

Faptele de arme ale lui Carageorge au avut un puternic
§i profond ecou în masa poporului sârbesc. Cei noua ani de lupte 
§Ï de libertate i-a trezit con§tiinta de popor eu trecut glorios,. 
catre care trebuie sa nazuiasca de acum inainte. Revolutia dela. 
18o4-1813 a însemilat pentru Sârbi reafirmarea virtutilor raz
boi!lÏce stramo§e§ti de atâtea secole neexercitate; odata ac{stea 
reînviate, nu mai puteau fi inabu§ite. De aceea, când Milo§, in 
Aprilie 1815, chema din nou poporul · ~ ârb la rasëoala, ea iz
_bucni impetuos. Cu repeziciune noul stat s'a conturat in vechiile 
hotare ale pa~alâcul~i din Beograd, care cuprindeau douasprezece 
nahii, - unitatî administrative de marimea unei plase. Granita 
estica s' a extins pâna la Miroci, îmbrati§ând §Ï districtul Poreci,. 
care dela sfâr§itul luptelor eu Pazvantoglu; a fost ata§at acestui 
pa§alâc. Prin urmare limita estica era impinsa in detrimentul 
Turcilor. Exceptând aceasta legitima pretentie, Milo§ Obrenovici 

. s ' a margint la vechiile hot are ale pa§alâcului, acelea§i pe c~re 
le stabilise Carageorge in primii ani ai revolutiei 3• · 

1 \'. Kara d j i é, Ziitfe A. . Vcljka, p . 23r-233 ; I de"•n, Milo s Obre

novié, p . I 29-r30. Din cei scapati câtiva s'au dus la Poreci, unde venirli ~i Sârbii 
care aparasera Ostrovul Mare, împreuna eu cei din Cladova ; ace~tia din urma 
in fninte eu. cnezul Craciu.n. Ac.esta, dupa cttm î1 arata uumele, a fost probabH 
Român. In lupta care se da la Poreci, Turci, încercuira pe Sârbi, îi constrânserà 
sa se predea; pe Agi Nicola, capetenia Sârbilor, au decapitat-o, in schimb pe 
Craciun 1-au lasat sa treaca in Banat.-Inca un caz din partea Turcilor de at i-· 
tudine Linevoitoare Iata de Români ; M. St a 11 o je v i é, · Manastir Sm•odar 
p. 2 I. In mânastirea Spvodol. odihne~te trupul haiduculni Yâlcu ; cf. I,. Ra 11 k e 
Die Serbische R evolutio11 , p. 168-169. 

2 D. Popov i é, 0 Cincat·ima, p . 258-259. 

3 G. Grav i er, op. cit., p. 65. 
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In 1821 izbucni o rascoala neînsemnata in împrejurimile 
Pojarevatului. In doua zile ea a fost potolita, datorita abilit~Wi 
lui Milo9. Autorii ei au fost Marcu Abdula 9i Stevan din Dobârne, 
de curând veniti <lin Tara Româneasca, unde participasera la 
d.scoala lui Tudor Vladimirescu. Entuziasmati de succesul lui 
'l'udor, au voit sa ridice din nou poporul 9i-un foncmen care s'a 
r petat în tinutul dintre Timoc 9i Morava - sa înlature autori
tatea lui Milo;; din districtul Pojarevat spre a-1 face pe acesta 
independent de Serbia 1 . 

Milo;; a fost un abil diplomat. Ca sa nu trezeascà suspiciune 
"i neîncredere, timp de cind ani nu a ridicat nicio pretentie. Mai 
mult chiar, spre a-9i arata devotamentul fata de sultan 9i spre 
l împiedeca o noua rascoala, când Carageorge a trecut Dunarea, 
1 Ram (1817), l-a prins 9i 1-a decapitat. Sub _semnul întelegerii 

rfecte, a ridicat chestiunea Crainei_9i a districtului îârna Reca, 
1820. Aceste tinuturi la Est de Miroci au fost cucerite cu sabia 

d. Carageorge ; în virtutea acestui drept, Milo9 a cerut retroce
dnrea Crainei 9i a îârnei Reca. 

Chestiunea astfel pu:sà la 1820 a fost acceptata principial 
rin conventia dela Akerman (1826), a fost înserata înti-'un pa
graf din tratatul dela Adrianopol (1829) l]i apoi în hati~riful 
la 1830; în. anul urmator, ea a fost luata în serioasa delibe-
r de catre o comisie mixta, ruso-turco-sârbeasca, 9i numai în 

3 solutionata, cedându-se Serbiei fa9ia de pamânt dintre 
'l' moc 9i Miroci, feudà, atât de pretuità odinioara a sultanului. 

In cursul celor 13 ani de tratative cu Turcii, Milo;; a dat d.o
cnl. de un deoselit simt al realitatii: nu s'a hazardat sa-9i înte-

111 i ze pretentille pe consideratii de ordin geografic, de drept is
i , sau de ordin rasial, fiindca nid unul nu pleda pentru cauza 

,, •rontiera naturala o constituiau mai de graba muntii Miroci, 
1 ât râul Timoc; regiunea la Est de ace9ti munti nu a apar
j, · nt niciodata statului medieval sârbesc ; majoritatea populatiei 
t'l 1 raina 9i îârna Reca o forma populatia româneasca, apoi 

ulgareasca 9i în numar neînsemnat era cea sârbeasca. Con
' nt de aceasta situatie, pretentia 9i-a fondat-o pe alte consi

h _ J1t . ,,Aduceti aminte (ambasadorului rus) spunE:a Milo9 de-
1111t tilor sai, ca în ce prive9te Craina, sa 9tie bine, noi nu o vom 

Jl p ntru · nimic în lume, chiar daca va trebuia sa ne batem 
'l'urcii. Pentru legaturile noastre cu Rusia, ea ne este nece-

l G. Yak chi t ch, op. cit., p . 417. 
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sara ca pâinea vietii" 1• Intr 'o scrisoare adresata baronului Stro
gonoff, reprezentantul Rusiei la Constantinopol, Milo9 motiva m'.li 
limpede necesitatea extinderii granitei pâna la Timoc, invocând 
importanta legaturilor pe care le avea Serbia prin intermediul 
îarii Române9ti eu Rusia. In aceia9i scrisoare, Milo9 mai adauga 
avantagiile pe care .le avea chiar Turcia de pe urma acestei ce
siuni teritoriale : Serbia marita va plati un milion 9i jumatà.te, 
pâna la doua milioane de pia9trii anual. Atât de · hotarît era 
Milo9 9i atâta pret punea pe tinutul dela Est de Miroci, încât nu 
pregeta sa afirme într 'o scrisoaie catre delegatii sai dela Constan
tinopol : . ,,9i daca. a9i l}ti ca lucrând astfel, eu a9Î putea pierde 
}ara mea, demnitatea mea l]Î viata mea, nu voiu da îndarat''. .. 2• 

_ Vjct01ioasa înaintare a Ru9ilor în Balcani 9i pacea dela 
Adrianopol i-au prilejuit încredere în succesul fau; revendicarile 
sale a;u capatat chiar aspectul legitimitatii, de aceea Milo9 n'a 
pregetat sa formuleze altele noua . Cereriie sale au pus însa pe 
reprezentantul rus în neplacuta situa}ie de a nu ~ti sa le detef
mine pe harta. Nici Sârbii, nici Ru9ii, eu atât mai mult Turcii, 
nu a veau · o harta a teritoriului în litigiu, ·de aceea prèten}iile sâr
be9ti • pluteau în vag, ceeace a fa.eut pe ministru rus sa spui:J.â 
eu oarecare ironie, câ Sârbii revendica ,,atât cât influen}a Ru-
siei poate sa le ofere" 3 . . -

Turcia învinsa a acceptat însfâr9it sa · înceapâ negocierile. 
Ele au fost duse eu mai nmlta hotarîre 9i s'a ajuns la o solu}Îe 
definitiva. 0 comisie nùxta a fost alcatuita spre a fixa pe teren 
revendicarile Sârbilor. Comisia mixtâ compusà din Sârbi, Ru9i 9i 
Turci s'a dus în toiul iernii în Craina, ,,cel dintâi 9i cel mai im
portant din districtele care trebuie restituit Sârbilor" 4• Comîsia 
s'a perindat dintr'un loc într 'altul, dar chestiunea litigioasâ nu 
a fost rezolvata nici de data aceasta . Negocierile au continuat în 
ciuda dificultà }il or .9i neîntelegerilor. 

Ele n 'au fost lipsite de scene comice : când Poarta a res
pins pretentiile Sârbilor, ea motiva ca· sunt exagerate, fiindcà 
este vorba de un teritoriu de nu mai pu}in de 300 de ore de drum ; 
la aceastà afirma}iune riposta ministrul rus, explicând cà dela 
Beograd 9i pâ:ùa la Constantinopol sunt abea I84. de ore de drum. 

1 G. G r av ier, e>p •. cit., p ; 78. 
2 Ibidem, p. 8 1 . 

3 Ibidem , p. 86 ; Despre r iiscbala Timocenilor pusll ln cnle ''de Milo~ , vezi 
~r. G a v ril ov i é, Milo s Obreriovié. vol. III, p . 453-437. 

4 I bidem, p . Sï~ 
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Conversatiile au fost lungite, întrerupte ~i apoi reluate. 
Tnrcii cautau în orice chip, ca ele sa nu se sfâr~easca. Felul hi 
u re invocau diferitele pretexte evidentiaza pe deplin acest scop. 
Astfel, în cursul anului 1831, _se parea ca s'a ajuns la un rezultat, 
fii ndca Turcii acceptasera sa cedeze ~ase nahii. Dar când a fost 
\'Orba despre delimitarea lor pe teren, atunci nu. s'au putut în
lelege asupra notiunii de nahie, careia Turcii îi atribuiau o în
t indere cât jumatate din céeace fusese înainte 1 . 

Expunerea relativ lunga asupra desfa~ura1 ii tratativelor 
p ntru cedarea Crainei ~i îârnei Reca are darul sa releve tenaci
atea ambelor parti ; pentru Sârbi, Craina era un spatiu vital, 

1 ntru Turci, feuda pretuita a sultanului. · 
Discutiile sterile au continuat · pâna ce :N.ülo~ lua o hotàrîre 

grava : sà solutioneze chestiunea în litigiu prin razboiu. In acest 
ns îi informa pe Ru~i despre intentiile sale agresive, dar ace~tia 

~i manifestara 0 totala rezerva, ba chiar il îndemnara sa fie mo
l rat. Prevalând.u-se de atitudinea Ru~ilor fa ta de _ Milè>~, Turdi 
· ara.tara concilianti ~i îngaduitori; facând ce·a mai avantajoasà 
l ropunere : cele ~ase districte disputate de Sârbi sà capete o ad
ministratie specialâ ~are sa asigure locuitorilor drepturi egale eu 
1 locuitorilor din pa~alâcul din Beograd. Aceastà solutie de com'
romis este ultima, adàugau Turcii, pe care o mai puteau pro,-

1 une 2. Tratativele s'ar fi prelungit , fiindcà s'a gàsit o nouà 
t mà de discutii, dar -a survenit dezastnil Turcilor dela Conieh 
·- în Siria - ~i înaintarea vertiginoasâ a lui Ibrahim, sp1e zi 
tlurile Constantinopolului. Sultanul amenintat ceru ajutor Ru-
ilor , care pâtrunserà în Bosfor sa apere - un fapt · paradoxal -

l.' pitala imperiului otoman. Milo~ s 'a folosit de situatia criticâ 
'Il are se gasea Poalta . La începutul lui Apilie 1833 ~i pâna în 
Mo.i, se produsera turburari în Craina, de care Milo~ nu a fost 

·rttin. Turcii reprimara actele de seditiune în mod brutal : peste 
<l uâ sute de oameni au fost masacrati numai în Zaiecear. In fa}a 
i ' stor fârâ-de-legi, interventia lui Milo~ devenea necesara ~i 
1 gitima ; trupele sale au patruns în · Craina ~i îârna Reca, pe 
' r le ocupara ~i le anexara definitiv Serbiei. In fata faptului 
11'\ linit , Turcii s'au _resemnat ~i la IO !unie 1833, sultanul dadu 
llll hati~erif prin care întarea cedarea Crainei ~i a îârnei Reca 3 • 

1 G. Gr a v i r r , op. cit., p . 91 - 92 . 
2 Ibidem, p . 96. 
3 G. G r a vier, op. c-it,, p . 102-10.i ; G r. Yak c llitch, r•p. c-it., 

l tl l · 502-50, est e redat hatiseri i ni în îutregime. 



282 TH. N. 'l'RÀPOEA 

ln }ara lui Milo;;, inca din_ 1829, se ivira calâtori straini. 
Cutreerând }inutul dintre Timoc 9i Morava, ei sunt impresiona}i 
de mul}imea Românilor, de portul lor frumos 9i mai ales de ca
ciulile lor albe 9i harnicia lor. Alâturi de acestea este relevata 
dârzenia de care dau dovada luptând impotriva tendintèlor de 
sârbizare 1. 

In timpul razboiului sârbo-turc din 1876, Turcii i-au invins 
pe Sârbi 9i au reocupat }inutul dintre Timoc 9i -Miroci, iar din 
spre Sud-Vest pâna la Aleksina}. Succesul Turcilor ameninta 
însa9i existen}a statului sârbesc, de aceea Rusia a intervenit 
~nergic la Constantinopol 9i a izbutit sa-i opreascâ. Conferinta 
marilor puteri întrunite la Constantinopol a hotarît, la 24 De
cembrie, status quo ante bellum. Turcii au mentinut tinuturile 
cucerite pânâ în Februarie 1877. A fost ultima lor stâpânire în 
acest tin ut. 

Un capitol important din evolutia istorica a regiunii diritre 
Timoc 9i Miroci il constituie solicitudinea lui Milo;; pentru }inu
turile de curând cucerite. Pentru a le popula, încuraja prin 
împroprietàriri prin scutiri de. dari imigra}iile .Sârbilor din Banat, 
a Bulgarilor diJ:i Turcia 9i chiar ale Românilor de ori unde ar fi 
venit. Un episod din aceasta epocâ a imigratiilor in Craina este 
transferarea unei hune parti din populatia in5ulei Ostrovul Mare 
în acest tinut. Locuitorii insulei aveau tarinile in Craina; când 
s'a fâcut anexarea acesteia de câtre Serbia, ei s 'au vâzut lipsiti 
de avutul lor. Atunci au protestat, au mers pânâ al Kisseleff, iar 
daca au vâzut câ nu-i cu putinta sa-9i recapete tarina, au cerut · 
macar reducerea impozitelor. Au primit, ca deobicei, promisiuni, 
însâ nimic mai mult. Atunci s'au întors èatre cnezul JV!ilo9 9i i-au 
solicitat interventia, ca sa obtina insula. In repetate rânduri, 
delegatul populatiei din insulâ, logofâtul . Gheorghe, mergea la 
cnez 9i implora ,,cu lacrimi în ochi" sa aibe rnilâ de poporul îm
pilat al Ostrovenilor 9i sa nu-i .Iase pradii ,,ciocôilor". Atât Milo;;, 
cât 9i locuitorii insulei, vazând câ este zadarnic a mai cer9i milâ 
Ru9ilor, câzurà la învoialâ sa fie trecuti în Craina. Milo;; fâgadui 
tot sprijinul posibil, mijloace de transport, pamânt pentru cei 
ce nu au 9i scutiri de dari. In momentul oportun, cincizeci 9i una 
de familii, din o suta ;;apte zeci de case, pârasira insula în taina 
9i trecura în Craina. Ele fura a;;ezate în satul Mihailova}, numit 
astfel dupa numele mo;;tenitorului. Unii dintre emigranti s'au 

1 I . S z ab o - S e v e r B o c u , N ote de drum ... 
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întors pe insula, chemati de un boier, unde au fost prin9i, apo1 
închi9i. Noul sat avea în frunte u_n ,,capitan'', pe Tencu. 

Este ciudata atitudinea Românilor dupa aijezarea lor în 
t raina; de9i împroprietâriti 9i scuti}i de dari, totu9i, ei nu s'au 
putut împaca cu noul trai ; imediat dupa aijezare, cazurile de 
fuga în Tara Româneascii au început sa sporeasca pe zi. ce trecea. 
Tn scurta vreme, numârul locuitorilor se reduse la jumâtate. De 
tltfel pe tot cuprinsul Crainei se constata, între anii~r835-r839 , 
numeroase cazuri când fanùlii întregi, eu tot avutul mobil, pa-
t\sesc casele lor 9i fug, fi~ în Tara Rorilâneasca, fie în Bulgaria 1

. 

In timpul razboiului mondial, Craina a jucat un rol deosebit 
11 preocupârile diploma}iei Puterilor Centrale. Craina, mai exact 
udetul Negotin, a constituit obiectul de litigiu între · Bulgaria 
i Austria ; .cea dintâi il revendica socotindu-1 bulgaresc ,,în vir
·utea dreptului istoric_" ; Austria il reclama pentru importanta 

strategicâ. Posesiunea Cazanelor 9i mai ales a Por}ilor de Fier 
igura Austriei drumul comercial pe Dunare pâna la Marea 

'N agra. De importan}a lui Austria era con9tienta. De aceea di-
1 l ma}ii ·ei au cautat sa câ9tige acel ,,Nord-Ost-Ecke", cum 
1 bi9nuiau sâ-1 numeasca tinutul timoc<an . Intrarea Bulgariei în 

zboiu împotriva Serbiei se sim}ea tot mai Üecesara. De aceea 
Austria s'a vazut silita în conven}ia dela 6 Septembrie r9r5 sa 
r unoascâ Bulgariei întreg tinutul Crainei. 

Inainte ·de a face aceasta concesie, Austria sperase în ca-
1 I ularea Serbiei, careia îi propuse conditiile de pace. V. Jago 

u ultima tentativa de a-i convinge pe Sârbi sa cedeze 9i sa 
1 imeasca condi}iile unei paci fo~rte avantajoase. Prin Petre 
' rp 9i prietenii acestuia facea sa se difuzeze sugestiile despre 

o pa e acceptabila, în urmatoarele condi}iuni : jude}ul Negotin 
fie cedat Austriei, Macedonia Bulgarilor, în schimb Serbia sa 

p imeasca drept compensa}ie o parte din Albania 9i Munte Negru_ 
( 1u.v rnul sârb a respins aceasta propunere 9i luându-9i crucea 
uf rin}ei în spate a pornit pe drumul pribegiei, pe potécile din · 

11m11tii prapastio~;i ai Albaniei, pâna în insula Corfu. 
Chestiunea jude}ului Negotin a intrat în faza cea mai acuta, 

c• 1 d s 'a pus problema împar}irii statului sârbesc, dupa prabu
~ r lui. Contele Tisza continua sa-1 revendice. El era cel mai 

l J lg sus}inator al ideii de a se anexa jude}ul Negotin , Sezisat 

1 Ti ho mir D j or d j e v i é, A ·rhivska gradja za naselja u 51'bi ji ir. 

11111 /Jrve vllide Kneza Milofa, p. 120-150. 
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de intentiile neloiale ale cancelarului maghiar, regele- Bulgariei 
Ferdinand, se arata indignat. A trebuit interventia generalului 
I~udendorff, apoi a împaratului însu~i, pentru a curma neîntele
gerea. Puterile Centra'le nu s'au temut atât de amenintarile regellii 
Ferdinand cât aveau nevoie de el ~i armata sa, în momentul 
când frontul Salonicului ameninta sa fie strapuns <le Aliatï: 
Regele Bulgariei a fost lasat sa creadâ în iluzia care 9i-o facea . 
I~rângerea Bulgarilor pe frontul Salonicului a dus la pierderea 
teritoriilor pe care le revendicaserâ 1 • 

Astfel se încheie penultimul capital din evolutia istorica a 
:regiunii dintre Timoc 9i Morava. 

II 

NUMÂRUI, POPULAîIEI ROMÂNE$TI DINTRE 
TIMOC $I MORAVA , 

. .Rezultatele statistiâlor sârbe§ti §i ale cercetrlrilor lui 
Stof an Romanski. 

Pe o suprafata de 10.777,7 Km2., în judetele Negotin, Po
jarevat, Morava ~i Zaiecear, însnmând 9aisprezece pla~i, se ga
se~te o masâ de Români al câror mtmar nu a fost înca stabilit 
in mod precis 2• - -

In prima statistica alc_atuitâ în Serbia la 1834, ca ~i în cele 
1.umatoare pânâ la 1846, nùmarul Românilor dintre Timoc ~i 

Morava nu-i indicat ; scopul lor era fiscal, de aceea, criteriul etnic 
a fost neglijat . In trei statisrici, una din 1846, alta din 1859 ~i 

1866, a fost fixat numarul Românilor din întreaga Serbie 3 ; abea 
.în 1884 s'a dat fa iveala numarul di_n cele patru judete amintite. 
El era de 149.727 9i reprezenta 7,87% din întreaga populatie a • 
regatului sârbesc. 

1 Dr a go 1 j u b ~~- St o j ad i 11 o v i é, Ti1110"1w Jt"rajùza. i svetsl.i 
rat, p . 68-72. -

2 T. D j or d je v i é, Rumuni u Srbifi za vreme prve i.'lade J(neza Jvlilo5a, 

-p. 164. Un numâr important de Români se gaseau pela 1885 ~i în judetul Sme-
-<lerevo. In 1733 numero~i Români ~i Aromâni erau 11{ la Belgrad, cf. D ._ Po-
l' o v i é, Beograd, p. 75-76. . 

' 3 Z. R . Popov i é, Ruimmi nase driave, p. 453. 
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In aceea9i statistica s'a stabilit 9i procentajul populatiei 
tdine (adica române9ti) din cele patru judete. 1\stfel în judetele : 

Crainei (:Negotin) 

l'ojarevat . . . . 

Ci upria (Cnprija) 
Zaecear. • · . . . 

63,9l.% sau .31,93 % în .ora~e ~i 63,71 % în sate 

34,39~b 16, 51~-~ Il JI Il 36,.60~,~ - " ,. 
16,80 % 
51 ,25 ~~ 

4,l-f % ,. .. ,. 20,32 % ., ., 
57.(>7 ~fi ,. ,, Il 56, 25 ~~ _.11 " 

In auul r884, adicâ dupa statistica din acest rn, populatia 
·ràina în întreaga Serbie era în procentè de ro,96%, din care 

l omânii detineau 7,87% . Ei reprezeritau, prin urmare, eJementul 
trâin cel mai nuineros <lin Serbia 1• 

I.n a doua statistica, din anul 1890, popula}ia româneascâ 
i . de 148.684 ~e locuitori, adica în procente de 6,64 % din fo-

n a populatie a Serhiei. 

ln jndetul Negotin 

Pojarevat . 

Mora Y a 

Tirnoc 

55,649 rle R omâui sau 

58.463 
lI.301 

30.908 .. 

60,77% 
28.51 % 
7.05% 

H·56% 2 

In statistica din 1895 numarul Românilor era de i69.510 
1 J •uitori, dintre care 183.560 erau tarani 9i 5.950 ora9eni . Re
p rtizata pe judete, populatia româneasca se prezenta astfel : 

l 11 Jml tul );°egotin 
r ·ojarevat- . 

:5+58:! de Români sau 58 .09 % ~i 136.658 8ârbL 

59.01 [ 27.03 % " l5r.867 " 

" 
11 ' 

Morava 
Timoç . · . 

9.28·2 

3+7'>7 ;, 

5.32 % .. lôr.817 

46.97 ~~ .. -3·7·575 " 

In 1895, eu prilejul întocmirii statisticei amintite s'a fâcut 
11umaratoarea Românilor, care vorbesc 9i ,,limba sârbeasca", 
· ptând pe cea materna. Numarul bilinguilor era în acest an 

.775 dintre' care 22.214 erau barbati ~i 14.561 erau· feniei. 
pnrtizati pe judete, ci erau: . 

l Drfavopis 8rùje, sveska XVI, p., VIII :;i XVII. 

l.n 1846 erau 

" 1859 " 
.. 1866 .. 

97.215 Români în toata Serbia 

122.593 

12.7·3~6 
2 .. St atistika. Kraljeyine füùije", p. LXVll; cf. C. R. ·Markhani . 

/'lt /{NOl( rnphical Magazine, t. III , p . 259, 261, în 1876. ,,In Serbia there are 

hfl11t 155 .000 Romuains''. Pentru 1877 G. Ba g g e, Table statistique des divers 
/Hl 1v do l 'univers pou-Y l'année ~877, p. 8, arata un nnmar de 199.600 Români 
1 t ri lu ; G. I, e jean, Ethnographie de ta Turquie d'Europe, p. 5, în 1861 

lllit 1lupll etnograftil francez 104.343 Români îu cele patru jndete nord-estice · 
rblei. 



286 TH. N. '.l'lt.il.PCEA. 

Iu judetul :Negotiu . 
Pojarevat . 
Morava . . 
/.aec.ear . . 

5.839 
?9.44~ 

I .538 
9.019 

SUU Jo.70% 

J2.95% 
" 16.56 % 
" 25.89% 1 

Statistica clin 31 Decembrie I900, bazata de asemenea pe 
criteriul linguistic, arata un numar redus de locuitori români în 
cele patru judete. Populatia Serbiei se cifra la 2.492.882 de lo
cuitori ; dintre ace;;tia numai 89.873 erau ·focuitori <;are ,,se f<?; 
Josesc de limba rômâna" (Slufo se jezikom rumunskom), adica 
.în procente de 3.61 %. 

In judetul Negotin 
l'ojare,•at . 
Morava . 
Timoc . . . 

34.619 Români 
26.965 

7.170 

19.963 

Ultima statisticà clin 19.u aràta un spor de populape ro
mâneasca. In acel an erau 139.540 de Români. Repartizap pe 
judete se prezentatt astfel : · 

ln j.udetul :Negotin . 
Pojarevat . 
Morava .. 
Timoc . . . 

62.163 Roruâni 

44,063 
4.658 

28 .656 

Intrigat de neconsecventa rezultatelor clin statisticile sâr.:. 
·be;;ti, etnograful bulgar St. Romanski a cutreerat regiunea dintre 
Timoc ;;i Morava, trecând clin sat în sat, spre a se .convinge de 
veracitatea lor. 

Inainte de a expune propriile constata.ri, etnograful bulgar 
.a ca utat sa evidentieze, prin doua exemple, neconcordanta dintre 
·datele recensamiritelor sârbe;;ti din cliferiti ani, cu priviri la· câteva 
.sate. Astfel este cazul vechiului sat românesc Camna, care la 
1884 era trecut în rândul satelor cu populatie strainà (nu sâr
beasca); îu I890, din 862 de locuitori, numai 8 erau de alta na
tionalitate, iar ceilalti 854 erau Sârbi ; în I895, clin 920 de locui

·tori, 918 erau Români ;;i riumai doi erau Sârbi; în anul 1900 
erau roos locuitori, toti . Sârbi. Mai revelator este cazul satulu! 
.Mustapici. Acesta, în 1884, avea u42 de locuitori români; în 1895 
·erau 1544 de locuitori, dintre care 738 de sârbi ;;i 806 de alta 

l ,.Statistika Kraljevine Srbije", knjiga XIII, p. X, CVI . 
2 ,.Statistika Kraljevine Srbije", knjiga XXIV, 2, p . CIX. 
3 z. l'o p o v i é, op. c·it., p. 454. 
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nationalitate ; în I890 erau r39 6 de locuitori, dintre care I39I 
d sârbi ~i 5 de alta nationalitate ; în I .900 erau I6r4 locuitori 
llintre care 628 de Sârbi 9i 989 de alta nationalitate. In r9I6, -
d la 14 Iulie pâna la 21 August - Stojan Romanski a cercetat 
3 l de sate, dintre care 151 erau curat române~ti, 42 mixte 9i 
' 8 sârbo-bulgare~ti. Populatia româneasca în acest an era, dupa 
' nstatarile sale, de I8I,696 de locuitori ~i reprezenta 42 % din 
ntreaga populatie a celor patru judete. Astfel, în judetele : 

1-iegotin era<t 

Pojarevat . . 
Zaecear . 
M:orava .. 

60.093 ùe l<.omâni sau 69 % 
73.168 35 % 
33.627 " 
14.808 

44% 
23 % 1 

Satele române§ti di:ntre Timoc §i Morava 

Considerafii generale. Aruncându-se o privire. retrospectivà 
1 upra trecutului regiunii dintre Timoc 9i Morava, se na~e în 

111 cl firesc chestiunea vechimii Românilor în aceasta regiune. 
Istoricii 9i etnografii sârbi sau bulgari, în un:animitate, nu 

nc'hnit permanenta lor în Sudul Dunarii ; unii -dintre ace~ti învâ
l 1:i presupun o revarsare a Românilor din Banat 9i Tara Ro
ll neascâ în sec. al XV-lea, altii în sec . al XVI-lea, sau mai de 

A. în sec . al XVII-lea 9i XVIII-lea . Fenomenul imigratiei 
omâne~ti il fixeaza V. Kari'é în sec. al XV-lea 9i-l atribue stra-

111utàrii celor cincizeci de mii de Sârbi în Banat în anul I48I 2 ; 

.1 k~ié a~eazâ acest fenomen în sec. · al XVI-lea; 3 Tihomir, 
1 jordjevié 9i altii atribuie venirea Românilor în tinutul din nord-

tlll Serbiei consecintelor unii-il. dela r6go, atrocitatilor care au 
11 mat revolutiei lui Horia, sau instalarii .domniei fanariote în 
'J' 1.rn Româneasca 4• 

l 8 t. R o 111 "n ski , op. cil. , p. +C\--49. 
2 Y . Ka ri é, Srb i ja, p . 160. . 

3 ].. T . ]3 o g a , Romlin-ii din Serb·i a, p . 5. 
4 T. D j or d je v i é, Kroz nase Rwmune, p . 18; Idem, R-wmuti'Î ·u Srbiji, 

11111 - 16\J . Asertit1nea istoricului sârb Ti ho mir Ge or g 'e v ici nu-i lip
HI d adevar ; în cursul anului 1741 , din cauza ù arilor enorme puse de Mihai 
1 11 •o vl~ll. i 5.000 de locuitori din Oltenia fugira peste Dunare; cf. C. C. G i u -
1 ~ u, lstoria Românilor, vol. Ill , partea 1, p . 277-278. Totu~i nu se poate 
11 l r lbui existeuta Românilor în Sudul Dunarii exclusiv acestui fapt, caci a privi 
11 n st chip chestiunea înseamna a-i limita perspectiva în cadrul strâmt al 

11111 ccol. 
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Studiul satelor, al vechimii lor, al numarului 9i originei Io.,. 
cuitorilor, de9i bazat pe un material documentar insufident, ca 
9i realitajile geografice, au avut darul, în primul rând, sa confirme 
adevarul, degajat în mod firesc din capitolul istoric : vechimea 
elementului românesc dîntre Timoc §i Morava. 

Sate ca : Subotija (pl. Svilainaj), Isacova, ]id.ile - nu-· 
mite de . Români ba9tina9i Jidove - 9i Resavija (Plasa Despo
tovaj), Dâlboca (pl. Zvijd), Porodin-Presedna, Volnia, Ranovat;.. 
Camna, Dâlboca, Topolonic, Bo9neacu, sunt sate române9ti 
vechi, unele din ele datând din sec. a1 XIV-lea . In aceste sate ,. 
0 parte de locuitori sunt hâ!jtÎ11a9i, . ei trajesc în mahalalele lor r 
au praznicele lor 9i duc o vieja deosebita de a celorlalji. 

Ca o trasatura caracteristica a . autohtonismului lor se ~vi
denjiaza tenacitatea de · ca1e dau dovada rezistând tendinfelor 
de sârbizare. In recensamântul din 1895, facându-se numarà
toarea bilinguilo1, s'a ajuns la un rezultat într'adevâr surprin
zafor : în judejul Morava, în care sunt cele mai multe sate de 
ba9tina9i, numârul bilinguilor era cel mai scâzut ; dimpotriva, în 
judejul Pojarevaj, unde elementul românesc este mai nou, nu.:.. 
mar.ul . bilinguilor este cel mai ridicat 1 ; de aceea ~i deznajiona
lizarea face progrese în .rândurile acestora 2• 

Permanenta elernentului românesc a fost susjinuta 9i pe 
baza toponimiej . . Un exemplu de sttatificare- etnica il prezintà 
doua cazuri linguistice. Satele Geanova 9i Corbova s'au numit 
în sec. al XlV-lea Geanâ 9i Corbu. Dupa dezastrul dela Cosova 
(U89), valurile de metana9ti sârbi an inundat jinutul dintre 
Timoc 9i Morava, modificând toponimia lui. In aceastâ epoca , 
cele doua sate cu numiri române9ti au primit sufixele ova 3• 

Gustav Weigand, cunoscutul romanist german, remarca ju.; 
dicios ca Românii sunt, în tinutul dintre ·Timoc 9i Mo1ava, dintr 'o 
epocâ îndepartata, epoca anterioara venirii Sârbilor, când ei au 
pu:tut împrumuta dela o populafie bulgareasca numirile bulgâ
re;;ti ca Dâlboca, Top.otni/a, Stol 9i Camna 4 • 

. 1 ,,Statistika Kr. Srbije", knjiga, XIII, p. XC.VII. 
2 Th. C ·api dan, Simbioza albano-romd11il, p. 269-270. Rezistenta e

mai mare . undc e 1}Î leaganul tomânismului; cf. Ernest Ga mi 11 s ch e g. 
Origitlea Românilor, p. 8-<). Valea 'fimocului intra tocmai in zona 4-a de for
matie a .limbii române, adica face parte din leagiinul românismu.tui, 

3 G. G i u g l e a, Românii. din Serbia, p. 206-207. 
4 G. Wei g and, Die Ritmanischen Dialekt e~ p. 18. 
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Alâtuii de aceste exemple toponimice, persuasive în deter
minarea trecutului popula}iei române9ti dintre Timoc 9i Morava, 
11 • pot adauga înca o serie de nume române9ti de mun}i râuri 9i 
, t e, care se gasesc reproduse în har}ile austriace dela începutul 
i sfâr9itul (1769-1789) sec. al XVIII-lea, dar care aproape lip
sc cu desavar9ire în har}ile sârbe9ti, unele fiind gre9it transcrise, 
ltele inten}ionat falsificate, iar cele mai multe netrecute. De 

ea nu-i nido mirare, când istoricul sârb T. Djordjevié abea 
p ate enumera 4~ sate cu nume românes9ti, iar pe G~~nova, 
11 09 româneasca, o trece în rândul satelor, cu riume turce9ti 1 . 

l n har}ile amintite sunt mun}i eu nume române9ti ca: Stirbi}i, 
V seul, Dell Ion, Vâile Severine9ti, Coste9ti, Podi9or, Casa Verde, 
' ulmea lu Milcu, etc.; satele: Ori9tioara, Coste9ti, Vla9ca, Clodul
'ladova (eu nume . de târg lânga Negotifi), Batu}a, Vlase}u, 

VI skita, Valtura, Gura Sergun, Vla9ki Dol, Drestie, Stana, 
• st unga 9i Resestuga (acestea doua. din urma probabil româ-

11 17ti) ; râurile : Cotu, Timoc, Pârâu Alb, etc. 2• 

Deosebit de revelatoare sunt formele române9ti ale numelor 
d sate reproduse de exarhul Maxim în raportul sau din 1717, 
1lt1pâ pronun}ia pe care a auzit-o. De pilda : Mi9lenov}i, Rado9ev}i, 
1 gov}i, Ivancov}i, etc. 3 • In acest schip Românii pronun}a 
1 U zi numele satelor ~rbanov}i, Sumracovfi, Brestov}i, pe când 
H rbii : Serbanova}, Brestova}, etc. 4• 

0 alta constatare care se desprinde din studiul satelor este 
disparitia într' o mèi.sura însemnatèi. a elementului românesc din 

l T. D j o r d je v i é, R umuni u S rbi ji ;;a vreme prve vtade lmeza ill ilo5a , 
p. 1 · 1-~65 ; Idem , K roz na se R umune, p. 25. 

2 G. V â 1 sa u, R omânii din S erbia, p. 16- 18; Diu studiul lui S t. 
// . M i j a t o v i ·é, Resava, putem desprinde câteva numiri de to!>onimie veche 
rorn neasca . Astfel întâmpinam numele Ar11ita pentru o parte din muntii Jidile ; 
11u1t1 le familiei K onmovici d in satele Voisca !'/ Î Bogova , care trelme cautat din 
11 mlluescul coroaua, ueîntâlnit l a Ro1uâni i d iu Banat ~i Ardeal ; uumele unui 

f de munte Wkulj, al carui sufi:x: de mult nu se mai pronunta plin în regiu-
1111 luvecinate din Nordul Dunii.rii. Alaturi de aceste e:x:emple mai gasim altele 

à 11Ju l F ata. din care izvora11te un p lirâu, dar m ai elocvent, în demonstrarea 
lficllr ii etnice, este Velica '.Fa ia ; o parte din hotarul satului Voisca se nume!}te 

Vl o~ Casa; un afluent din dreapta Resavei poarta numele de Vlain Potoc ; o 
pr rt din hotar.ul dela Tropolje se nume11te Njegrinovo Brdo ; Cornet este numele 
h t rului din satul Vitejevo. Nu :vom. însera toate cazurile de t oponimie marunta 
1111 'l' iu!ji , Poeni, Cecarii;, .Cracu, Vla11co Polie, Vla11ki lzvor, Vl~ki Kladenat. 

1 •lc.I Krst, Vl~ki Krai , etc. , care sunt foarte nurueroase. 
3 G. Vit k o v i é, I zve5taj •.. . p . 136 sqq. 
4 S t. · R o mans k i, op. ci t. , p. 38. 

19 
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satele : Iastrebita, Zelenike, Mi§lenovti, Srednevo, 1VIariani, Cli
cevat, Biscupie, Cali§te, Zatonia §Î Cusilievo. Aceste sate, la 1733, 
însumau un numar de 236 de case, dintre care jumatate erau 
locuite de Români 1 • Satele Chisilievo 2• (în harta amintità Ki~ 

silowa) §Î Clicevat 3 sunt vechi; primul este mentionat în 1380 
ca metoc al mânastirii din Jdrela, iar al doilea la 1444, ca metoc 
al mânàstirii Tismana. In plasa Zaiecear, satul Gornea Reca era 
alcàtuità . la 17~3 din 50 de case române§ti. In secolul urmàtor., 
populatia româneasca a disparut eu desàvâr§Îre 4• 

Exista o alta categorie de sate . 1tnde elementul românesc mai 
ddinue§te, de§i e amenintat sa fie deznationalizat . Astfel sunt 
satele Suhodol (pl. Jagubita), ~etonia, în apropierea _càreia se 
gàsea satul românesc Izvor (pl. Mlava), Ciovdin, Tabanovat ,(în 
care mai sunt 30 de case de Români, aproape ~â:t~bizati), Cusilovo 
(în aceia§i situatie ca §Î Tabanovat), Malo Laole, Lopn§nic (eu 
6 case de Români), Velico Laole a§ezat pe dealµl Coarna, un 
sat vec.hiu din vreme; cnezului · Lazar (pl. Mlava), Vezîcevo ·§i 
Prugovo (pl. Pojarevat), unde se mai gasesc 6 case cu Români 
§i" 3 cu Aromâni 5• i 

Aceste câteva exemple întaresc eu prisosinta ,asertiunea et
nografului sârl? Lj. J ovanovié despre inexistenta vreunui sat de 
pe malul stâng al Mlavei în car~ sà nu fie o mahala româneascà.
o familie de Români sau màcar reminiscente toponimice 9i de 
poi:t românesc 6 • 

In unele sate, .Ro11iânii au disparnt eu desd11âr§ire, doar 
indicii toponimice, ca numirile vlaske nijve, vla§ki cladenat, 
vla9ke zgrade, etc., atestà existenta lor într'o epocà mai veche.:.. 
Din aceastà categorie fac patte satele : Burovat (pl. Ram), 
Ceterej, Donia Livadi~a, Topolnita (pl. Pojarevat), Jivita, Dârmno 

1 G. Vit k o v i é, op. cil., p. 136-138 . . 
2 Fr. :Miklosich, op°. cit., p. 194; ,,"o fficial Langer, op. cit ;, 

vezi harta auexata studiului. 
3 D. · P a nte 1 i é, Uhodje11je Srbije pred Koéi11e Xrajine, p . 133. 
4 L j . ] o vau o v i é, op. cti., p. 307-381 ; cf. M:. :rvo 1 ad in o v i é; 

Pozarevaé/1a ~Morava , p . 71-73 ~i p. 75 . 
5 St. M: i j a .t o v i é, op. cit., p. 191-192. Cea mai veche familie din 

Popo"\ii se numesc Drânzari. In acest sat se mai gasesc câteva familii de Aro
mâni din satul Gope~i. 

6 L j. ] o van o v i c, op. cit., p. 294. 
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1 J. Jabari) , Bo91uane, Vitejevo 9i 'frcvenat (pl. Svilainat); cele 
uà din urma au fost chiar întemeiate de Români 1. 

Sala§ele. 0 caracteristicà a Românilor dintre Timoc 9i Morava 
> ·onstituie a§ezàrile lor, numite sala9e. Acestea sunt înjghebate 

~ l in sala9e rasfirate pe întinderi uneori considerabile. Astfel de 
\ ~ zari se gase~c în Banat 9i la Românii din Bulgaria. Dar, pe 
• n '1. la ace9tia sala9ul este numai o casa pentru adapostul vi
l 1 r 2, la Românii dintre Timoc 9i Morava, sala9ul reprezinta 
lotlll : casa taranului, adapostul vitelor, împreuna eu averea sa, 
·onstând din pà9une, livada 9i tarina. Românul mai are 9i o 
·r sll în satul propriu tis, a§ezata în vale, unde nu coboara decât 
11 ·azuri exceptionale, când nevoile î1 mâna în ora9, sau î1 cheama 

,, b9tina" (prima.ria), pentru diferite pricini. · 
Acest gen de a9ezare specific Românilor dintre Timoc 9i 

lorava are un trecut îndepârtat, probabil înca din primele zile 
11, veiürii Turcilor în a:cest jinut. Devastarile p1icinuite de ei, 
11' karile zilnice, nesiguranja zilei de mâine, au deterrninat po

pu l j ia ba9tina9e, pe Români, sa se retragâ în locuri mai ferite, 
11 n~a zisele ,,zbeguri", unde, construindu-9i o casuta din nuiele·, 

,.astrucamânt" de frunze, 9i-au creat un adâpost pentru fa-
111l li lor 9i ,,imania_" (avearea) lor 3• Cu timpul, aceasta a§ezare 

•melnicâ a prins consistenta . Omul, gasind11-9i loc de curà-
1 nr 9i de pa9une, a ramas locului 9i a durat o gospodarie temei-
11 • . ln jurul sau s'au aciuiat aljii, de asemenea îi1. sàla9uri, încât, 
lup un oarecare timp din împreunarea acestora s'a nascut ùti 

intreg. Sala9ul este, prin urmare, forma primitivà a multor 
l ' dintre Timoc 9i Morava. Astfel de pildâ, satul Zlot (pl. 

Il lj vac) era în sec. al XVIII-lea un loc acoperit de sala9uri, 
1 sà aibe mâcar un nume de sat, de aceea, un cartograf aus-

l l\~. r.c i 1 a clin o v i é, op. cil ., p. 08-123 ; cf. G. Zan et o Y, op. ci l., 

}11 - 29; cf. 11 r. Mi k 1 os i ch, op. ci l ., p. 199· L'onia Lirndita ~i Topol-
111 \11 c111t aza încii diu l 38I. 

2 S t. Man ci u 1 e a , State ~i siila~uri d-in câmp·ia T isei , p. 145-174 ·; 
1 r, 1. Co n e a , Carpa{ii lwtar natitral , p. 66 .. aria Jor (sala~elor) corespunde 

11 nr lt1 Hlnetelor". 
3 T h . Cap id an, S imbioza albano românii; p. 247. Asemenea Româ-

11110!' dlntre Timoc ~i Morava .,piistorii aromâni sau albanezi tot acolo (adicà 
l munte) î~ i au proprietatile în livezi ~i pa~uni, înfine, bisericile ~colile ~i cimi-

111 1 lor. La ~es, unde se duc sii ierneze din luna Noemvrie pâna pe la sfâr~itul 
1il1 1fil rtie nu au nimic. Acolo totnl : casele de locuit, mo~iile boierilor turci, pentru 

11 1 l lUHt ltnl o ilor, etc. snnt luate en chirie". · 
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triac î1 reproduce în harta .corect ,,Salasch" 1 ; Belaica, sat îu 
plasa Despotovat, pâna în sec. al XV-lea era locul unor sala9e, 
care abea în jumatatea a doua a cestui secol a luat aspectul de 
sat; satul Busur, (pl. 1Vllava), a fost întemeiat de locuitorii unor 
sala9e clin Cestobrclita . 

Asemenea cazuri mai pot fi citate, cil.ci pe culmile Homo
lilo1 9i a Mirocilor, numarul sala9elor este impresionant, încât 
izbe9te dela prima vedere pe orice calator. Sate ca Tanda, Pod
gortî, Boletin, Vratna, Volnia, Colibe, Dobârne, I,escovat, Poli
ana, Neresnita 9i alte multe sunt prop1 iu zis sàla~ 2• 

De aceea constatarea cil. nu-i colt clin pamântul românesc care 
sa aibe mal multe sala9e ca tinutul dintre Timoc ~i Morava este
foarte justa 3 • 

Dar, cum s'a spus mai înainte, sala9e se gasesc pe tot eu-· 
prinsul pa~ântului românesc, îndeosebi în Banat 9i Transilvania . 
In muntii Cibinului satele Sali9tea, Poiana, Jina 9i altele dim-· 
prejur, sate mari 9i vechi, au fost - unele sunt 9i azi- sala9e. 
Astfel Sali9tea se numea în vechime Colibari, ceeace însemneazà 
ca odinioarii era alcatuita din colibe mai mult sau mai pu}in nu
meroase. Jina 9i Poiana au fost lâ început sate de munte, alca
tuite din numeroase stâne. Cu vremea, concli}iunile de trai de
venind mai sigure 9i la 9es, locuitorii de pe deal s'au cobor:ît în 
vale durând satele amintite 4 • 

Procesul acesta a evoluat altfel în tinutul dintre Timoc 9i 
Morava. Migra}iunile popoarelor barbare au silit pe Românii dintre 
Timoc 9i :Mor.:ava sa-9i caute un adapost mai sigur, pe care 1-au 
gasit în munte. Desele ra~hoaie dintre Bulgari de o parte, Franci, 
apoi Unguri ;;i Sârbi, de alta, i-au constrâns sa ramâna · aciuia}i 
in zbegurile lor. Mai mult decât toate a fost însa invazia tur
ceasca, care i-a constrâns pentru totdeauna sa ramâna pe plat
forma muntilor. Prin urmare vicistuclinile vremii au fost pro-

1 A 1. V as i 1 e s c n, Registrnl t14turor tocalitafilo1· cuprinse în hart a 
Olteniei, p. 35I. 

2 L. R o g a, op. cit., p . 13--14; cf. I,j . J o'v an o Yi é, op. cit ., 
p. 272-·274 ; G. V â 1 sa n, Românii din Serb·ia, p. II. I,a noi cânta cocoi;ul 
mai mult pe deal decât la vale, spun locnitorii acestoi sate. 

3 G. V â 1 sa n , Românii di11 Serbia, p. lj. 

4 I o an Lu p a~. Câteva pagini din trecutul comu11e·i Sali~t e, p. 3 ; cL 
Io an Mo g a, Marginea Ducatul Amla~ulu·i ri Fagara jului §i Scaunul Sali~ti i 

. p. 4, pentr~ comunelc J ina ~i Poiana ; N. D ~a. go mir, Dfo trecutul oieri lor 
•nargineni, p. 22I. 
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l ivnice oncarei tentative a Românilor dintre Timoc 9i Morava 
d . a coborî la 9es 9i de a întemeia sate cu un nume oarecare 1 . 

In lumina ace.star consideratii geoistorice se po.ate întetege 
p ofuziunea de numiri straine în toponimia dintre Tiinoc 9i Mo
' va. Dar în timp ce 9esul a fost strein, muntele a ramas românesc, 
d aceea numirile române9ti sunt numeroase pentru marile uni
t ti geografice. 

Realitatea geograficd este înca unul din argumentele per
l l ive despre vechimea Ro:rnânilor în }inutul dintre Timoc 9i 

rava. Bazinul încadrat de aceste doua râuri euro s'a spus 
apitolul introductiv, este umplut aproape în întregime de 

11m ivul carpatic, care se continua dela Dunare 9i pâna la izvoarele 
'1'11110 ului, unde o cicatrice vulcanicâ marcheazâ sfâr9itul Car
l' tilor. Acest }inut se prezinta cu caractere geografice, etnice 9i 
1 n uistice de o izbitoaré similitudine cu }inuturile oltene9ti 9i 
Il ntltene 2• De b parte 9i de alta a Dunàrii, relieful muntos se 

11f ti~azà, ca o coama netedâ, o peneplenâ eu întinse platforme 
11 • p rite de cuctiie· 9i cornete, sculptate de vai adânci 9i fundoane 
1 i, constituind adevarate adaposturi; pe ambele maluri ale 
1 1111t1rii tràe9te un popor românesc, unit priri. aceea9i limba, cre
d n~tl. obiceiuri, port 9i uneori, destin comun. Identitatea aceasta 
11 l terminat pe eminentul geograf G. Vâlsan sa dea celor trei 
1 1mtud :riumirea de ,,îinutul Portilor de Fier" 3• 

Masivul mun}ilor Banatici, împreuna cu Carpatii din Serbia 
" . ll'f! ti9eaza ca un tot unitar despartit doar de Dunare. In spre 
\11• 'L ste separat de Carpatii Meridionali prin coridorul tectonic 
1 vn-Carasebe9, iar spre Sud de Balcani, prin poarta Derven, 
1 zvoarele Timocului. Daca se tine seamà ca ace9ti munti sunt 

1J ti 9i de câmpiile dimprejur prin pereti abrupti 9i înalti, la 
l 1 3 00 m., la Vest de 700 m., atunci se evidentiazà masivul 
111 11nt s ca o citadelà izolata, dar unitara, formând o tùtima sub
i\ 1.itme a Carpatilor Meridionali. 

aracterul inaccesibil al muntilor a fost motivul .determinat 
11 tt care niciun alt popor, exceptând pe cel românesc, "nu a 

I' .'l ttns în interiorul lor. In v'irtutea càrui privilegiu Românii 

cest proces se poate urmarl'~i la satele aromâne~ti. cf. T h. C a p i ·
•l 11 il , 11/acedoromâ11ii , Etnografie, Isto·rie, L imbti, p. 30. 

~ :N. Iorga, Histoi·re .àe Rouma-ins et de leur civilisation, p. 6, ,,Oltewa. 
~ LIJJl'OJ.)le. ruai mnlt de Serbia, Oltul al carui nume îl poarta, fiind o Moravà e. 

111111 ltt l stâng al Dunarii". 
11 , . V â 1sa11, Tinut i1l Por/Uol' de Fie-r, p. 4. 
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au detinut muntii, pâstrând acest drept veacrui de-a-1 ândql? I n 
virtutea realitâtilor topice. In timp ce Bulgarii sau Sârbii s'att 
izbit de zidurile carpatice înalte, Rcmânii i-au cutreerat, mer 
gând pe întinsele lor platforme, începând din Ardeal sau Banat ~ 
;;i pânâ în Bakani; pe vâile acestor munti eu directia Nord
Sud, ei au circulat eu u;;urinta ; la adâpostul celor doua versant 
abrupte. Peneplena carpaticâ le-a asigurat o viajâ nu prea bo
gatâ, totu;;i îndestulâtoare. Cuibariji în fundoane,- zbeguri, fà
când pujinâ agriculturâ, pâst9rie sau pescuit, Românii s'au per-· 
petuat în ciuda vremudlor grele. De aceea jinutul ,,Porjilor cl · 
Fier" mai mult ca oricare altul ascunde taina ·formârii ;;i conser .. 
vârii poporului românesc" 1 • Datorita a,cestei situajii excepjio
nale, începând din acest loc, elementul românesc, pe · o linie care 
trece spre Sud la Ni'§, apoi la Pri'zren, pând în Albania, a ie§it' 
învingator din lupta de asimilare eu Slavii. Mai mult chiar : a 
izbutit sa separe pe toatd aceastd lungime masa slava în doua, ci 

Bulgarilor §i a Sârbi'lor 2• Elementul românesc a---i ezistat tendin
jelor de asirnilare, totu;;i poate nu ar fi supraviejuit mlllt timp 
lupte.i acesteia, dacâ loturi sporadice din Banat _ ;;i Tara Româ
neascâ nu l-ar fi împrospâtat în decursul veacu1ilor. 

Ace;;ti metana;;ti au trecut Dunârea care nu i-a împiedecat 
în drumul lor spre Sud, de fapt, ea n'a constituit niciodatâ un . 
obstacol în êaiea cuiva, eu atât mai mult , nu a constituit un. 
hotar 3 • 

_ Dovezile în_ acest sens sunt foarte numeroase ;;i ele înve
dereazâ pe deplin aserj:iunea noastrâ . Cea dintâi ;;tüe este din 

1 Idem, R o11uî11ii di n S erb-ia , p . 16. 
2 V an W i j k, Taat/iu11d·ige en histo-r-iese gegenvens betref/cnde de ouds t tl 

bet1ekki 11ge11 tiisen S erven e11 B11tgaren, p. 19 ; La aceea!}i conçluzie a ajnns ~i 
regretatul Kristi a n S anfeld, E n oversig t oi-er dens resuttat e-r og probte

me-r, p . 55-57. 
3 D. D 'ra g hic es c t1 , L es R oumains de S erbie, p. 2 8 , sustiue grei;it 

iCleea hotarelor n aturale vezi. 1\ . A. C o 11 s t a 11 t i n e s c u , Chest·iu 11ea 1'-i 
-mocea11ti, p. 5-6; !ji G. V â 1 sa n , R om:foii din Serbia , p. !4-!5 . .,Dunarea . 
mi e de loc h ot ar în regiunea Portilor <le Fier i;i eu atâ t m ai putin e margineà 
unellmni ; càci cine a locuit în p artea de Nord, a treb uit sa locuiascà !ji p artea 

de Sud. Dimarea a fost în trecut mai curâncl o axà nationalii rom âneascà cum 
e i;i l antul Carpatic, iar 111i un hotar' '. . In epoca r oman a smi bizantina, Dn
narea era o linie interioara de circulatie, cf. N. l or g a, L e Danube d'nnpiro 

p. _ 13-22 cf. N. Iorga, F o-rmes_ bJ1Zl111t ines et reali tés balcani'tues, p. 8 .. 
N'ici muntii, nici apele nu constitue hotare naturale, vezi : L u ci e n Fe b v r e,.. 
La terre et l 'évolul·ion l1u111ai 11e. l n troduct i o11 géograp/lù[11e· à l 'k istoire, p. 302 •• 
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x629 9i ea se refera la locuitorii satului ;;ovarla, sau al mâna-
tirii Topolnija, clin judejul Meheclinji, care au fugit în Serbia 

in vremea lui Mihai Viteazul. Prin cartea data de domnul îarii 
Române9ti, Al<!xandru Ilia9, locuitorii satului amintit sunt in
vitaji a reveni la locmile lor, fâgaduindu-li-se o scutire de dare 
pe timp de un an 1 . Un alt document din r635, emanat clin can-
elaria lui Matei Basarab, are un conjinut similar, numai ca de 
sta data numarul jaranilor fugiji peste Dunare este impresio

nant ; locuitorii din 9apte sate ale Mehedinjului- satele mâna-
tirii Tismana, Jido9tija, Bucina, Precistia, Clinovajul, Breznija, 

$u9ija 9i Erhovija - sunt chemaji printr'o carte domneasca spre 
Il se întoarce în satele lor, oferindu-li"se în schimb scutire de dare 
p timp de un an. Tot Matei Basarab facea cunoscut în 1640 
Românilor din satul $ovarlighiu (judejul Meheclinji), fugiji în 
, rbia, sa revina în sat, promijându-le scutirea de dare pe aceea9i 

rioada de timp ca 9i la ceilalji 2• 

Un alt document, datat clin 1739, arunca o lumina noua 
upra relajiilor dintre locuitorii de pe ambefe maluri ale Du-

11~rii. In ace! an câjiva Români fugind în Serbia, în satul Cobli9-
ruja, au luat CU ei actele de proprietate ale unui oarecare. Urma9ul 
· lui pagupit, Ioan Ciusanu, pentru a-9i valida dreptuL de pro
pri tate asupra mo9iei parinte9ti, objine, dupa multe staruinje, 
1 risoare dela serdarul Nicolai, ispravnicul judejului Meheclinji, 
i trece Dunarea la Cladova, unde ,,paorul oberkinez'', i-a înmariat 

1• rjile de mo9ie 3• 

Din expunerea celor câteva cazuri de migrajiune, care pot 
itate ca foarte numeroase 4 rees doua fapte iucontestabile : 

1 hmarea nu a constituit obstacol în decursul secolelor, de aceea 
1 mânii din Nordul Dunarii au putut trece peste ea, împros
p ând iiecontenit numarul celor vechi clintre Timoc 9i Morava. 

Dar fenomenul migrajiunii este cunoscut 9i d~la Sud spre 
N< r l. Românii dintre Morava 9i Vidin treceau: În Tara Româ-

1 N'. G. Di n c u 1 es c u , Documentc- privitoare ta starea f<franüu1-, p . 29 . 
2 Ibidem, p . 30. Loctùtorii acestor sate au fttgit probabil în timpul domniei 

1111 J, on Voda, când, spune Letop-ise/u.t Cantacuzinesc, ,.pentru multe biruri greale 
t u fos t asupra saracilor, neputând sa mai biruiasci'\, spartu-s ' au toate judea-
1• l d preste Olt, fugind care încotro au putut", apud ~. Sim ac h 'e 17i 

' ris te s c u , Letopise/ttl Ca11tarnzi11esc (1:?90-1681) , p. 139. . 

a I. C. l•' i 1 i t t i, Candie a Poenar·ilor A ln1ifjani, p. 293 . 
4 T i ho mir D j or d je v i é, Rmmmi za v·rerne prve vtade !meza .M·itofa, 

Il • 17 1- 176 oferii exemple elocvente de migratiune dintr 'o parte ~i alta a 
111111 rH. 
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neasca, uneori pentru a cumpâra sare, pentru a face comert sau, 
mai ales, pentru a se a~eza. In 1523, Vladislav Voevod da un 
hrisov prin care întâre~te dreptul dilugarilor din Tismana de a 
lua vama Românilor, .care vin din Sudul Dunarii casa cumpere 
sare în îara Româneascâ 1. Alteo1i unii trec Dunârea înotând 
~i se a~eazâ în Ostrovul Corbului 2• Dar exceptând asemenea 
cazuri, sunt altele, ca cel 1833, când zec.i de . farnilii trec în 01-
tenia ~i Banat . din cauza ciumei. Cnezul Milo~ vazând des}ararea 
care a cuprins noua sa achizi}ie se stradue9te din râsputeri sâ 
împiedice pe fugari, instituind -straji puternice, de-a-lungul în
tregului mal dunarean. Totu~i, bajenarii scapa de vigilen}a g!a.
nicerilor ~i trec Dunarea, ducând cu ei tot avutul pe care 1-au 
putnt lua cu ei 3 . 

Deasemenea demn este de arnintit cazul Românilor din 
Ostrovul Corbului. Un numar de 250 de familii, din aceasta in
sulâ, luând tot avutul Jor, ,,pâna ~i u~ile bisericilor", trec de se 
a§~azâ în Craina, la Mihailova} . La semt timp dupa ~~zare::. 

lor în noul sat, când expira scutirea de dari în satul :Mihailova} 
abea se mai puteau numara 69 de familii, restul s'au înapoiat 
în insula 4• Acest fapt învedereaza pe deplin caracterul fluctuant 
al popula}iei române9ti de pe ambele maluri ale Dunârii 5. 

Uneori din motive pu}in serioase, conflicte familiare, di
vor}uri, batâi, omonui, etc., · Românii dintre Timoc ~i Morava 
treceau peste Dunâre în îara Româneascâ ~i Banat, ba chiar 
pâna ~i în Ar de al 6• 

1 8 toi c a Ki c o 1 a es c u, Ccirtea t-ui Vladisl av Voevod, p. 351. 
2 'l'. Bu 1 a t, Un caz interesa.nt ile mig1•a;i1mc în Oltenia, ·p. 417. 
3 T i ho ID i r D j or d j e v i é, Hunnmi za vreme prve vlade lme;;a 

Jiilofa, p. 170. Vàzând cà toate masurile sunt de prisos, guvernul sârbesc a in
tervenit în Tara Româneasca solicitând conc1i.rs1ü autotitati!or române!?ti spre 
a împiedeca pe fugar i. In timpnl razhoiulti.i mso-turc din I 8.~C) mii de fugari 
s ' an clus clin Craina ~i 'J'ârna Reca în Banat. / 

4 T. Bu 1 a t, op. cit., p . 415-418. 
5 Cutreerâncl satele de munte Cire!?u, Negru!?a, Podeni, Gornenti ~i :M:alii

ri~ca, din judetul Mehedinti, am constat ca fiecare este posesorul unui numar 
de locuitori veniti ,,în timpul Turcilor" din Serbia ; satul Negrui;;a a fost chiar 
întemeiat de un transfug din Serbia, dupa ce-a stat un timp oarecare în Banat ; 
în Podeni exista i;;i azi un numar de a~roximativ de 200 de locnitori numitl 
P ecani, dupa locul de obâr11ie, valea râului fec din Serbia. Ei locuièsc lânga 
Podeni, într 'nn loc numit ,, la Turci " . ln Podeuii propriu zis sunt familii mari 
de 50-100 de membTi, al caror strilm9~ comun îl ~tiu eu totï ca fiind originar 
din Serbia. 

6 T. D j or d je v i é, op. ci t., p. 17G. Svetcu PetrovièÎ s 'a certat eu 
sotia ; Nicolaie M:ihai î~i Jasa sotia, ~i ia o fata. Ei fug in 'fara Româneasca. 
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F enomenul migra}iei se oglinde9te în toponimie, prin exis- · 
1 •nta unei serii numeroase de dublete de o parte 9i alta a Du
n rii. Astfel satul Covilova din Craina, acum dispârutâ, are de 
11 >r spondent pe Covilova în Bulgaria 9i pe Marecobila în Banat, 
tl nsemenea dispâruta ; Orevi}a din Banat are dublet în Mehe
din}i 9i pe Urovi}a în Crairia; Corbova din Craina are dublet 
d uâ sate în Dolj ; Vârbi}a din Craina are dublet pe Vârbi}a 9i 
V rbicioara din Dolj ; muntele Râtanu are corespondent pe 
1 rtanu din Mehedin}i ; Degera}ii din Craina are dublet doua sate 
n M hedin}i. Asemenea cazuri sunt extrem de numeroase pe am

Il l maluri ale Dunârii 1. 

Acest din urmâ sat nu figureaza pe harta Olteniei dfo r723 
Il lui Fr . Schwanz 2• Dimpotrivâ, el e cunoscut ca existent în 
' tiun, în acea9i epocâ. Acest fapt ne îndeamna sa conchidem 

gera}ii din Mehedin}i este o colonie a celui dintâi. Un caz 
ndlar î1 ofera satele Vratna din Craina ~i Mehedin}i; cel din 

1f' !dna e a9ezat într'o pozi}ie cheie, eu înfà}i~are de poartâ, având 
111orme arcade de piatra, ceeace a fa.eut pe locuitorii sâ-i dea 

11 um Je de Vratna. In opozi}ie eu Vratna din Craina, cea din Me-
11 •(ll n}i e a1Jezata în 9es, iar numele ei atât de elocvent nu are 

11 • De aceea snntem îndritui}i a presupune ca 9i acesta din 
11 11111\. e o colonie a Vratnei din Craina 3• 

Ca încheere a argumentelor aduse în sprijinul vechimi Ro-
111 1dl r dintre Timoc 9i Morava ~i a car·acter.ului fluctuant al 
po pula}iei române9ti de pe ambele maluri aJe DÙ.narii, pot fi 
11 1 ngate concluziile lui Émile Picot, editorul unei frumoase co
l 11• 11 de poezii populare române9ti din Craina. Cercetàtorul france~ 
11 • lllstatat ca în }inutul Çl.intre Timoc 9i Morava sunt trei cate-
1 or l d Români: îareni, veni}i din Tara Româneascâ; Ungu-
1 11 1, veni}i din Banat, Ardeal 9i Craina; 9i Românii din salba-
1 • vale a Porecicai, care ,,nu au nicio tradi}ie care sâ-i lege 
Il Valachia 9i Ungaria" 4• 

1 G. Y fi. 1 sa n , Tim1tul Por/ilo1• de Fie1.; p. 4-7. 
~ A 1. V as i 1 es c u, Registml locMitii!ilor citprinse în harta Olteniei lu

' 111 11 d1• •r. Schwan z, p. 341-353 ·; cf. Jdnn, Fr. Schw.rnz Ha·ubtmann a~Horul 

1111 rl fl~scrier i despre O/tenia. Pentru verificare se va consulta studiile lui Ion 

1 , JI n i 1 it, Oltenia sub A11striaci, 1718·-1739. Un d eu.ment cartografic, p. 
1 1 1 1 1 c ~ i ~·. Doc a n. ilfemori11 despre tucrcïrite cartografice la ril::boiut 

1111 178 7- 179.1. 
3 G. \ ' âl sa n, Homriuii clin Serbia , p . 13. 

'1 fr, mi 1 e Pi c o t, Chants populaires des Hou111a·i11s de Serùù, p . 5. 
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Jude/ul Cra-ina sau Negotin. 

Plasa Dolni Milanovat (Dolfni Milanovac), sait Poreci (Poreé). 

Bol~tin 1. Acest sat exista în sec. al XVIII-lea, dupa cum 
reese din doua marturii: una din I7J.7, alta <lin r733; cea dintâi 
este o harta n:ùlitara austriacii, întitulata ,,Carte von dem Konig.
reich $erbien" .... . , .a doua este o relatare, un ra port al exarhului 
m,itropoliei din Belgrad, cu numele Maksim Radkovié, privitor 
la situajia bisericilor ~i manastirilor dintre Morava ~i Miroci, 
întocmit dupa vizitarea lor în anul I733· Dupa relatarea prela
tului sârb, satul, în aceea epoca, era sârbesc 9i avea noua case . 
.Acela9i numar ·de case avea 9i dupa ·50 de ani, dar locuitorii lui 
erau Români. · Contradicjia dintre cele doua informajii trebui 
cautata în eroarea exarhului, caci, dupa cum se va vedea ulte
rior, nu este singura -data când .informajia. sa. e gre~ita. 

In r9r6, etnograful bulgar Stojan Romanski numarase 703. 
Jocuitori, în majoritate Români, ceilalji erau . Bulgari 9i câjiva 
Sârbi. In r92I, dupa datele statisticilor sârbe9ti, Românii erau 
3r3, iar Sârbii 432. 

Satul · Clococevaf 2• dateaza din a doua . jumatate a sec,. al 
XVIII-lea. In aceastâ epocii satul avea r8 case, dar o_rigina 
locnitorilor nu este cunoscuta. Ei erau, fa.ra îndoiala, Rom.âni, 
qupa cum se poate constata la r9r6, când . erau în numar de 

1 Off i_ ci a 1 J4 ange r, Serbien un ter ka·iserl iclier Regierung ve:d harta :. 

Vit k o v i é, Izve5tai napisao 1733 god. Jl1a.ksim Rad/wt•ié. p. lJÔ; D. Pan
t e 1 i é, U hodjene Srl>ije pred J(oéine Kraiine, p. 133 ; S t. R o 111 a n s k Ï 

op. c-it., p. 51 : F. I•' 1 ores c u, Ron1dnii dï11 Iugos/a1·ia, p. 38, 48. In 1931 dupa. 
informatiile d-lui Sandtt ('riska erau i.12 9 de Români. Deoarece informatiile 
d-sale erau in flagranta contra7.icere eu statisticile oficiale ~ârbe~ti, la data în
tocmirii studiulni de fati\ - în !unie- r~142,-autorul, pr.ntru a evita aceastâ dis-· 
crepanta, pc de altii parte datele d-lui S. C. neprezentându-i suficienta garan

tie, a gasit <le cuviinta sil le redea la subsol. Dar, eu o luna niai tâuiu ctltreerând. 
câteva sate din Craina, el avea ~ii se convinga de veracitatli!a celor dintâi. 

2 D . l'ante lié, V.ifiw geogra/shi opisi Srbijc, p. 28 ; St. R o· -

manski, op .. cit., p. 51 ; P. 11lorescu, op. cit ., p . ·32, p. 48.111 r931 
erau 1962 de Români. Inf. lui. 8 . (ristea. (T,a fiecare sat se va ptrne Liblio-
grafia întreaga pentru a tt'7ura telmica lucrarii ). · 
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R I. In statistica din 1921, Românii erau în numar de 977, 1ar 
8 rbii 6 . . 

Dolni Milanova( 1 este numele sârbizat al unui sat ro
n nesc, Ore~ovi}a, amintit pentnt întâia oara la 1733, când 
11 rt akàtuit din 22 de case. Dupa un rastimp de cincizeci de ani 

la 1783, - .el nu avea decât 12 case~ deasemenea româneijtL 
fn deceniile urmatoare, alti metanai]i, mai ales sârbi, au sporit 
11umàrul locuitorilor, încât, vechea aiJezare româneascà, deiji a. 
putut sà-iji pastreze individualitatea 9i numele, totu~i a devenit o-

tnpla ,, mahala româneasca" . 
In 1916, Dolni Milanova} avea 1400 de locuitori, în majo-

te Sârbi. Dupa datele statisticei din 1921, . Românii mai ra-
111 . sera în numàr de 108. 

Debeli Lug 2 dateaza dina· doua jumatate a sec . al XVIII-lm
' tul .este locuit numai de Români. Ei erau la 1916, în numar 

d 190 . 

Golubina 3 . In ,,Carte von den Konigreich Servien", satul 
1 t trecut cu numele ,,Colubina". Spre·sfâri]itulsec. al XVIII-lea, 
11 11 màrul caselor erau de 20, iar locuitorii erau to}~ Români. 

In 1916, în Golubina .erau rn34 de lo<:_uitori români. Dupa 
Il le recensamântului din 1921, numàrul Românilor era de 919,. 

nl Sârbilor de 86. · 
Gorniane 4 • In 1730, satul avea ~ase case: In acel an, el era 

n ria p1eotului Damian Bratincovici, venit din Caransebeij, unde 
tlVt'l}ase carte. La 1783, satui .era mult mai mare, avea 25 de 

t' I\ , locuite numai de Români. Sporul de popula}ie s'a accen~ 

1 G. Vitko v ié, op. ci t ., p. 136; D. Pantelié, Vojn o-geogra/sk f 
H/ l .1l rbiie p1•ed J(olinu J(raj im1 , p . . f8 ; 0 f fic i al r, an g e r , op. cit., vezi. 
1111 n. Satul e trecut pe locul lu,i Alt lloretsch ; D . I' a 11 tel i é, Uhodje1i fe· 
'' 11/o pred J{oéim1 lt'rajimr, p. 133; · St. R o m a 11 s ki, op. cit ., p. 51; F. 

!11 o es c u, op . ci l ., p. 32 11i p. 48 . ln 1931 era11 3160 de R om âni; St" 
No v 1\ k o v i C:, Grn.d Vi frsav i i•idfos !ii oblas ti, p . 164: In apropierea acestui. 

• t orn lu sec. al XV-lea ora~ul ViSesav. 
2 S t. Rom a 11 s k i , op. · c-it., p . 50 . 
3 ( J fi ici a l J,au g er, op . ci t ., veziharta ; D . l'antelié, Uhodjene 

.' rli/}1 .. . p . 127; Jde111, Voj110-geo.i:rajshi opisi S rbije ... p. 48. Suut arat ate mm1ai. 

10 'llHC; S t. Rom a n s ki, op . cit. ; p. 50 ; F. Flores eu, op . cil., p.
0

3 2 

1 p. 48. lu 1931 erau 1399 de Români. 
4 R a d os 1 a y Gr ni é, Prilozi za istor-i ju S rbi je ·it doba .za _.austri jske· 

11h 11/ ll ciic p. 137; D. l' ~ 11 te I i é, Uhodje11c S1·bi je ... , p . 133 ; $ t . R o-
111 fi Il k i , op . ·cit ., p . 50 ; F. '.P 1 ·o res c u, op . ci t ., p . 3:.? , p . 4S. In 1931 era1L 
1 Jlll1 éle Rom âui. . 
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tuat în anul urmâtor, încât la 1916 în Gorneane erau 1785' de 
locuitori români, iar dupa cinci ani, ei erau 1923 !]Ï 2 Sârbi. 

M aidan Pec 1 este numele unei mine de arama exploatata 
succesiv, în vremea romana, turceasca, austriaca !]Î apoi în cea 
sârbeasca; în jurul ei s'au a!jiezat minieri, înca din primele tim
puri ale exploatarii. In vremea ocupatiei austriace s'a procedat 
la o exploatare mai intensa, aducându-se, în acest scop, specia
li~ti din Ardeal. 

In 1596, Maidan Pec a fost devastat de Turci, în timpul 
unei incursiuni a . Românilor lui Mihai Viteazul. 

In 1734, satul era românesc, dar avea câ}iva locuitori sârbi. 
Popula}ia româneasca avea un preot, pe $exban, fiul lui Dapciu, 
venit din Râmnicul Vâlcii . Din a doua jumatate a sec. al 
XVIII-lea, o alta informa}ie arata satul Maidan Pec, de aseme
nea românesc, având 10 case. 

In Maidan Pec, la 1916 erau lIOO locuitori, în majo~itate 
Româru. 

Mosna 2~ In 1733, satul era românesc ~i era akatuit diu 
rr case; în a doua jumatate a sec. al XVIII-lea eraù 15 case. 

St. Romanski gasise, la 1916, 512 locuitori români. Dupa 
datele statisticei din 1921, Mosna avea 570 de locuitori români. 

Rudna Glava 3• Nicio marturie anterioara anului 1916 nu 
atesta existen}a acestui sat . In 1916, satul era mare, având 1268 
de locuitori . 

. Mârimea lui ne îndrituie9te sa-i atribujm o vechime mai 
mare, decât aceea care rezulta din informa}iile existente. De 
.aceea nu ar fi lipsita de teniei identificarea acestui sat cu Ias
trebita, de care pomene9te exarhul Maksim Radcovici la 1733. 
Ea se gasea, probabil, pe locul Rudnei 9i avea o subi de case lo
cuite de Români 9i Sârbi. 

Dupa datele recensàmântului sârbesc din 1921, Românii 
erau în numar de 1697, pe când Sârbi abea zece. 

1 5 z é nt K 1 é. r é. y J e 11 éi, Nlercy Cla1Ùlius Florümmd J(onnanp.:al a 
.a T emesi Hansagba11, p. 12 r, D . Ru v ·a ra c, op. cit., p. 103 ~i II6 ; O. 

Lan g er, op. cil., vezi harta; D . 1' a 11te1 i é, Uhodfene .. , p. 131; St. R o · 
manski, op. cit., l)· 51; 'l'. Djordjevié, op. cit., p. 78; L . Stano

j e v i é, Sta1··i srpski rodaslwi i .letopisi, p. 300.- -301 . 
2 G. Vit k o v i é, op. cit., p. 287 ; D. l'an t c 1 i é, Uhodfene Srbij L' . ., 

.P· i33; Idem, Fofnogeog·rafs/1i ·opis·i Srbife, p . 27 ; St. R o 111 ans k i , of . cil., 
p. 50 ; F. F 1 ore se 11, op . cil., p . 3, p-. 48. ln 1931 erau 747 de Români. 

3 St. Romanski, op. cit ., }). 50; G. Yitkovié, op. cil., 

:P· i36; F. Flore s eu, op. ci l ., p. 32. 
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Tanda 1• Este un sat tipic românesc : resfirat , întins ~i al
'àtuit din nenumarate sala9uri. 

Prima men}iune despre acest sat este din I783 ; el avea 
nt unci I8 case, probabil locuite de Români. 

In I9I6, Tanda avea 526 de locuitori rornâni, iar în I92I 
rau 559 de locuitori, de asemenea Români. 

Topolnifa 2. In ,,Carte von den Konigr~ich Servien", satnl 
lipse9te, de aceea este posibil ca el sa fi fost distrus 9i apoi re
populat.1 în a doua jumatate a secolului XVIII-lea, de când 
xista prima mèn}iune. In 1783 avea I8 case. 

St. Rornanski a gasit în 1916, 818 locuitori români ; la l92r. 
i erau 9I4. 

Târnaica 3 este a9ezata pe locul unei mine de argint. In 
J783, pe acest loc era un sat parasit. El a fost repopulat de 
Români. 

In l9I6, îârnaica avea III4 locuitori români, iar în I921 ,. 
nce~tia erau I246, pe când Sârbii 2I. 

Plasa Cla<!ovei. 

Bârloaga 4• Este numele românesc al umii sat a~ezat la 
, 'ud-Est de ora9elul Cladova, caruia Sârbii îi . zic de curând Mi
l nova}. 

Satul este mai vechiu decât îl arata ·prima men}iune, dela 
I r~itul secolului al XVIII-lea. La I78j erau doua sate, Bârloaga 

M re 9i Mica ; prima avea I8 case, iar a doua. IZ case. 
In 1916, satul era roinânesc cu vreo 400 de locuitori ; dupa 

Jnci ani, numarul lor a sporit la 858 de Români 9i 7 Sârbi. 

1 O ffi c ial Lan g e r, op. cit, v ezi h arta ; St. Rom a nski, op. ci t .,. 
Il· o; T. Djordje v i é, op . cil., p. 73; F. Fl o res c u , op. ci l. , p . 3'.? , 
p. 48. l n 1931 erau 634 de R om ân i. 

2 D . Pante 1 i é, Vofno geografski . opisi S rbije, p. 2 7 ; S t . R o -
11 ns k i, op. cit., p. 50~ F . Florescu, op. c-it ., p . 32, p. 4 8. ln 1932 

1 r tt u50 Români. 
3 T . D j o r d je v i é, op. ci t., p. 72-73 ; D . P a nte 1 i é, V ofn o geo-

1tra/sl1i opisi S rbife, p . 133, .. ist d er Name eines verlassenen Dorfpla t zes"; S t. 
l ma n s ki, op. dt., p . 50; F. Florescu, op. ci t , p. 32, p. 4 8 . In 
HJ 1 erau 1350 de Român i. 

4 D. Pante 1 i é, op. cit., p. 110, la 1773, populatia din Hârloaga era 
111 01 no-bulgara, I dem, V ofn o gco~rafski opisi Srbi fe p. 47 ; St. Rom ans ki. 

11 /, oi t., p . 52; F . F 1 o re c u, op. cil. , p. 30, p. 48. !n 1931 erau 1350 de 
1 011:1 ni. 
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Bordei 1. Astfel îi zic Românii, în schimb, în hartile sârbe9ti 
e trecut eu numele Liubicevat (Ljubicevac) . Ca 9i Bârloaga, 
acest sat e mai vechiu d~ cum reiese din informa}iile existente . 
In 1783, avea 22 de case ; fâra îndoiala, locuitorii erau Români. 
Atât în · 1916, cât 9i în 1921, popula}ia era 9i a ramas n"èao9 ro
mâneasca ; în primul . an erau 914 locuitori români, iar in al 
<loilea 1073. 

Costol 2, în epoca romana Castellum, pe locul unde a fost 
.§Ï Pontes. In ,,Carte von dem Konigreich Servien", intocmità 
la începutul secolului al XVIII-lea,- acest sat lipse9te., tottl§i 1 
-exista dupa cum rezulta dintr'o altà informatie contemporanà. 
Astfel, în 1736, satul era enoria preotului din Cladova, Petru 
Dimitrievici, . venit din Burila, judetul Mehedinti. Preotul era 
.român 9i nu cuno9tea decât limba materna, de aceea toate · càr
}Üe le avea în limba românà. 

In timpul pastoriei sale, Ço.,tolul 9i Cladova aveau 140 d 
-<:ase. In 1916, satul Costol avea 550 de locuitori, iar în 1921, 
723 ; toti erau Români. In ziua de azi, populatia a ramas româ
neasca, în numar .de 696 de locuitori.-Aceasta constatare s'a 
-fàcut de catre autor la' fata locului . 

Ora~elul Cladova 3 sitt1~t în dreptul satului Sc.hela Cladovei, 
-de lângà T. Severin, este pe locul ceta}ii romane Zanes. · 

In timpul luptelor dintre Sigismund al Ungariei 9i Turci, 
Cladova apare în documentele ungure~ti eu numele Neograd. 

- 1 ·D. J> ~nt e 1 i é, l/ofizo geogra/shi opisi Srbije p. 47; St. R o -
·mans ki, op. cil . , p. 5 '.? ; 1''. F 1 ores eu, op. cit., p. 30, p. 46. În l93 l 
uau 938 de Români. 

2 Rad os 1 av Gru i é, Prilozi · za. istorï fu Srb·ije, p . 190; ·St. R o
·.m .a 11 ski, op. cit. , p. 5·2; l•'. F 1 ore~ c u, op. cil., p. 46. In 1931 erau 
658 de locuitori romfrni. 

3 G. Pop a - Lisse an u, op. ci 1., p. 33; T. Tom i é, Novi-Grad

.Riadova-Felisla111, p. 39 ; L. "F. Mars i 1 i , Descr·iption d1~ Dam1br,: p. 17 ; 

R. Gru i é, op. cit., p. 1!10; D. Pa 11te1 i é, Uhodfenje Srb-ife, p. l 10-112 
.l1Î 127; Idem, Vojno geografski opisi Srbije, p. 48; St. · Rom ans k i , op. cil., 

.P • 5'.?; F. }' 1 ores eu, on. ci t., p. 30, p. 46. In 1931 erau 1927 de Ro
mâni; P. i\IJ; a t k o v i é, Putovanje po balk. politotolm za srednfei;a vieha, p. 13 : 
.N. Iorga, Rélatfons entre Roumains et Serbes. Correspondance ro11maine des 

Voevodes d" Clado~o. p. 60-·61. Cetatea Fetislanmlui, numita astfel de Soliman 
eel. Mare, a fost de doua ori (la 1689 ~i 1695), refaeüta de Constantin Brâneo
veanu eu ;rnmeni din Mehedinti. Mihai Viteazul a luat de aci multi oamenii lji 

:i-a· colonizat în Mehedinti. Begii turci din Cladovo (numele de Felislam e sim
.bolie) întrebuintau deseori limba româneasca în eorespondenta lor eu boiei:ii 

" :români din stânga Dunarii. · 
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Jte mentiuui despre acest orâ9el sunt din sec. af XVI-lea 9i 
d XVII-lea; prima dela calatorul Verancici, iar a doua dela 
t•ontele Marsili . · 

In 1736, dupa cum s'a mai spus, Cladova avea împreunâ 
t'U Costolul 140 de case 9i un preot român, pe Petru Dimitrie
vi i, nascut în satul Darabani, din Tara Româneasca. El facea 
lujbâ în limba româna, fiindca atât el cât 9i supu9ii sai erau 

1 omâni. 
Un ofiter austriac, la 1773, nume9te Cladova într'o forma 

roniâneasca, Clodul, 9i adaugâ deêpre ea ca era locuitâ de Turci, 
1 omâni ii Bulgari . 

In 1783, Cladova era un centru important. In acest an 
•,r u vreo 200 de case locuite de Turci 9i vreo 250 locuite de 
•r ·~ tini , Români 9i Bulgari. 

In i916, se puteau numàra vreo 2000 de locuitori : except§.nd 
1 fa1 macist 9i pe câ}iva func}ionari van;iali, to}i ceilalti erau 
Români. Raportul numeric dintre Români 9i Sârbi s'ar fi schimb~lt 

11 anii de dupa razboiul mondial. ·Astfel dupa datele recensâ
lll ntului sârbesc din l921 _rezultâ di Românii erati în-acel an 54_8, 
1 • ând Sârbii 980; dimpotrivâ în Iulie 1943 cercetând persona! 
11 umârul exact al populatiei din Cladova am gâsit l4I7 Români 
f ··a. 250 de Sârbi. 

Corbova 1 e.:>te un sat românesc vechiu. La 1725 avea un 
1 t român, pe Stan Dimitrievici, <lin Devesel, jude}ul Mehe-
1 u~L In aceastâ epocâ, satul era mare, alcatuit din yreo lOO 

il 1 •ase. In 1916, Corbova avea n72 de Români ; dupa cinci ani 
il orbova erau, dupa statistica sârbeascâ, 1465 de locuitoti ro

lll ui ~i 23 de sârbi. Dimpotrivâ în Iulie 1943,_ fiind în Corbova 
1111L gàsit 1813 Români 9i niciun Sârb, 

Cladu§ni{a 2• In ,,Carte von dem Kônigreich Servieu" satul 
Il( ' 'r;ta nu-i trecut . Un ofi}er austriac il arata, la 1783, numarând 

o case, fâra a indica origina locuito1ilor. 
I n 1916, Cladu9nita avea 805 locuitori români; dupa cinci 

11 1d numarul lor scazu la 674, în schimb aparura._9i 9 sârbi. 

1 R . Gr ui é, op. cit., p. 191; . :F. '.Flores eu, op; ci t ., p . 30, p. 46·. 

111 1131er au1710 Roniâni; St. Romanski, op. cit., p. 52. 
2 D. Pantelié, Uhodfenfe Srbije pred ](olimt J(rafim4, p . 127; St. 

1 0111nns ki, op. cit., p. 52 ; F. Florescu, op. cit., p. 30, p . 40. lu 
11J 1 rnu 8 16 Români. 
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Canzenita 1 . Acest sat nu este cunoscut din nicio informati 
anterioara anului 1916, când avea 1028 de locuitori români. Ca
meni}a ar fi prin urmare întemeiata într'o epocâ recenta, totu9i , 
o parte din locuitori î9i zic pamânteni, adicâ bâ9tina9i, în timp· 
ce altii, con9tienti de obâr9ia lor, se numesc Ungureni. 

In 1921, în Camenita erau 946 de R0mâni 9i 89 de Sârbi . 
Satul este în dreptul Ostrovului Mare. Cu locuitorii de p '. 

insula, cei din Camenita întretin legâturi de prietenie 9i cuscreni . 
Gegerati 2• Astfel îi zic Românii, de9i de curând s'a încerca 

sârbizarea, schimbându-se numele satului în Davidovat. Numel 
lui românesc este redat, în a doua jumâtate a sec. al XVIII-lea ~ 

dè catre un ofiter austriac, în forma de Tisseratz. 
In i783, satul era destul de mare, având 30 de case lo

cuite de Români. De altfel î1 gasim însemnat 9i într'o harta diu 
prima jumatate a sec. XVIII. La 1916, în Gegerati erau 400 d 
locuitori români. Dupa constatârile noastre în Iulie 1943 erau 
1205 Români, dar niéiun Sârb. 

Grabovita 3. Acesta este tin sat vechiu. Prima oarâ e pomenit 
·la începutul sec. al XVIII-lea, apoi la 1735, când .avea lOO d 
case locuite de Români. In aceastâ epocâ satul era enoria preo
tului Lâpâdat, venit din Tara Româneascà. 

In .r916, Grabovita avea 1560 de locuitori români. Din 
acest an, populatia roniâneasca a început sa se mic9oreze, astfel 
încât, dupa cirici ani erau 1457 de Români 9i 53 de Sârbi. Cer 
cetârile noastre din Iulie 1943 au dovedit î~a contrariul: erau 
.r6o6 Români 9i nidun Sârb. 

M anastirifa 4 • Astazi este un sat pe locul unei mânâstri 
ruinate. La 1916, numarul locuitorilor era de 300 de Români. 

1 St. Rom ans k i op. cd., p . 5'.?; :P. F 1 ores c u, op. cit., p . 30, 

p. 40. În 1931 erau 1300 Români. 
2 D. Pantelié, Uhodjen1e Srb.fje, p. i27; St. Romanski, op.cil., 

p. 51; F. F 1 or es c u, p. 46. În 1931 erau 1016 Românii. Al. V as i 1 es c u, 
Registrul localitoJilor c·uprinse in hara Olteniei a lui Fr. Schwanz, p., 35i. 

3 Official Langer, op. cit ., veziharta; D. Pantelié, Uhodjenjc 
Srbije p. 127; Idem, Vojno geografsAi opisi Srbije, p. 47; R. Gr nié, Prilozi 
zaizt. Srbife, p. 189 ; St. Romanski, op. cit., p. 4·z; F. Florescu, 
op. cil. , p. 30, p. 46. în 1931 erau 1783 de Români. 

4 Manastirea este veche. In ,.Carte von dem Konigr. Servien", locul ei 
este indicat printr'o cruce, O. Langer, op. cit. vezi harta. In prima jumatate 
a secolului trecut, pe u~ile aitarului s'a gasit o inscriptie : Radul beg. Ea a pri
lejuit discutii privitoare la identificarea ctitorului mânastirii. B. P. Ha !7 de u, 
în lstorfo criticii a Rornânilor, vol. I, p . 145-146 s'a aratat rezervat, în 



Jl.OMANII DlNTRJ;'. TllllOC $I MORA V,\ 305 

La Sud-Vest de Cladova se gase;;te satul, Podvâr9ca, sau 
Povâq;ca. 

Podvâr§ca 1. In ,,Carte von dem Konig. Servien", satul e 
trecut eu numele Podverska. Aceasta este singura marturie, 
dintr 'o epoca mai veche, despre Podvâr9Ca. 

In I916, populatia acestui sat era evaluata la I6oo de Ro
mâni. Unii dintre ei erau pamântèni, cei mai vechi, pe când cei-
1 lti, ,,Ungurenii", veniti din Banat, erau mai noi.' In I9'2I nu
lllârul locuitorilor s'a redus la 1317 Ron1âni. 

Raci/a 2• Satul dateaza dintr'o epoca recenta. In: Ig16, aveR 
'102 locuitori români. 

Vârbi/a Mare §i Vârbita Mica 3 sunt do:ua sate a;;ezate în 
f ta satului ;;ïmian, de lânga Turnu-Severin. 

" •ldmb, Îll .,Etimologicum lvl. Romaniae ,,Tom. lV, în introducerea ,,Ne gr u 
V o d d"-... p ... . CXXXIIJ , atribuie zidirea manil.stirii lui Nicodim, ajutat 
Il Radu, tatal lui ~{ircea ce! Ratrân. Jstoricul sârb 11. R 11 var ac, îu Pop 
N'11odim, der erste KlosteY[fYünder iti der Wallachei, p. 354-545, înclina sa vad1i 
111 111\s tirea amintita cÜtoria lui Nicodim, înlâturând orice presnpunere despre 
v contributie a Domnului român. Dimpotrivii, C. C. G i ures c n , Ist<Wia 

No111d;iil01' , v~l. i , p . . pl 1$i 1nài no11 E. Tu r cl eau n. D·in vecli-ile schimburi cul-
1 u ~ol t dintrn Români ~i jugoslavi, p. 144-145, de!li acesta din urina mai r~
~ rv1\t, atribuie zidirca manastirii lui Radu, tatal lui Mircea. Regretatul N'. 
1 or g a, Mimtele Athos in leg1Ï1ln' eu flirile noastre ~i A 1. i;>t e f u l es c u , 
/11, 1fo!fs t irrn 1ïsmana p. -13 sunt rezervati. 

l O. I, a ng er, op. cit., veû harta; St. Rom ans ki, op. cil., p. 51; 

'· V 1 o r e s c li, o-p. cit., p. 30, p. 46. ln 1931 erau r 706 Ro1~1âni. 
2 S t. Romanski , · op. cd., p. 52 . 
a. St. Rom ans k i, op. c·it., p. 52; }'. l'-' 1 ores c u, op. cit., p. 30, 

Il • 1 . Peutrn Vârbita Mare d. S. Cris te a arata 1398 Români, iar pentru 
bl~u :i.\l(ica •)48 de Români; R. Gru i é, op. cit., p. 189; D. Pante 1 i é, 

ll hod/111ie Srbife ... p . r 10 ; Idem, Vojno geog·r<r/ski op·isi Srbije, p. 45; 0 f fi-
11 11 1 1, 11 n g e r, op . ci t. , vezi harta. Serb:i tz este numele redat de cartograful 
uu-trlu " Existenta unui sut Vârbita este atestatâ_în 1464 de un document al lui 
11 11 1111 ·cl 'Frumos în judeÇul Mehedinti. Domuul Tarii Române:;;ti întàrea h1 ·acel 
111 prlvllegiile manastirii Tismana acordate de strâmo!lii sil.i , cf. P. P. Pa-
11 11 I s c u, Documentele Ttiri·i Româneiti, I, Documènte _interne. 1369-1490, 

, A doua mil.rt1!rie <lespre \'ârbita o co11Stituie actul de vânzare al jupâ
lll.ina, catre Matei llàsarab, în anul 1649, -vezi K. G. Di n c u 1 es c u. 

rlfl 1•1'111zare al fupânesei Cati na cafre Nfa.tei Hasara/,, p . 43 ~ ; satul numit, 
Il Il~ ul amintit r;;i Vârbiîa de jos, a fost donat mânâstirii Sadova din Dolj, 
il tr Autoriie din Pope~ti, dupa doua deceni dela cumpârarea lni de catre 

ut t llnsarab, éf. N. P 1 op~ or, Cartea ti1i Anton·ie Vodà cdtre mdn-itsti1·ea 

il tlrwn, p. 513-515. In secolul urmâtor, satnl Vârbnita dispare din judetul 
h dlntl ; probabil locuitP.rii lui sa fi trecnt pe malul drept al Duuarii !Ji s11. {i 

1111 n · \Ill sat 11011. 

20 
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Iri prima jumatate a secolului XVIII-lea, locuitorii celor 
doua Vârbite erau laolalta . 0 parte din ei, pela mijlocul aceluia~i 
secol, au durat ,, Verbicz Gyinsus" , un sat nou, caruia un ofiter 
al:tstriac a 9tiut sa-i redea exact -nnmele dupa pronuntarea ro
mâneasca. 

In prima jttmatate a secolului XVIII-lea, Vârbita avea .25 
de case de Români 9i ea fàcea parte din enoria preotului român 
Teodor Greem, din ~âtcova. 

In 1916, St. Romanski evaluase, numarul locuitorilor din 
Vârbija Mare, la r300, iar pentru Vârbija Mica la vreô 1000, 
fire9te Români ; recensiimântul din 1921 preciza pentru cea dintâ i 
u64 de locuitori români 9i 2 s-ârbl, iar pentru --Cea de a doua 
1340 de Români. In Iulie,· 1943, fiind la faja locului, am gasit 
1456 de Români, în Vârbija Mare, 9i IOIO Români în Vârbija 
Mica, dar niciun Sârb. 

Plasa Bârza Palanca. 

Bârza Palanca 1. Palanca sau ,,Palancuza" , cum o nume9t 
Marsigli 9i cum o numesc Românii, la sfâr9itul secoluliti al XVIII
lea, are aspectul unui port dunarean, de9i nu are o populaji 
prea numeroasa. La 1916, avea 976 de locuitori români, dintr 
care o ~ime de Aromâni 9i câjiva Bulgari. Din datele recen
samântului dela 1921, rezultii, cii , în acest an erau IOII Români 
9i 566 de Sârbi, locuitori ai Palancei . 

Deosebit de mentiunea lui Marsili, Palanca mai este amin
titii în ,,C~rte von dem Koniger. Servien' ', ca Pirsa Palanca, apoi 
la 1736, ctt un numar de 18 case române9ti; ea era în acel an 
enoria unui preot român. Alte trei menjiuni din a doua juma
tatea a secolului al XVIII-lea atesta originea româneascii a locui
torilor, dar numiirul caselor difera dela nua la alta . 

Cupuzâ~tea 2• In ,,Carte v on dem Kouigreich Servieu", 
satul nu e reprodus. Totu9i el trebuia sa fi existat, dici în a 

1 L. T . :Mar s i 1 i , op. ci t ., p . 17. Palauwfa, rema rca autorul , este 

pe locul de întâlnire a t re i drumuri ; S t .- R o m an s k i , op . ci t., p. 62; l•'. 
·p 1 o re s c u , op . cit., p . 30, p. 45. În 1931 erau .wo8 Romiini ; O. L a n g e r, 

op. ~ it ., v ezi harta unde se poat e ye rifica a firmatia lui Mars ili ; D. Pant e

l i &, Uh odjenje S rbije, p . 1 ro ~i 13<>; I dem, l"ojno geof{1'11/s/1i op-isi Srùijc~ p . 47·. 
2 D . Panteli é, Fo jno grogra/sl1i op isi, p . 48 ; St. Romansk i, 

p ." 52; F . l<' 1 o res c u , .op '. ci 1. , p. 30, p . 45. ln 193 r erau 702 R om â ni. 
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<lo lla jumatate a secolului XVIII-lea era un sat destul de mare, 
tllare, compus din douazeci 9i opt de case, probabil române!jti. 

In 1916, în 'tupuzâ9tea erau 543 de Români, iar dupa cinci 
1 ni 610 Români 9i 3 Sârbi. 

. Camenita Mica 1 . Satul este vechiu. La l7I9 avea un preot 
omân, pe Cristu Anghel, din Tara Româneasca. Dupa 9apte am, 
Il locul lui veni Radu Mihailov, nascut la Râmnic, dar hiroto-

11isit la Bucure9ti. In vremea pastoriei sale, Cametii}a avea 20 
<l case române~ti . Ea era enoria sa, dar preotul Anghel ~dea 
n strov, un sat, pe atunci mare, din 80 de case. La 1916, Ca-

11\ ni}a avea 952 de locuitori români ; în 1921 erau ro33 de lo~ 
C'l1itori români 9i 3 sârbi. 

Mihailovat 2• Satul acesta dateaza din 1833. In acel an ~ 
1mrte din locuitorii Ostrovului Mare, o insllla în fa}a satului, în 
11\lmar de 277 de in~i, pentru a nu ramâne pe mâna ,,ciocoilor," 
llll trecut cu învoirea, ba chiar dupa staruin}a ·cnezului Milo!] 

brenovici, în Craina 9i s'au a9ezat între satele Slatina 9i Ca~ 
111 ni}a. 

Coloni9tii români au primit îndata scutiri de dari, anumite 
1tl niri fiscale 9i o · biserica . Condi}iile de trai pareau optime, 

t 1 tu~i Românii începura sa paraseasca satul, chiar din 1834; 
1 n igra}ia lua propor}ii deosebite în 1839, când locuitori din vretv 
~o de case se întoarsera în insula. ··· 

In 1916, erau în Mihailova} vreo 1300 de Români, iar in 
1 )2 I ei era 1479, pe când Sârbii 19. 

Malainita 3 . In ,,Carte von dem Konigreich Servien'', satu1 
1 • .. ·ta este reprodus. Deosebit de aceastâ informa}ie, alta cu pri
, r '1a Malaini}a riu avem, decât cea din 1916, când satul avea 
17~ de Români ; dupa cinci ani numarul lor a scazut la 878. 

Jacubova(. 4 (Jabukovac sârbe9te) . Satul este vechiu. El este 
11di ·at în ,,Carte von dem Konigreich Servien", alcatuita la în-

1 R. Gruié, op. c-it ., p. 1Sj 7i 189; St. Romanski, op. cit., 

li • ,,~ : F. Flores c n, op. ci t ., p. 45. În 1931 erau 11 54 de Români. 
2 T. D j or cl je v i é, A ·rhivslw gradja za naselja ii Srbifi . .. p . l 20-135; 

t. Ro manski, op.cit ., 5~ ; F . Florescu. op.cil .,p.30, p . 45." în 
11111 Crau J <i83 de Români. 

3 O. Langer, op . cil ., vezi harta ; St. R .om a n ski, ùp. cil., p. 52; 

I', 11 1 o r c s c u , op. cil., p . 30, p . 45. În 1931 erau 1110 Români. 
~ C>. Lan g er, op: cil ., •ezi harta ; R . Cru i é, op. cil., p. 188; St. 

1 0 1n 11 us k i , op. ci l., p. 52; F . '.l" 1 o r es c u , op. ci l . , p. 30, p . 45. In 193~ 
11111 .f2Si de Româui ~i 7G <le Sârbi. 
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ceputul sec. XVIII-lea; din acea§ii epocâ se §itie ca satul era ro
mânesc, avea 38 d,e case §ii un preot român, venit din Tara Ro
mâneasca, dela D-âma§ie~ti Satele dimpreju'.r, Vratna, Slatina. 
Ostrov §ii Samarinovâf erau enoriile sale. · 

In IgI6, satul avea o populatie de 3.675 de locuitori români .. 
mai ales ungureni; dupa cinci ani, în Iacubovat eràu 3.692 de 
locuitori români §ii 69 de sârbi. 

Plamna (sârbe§ite Plavna) 1 este un sat vechiu. De§ii . nu-i 
trecut în ,,Carte von dem Kônigreich Servien", totu§ii întemeerea 
lui trebue pusa înainte de sec . al XVIII-lea, . caci la 1783, satul 
era foarte mare, akatuit din 70 de · case de Români §ii Sârbi. 

In IgI6, Planma avea 1670 locuitori români, iar în I92 I ,. 
r.678 de Români §ii 4 Sârbi. 

Reca 2 este un sat nou . In r9r6, avea 400 de locuitori . 
români. 

Slatina 3 • Satul e vechiu. Intemeerea lui dateazâ înainte 
de sec. al XVIII-lea. El este reprodus în ,,Carte von dem Kônig
reich Servien" în forma Slafina. In I736 ëra enoria preotniui 
român Lepadat, alcatuita din 44 de case. 

Etnograful Romanski a putut numara la r9I6, 847 de 
RomânÎ. La I92I, ei erau 953, iar Sârbii numai 3. 

· Urovi/a 4• In harta amintita satul acesta e trecut, Horawiz. 
Alte informatii pentru secolele urmatoare, privitoare l~ Urovita .. 
Jipsesc. 

In r9r6, acest sat avea 2178 de locuitori români, cei mai 
multi ungureni ; dupa cinci ani, erau 2242 de Români §ii ;p6 de 
locuitori de alta nationalitate. 

Satul Vratna 5 este pe locul unei mânastiri atribuita lui 
Radu, tatal ltù Mircea cel Batrân. In ,,Catte vom dem Kônig-

1 n. Pa ntelié, Uhodjenje Srbije, p . r33; Jrfrm, Voj110 geogra/ski . 
opisi S rbije, p. 28; St. Romanski, op. ci t. , p. 51; F . l~lores cu, ·op . . 
cil., p. 45. ln 1931 erau ·173~ de Români. 

2 St. Romanski, qp. cit ., p. 52. 
3 R. Gr uié, op. cit ., p, 189; O. Langer, op . cil., vezi harta ; St .. 

'R. o mans k i, op. cil., p . . 'i3; F. l<' 1 ores c u , op. ci l., p. 30, p. 45. In l93I 
erau II _>S de Români. 

4 O. Langer, op. cil ., vezi harta; St. Romanski, op. cil. , 52; . 

F. 11 1 ores c u , op. cit., p. 30, p. 45 . In 1931 erau 3186 de Români. 
5 O. Langer, op. cil. , vezi harta ; R. Gru i é, op . cil ., p . 188 ; 

F. F 1 ores c u, op. ci t., p . 30, p. 45. In l93I erau 593 de Români ; . G •. 
Wei g ·a 11 d , op. cit., p . 3. 
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r i h Servien" se gase~te indicata în locul Vratnei o mânastire, 
~ I liituri de ea un sat cu numele Raedno. 

Intr'o relatare din 1736, satul este arâtat românesc, având 
1 ~ ase ~i un preot român . In 1916, Vratna era un sat din 457 

<1 locuitori români; dupa cinci ani, numarul lor a scâzut la 440, 
11 himb erau ~i II locuitori sârbi ~i 2 de alt neam. 

Filolcgul german, G. Weigand, în cli.lâtoria sa prin Craina, 
l sit în manâstirea Vratna, o serie de carti biserice~ti, da

nd din sec. al XVII-lea ; toate erau toate române~ti. 

Plasa N egotin. 

Bucovcea 1 este amintitâ ca Pukowze înca dela începutul 
1 XVIII-lea. Din . acea~i epocâ se ~tie cli. satul avea ~i un 

român, . pe .. Constantin Dimitrievici, venit din Craiova, 
învatase carte. In a doua jumâtate a sec. XVIII-lea, satul 

vcea avea vreo 30 de case, probabil locuite de Români. 
In 1916, numarul locuitorilor din Bucovcea era evaluat de 

, Romanski la 3200 de Români, în schimb recensâmântul din 
1 ()' nu recunoa~te decât 1961 de Români ~i 386 de Sârbi. 

Blivanu (Sârbii îi zic Velfkovo) 2• Satul este întemeiat pro-
11 1 1 într'o epocâ recef..tâ. In 1916, avea 480 de locuitori români, 
111 n 1921, 464 de Români . ~i 61 de Sârbi. 

.obi§nifa 3 este un sat a~ezat la Sud de Bucovcea. Cobi~nita 
mai veche de cum rezultâ din informatiile existente, câci la 

vea 90 de case. Erâ deci, un sat mare, pentru înjghebarea 
trebuie presupus un timp mai îndelungat . In acel an, 

n satul Cobi~nita era Teodor Petrovici din satul Raduievat. 
Român ~i avea toate cariile române_~ti. 

Cn ,,Carte von dem Kônigreich Servien", satul este reprodus 
1 1 mnnele-Cobeschitze. La 1916, populatia satului Cobi~nita era 

. I., ange ·r , op. cil.. , vezi harta ; R. G .ru i é, op. cit., p. 184-185; 
t 11 I' 11 nte 1 i é, Vojno-geograjs/1i opisi Sr/Jije, p. 46; St. .Romans k i, 

11 , 111/ ., p. 54; r'. Flores c u , op. cil., p . 31 l]Ï 47. lu 1931 erau 2617 Ro-
111 Ill ,t nlcinn Sârb. 

Y S t. Romanski, op. cit., p . 54 ; F. }q o 1e sc u , op. 'il, p. jr, 

l t1 17• 1n 1931 avea 573 de Români . 
. I, a n 11, e r, op. cil., v. harta ; R . Gru i é, op. cil., p. 184; F. F 1 o

• 1 11 , op. ci l. , p. 31, p. 47. 111 l93I avea 2787 de Români. 
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evaluata la vreo 2000 de Români, în schimb la 1921, recensamântut 
sârbesc nu recunoa~te decât 214 Români ~i 1368 de- Sârbi. 

Citseac 1 . Satul acesta este vechiu. In prima jumatate a. 
sec. al XVIII-lea era un sat mare compus din 70 de case d 
~omâni. In aceasta epoca, Preda Danilov era preotul satului, da. 
~dea în Prahova. El învatase carte la manastirea Hurezultti. 

Din motive necunoscute, populatia satÙlui a scazut în s -
colele urmatoare, încât, la 1916, abea s.e puteau numara 50 de 1 -
cuitori roi:nâ~. Recensarnintele din 1921 ~i 1925 numai indi, 11 
niciun locuitor în Guseac ; probabil ca ~atul a disparut. 

Ditpliane 2• Singura inforinatie despre acest sat o avem clin 
1916. In acel an Dupliane avea u8o de locuitori români. Din 
datele recensamântului dela 192r, rezultii o clirninuare a numd
rului de Români la 821 de locuitori în timp c.e numarul Sârbil 
era de 211. 

Geanova 3, este numele românesc al unUi sat a~ezat la Sud
Est de Malainita>Astazi, numele lui este sârbizat în D~anovat . 

Cea clintâi mentiune despre acest sat, este dun ;i:;63: In 
acel ·an satul era mare ~i avèa ·65 de case. Sporul de populati 
a fost continuu în deceniile urmatoare. La 1916, satul avea 238 
de locuitori români, însa dupa cinci ani, numarul lor a scazut 
la 1877, în timp ce al Sârbilor, pâna atunci inexistenti, era d 
328. vizitând satul în I ulie 1943, am gasit în Geanova ~ popu
latie româneasca de 2479 de locuitori, d2r nici un Sârb. 

Corogla:~ 4 este un sat al carui nume a fost recent sârbizat 
Îil Milo~evo . El se gase~te la Sud de Geanova . De~i nu-i 'trecu 
în ,,Carte von dem Kônigreich Servien", hartà întocmita la în
ceputul sec. al XVIII-lea, totu~i. o inforniatie din aceasta epocâ 
îi atesta existenta. 0 alta informatie dela sfâr~itul a__çeluia~i 

secol este mai precisa, iri.dicând un n~ mar de · 50 de case Jocuit 
de Români . 

1 R . G .r ll i é, op. cit., p. i 87a ; St. Rom ans k i , op. cil., p . 53. 
2 St. Romanski, op. cit., p. 53; '.P. '.Fl o rescn, op. cit., p. 31, 

p. 47. ln 1931 erau t 203 locuitori, numai Români. 
3 D. l'ante 1 i é, Uhodjrnje S rbije pred ](. ]{rajinu, p. 127; St. R O· 

mans kt , op . cit., p. 53; F. ·· Flores c u, op. ci t. , p. 31, p. 47. ln 1931 
avea 2439 de lccuitori, numai Roruâni ; G. G i u g 1 e a, Românii il-in S crbia, . 

p. 20_5 . .. 
. 4 R . G ruié, op. cit., p. 183; D. Pangtelié, Ullodjmje Srb ije .. .,. 

p. 127 ; _St . . Rom a us ki, op.· cit., p . 53 ; '.P. · FI ores c u, op. cil., p. 31 , 

p. 47· ln 1931 erau ~ 75S de _locuitori , numai Români. 
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Din motiv~ necunoscute, satuf s'a depopulat în secolul ur-
111 tor, de aceea la 1916, nu . mai erau decât 290 de locuitori ro
m ni, iar dupa cinci ani 558 de Români ~i 133 de Sârbi. 

Mocrania 1 (azi Milanovo) . In ·a doua jumâtate a sec. 
/' VIII-lea, satul acesta avea 30 de case. Originea locuitorilor 
n 11 nu-i arâtata . La 1916, Mocrania avea 1770 de locuitori 

1 mâni. Azi în MocraÎl.ia sunt 7 Sârbi, fata de 2232 de Români. 
R zultatul a fost • obtinut de autor în Ittlie 1943· 

Centrul Crainei este Negotin 2• Acest orâ~el de vreo ro.ooo 
d 1 cuitori . era odinioara re~edinta cnezului Crainei ~i a repre

ntantului împaratiei turce~ti. 
Negotinul este o a~ezare .veche, dupa cum se poate constata 

.recentele sâpâturi . Biserica_ de aci dateazâ <lin 1645. Ea este 
ria lui Vucomir ~i Pavel, doi boieri. Iosif. PanCié, studiind 

va fresce ale acestei biserici, a fost izbit de asemânarea dintre 
L 1 ur ile de oameni-de pe ele ~i fizicul locuitorilor din Stari Vlah, 
1 mai ales cu portul acesfora. 

Vechimea Negotinului este atestata ~i de harta amintitâ; 
1 bit de ea este mentiunea ofiterului aw;triac Jeney, dela 
1777. In aces! an, Negotinul avea 600 de case locuite de Români, 
llu lgari ~i Turèi. 

In 1q16, din vreo 5000 de locuitori, Românii erau circa 
10 , a~ezati într'o mahala deosebita de a celorlalte nl}tionalitati. 

Prahova 3 este un mie port dunârean. In ,,Carte von dem, 
nlgreich Servien", satul este trecut eu numele Prehowa. La 

! 7 era un sat mare de vreo 70 de case, locuite pro babil de 
1 mâni. Preot în acea epocâ era în Prahova un Român din 
Il~ ·c-îara Româneascâ. · 

In 1916, populatia Prahovei se ridica la circa 1200 de lo
ri români. Numarul exact 1-am putut stabili noi în Julie 
; el se ridicâ la 2243 de Români, o familie de 5 Aromâni 

' a 20 functionari vamali sârbi. 

1 D. Pante 1 i é, Voj110-geogra/ski opisi Srbije, p. 42; St. R o -
Ill u 8 k i, op. c-it., p. 54; F: l•' 1 ores c u, op. cit., p. 57. În 1931 d. Sand u 
1 J 1 ~ te a a giisit 2147 de locuitori români. 

2 ivt. Stanojevié, Manastir Suliotlol, p. 5-6; O. Langer, op. 
Il ,, v ziharta;D. Pantelié, UhodfenjaSrbije,p. uo; St. Romnnski, 

11 /1. Il., p. 53; F. '.P lo r es c u , op. ci t., p. 47. ln 1931 erau 3108 Români, 
N, \ ' n 11 é, Antilki spommic-i 11a5e u ·mlfe, p. 100. 

:JO. Langer, op. c'Ît., vezi harta ; R. Gruié, op. cil., p. 187; St. 
m nski, op. cil., p. 57; F. Florescu, ·op. cit., p. 'f7· lu 1·931 eratt 

11 17 Români. 
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Raduievd/ 1 este _a~ezat la granita sârbo-bulgareasca. 
La începutul secolului al XVIII-lea, satul eta românesc ~i 

avea 80 de case. Era, prin nrmare, în acea vreme, un sat mare . 
Avea preot un Român, originar din Tara Româneasca, din -satul 
Drincea. · 

In I916, St. Romanski ev'aluase populatia satului la 1800 
de locuitori români. 

La Sud de Prahova se gasè~te satul Samarinova/. In ,,Carte 
von dem Kônigreich Servien", satul nu e trecut, tot~i el exis~a 
la începutul sec . al XVIII-lea ~i era un sat românesc. Spre sfâr
~itul aceluia~i secol , Samarinovat avea 40 de case. In 1916, St . 
Romanski gasise 545 de locuitori români. Numarul · Românilor 
a sporit dupa cinci ani la 632, dar alaturi de ei erau ~i 88 de- Sârbi. 

Sârbo-Vlah 2• Prima mentiune despre acest sat il arata ro
mânesc, alcatuit din 60 de case. Satul ,avea în aceasta epoca
sec. al XVIII-lea-un preot român, venit din Tara Româneasca, 
dela Slatina. Spre sfâr~itul sec . al XVIII-lea, satul s'a depopulat , 
numarul caselor scâzând la 30. 

La 1916, numarul locuitorilor era de vreo 500 de Români. 
Din datele recensamântului dela 1921 rezulta ca în acest an Ro
mânii erau 6I2, iar Sârbii u9. 

Satele Zlogutea 3 (sârbe~te Àleksandrovka), Koilova ~i To
ro,ma§i/a (sârbe~te Târnoma~ita) au apa1tinut statului bulgar pânà 
la 1919, iar din acest an au fost _cedate Iugoslaviei. Acum sunt 
din nou ale Bulgariei. Primul, avea în I921, 930 de Români, al 
doilea 854 de Români ~i 2 Sârbi, iar al treilea 809 Români. Koi
lova este un sat mai vechiu, care exista la începutul sec. al XVIII. 

Plasa Sala$. -

Satul Luca 4, se gàse~te la poalele muntelui Stol. 
In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", satul Luca nu e 

l O. Langer, op. cil., vezi Gru i é, op. c-it. , p. x88; D. ra nt e 1 i é, 
Uhodjenje Srbije p1,ed J(oli1111 Krafinit, p. no; St. Rom ans k i. op. cil., 
p. 53. F. l?l ores c u, op. cit., p. 3r. 

2 R . Gru i é, op. cil., p. x88 ; D. Pante 1 i é, op. cil. , p . 46 ; St. 
Romanski, op. cit., p. 54; F. Plorescu, op. c·i t. , p. 31, p. 47. ln 
1931 erau 893 de Româui, dar nici un Sârb. 

3 P. Florescu, op.cil., p. 31, p. 47, !n 1931Zloc11:teaavea968 
de Româui, Coilova 862, Toroma~ita 733. 

4 R. Gru i é, op. cil .·, p. 187; D. Pante 1 i é, Voj110 -geografshi opsisi 
Srbife, p. 29; St. Romanski, op. c·il. , p. 54; '.1". l<'lorescu, op. cil., 
p. 31, p. 47. ln 1931 erau 1236 de Români. 
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I' ut, totu~i el exista la începutul secolului al XVIII-lea ~i avea 
' c de case. Numarul lor spori spre sfâr~itul aceluia~i secol la 25. 

In r9r6, satul era curat românesc, având 1504 locuitori ; 
npà cinci ani, alaturi de n64 de Români erau ~i 5 Sârbi. 

Cioconeari 1, (Sârbii îi zic Koprivnita), de~i nu e trecut în 
h 1rta amintita, totu~i el exista la începutul sec. al XVIII-lea. 
111 ceasta epocà se a~azà câteva familii în Cioconeari, venite 
1 n pàrtile Prizrenului . . Spre sfâr~itul aceluia~i secol, Cioconeari 

1t alcatuit din vreo ro case . 
In 1916, acest sat avea 204 locntori români, iar la 1921, 
Români ~i 1341 de Sârbi. 
Dâlboceni 2• Desp1e _ac~st_ sat avem o singurà informape 

r~ zi , cea dela 1916, a lui St . Romanski. Numarul locuitorilor 
Il 1 an era de ro74 de Români. La 1921, nu mai erau decât 
1 >7 de Români ~i 2 Sârbi. 

Glogovita 3 sau Glogowiz, cum este trecut numele acestui 
t in ,,Carte vom dem Konigreich Servien", este un sat ro-

1111\n se. 
I n 1916, avea 1330 de locuitorî români, iar la 1921 ave~ 

1087 de Români ~i 23 de Sârbi. 
I asicova Mare §i Iasicova Mica 4 • Dupa cum rezultà din 

., 
1 rt von dem Konigreich Servien" ~i dintr' o informatie din 

1 ua jumatate a sec. al XVIII-lea, cele doua sate au fost la 
1111 1 in aceasta epoca. La 1783, satul avea 25 de case, locuite 
1 1 b bil de Români. 

In 1916, Iasicova Maie avea r750 de locuitori români, iar 
va Micà 691; dupa cinci ani, .prima avea 1941 de R<:>mâni 
ârbi, iar Iasicova Mica 585 de Români ~i 7 Sârbi. 
Iasenovd/ Mare 5. Pâna la 1919, acest sat a apartinut Bul-

lt~ i, iar din acel an a fost anexat de Iugoslavia. In r92r avea 
17 de Români ~i 17 Sârbi. 

l M. S tanoj a vié, Zbornih, vol. II, p . 58 ; St. Romanski, 
1 1, I l., p. 54; P. Flore~cu, :Jp. cit ., p. 47. ln I 9J I, erau IJ50 de Români. 

S t . Romanski, op. cit., p . 54 ; F. Pl ores eu, op. ci l., p. J I , 

1, t , ln I9JI erau 188J de Români. 
U • J, ang e r, (lp .cil ., Yeziharta;S t . R oma u s ki, op.c;t ., -p.54; 

11, 1 f o res c u , cp. ci l., p. Jl, p. 47. ln lYJl erau 1102 Români. 
4 O. L ange r , op.ci t., ' vezi harta ; D. P a nteli~, Vofno-geografsl<i 

11 (ij ~ 'rbi fe, p. 42 ; St. Rom ans k i, op. d t., p. 54 ; F. F 1 ores c u. op. cil., 
t. j 1, p. 4 7. ln l9Jl erau 549 de Români în Iasicoya Mica ~i 1740 în Iasi-
11 Il Mare. " 

1 l •'. 1'' 1 ore. s c u, op. cil ., p . J I . 
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T abacova{ 1 este un sat nou, durat de locuitorii r9mâni dit 
satul sârbesc Brusnik. 

In 1916 avea 4·bo de Români, iar la ·1921, 361 de Românj 
~i 14 Sârbi. 

Jude/ul Zaiecear (sârbe~te Zajecar). 

Plasa Zaiecear. 

In apropier~a unei mine de aramâ, lângâ muntele nu prea 
înalt Tilva Ro~ie, este satul Bor 2• Mina a fost exploatata înd1 
diri epoca romana, iar un cimitir roman dovede~te ~i e~istenta 
unei a~ezari din . aceea9i epoca. . 

· · In 1887, ·satul era românesc 9i avea .161 de birnici. St . Ro
manski, la 1916, 1-a gasit deasemenea românesc cu n3 locui
tori. Dupa · cinci ani, populatia Boru!ui era de 1358 . de locui
tori, dintre care 690 Români, iar restul Sârbi. 

Bucie 3, ca 9i Bor, ·este un sat de munte. 
Prima mentiune despre ace_st sat se gase~te în însemnâril 

unui ofiter_a_ustriac, Turaty, din anul 1783. Numele satului est 
trecut în forma româneasca Butscha 3 , 

· I,a 1887, în Bucie erau 189 de birnid. Satul era, în acest 
an roÏnânesc, la fef 9i în 1916, când a~ea l3Jl .de locuitori români. 
0 scâdere a numarului de Români se- constata la 1921; ei erau 
numai . ro28, iar_ Sârbii 59 . . 

Brestov/i 4 este amintit prima data la 1736, dar ·or.igina lo
cmtorilor nu este indicatâ . La 1887, satUl era mare, CU 339 d 
·birnici români. Ultimile.statistici îl arata deasemenèa r~mânesc ; 
prima din 1916, eu 1746 de locuitori români, a doua, din ~921 , 
cu 1743 de Români ~i 25 de Sârbi: 

1 St. Romanski, op. cil., p. _54; I". Florescu, _op. cit., p. 31 , 

p. 47. ln 1931 erau 530 Români. 
2 T. D j o..r d je,, i é, o_p. cil . , p. 61-62; St. Mac a j , Crnorel/li 

ohrug, p. 10; St. Romanski, op. cil., p. 53; F . Flores eu, op .. ci t ., 

p. 56, p. 48. ln 1931 erau 4749 de Români ~i 435 de alta nationàlitate. 
· · 3 D. Pante 1 i é, Uhodje11 je S rbije, p, 133; .s t. :Mac a j, op. cit. ,. 

p. 10; St. Romanski, op. çil. , p. 55; _F. Flores eu, op . cit ., p. 36 , 
p. 48. In 1931 erau 1248 de Români, dar . 'ni.ci un Sârb. 

4 Rad os 1 av Gru i é, op . cil., p. 186; St. :Mac a j, op .' cil., 
p. lo; St. Roman ski, op. c i~ .• p . 55; F. I"!or e sc u , op. cil., p. 36. 
p. 48. In 1931 erau 2100 de Români. 
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Criveli 1. Informa}iile privitoare la acest sat românesc sunt 
pu}ine i;;i târzii. Abea în r887 se i;;tie câ satul avea 535 de birnici 
români. In r916~ el avea 2708 locuitori români. 

Gamzigrad 2 se gâse;;te pe ruinele unui castru roman. In 
harta amintitâ nu e trecut, deasemenea nu exista vreo alta in
forma}ie despre acest sat românesc; anterioara anului r887. Ip 
recensamântul fiscal din acel an era trecut _,.cu 134 ·de birnici 
rom~ni . In anii care a urmat pâna la r916, Sârbii din . Zvezdan 
'au ai;;ezat în numar de vreo IO în Gamzigrad: In acest an, 
rau ro37 de locuitori români ; numarul lor spori dupa cinci ani 
u n4, iar al Sârbilor la 57·. , 

In apropierea satului Gamzigrad este situatâ mânastirea 
f:.dpu§nea, ctitoria lui Radu cel Mare (r1495~1s6.8) ;;i a parcala-:
uhù sâu Gherghinâ, unchiu dupa mama, zidita la 1510. 

Cârlean 3 este un sat locuit de Români ;;i Bulgari. Prima 
m n}iune desp~e el este din, 1783. Atunci era tjiare, alcatuit <ti1i' 

20 de case. La 1887, în Gârlean erau 449 <i,e , pirni,ci, jµmatate 
din ei fiind Români, iar cealalaltâ jumatate ifolgari. Cei. dintâi, 
J 1916, erau în numar de 1380, iar Bulgarii Tetevën}i 69~. Sporµl 
d pop~a}ie bulgaro-sârbeascâ s'a accentuat în ,anii urmatorj, 
p când popula}ia româneasca a scazut, de aceea în 1921, Ro-
111 nii erau în numar de 1273, pe când Bulgarii ;;i Sârbii 903. 

Lugnita 4 în r887 avea 297 de birnici r.omâni. St. Românski 
\ glsit, l~ 1916, r905 locuitqri români; dupa cinci ani, Românii 
r u 1765, iar Sârbi 77. 

MetovniÇa 5• $i pentru acest sat românesc informa}iile sunt 
l u-i:ine ;;i târzi. La 1887, dupa recensamântul fiscal din acest an, 

.. 
1 St. ~Iacaj , op. cit., p. 10 ; St. Romanski, op. cil. , p. 35;: 

11, l·' 1 ores c u , op. cil., p. 36. Numârul Românilor la iy21 era . de 14, iar 
11 ; rbil or de 2572. Deoarece banui111 o eroare de trauscriere am redat cifra. 

Io ft ubsol. 
2 S t. M ac a j op. cit., p . 10 ; St. Rom ans k i , op. cit., p. 55 ;. 

11, l• 1. ores c u , op. cil . , p. 36, p . 48. În 1931 erau 1426 de Români ~ 
( , .n a 1 !? . 0 biserica a l11i Radu cel Mare, p . 194-199; D. l\I i 1 i ce v i é,.. 
/1'11~/~11ina S rbijci , p. 83 T. 

3 D. Paute 1 i é, Vojno-geografski opisi S rbije, p. 45; St. Mac a j . 
11 / l, ci l ., p. 10 ; St. Romanski, op. cil., p. 55; F. Flores eu, op. ci t., 

Il· , p. 48. ln 1931 erau 2467 ne Români. . 
4 St. ::Yfacaj, op. cit., p. 10, St. Romnnski, op. cil., p. 55; 

'11, Jl l o res c u , op. c-it ., p . 36, p . 48. ln 1931 erau 1832 de Romani. 
5 St.' .Mncaj, op. cit ., p. 10; St. Romauski , op._ cit., p .. 55; 

11, V l or es c u , op. c il. , p. 3(), p , 48. ln 1931 _ era n 1847 de Români. 
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:Metovnita erau 239 de birnici români. I,a 1916 populatia acèstui 
sat · era de 1547 de loc~tori români ; numarul Românilor în l9Ù 
era de 1467, în timp ce al Sârbilor era de 32. 

Niculicevo 1 • Despre acest sat, istoricul sârb Tihomir Djor
djevié afirma ca a fast cândva sârbesc, dar locuitorii lui s'au re
fugiat aiurea, iar Românii l.:.au populat. 

La 1887, în Niculicevo erau impu~i la dari 251 de Ro
.mâni. St. Romanski gasise la 1916 un numar de n85 de fo
cuitori români, care s'a mic~orat pâna la 1921, la n57, în timp 
·ce al Sârbilor era de 31. 

O§tr~li 2 în 1916, avea 902 de locuitori români. 
Sat~ roll}.ânesc cel mai sudic este Pârlita 3 . Populatia lui 

Îi1 cele tr.ei recensaminte era de 85 de birnici la 1887 ; de 634 de· 
locuitori ·Români la 1916 ~i de 614 Români ~i 3,r de Sârbi fa 1921. 

Slatina 4 avea, . la 1887, 339 de birnici români. St. Ro
manski a putut numara la 1916, 1674 de locÙitori români. 

~livar 5• Populatia acestui sat era, la 1887, de 120 de bir
nici romani ; la 1916 de 796 de locuitori români, îar la 1921 
<lin 17 Româru ~i 20 de Sârbi. 

Zaùcear 6 este capitala judetului eu acela~i nume. Aces~ 

ora~ a fast întemeiat în a doua jumatate a sec. al XIII-lea de 
·de catre reprezentantii tuturor curentelor metanastazice : var
darian, COJ)ovean, dinaric, ~op, bulgar ~i românesc. La 1780--
1790 avea de preot pe Românul Barbu, venit din Tara Româ
neasca. 

1 T. lJjordjevié, op. cil., p. 65; St. Macaj, op. C'it., p. 10; 

'St. Rom au ski, op. cd. , p. 55; F. F 1 ores c u, op. cit., p. 37, p . 48. 
111 1931 erau 1302 Români. 

2 St. Romanski , op. c1.t., p. 35; T . Djordjeyié, Kroz 7;ase 
Rmnit n.r, p. 62. 

3 St. Maèaj, op . cit., p. 10. St. Romanski, op. cit., p. 55; 
'l''· F 1 ores c u, Op. cit., p. 36, p. 48. !n 1932 erau 807 Români. 

4 St. :Maèaj, op. cit. , p. 10 ; St. Romanski, op. 'cil., p. 55; 

I•'. FI ores c u, op. cit., p. 37. N'umarul Românilor era în 1921 cle 56, iar al 
Sârbilor de 1357. Este probabil o noua gre;;eala cle transcriere comisa de 
'l<'. FI ores eu. 

6 St. lvI ac a j, op. c·it., p. 10 ; St. R o mans k i, op . cil. , p. 55; 
!". F 1 ores c u, op. cit. , p. 37, p. 48. În 1931 erau 758 de Români. 

6 D. Pante 1 i é, Vojno-geogra/ski opisi Srbije , p. 42; M . Stan o
j e v i é, Zajecar, p. 6-11; Idem., Zidanje Zajec:irske ct'kve, p. 25-30; St. R o

lll ans k i, op. cit., p. 55; T. D j or d je v i é, Rumuni u Srbiji, p. 178. Dupa 

Rjecnih Mesta KYaljevine S. H. S., p. 296. !n 1925 erau 12 mii locuitori. 
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Milo;; Obrenovici s'a stràduit sà-1 înfrumusejeze ;;i sa-1 în
, treze eu o biserica ;;i diferite alte institujii. 

In I916 în Zaiecear mai era o mahala româneascà, care 
\(l postea vreo fooo de ~omâni; numàrul lor s'a redus în anul 

n la 268. 
Gratcova ;;i Halova 1 au aparjinut Bulgariei pânà la 1916, 

din acest an au fost cedate Jugoslaviei. Primul sat, avea la 
u , o populajie de I614 locuitori români ;;i 2 sârbi, iar al doilea. 

519 români ;;i 14 sârbi . 

Plasa Bolievaj (Boljevac). 

Bacevi/a 2• La 1887, satul acesta avea .r8o de birnici ro
lll ni . St. Romanski a gâsit 1639 de Români · §Ï 55 de îigani •. 
11 11 r care 9 erau Români, iar ceilalti Sârbi. In 1921 erau la 
B vija 990 de Români ;;i .ro3 de Sârbi. 

Bogovi/a 3, în 1916, avea ro71 de locwtori români . . Ei au. 
o cândva în Podgorji, dar facându-~i alte sala;;e, mai dE;parte· 

il tttl propriu zis, s'au izolat de el ;;i au întemeiat un sat nou. 
Dobropole 4 este ultimul sat românesc în spre Sud. 
La 1887 în Dobropole erau 142 de birnici români. Ei au 

û tat tendinjelor de desnajionalizare, de~i erau înconjurati 
onm i de sate sârbo-bulgare~ti., Astfel, la .r916, satul era curat 
t1 m nesc, eu populajie de 92.r de Români, 44 de îigani români 
• ttn Sârb. La 1921, Românii erau 977, iar Sârbii 19. 

Izvor-ul iil Mies este amintit prima oara la 1783. Atuncf 
l O-,-.I2 case. La 1887, satul avea 264 de birnid, dintre 
j ttmàtate erau Români. St. Romanski . a evaluat numàrul 

1 om nilor la 694, al Sârbilor la vreo 400 ;;i al îiganilor la 23. 
L l 1921 , Românii erau 767, pe când Sârbii 478 . 

l l~ . '.Plo r es c u, op. ci t., p. 36- -·37. 
2 S t. Maéaj, op. cil., p. u ; St. Romanski, op . cit., p. 56 ;. 

' · ) ' I o r es c tl , op . r,it., p. 36. 
a S t . Romauski , op. cit ., p. 56; Tihomir Djordjevié, 

,,,, , i l., p. 6 . 

~ S t. l\'~ ac a j , op. cit ., p . II ; S t. Rom ans k i , op. cil., p. 55 ;: 
1, ' I res cu, op. cil. , p . 36, p . 45. ln 1931, erau 1123 de Români. 

5 D. Pa· nt el i é, Voj110 gcografski op·iS'i S1·b·i je, p . 30, p . 40. SatUl e 
11111 11l t Izwariza ; St. Maè! a j, op . ci t ., p. ll ; St. Romanski , op. cil. ,. 

, , ; F. P 1 ores c u, op. ci t. , 36, p. 45. ln 1931 ·erau -1263 de Români-
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Lucova 1
. P'okonù, ofiter austriac, men}ioneaza acest sat în 

însemnarile sale spre sfâr9itul sec. XVIII-lea. In aceasta epocil 
avea lo-12 case. I,a 1887, satul · era jumatate românesc. St . 
Romanski a gâsit, la r916, 1204 locuitori, dintre care 628 .de 
Sârbi, 341 de îigani români ~i 235 de Roril.âni. ' 

Osnici 2 este unul din marile sate române~ti din îârna Reca. 
La 1887 avea 340 de birnici români ; la 1916, 1696 de locuitori 
români, 3 sârbi 9i 18 }igani; la 1921 erau 2097 de Români ~i 2.2 
-de Sârbi. ' · · · " 

Satul Podgorii·3 e al doilea ca marime dupa Zlot. El este 
înconjurat din toate partile de munti, ca : Micul, Clenteru9ul, 
Brezovi}ei, Boju, etc. De · aceea e ferit atât de vânturi, C'ât 9i 
-de influente strâine. 

SatU:t ar data clin a doua jumâtate a sec. al XVIII-lea, 
·când se · spilne câ au venit primi coloni9ti, stramo9ii Bas~ra~ 
bilor 9i Bucuronilor, douâ familii socotite cele mai vec]liu din 
Podgor}i. 

-J,a 1875, Podgorti era satitl cel ma1: mare din Serbia. It~ . 
1887 se puteau numara 630 de birnici români. St. Romanski 
-evaluase numârul locuitorilo1 la 2182 de locuitori români, II 
sârbi ~i 28 de }igatù. Din. datele recensamântului dela- i92r re
;zultâ câ în acest an erau 225r de Români ~i 269 de .Sârbi. Satul 
-este de tip românesc; rasfirat, ale carui sâla9e, În numâr de. peste 
-400, acoperâ numeroàse coline. · 

In valea Timoeului Negru se gâse9te satul Sdvine/i 4 . In~ 
temeierea · 1ui trebue · pusâ într'o epocâ recen~â. La 1916 avea 
495 de locuitori români, ia1 la :t92r, 648 de Români 9i 5 Sârbi. 

$erbanovd( 5 este unul dintre satele roinâne~ti mari, despre 
-care însâ nu avem date sigure asupra întemeierii lui. 

1 D. l'antelié, up. cit. , p. 41; ,St. 1\'lacaj, op. cil., p. 11; St. 

'Rom ans ki , op. ci l., p. 55; P: F 1 o r f s c u, '' P· ci t., p. 3G. În Jy2J, sta
·tistica sârbeascâ a arâtat cloar un Român, lbid,•;n, p. 45. In 1931 erau 1275 
-0.e Români dupa d . San cl u Cris te a. 

2 St. Macaj, op .. cil., p. JI ; St. Romanski, rp. cit. , p. 5G .; 

-P. P 1 ores c u, op. cil., p . 36, p. 45. In 1931 eran 2 162 de Roniâni. 
3 'l'. Djordjev .ié, op. cit., p. 49 ; St. Macaj, op. ci l. , p. n; 

·y. i :· 1 or c s c u , op. cil. , p . 45. In 1931 erau 2731 de Români; M. St a 11 o
j e Yi 1\ Pudgorar, p. 5f>-61 ; R t. Rom a 11 s ki. op . cit. , p. 56. 

4 Rt. Romanski, op. cit. , p. 56; F. Flores eu, op. cil., p. 36. 
5 St. Romanski, op . cit., p . .)fi; l·'. JI Jorescu, op.cil., p. 36, 

_p. 4-5· În l9JI ernu ~259 de Români ~i 21 Sârbi ; O . La 11 g e r , op. cit. , vez! 
Jrnrta. Serebeniz de l)e harta nu poate fi identHicat eu :;>erbanova~ de azL 
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La lg16, avea 2217 locuitori, dintre ca.re u76 de Români, 
i l îigani, deasemenea români, 9i 14 Sârbi; dupa cinci ani 

1 ( m • nii erau 2259 , iar Sârhii 21 . 
Valea eu am.ni (Valaconia) 1 . Acest sat se crede ca a fost 

·meiat în sec. al XVII-lea, pe locul unui sat distrus, cu nu
l Pevlova . Totu~i în ,,Carte von dem Konigreich Servien", 
ttl nu figureaza . 

La 1887; în Valea eu An.im erau 447 de birnici român1, 
1i 1 la 1916 eran 1281 ~e locuitori, clin care 1246 de Români, II 

bi ~i 28 de îigani români ; în l92I erau 2135 de Români ~i 
1.1 Sfirbi. . 

Z lot sau Zilot 2 cum îi mai zic Românii, este un sat îticon~ 

din douâ parti de munti; din spre Vest sunt muntii Cornet, 
iunea, Malinicu 9.i Câr9u ; din spre Nord-Est de munJii : 

u, Tilva Budii, Tilva Neagra, Tilva Mica 9i Tilva Scoru
' t1l 11 i. Sala9ele sunt nmneroaS<' 9i în acest sat. Ele sunt primele 

ri în jurul carora venind alti coloni~ti au durat un sat . 
epoca exista acele sala~, nu se poate preciza, totu9i se 

1 o vorbi de sec . al XVI-lea, de când sunt monedele gaslte pe 
l111ln ul Zlotului. Ele poarta chipul ltù Sigismund al III-lea al 
1 oloni i 9i anii 1583 9i 1597· 0 alta marturie despre existenta 
1m l ului este dela începutul sec . al XVIII-lea. 

n 1887, satul . avea 800 . de birnici români. St. Romanski 
. it la 1916, 3321 . de locuitori, dintre <:are numai 59 erat1 

hl, iar restul de 3107 erau Români. 
I,a 1921, . Românii erau 4542, pe când Sârbii 97. 

1 '!'. Djordjevié, op. cil. , p. 27; 8t. 'Maè aj , op . cil., p. II; 

1, tto manski, op.cit. , p.50 ; l-'. Florescu, op . cit ., p . 36, p. 45, 
111 l (J r r :rn 2.pSrle Rom fmi ; M. Milo~evié, Neki·ob-iéa}i i pmwoverice 
Il ~1 11 Vata ko11 j11, p . '.!o ·~. 

U 8 t . Ma è a j , op. cil., p. 11; St. Rom a n~ ki, op . cil. , p . 56; 

11 ore s c u , o p . ci l ., p . 3G, p. 48. ln I•J31 erau 5221 de Români; O. 
Il 11 H r, op . cil. , vezi . harta ; ?ti . Stan o je Yi é , Zlot , în Zbomik Hl, 

i' 1, 4h. 
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]udeful Morava sau Ciupria (sârbe§te Cupriia) 

Plasa Svilaina( ( sârbe§te Syilainac). 

Bobc1:a 1 • Prima mentiune despre acest sat, din ::r734, îT 
arata românesc. Dar deosebit de aceasta, pâna la .1916, nu avem 
alta. In anul din urmâ, populatia satului era evaluata de St . 
Romanski la 2200 de locuitori români, spre deosebire de date! 
recensamântului din 1921, dupa care 1707 erau Sârbi ~i numai 
528 erau Români. St. M. Mijatovié, în studiul sau ,,Resava" , 
constata .atât în 1907, cât ~i în 1926, ca populatia din Bobovn 
era româriéasca, iar jumâtate era· bâ~ina~. 

Dubnita 2 • Acest . sat este amintit inca din 1381, în hrisovul 
cnezului. La:zar, cu prilejul daniei .fa.ente de acesta mânâstirei 
Ravani}a. Alte informtii, din secolele urmatoare, eu privire la 
acest ·sat, lipsesc, tot~i satul a dairtuit în toate tithpurile, .dupà 
cum o dovedesc inscriptiile de pe morminte. · 

In 1916, în Dubni}a erau 956 de locuitori; dintre ei jumatat 
erau RoniânL-c::St. -M .. Mij~tovié, a izbutit sa deosebeasca I6 case 
locuite de bd§tina§i. 

In 1926, din 260 de case 18 erau locuite de Români. 
Gladna 3 este un sat nou, întemeiat într 'o epoca · recenta . 

La 1916 avea 414 locuitori români: Pastreazâ acela~i aspect etni 
~i în 1926, dar -numarul locuitorilo1 nu-1 cunoa~tem. Ei sunt ti
moceni, veni}i în a doua jumâtate a sec. al XVIII-lea. 

Iasenova 4• ~i acest sat dateaza din a doua jumatate a sec. 
al XVIII-lea. La 1916 avea r224 de_ locuitori români. Numarul 
Românilor la 1921 era de 19, iar al Sârbilor de _1298. 

1 D. Ruv a ra c, Mitropolifa beogradska oko 1735 god., p . 11 2; S ·t . 
Romanski, op. ci t., p. 63 ; G. Z e netov, Naselenietopo dolinata na 
Velika Morava, p. zz ; J!. F 1 ores c u, op. cit., o. 38, p. 48. ln 1931 era1L 
2520 de Români. 

2 P. Mi k los i ch, il'lonumenta Scrbica, p. 197 A8GHHU,4' ; St . . R o
m ans k i, op. ci t. , p .64; G. 7.anet 0v, r>p . c-it ., p. ·22;F. Floresctl, 
op. cit., !'· 48. ln 1931 erau -u31 de Româ;1i ; St. Mi j a t o v i é , Resavcr 
p . 206. 

3 St. R u m a nski, op. cit.,p. 63; G. Z a neto v, op.c·i t. , p. 22;· 
F. F 1 ores c u , op. ci l ., p. 48. ln 1q31 erau 620 de Români ; St. Mi j a~ 
t o v i é, op . cit., p. 196-197. 

4 St. :Mijatovi (:, op. cit., p . 210-211; St. Romanski, op .. 
cil., p. 63; c.;. Zan et o v, op". cil ., p . . 22; F. F 1 ores c u, op. cît., p . 38~ 
p. 48. ln 1931 erau 1561 cl~ Români. 
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Macevd{ 1 nu se )tie când a fost întemeiat, totu~i locui
orii din vreo IO case se §tiit parnânteni . La 1916, în Macevat 
r u 257 de Români. 

Subo#(a 2 face parte .din satele meutionate în hrisovul cne
~ olui Lazar din anul i38r, dat eu prilejul daniei fàcuta mana

·irii Ravanita. Subotita era în evul mediu un târg. La 1458, Su
l tit a. era locul de întâlnire al . delegatilor Raguzei eu un Vizir, 
p ntru a trata o conevntie comerciala . 

Locuitorii acestui sat sunt Români. Despre ei etnograful 
l'l . M; Mijatqvié ne spune ca ar fi venit·din Buliana, sat românesc 
n propierea Subotitei, lJÎ au repopulat Subotita, dupa ce ea a 

t parasita de Sârbi. De câte ori obâr:Jia Românilor în vreunul 
111 satele dintre Tjmoc lJÎ Morava, nu poate fi eKplicata, atunci_ 

~tia sunt adul]i din Ardeal, Banat, sau '+ara Româneasca. 
tf 1 e cazul 9i eu loctiitorii Subotitei : ei au venit din Ardea:l 

uliana, iar de aci în Subotita, dupa ce Sârbii de . acolo att . 
tl.sit satul. 

La 1916, satul avea 827 de locuitori români, la 1921, 890 
• 2 âe sârbi. 

Subska 3• La 1381 erau doua sate : Gornia ~i Donia Subska: 
l hrisovul cnezului Lazar, în care sunt mentionate cele doua 

, nu mai avem al.ta mentiune despre ele, pâna la 1916. In 
an, St . Romanski gasise 921 de locuitori, dintre care 385 

omâni. 
Pro~tinaÇi 4• ~i acest sat dateaza din epoca cnezului Lazâr . 

. i în cazul satului Subska, informatiile privitoare la Pro:jti-
1 lipsesc pâna la 1916 ; în acest an erau 336 de locuitori ro
ui. In 1921, alaturi de 349 de Români, erau lJÎ 48 de loèuitori 
L Ace:jtia din urma sunt veniti într 'o epocà târzie, din Sme-

1 S t . . Mijatovi é, op. cit., p. 217 ; S t . R o m a nski, op. cd. , 
I' Il ,); G. Zan t: t o v, op . ci t ., p. 22 ; F . Fl o res c u , op. cit:, 48 . In 
1111 1 , m u 363 de Români. 

~ F. M iklosich, op. ci l., p . 199; St. Mij a t o v i é, op. d t . , p. 
'I l i 4 ; S t. Romansk i. op . cil ., p . 63 ; G. Z anet ov, op . d t ., 
I' • , ; F . F lores c u , op. ci t., p . 38, p . 48. ln 1931 erau. 1085 de Români. 

3 F ., Miklosich, op . ci l ., p . 197. ; S t. R o manski , op. ci l., 
11 flj, ; F. F 1 ore s c u, op . ci l., p . 48. In 1931 erau 1346 de Români. 

4 F . Miklosich, op. ci t., p. 198; S t . Rom a nski, op. cil ., 
11, fi ; . Zaneto v, op . cil. , p. 2 2 ; F. Fl o res eu, op. cd ., p. 38, 

Ili j ll. In i931 erau 504 Români ; St. Mi j a t o v i é, op. cit. , p. 233. 

21 
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Tropone sau Topone 1. La 1783, satul avea 40 dè case . 
Origina locuitorilor, în aceastâ epoca , nu este cunoscutâ . I,a 
1916 din u28 de locuitori, jumatatea o detineau Românii. 

Vla§ca 2 este un sat durat în sec. al XVIII-lea. In 1916 
avea 484 de Români. 

Vitefeva 3, ca ~i Vla~a. dateaza din sec. al XVIII-lea. La 
1916, satul acesta avea 1415 locuitori români. 

Plasa Despotova(. (sârbe§te Despotovac). 

Belaicd 4• In locul satului de azi , în sec . al XVIII-lea er~u 
numeroase sala~ loeuite de Români. Ace~tia î~i aveau locuintel 
propriu zise în satul Voinic, azi Despotovat. Intr'un moment 
de absenta, când Românii se gaseau la sala~e, casele lor din 
Voinic fura devastate de Sârbi, de aceea ei se vazura nevoiti 
pa se stramute în sala~. Acestea luara cu timpul ·aspectul 
untti sat . 

La 1916, locuitorii satului erau Români, în numar de 986. 
In recensamântul din 1921 sunt aratati 589 de Români · ~i 12 
Sârbi. Dupa constatârile etnografului St. M. Stanojevié, satul 
Belaica era românesc în întregime ~i în 1926. 

Satul E zero (Românii îi zic Lacu) 5 este dintr'o epocà mai 
noua, probabil din sec. al XVIII-lea. Românii sunt veniti din 
Podgorti ~i Zlot. 

In 1916, din 523 de locuitori, 185 erau Români, iar în 192! 
erau numai ro9 Roinâni ~i 877 de Sârbi. St. M. Mijatovié , 1 

1 D. P a nte 1 i é, Uhodjenje S rbi je pred J(o éi1m J<raj1·1m, p. r29 ; St. 
Romanski, op. cit ., p . 6 ; 'F. Fl ores cu, op. cit. , p. 48 . În 1931 erau 
1328 de Români ~i r 99 rle alti\ nationalita te ; G. Zan et o v, op. ci t. , P: 22 ; 

St. Mi j a t o v i é, op . c. i t., p. 236--237. 
2 St. R o m a nski, op . ci t. , p. 63; G. /, a neto vezi op . cil ., 

p. 35 ; F . 1'' l ore s c u, op . ci t., p . 37, p. 48. ln 1931 erau 73 5 de Român!. 
3 ]';(. Mi 1 ad in o v i é, Pozarevaéka Mo·rava, p . 126-128 ; St. R O· 

lnanski, op . cit., p . 63 : F . l •' lorescu, op. ci t. , p. 48. ln 1931 eruu 
1680 de Rom âni. · 

· 4 S t. :M: i j a t o v i é, op .. c·i l. , p. 186--1 87. Snnt in Isacoya ~i 6 cas 
de Aromâni din Pi ilep ; S t. Rom a nski, op , ci l ., p . 64 ; G. Zanet ov, 
.op. ci l., p. 34; F . F 1 ores c u, op . . ci t., . p . 37, p . 45 . 111 1931 erau 98 
ùe Români. 

6 St. Mijato v ié, op. ci l ., p . 2u ; St. Romanski, op. ci l . 
p . 64 ; '.P. F 1 o r c s c u, op. ci t., p. 37, p . 4s. 111 193 1 erau u70 de Rom ânl. 
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26, mai aproape de adevâr, a putut stabili din 107 case, câte 
crnu atunci în Ezero, 31 române!]ti. . Ele erau în mahalaua româ-
1\ nscâ, spre deosebire de mahalaua Sârbilor, veni}i din Mozgovo
Ni~ , sau ale acelora din Sokobanja. 

I sacova 1 este unul din cele mai vechi sate române!]ti. In 
l' 8r este men}ionat de cnezul Lazâr în hrisovul amintit . Alte 
11forma}ii ulterioare nu conforma existen}a lui, totu§i locuitorii 

, tT1: bd§tina§i, în cele no case din Isacova, sunt con!]tien}i de ori
l{ ln lor veche. Ei au fost cândva în Isacova veche __:_ Stara 
1 ova-de care se face men}iune în hrisovul amintit, de unde 

l\ plecat, din pricina 'l'urcilor, !]Î au întemeiat un sat nou. Al}i 
1 omâni din Banat, Ardeal !]Ï 'fâma Reca, mai ales din satul Pod- · 
H Jr}i, au venit în diferite epoci !]Î au populat. satul, dar maha
lr l 1 lor sunt deosebite de ale bâ!]tina!]ilor. 

In 1916, satul numara 875 de locuitori romârii ; acela!]i 
lllltndr de Români era :~i în r921, însa mai erau !]Î 39 de Sârbi, 
I · are St. M. Mijatovié în 1926, nu are cuno!]tin}a. 

Jidile 2 e al doilea sat românesc de obâr§ie veclie. ,,Satul 
1 dit !]Î biserica Sf. Pantilimon" sunt ponienite în hrisovul cne
nlL1i Lazâr, clin anul 1381. Astazi în jurul bisericii Sf. Pantelimon 

mahalaua româneascâ. 0 parte din locuitorii acestei maha
unt recunoscu}i !]Î de Sârbi ca ba!]tina!JÎ. Dealtfel, fapt14 câ 

d 1:in ogoarele cele mai fertile este un indiciu al indigenatului lor. 
Numarul Rcimânilor a fost sporit · în : decursul secolelor 

pt n venirea altora, din Banat, Ardeal !]Î _ 'fârna Reca. Atât în 
11 t >, cât !]Î în I926, Românii de}ineau majoritatea ; în 19I6, 
1 11 569 de locuitori, Românii erau 372, în timp ce la 1926, din 
l 11 de case, no erau române!]ti. 

P opovat 3 (sârbe!]te Popovniak). Informa}iile despre acest 
• tl , unt târzii, abea din 1916 !]Ï 1926. St. · Romanski gasise, în 

1 11 dintâi an,' numai 34 de Români, iar St. M. Mijatovié. din 
llll l case, 6 române!]ti. 

1 F . :Mi k los i ch, op. cit ., p. 197; St. Mi j a t o 'i <:, op . ci l., 
jl A00--2 10; S t . Rom a nski,op. c-i t.,p.64, F . Florescu, op.cd., 
I' • ,17· p. 48. În 1931 erau 1058 de Români. 

2 F r. :Miklosich, op. cil., p . 196; St. :Mijato_vié, op. cit. , 
111 08-209. Românii bll~tina!li numesc satul Jidova, iar ct'i mai noi Gidile; 
tl, l1 Jores cu, op. cit., p. 37 ; S t. Romanski, op. cit., p. 64; G. Za

H 1 o v, op. cit., p. 34 ; F . F 1 ores c u, op. c-it., p. 45. 1n 1931 erau 3009 

tl 1 omûni. 
n S t. M. Mijatovié, op. cit., p. 222; St. Romanski, op. ci l. , 

11. 11.1; l •' , 1'' 1 ores c u , op . ,;it ., p. 48. ln 1931, eral.\ 932 de Roniâni. 
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Resavi/a 1 . Satul s'a numit cândva Dutova ~i era locuit d 
o popula}ie româno-sârbeasca. In ce epoca 9i-a schimbat numel 
nu se poate preciza, totu9i se 9tie di la 1783 avea numele d 
Resavi}a. In acel an satul avea 30 de case ; origina locuitorilo 
nu este cunoscuta. 

In 1916, in Resavi}a, erau 249 de locuitori români. 

Plasa Paracin (Paraéin). 

Batinafi 2 este satul cel mai sudic de lângâ Morava. In 
19·16 avea 813 locuitori români. Deosebit de constatarea luj 
St. Romanski, alte date despre acest sat nu avem. 

Bigreni/a 3 facea parte din metoacele manastirii Ravani}a, 
sat daruit de cnezul Lazar la 1381. Nicio men}iune nu posedant 
eu privire la acest sat din secolele urmatoare; abea la 1916, St . 
Romanski constata ca Bigreni}a era un sat mare, românesc, d • 
2602 locuitori. 

A9ezarea Bigreni}ei este de tip românesc, adicâ satul est 
resfirat, are numeroase 9i bogate sala~. 

Bresiova 4• Aces't sat este cunoscut indeob9te c.:a un s~ 
vechiu, dar de când dateaza, nu se poate preciza. St. Romanski 
17a ocolit, în schimb G. Zanetov a gàsit cii o buna parte din 
locuitori erau Români. Ace9tia au venit din Niculicevo 9i impr -
ju.rimile, Zaiecearului, într 'o epocii mai noua, pe când cei dintâi 
focuitori au fost Cosovenii. La 1926, în Brestova mai erau vreo 3 
de case române9ti, celelalte erau sârbo-bulgàre9ti. 

Reichinati 5 (Rajkinac) . La . 1926 avea 80 de case, dinti 
care 6 .erau române9ti. 

Stârmosteni 6• Satul a fost întemeiat în a doua jumatate o. 
secolului al XVIII-lea de ciitre Cosoveni. Dupa ei au venit Ro
mânii 9i Bulgarii. La 1926, din 293 de case câte erau in sat, cin i 
erau române9ti. 

1 s t. M. Mi j a t 0 V i é·, op. cil., p . 225-226; D . p a 11 t e 1 i ' 
Vofno-geogra/ski opisi S rbi je, p. 3r. 

2 St. Rom ans ki, op. cit., p. 64; F . F 1 or e s c u, op . cd ., p . 4A. 
În 1931 erau 920 de Români. 

3 l<' r: Miklosich, op. cit . , p. 196; St. Romanski. op . cil ., 
p. 64; F. F 1 ores c u , op . cit., p . 48. ln 1931 erau 2 179 de Români. 

4 G. Zanetov, op . cit., p. 30 ; St. Mijatovié, op. ci/ .• 
p. 189-190. 

5.·S t . · :M. lVI i j a t o v i é, op. cil., p. 225. 
6 G. Zan et o v, op. cil., p. 38; St . . :M; i j a t o v i é, op. cit., p. 162 . 



ll.OMÂNlI DINTRE TIMOO SI MORAVA 325 

Jiidetul Pofarevat (Pofarevac). 

Plasa Zvifd (Zviid). 

Bucovcea 1. Satu! a fil.eut parte din metoacele manàstirii 
vani}a ; este men}ionat în hrisovul cnezului Lazar din 1381 

l'H numele Bucovea. In secolele urmatoare a continuat sa existe, 
l ·f 1 în ,,Carte von dem Kônigreich Servien", alcàtuita la în-

1• putul sec. al XVIII-lea, satul figureaza en numele Bukowik. 
In 1916, în Bucovcea eran 880 de locuitori români, iar 

lu il. cinci ani popula}ia româneasca era de 762 lo€uitori, pe 
t ' nd Sârbii erau 148. 

Camna 2 Astfel numesc Românii satnl acesta, în schimb 
llnlgarii Calna, iar Sârbii Kaona. 

Existen}a lui în sec. al XVIII-lea e atestatà de harta amin-
9i de o alta màrturie ; dupa aceasta din urmà, satul a fost 

ndva mai-mare, dar din pricina Turcilor locuitorii ei s'au ri
J i care încotro, de aceea în 1783 nu mai râmaseserâ decât 15 

t' române;;ti. -
In 1916, Camna era locuita numai àe Români ; ei era u în 

11 11ml r de 980 iar dupa cinci ani erau 948, iar Sârbii 125. 
Dâlboca 3 . Nnmf'le satului e o forma slavo-romând veche, 

111 rti,,,rie elocventa despre vechimea . elementului românesc în Sudul 
1 \1111\rii . 

Exarhul Maksim Radkovié, în relatarea sa asupra situa
bisericilor ;;i .manastirilor . dintre Morava ;;i .· Miroci, a;;eazâ 

sat în .'rândul celor române;;ti. 0 relatarea siniilira din 1734 
lt doua din 1783 întaresc pe cea dintâi. Satu! era alcatuit 

a vreme din 35 de case. 
In r9r6, în Dâlboca erau 2408 locuitori români, iar în 1921, 

1 onu1nii era 1673, în timp ce Sârbii 850. 

l li . Mi k
0

l os i ch, op. cil., p . 197 ; O. Langer, op. ci't., yezi harta ; 

1. R ma us k i , op . ci l. , p. 57; F . 11 1 ores c u , op. cil., p. 33, p. 49 . 
1 Il t i erau 1050 de Eomâni. 

2 () .Lan ge r , op. cil., Yëzi harta; D: I'antelié, Uhodienje Srbije, 
I' • 1 , S t. Romauski , op.cil ., p . s7; P. l 1 lore sc n, op. dl.,p.33, 

Il • •Ill · ln 1931 erau I I ï3 de Româ ui. 
3 C . 'W ei g and, Die r11manischen Uiete1'te der kleùirn fVallachei , Ser-

111 11 11 . buli;arirns, p. 18; t ; . \" i t k o y i é, I z.û laj, p. qu ; D. Ruva ra c, 

11 / '• 11 ., p . ll I ; l>. Pante 1 i é, Uhodjenia Srbije, p. u7-·133 ; lifem, Vojno
~11/l~fl/ /,. j opisi Srb·ijP, p . 5r. $ t. Rom a 11 ski, op. ci 1. , p . 58; '.P. F 1 o -

1 H 1• u , op . ci l., p . 33, p . 49. ln 1931 ernu 3048 de Rom âni . 
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M ustapici 1 e deasemenea un sat românesc vechi. Cea clintâî 
men}iune, din 1733, îl arata akatuit clin 26 de case locuite d 
Români. 

In a doua jumatate a secolului al XVIII-lea au venit câ}i\'u 
Sârbi ~i au mai întemeiat 15 case. La 1916, satul era curat ro
mânesc ~i avea n58 ·de locnitori. Dupa cind ani, numarul Ro
mânilor spori la 1276, iar al Sârbilor la 250. 

Neresnita 2, sau Nereschnitza dupa cum era numit acest sat 
la începutul sec. al XVIII-lea, avea în aceasta epoca 48 de cas 
de Români. Informatiile pe care le posedam clin a doua jumatat 
a sec. XVIII-lea nu sunt complete. Numarul caselor variazâ dela 
una la alta, iar origina locuitorilor nu-i specificata . 

St . Romanski, în 1916 a . gasit satul curat românesc, eu 
2445 de locuitori. In descrierea sa, Neresnita este prezentatâ ca 
un sat akatuit clin mai multe grupe de sâla~e . Astfel sunt Glâ
jeni, Kisela Voda, Pole, Popova}, Sevita ~i Com~a . NumâruJ. 
Românilor a scàzut în 1921 la 171-0, întimp ce al Sârbilor, pâna 
atunci inexistenti, era de 882. 

Raden.ca 3 . Satul acesta a fost întemeiat în a doua jumâtat 
a sec . al XVIIIlea. 

In i916 avea o popula}ie de 1407 locuitori români; .dupa 
cinci ani numârul Românilor a scazut la 1067, în schimb al Sâr
bilor era de 253. 

Racova Bara 4• 0 singura informatie atestâ existenta acestuï. 
sat în sec . XVIII-lea; exceptând pe aceasta, altâ pâna la 1916, 
nu a.vem. In 1916 Racova Bara avea 865 de Români; la 1921 
avea 606 Români ~i 377 de Sârbi. 

Sârb/e §i Lie§nita 5. Ambele sate sunt durate probabil în a 
doua jumâtate a sec. XVIII-lea . Zrbcze este numele celui clintâi, 

1 G. \" i t k o y i é, op. ci l. , p. 188; D . Ru y a r a c , op. ci t ., p . n4 ;: 

D . Pante 1 i (:, Uhotfje11je, p. 129; l dem, Vofno-geograjs!li opisi Srbi jc, p . 49 ;. 

St. Rom a nsk i , op . d t., p . 57 ; F. l'' l o rescu, op. ci l ., p . 33, p. 49 -

ln 1931 erau 1656 de Români. 
2 G . Vit k o v i é, op. cil ., p. qs ; O. I, an g e r, op. ci l. , vezi harta ; . 

D. Ru v arac, op. ctt ., p. llr ; D . Pant e lié, Uhodje•1je .. ., p. 132; St. 

Rom a ns ki op. cil ., p. 158; F . P 1 ore s c u, op. cil.'. ' p. 37, p . 49. In 193 1 

eran 3 1 54 de Români. 
3 St. Rom an s k i, op. ci t ., p. 5 7-~8; F. F 1 o res c u, op •. 

cit ., p. 38. 
4 O. L a n g er,. op. cil., p. veii harta ; S t . Rom a nski , op . ci l ., 

p. 58 ; F . F 1 o res c u , op. ci l ., p. 33, p. 49. Îu r 931 erau 1277 de RomâuL 
6 D. Pantelié, op. ci t., p. r27 ; F . F l .o rescu, op. ci t., 35. 
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m ntionat de ofiterul anstriac Turaty la 1783, în însemnarile 
l ; în acest an, satul avea 15 case. La 1916, în cele doua sate -

• tt 650 de locuitori români ; dupa cinci ani erau 727 de locui-
Lo i, dintre ..:are 626 de Români, iar ceilalti Sârbi. . 

Sena 1 este un sat nou. In 1921 avea ·406 Români 9i 22 
• d1· Sârbi. 

!)umeceai 2• ·In 1733, satul avea o populatie sârbeasca 9i 
akatuit din 17 case. Exarhul Maksim il nume9te ~umovo, 
artograful care a alcatuit ,,Carte von dem Kônigreich Ser

n'', îl reproduce cu numele de Sumanovo. 
In 1916, populatia satull1i era româneasdi, de 976 de lo-

1'11l n. 
Terovita 3 . Satul este nou, probab11 dela începutul sec. al 

T .-lea . In 1916 avea 335 de locnitori români. 
Turia 4• In sec. al XVIII-lea, satul era mare, din 40 de case. 
fost distrus, probabil, în· timpul nltimului razboiu ·austro-

1 de aœea. h~ 1916, avea, împreuna cu ;;?meceai, o populatie 
76 de Români. In l92:i:, eratl în Turia rn64 de locuitori, 

1 n r care 897 de Români 9i 167 de Sârbi. 
T eremm;nia 0• Intemeierea satului aateaza dintr'o epocâ re-

11 111 Ul pro babil dela . sfâ~9itul sec. al XVIII-iea. 
La 1916 avea 350 de locuitori români. 
Vo foia 6 • Acest sat este vechiu. In 1380, cnezul Lazar îI daruia 

n stirei din Jdrela, ctitoria sa . A doua mentiune despre acest 
, te din 1733, apoi din 1734· In ace9ti ani, Voluia era un sat 
tuit djn 47 de case de Români, era, prin urmare, un sat mare. 
· mentiuni despre Voluia, din jumatatea a doua a sec. al 
II-lea, nu între.gesc eu nimic pe cele precedente, doar atesta 
nta .satulu_i. 

1 l·' . P 1 o res c u , op. cd., p. 33. 
~ l •'. \ ' i t k o v i é, Izs.vdtaj .... p. Lp ; O. Langer, o.P· ci 1., vezi 

11111 1·11 ; :; t. Rom ans ki , op. d t ., p . 57. 
3 S t. Rom a ns k i , op. cit ., p. 57. 
4 D . l'antelié, op . cit., p. 132 ; St. Romanski; op. cil., 

p, '7.i. F. l~ 1 or es c n , op. dt .. p·. 39, p. 59. ln 193 r ernu 1qr) de Rom:1ni. 
6 !:i t. Rom ans k i , op. ci t ., p . 57. 
6 l·' r . :Miklosich, op. cit ., p . 194; Gavi lo . ~Iatk ovié, op. 

d l ., I · 145; Dimitrije Ru va·rac, op. cit., p . u1 ; D. Pantelié, 
11p , I l ., p. 127 ; / den;, Vojno-geog1•a/slii opisi Sruije, p. 49. St. Rom a 11 ski, 

11 /l , 1., p. 58; F. '.Florescu, op. cti ., p. 32, p . 49. În r93r d. ~an (lu 
1 f 1 ~ te a a giisit o popula\ie curnt româneasca de 2468 tle locuitori. 



328 TH . N . 'l'RÂPCEA 

In I9I6, Voluia era un sat întins, alcatuit din numeros 
sala9e, cu o popula}ie româneasca de I805 locuitori; dupa dnci 
ani, popula}ia din V~luia era de IS67 de locuitori, dintre car 
ro87 erau Români. 

Plasa J ag11ln:/a. 

Satul Btiznac 1 dateaza probabil dela sfâr9itul sec . al 
XVIII-lea. In I9I6 avea vreo 600 de locuitori români ; dup_à, 
cinci ani Românii erau 289, iar Sârbii 386. 

Crepolin 2• Cea dintâi informa}ie despre acest sat este din 
anul I783. La acea data avea 12 case, dar origina locuitorilor 
nu-i cunoscuta. 

In 19r.6, din vreo I300 de locuitori, o treime erau Români ; 
la I92I. Rom.ânii eratt 1037, iar Sârbii II96. 

De Crepolin }ine satul Breznifa. 3 In I9I6, avea vreo JOO 

de locuitori români. 
I asicova 4 . Satul este amintit prima oara la IJ8I, în · hri

sovul cnezului Lazar. Dintr 'o alta informa}ie rezulta ca la 1783, 
avea doar 7 case, ceeace înseamna ca a fost fistrus 9i probabil 
repopulat. In 1916, Iasicova avea 802 locuitori români; în 1926 
avea 803 lociùtori, dintre care 4 Sârbi 9i 795 de Români. 

Osani/a 5• La 1380 cnezul Lazar daruia satul Osani}a ctito
riei sale din apropiere, manastirea Gornjak. Aceasta este sin
gura i~fornia}ie eu privire la Osani}a din epoca mai veche, iar 
alta, pâna la l9I6, lipse9te. In acest din urma an St. Romansk.i 
a putut evalua numarul .locuitorilor - to}i Români - la vreo 
2000; dupa recensamântul din 1921, Românii erau 1666, iar 
Sârbii 26. 

1 St. Rom a nski,op. cit. , p . 58; F . 11 lore sc n , op . cit ., p . 35, 

p. 46. ln 1931 erau 748 de Români, 
2 D . l'ante 1 i é, . V ojno-geogra/sl1i opisi S rbi je, p. 31 ; St. R o -

m a nski , op . c-i t., p . 58; •G. Zaneto v, op. ci t., p . 31; l •' . l•' lore sc u, 
op . cit ., p. 46. ln 1931 erau 2531 de Români. 

3 S t . Romanski, op . d t ., p. 59. 
4 F . :Miklosich, op. ci l ., p. 197 ; lJ. l' a ntelié, Voj110-geogra/slli 

opisi Sl'bi je, p . 30 ; St. Romanski, op. cil., p . 59 ; F. Florescu, 
op. ci l ., p . 35, p . 46. ln 1931 erau 9 29 de Româui. 

i; F. :Miklosiclt, op. ci t., p . 194; St. Rom a nski, op. ci l. , 
p. 59; F. Florescu,op. c-i t. , p. 33, p . 46. ln 1931 erau 1781 tle Români. 
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Lazni{a 1 . De§i nu exista nicio data despre acest sat ante-
1• .. oo.ra anului r783, totu§i existerita lui trebuie admisa înainte 
1l ec . al XVIII-lea, càci la anul amintit era un sat mare, bine 

hegat, din vreo 50 de case, probabll româneijti. 
In 1916, satul numara vreo 2000 de locuitori ; dupa cinci 

ni, Laznita Îl]Î schimba aspectul, devenind un ora§el, cu 3450 
l locuitori români iji 40 de sârbi. 

Alaturi de Laznita este satul Seli§tea 2, care, la 1916, avea 
v . 200 de locuitori români. 

Lescova 3• ·Intemeierea acestui sat trebuie pusa într'o epoca 
1 • nta spre sfâr9itul sec. al XVIII-lea. Singura informatie pri
v t nre la acest sat este din 1916, când St. Romanski a evaluat 
lllunrv·ul locuitorilor la 987. Ei erau toti Români. Recensamântul 
1 n 921 arata numai 574 de locuitori, âeas.emenea Românj, 

Magudi(a 4 -(azi Milanovat). La 1783, satul avea 12 case. 
() , Ina locuitorilor nu ne este cunoscuta la acea data. In 1916, 
H Magudita era o popUlatie româneasca de 450 de locuitori. 

]agubifa 5• Ora~lul acesta dateaza dintr'o epoca mai v~he 
Il • t sec. al XVIII-lea acestei date de9i nu sunt marturii despre 

nta lui anterioare. Primii locuitori, afirma istoricul bulgar 
, innetov, au fast Cosovenil, apoi au urmat Românii; dintre 

l ia, unii au venit din satele Zlot 9i Slatina, iar alti din 
1 ln 1.lj. Ace9tia din urma au de strabuni pe Lup~a 9i sotia sa 
1 p it din Almaj . 

Românii detineau _majoritatea atât în 1916, cât §Î în 1921 ; 
11 l • st din urma an erau 1498 de Români §i 1036, -de Sârbi. 

ighe §i Vlaole.6.-'Sunt doua sate noua. Primul avea la 1916, 
munar de 4,24 de locuitori, iar al doilea de 389 ; toti erau Ro-
111. In 1921, .,în Sighe erau 833 de Români l]Î 6 Sârbi. In 
l ~ an Vlaole avea lOOI de . Români §i 386 de Sârbi. 

1 D. 11 a 11 tel i é, UJ.odjenjc Srbije pred 1\o éimt H.rajin !t, p. 132; ::; t. 
1 11111 fi nski.- op. cil . . p . 59; l •' . }'lorescu, op. c·i t. , p. 35, p. 46. ·111 193c 

111 11 10 :.1 de Români. 
2 St. Romanski , op . cit ., p. 59. 
0 ::it. Romanski, op . ci l. , p.59; F. Flore sen, op .ci l ., p.35,1). 

111 111 H 31 eran 698 de Români. 
4 I>. l'antelié, Voj 11 0-gcografs1'i of>isi Sr/Yi jr, p. 31 ; S t. Ro

llli tll~k l , op. ci t., p. 59. 
4 G. /,a net oY, op. cil. , p. 58;5 t. R o m aus k i,op. ci l., p. 5.';; F. 

l 11 8 c li , op. cil., p.j6. ln 1916 erau 3500 de locuitori, în majoritate Români ; 

l' I n r es c li , op. ci t. , p. 46. ·in 1931 erau 3076 de Români. 
6 fi t. Rom au ski, op. ci t. , p. 59 ;P. '.Florescn, op . ci t ., p . 35, 46. ln 1931 

11 111 11 ,,7 rle Români in S ighe ~i u53 în Ylanle. 
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Plasa Mlava sau Petrovska. 

Busur 1• In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", alcâtuit · 
la începutul sec. al XVIII-lea, satul nu este trecut, de ace 
poate fi acceptatà àfirmatia bâtrânului locuitor al Busurului, 
Codoni, despre întemeierea acestµi sat, în a doua jumâtate a se . 
XVIII-lea; în aceasta epoca, Românii din satul Cestobàrdit a, 
sat a9ezat pe locul de azi numit Palilula, au venit pe locul Busu
rului 9i au întemeiat un sat nou. 

Locuitorii Busurului, exceptârid trei case locuite de Banâ· 
teni $i una de Sârbi 9umadini, sunt veniti din îârna Reca, Crain, 
~i Resava. 

Busur e a9ezat pe locul unei ruine de ora~l roman, al caru i 
for 9i câteva temelii de case mai sunt ~i azi vizibile. 

In 1916, satul avea n55 de Roniâ.ni ; caracterul etnic ~i 
1-a pastrat neschimbat ~i în 192·1, când e_rau 1289 de Români 

Cladurova 2 • . In ,,Carte von dem Kônigreich Servien" • 
satul figureazà CU numele Kladurowa. . 

Cei '·mai·vechi locuito:di se 9tiu Negotinii ; dupà ei au veni 
Românii din îârna Reca, Qmoli ~i ·Banat. A~zarea lor în Cla
durova în epoci deosebite, precum ~i obâr9ia lor diferità, au fo 
.cauze determinante ale a~zarii lor în mahalale care se deosebe · • 
tma de alta. 

CladuroYa este în apropierea unei ,,~etati", cum o nume 
numesc taranii din Cladurova. Ei vorbesc de Romani, care au 
zidit cetatea, eu o deosebità admiratie. In 1916, în Cladurova 
erau 1344 de locuitorii români, iar dupa cinci ani, numarnl Romù .. 
nilor era de 765, pe când al Sârbilor de 206. 

Cobile 3 • Satul a fost întemeiat, probabil, în a douà juml:l. 
tate a sec. XVIII-lea. E ste compus în cea mai mare parte, di t)> 
sala~e. 

In 1916, în acest sat erau 1479 de Români ; dupa cinci aui , 
numarul lor s 'a redus la 2, pe când Sârbii erau 1440. 

1 L. J ova no v ié, Mta z-a, p .302-3oï; S t . R o man s ki , op.ci l ., 
p . 60 ; F . F 1 or r es c u, op ci l . , p . 47. In 1931 erau 1628 de Români. 

2 o. J., anger, op. ci l., vesiharta'. l , j . J o van o v i é, op. ci l ., p. 41 6-41 8 ;. 
G. Zanetov,op. ci t. , p. 29; S t. Romansk i, op. cil. , p. 60 ; F . l •' l o · 

r e s c u , op . ci l. , p . 33, p. 47. ln 193 1 erau 1030 de Români d:ù niciun Sâr b. 
3 Lj. Jo v anovi é, op .ci l. , p.4 23;St. Ro111 a nsk i, op. ci t. , p . Go; 

G. Za n et o ,., op. cil ., p. 29 ; F . F 1 ore s c u , op . ci l ., p . 33 17i p . 4i· Dup l\ 
s tatistica din 1921 , erau doar 2r de R om âni ~ i 1440 de Silrbi. Credem cl\ • 
cazul de a semuala o eroare de tipa r . 
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Dobâme 1. La 1783 avea 18 case~ dar nu se 9tie de çe na
~ionalitate erau locuitorii satului. 

Etnograful bulgar St. Romanski 1-a ocolit, fiinddi 1-a crezut 
rbesc, dar el este un sat românesc mare, eu multe sàla9e. 

Duboci(a 2 este identificatâ de etnograful s'ârb Lj. Jova
novié eu Dub, sat amintit la 1381 de cnezul Lazàr, în hrisovuL 

at mai Înainte . Tot~i, satul pare sà nu aibe o origine atât 
Il veche, deoarece locuitorii se 9tiu veniti din îârna Reca, Craina 

Resava, dintr 'o epoçà nu prea înaintatà . Insu9i faptul di acest 
l l nu figureazà pe ,,Carte von <lem Konigreich Servien", este 

1111 indiciu despre inexistenta lui în sec. al XVIII-lea. 
In 1916, erau în Dubocita 1827 de locuirori români; în 

t <J 2I erau 887 de Români 9i ro7 Sârbi . 
]drela 3 . La 1380, pe locul numit Gornjak, cnezul Lazâr 

, d a o mànàstire. Satu! Jdrela, trebuie sâ fi fost atunci un càtwi. 
l>· I E mil Petrovici, cercetàtorul neobosit al graiurilor române~ti, 
11 plicând etimologia numelui Coton, al unei mahalale din Jdrela ... 
0 rivà din catun. -Aceasta, împreunà. CU :ma-halaua Cocot, au 0 

twPulafie bd9tina9e, care nu 9tie sa fi venit de undeva. 
In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", Jdrela nu figu-

1 • za , totu9i satul acesta exista la începutul sec. al XVIII-lea. 
uns in munti, el a scàpat din vedere cartografului austriac

f ptul nu-i de mirare, câci ~i astazi este greu de gàsit. Exarhul .. 
M ksim Radkovici il arata akàtuit din IO case de Români 

1i11ici. 
In 1916, satul avea 1315 locuitori români. Recensamântul 

N b'sc din 1921 nu arata decât 648 de Români 9i 751 de Sârbi. 
In 1941, d-1 Emil · Petrovici, gàsindu-se în Jdrela, a con

•I ünt cà toti locuitorii vorbeau graiul ,,savuros" al Bànatenilor. 

1 D. Pa nt el i é, Vojuo-:;eografs.1: ·i opisi Srbif<'. p . 54 ; I, j. · J n -
V 11 Il o ,. i é, op. cil., p. 429; F. l " 1 ores c u, op . cit., p. 33 47 . In 1931 eran .. 
11 7.l tle Români, dar niciun ~ârb. 

2 '.F. l\I i k 1 os i ch , op. ci t., p . 197; I, j. J o van o v i é, op. ci t., P-

11<1 - 364 ; S t. Rom ans ki , op. cil., p. 60; G. _Z a net o v, op. cil., P-· 
Il l : 'P. l" l ores c u , o. c., p. 33, p. 33, p . 47. ln 1931 erau r r32 de RomânL 

- 3 1-' . l\Iiklosich, op. C!I., p . i c14; G. Vitkovil:, op. cit., p. 
1 O; S t. Rom ans k i, op. ci t., p. 60; E . Petr o v i v i, 1\

0ote de floklor dela 
t 0 111 n 1tii din Valea Mlavei (suu tïpar) ; F. 11 1 ores c u, op. ci t., p. 33, p . . p. In . 

t 1 ruu 1543 d'i Români ; K . Ji r e ce k . l storija Srba , I. pe1·eo i dopunio 
J, ll t1 do ni é, p . 282, 'tnoa:-jtele sf. l;rigore ~inait au fost aduse aci in sec. al 

1 V· ler1; Ibidem, Il , p. 9S-99, Turcii i11Yin5i la l:lraniccvo {I39î) au fost .. . 
fil r l1f rle Sigismund pânii in strâmtoarea dela Jdrela. 



332 TH. N. TRÂPCEA 

Melnita 1. Satuleste men}ionat în rapo1tul exarhuluiMaksim. 
El avea, la 1733, ro case de Români. Melnita a ramas sat româ
nesc 9i în epocile urmatoare, de9i s'au infiltrat unele elemente 
sârbe9ti. Ace9ti venetici au fost desna}ionaliza}i, astfel încât, în 
1916, Melnita avea 1945 de locuitori, numai români. In 1921, 
erau în acest sat 2070 de Români 9i 27 de Sârbi. 

Locuitorii <lin Melni}a sunt veni}i din Banat ~i l'ara Ro
mâneascâ, dar mai ales din 'fârna Reca, Craina 9i Resava. 

· Manastiri/a 2• Satul e a9ezat pe râul Êobre9. De o parte 
~i de alta a lui se resfira sâla~le în numar de vreo 200. 

In ,,Carte von <lem Konigreich Servien", satul nu-i trecut ; 
ar fi, prin urmare, durat în a doua jumatate a seciolÙÏui XVIII-lea, 
dar vechimea elementului sârbesc românizat, venit din Ianievo 
(Janjevo)-Cosovo, în epoca marei emigra}ii (1690), dovede9te 
existen}a lui înainte de acest secol. Metana§tii sârbi _au gdsit la 
venirea lor o popula/ie româneascd, în massa careia s'au desnatio-
11alizat. · 

In 1916, satul avea ro97 de locuitori români ; la 1921 erau 
-doar 169 de Români 9i 131.2 Sârbi. 

Lescovd/ 3• Locuitorii acestui sat au fost cândva în Medvege, 
azi Petrovat, de unde s'au refugiat, probabil în a doua jumatate 
a secolului al XVIII-lea, 9i s'au a9ezat pe dealul numit Culme, 
unde astazi se gasesc sala9e bogate. 

In 1916, satul avea vreo 500 de locp.~tori români. 
Ore§covi/a 4. Acest sat poate fi identificat eu Orelovi}a, 

-daruitâ la 1380 de cnezul Lazar ctitoriei sale din Gornjak. El 
era a9ezi;i.t la gurile Bistri}foi, un afluent al Mlavei. 

, Aceasta men}iune este singura cu privire la Ore9Covita 
pâna la 1916, când avea rr22 de locuitori români. 

1 G. \ 'it kod é, op . ci l., p. 133; I,j. J oYa novié, op. cil., p . 
400 ~i 405; St . Rom ans k i, op. ctt., p. 60; c; . 7, an et o Y; op. cit., p . 
29 ; 11 . F 1 n r es c u , op. cil., p . 33 ~i 47. In 1931 erau 2322 de Români. 

2 I ,j. }oYan o ,· ié, op. cit., p. 4 ·i4-~26 ; St. Romans .ki , op. cil., 

·1). C>o; 1''. 1" 1 ores c u, op. cit ., p. 33. p, 47. In 1931 erau 1652 de Români. 
3 ·1,j. Jova1101• ié, op.ctl.,p.370-371; G. /,aneto\·, op. cit ., 

p.29; St. Romanski, op. cil., p. 60. 
4 F: Mi k 1 os i ch, op, cil., p. 194 ; J>, l'a 11te1 i é, Uliodjenje Sr/Jije 

pnd Kolhm Jùa fi1111, p. 12<i; L j . J o Y a 11 o Yi é, op. cil., p. 326-330; 

St. Rom ans k i, op . cil., p. (io; <~. '/,an et o v, op. ci l., p. 28; '.P. l' l o

.r es c u, op. cit .. p . 47. In 1<)31 ernn 1521 de Români. 
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Pancova 1. Satul acésta a fost întemeiat în a doua jumàtate 
ecolului al XVIII-lea, dar pe locul lui era un sat românesc 

inni vechiu, eu numele Alia, din vreo 30 de case. Satui tomâ
c a fost distrus de Sârbii din Popovat, dar Românii din îârna 
a, Laole Mie 9i Poreci, împreunà eu çâtiva Cosoveni, au durat 
sat nou. 

In 1916, Pancova avea 551 de locuitori, . dintre care jumà
t t erau Români ; dupa cinci ani, în Pancov~--..mai erau doar 3-
1 omâni 9i 552 de Sârbi. -. 

Ranova/ 2 e a9ezat pe un platou înconjurat de dealuri ce 
1 o.rta nurniri române9ti ca Peri9, Basarab, Curcani, Mar-· 
• ni, etc. Râuletele au deasemenea, eu exceptia câtorva,, numid 
române9ti. 

In ,,Carte von dem Konigreich Servien" satul nti-i trecut ~ 

·l xista totll9i 9i avea în 1733, 60 de case române9ti. Satul da
d. din secolul al XVII-lea. Locuitorii lui au avut o a~zare 

m i veche, pe ca:re au abandonat-o, din motive necunoséute. 
utul Românilor din acest sat este, priri urmare, mai înde-

1 tlrtat decât secolul al XVII-lea. 
Mahalalele satului sunt indicii sigure despre locul de unde .a 

nit fiecare familie ; pe când unii sunt bd§tina§i, altii au venit din 
· d al, Alma9, Caransebe9, sau din satele vecine, Melnita, Cladu-

1ov , etc. 
In 1916, Ranovàt avea vreo 2100 de locuitori româm; dupa 

•. JI i ani, numarul lor a sporit la. 3048, iar a]aturi de ei erau 9i 
de Sârbi. 

Ra§ane{3. In raportul exarhuiui Maxim, acest sat e trecut 
1• sârbesc, având 30 de case. Prelatul sârb, cum s'a dovedit 
• ll alte cazuri, gre9e9te 9i de data aceasta, deoarece se 9tie, în 

d sigur, ca primii locuitori au fost Românii ; Iacov este 
11um le celui care a întemeiat satul 9i el a venit înainte de sec. 

1 I.j. Jovanovié, op. cit., p. 340-3-H ; St. Romanski" 
11 /1, it. p. 60; C. Z a 11 et o v, op. cit., p. 21' .,Tuka ima mnogo Vlasi"; F .. 
'I' 1 O r s c u op. cit ., p . 33, p. 47. In 1931 eran 649 de Români. 

2 G. Vitkovié, op. ci l. , p. 153 ; Lj . J.ovanovié, op. ci l., 
Il • ,p t.>; l; . Z a 11 et o Y , op. cil., p. 29 ; S t. Rom ans k i , op. cil. , p . 60; 

11, •' l o re s c u. op. c-it., p . 33 , p. 47. In 1931 erau 3387 de Români. 
3 G. Vitkovié, op. cit. , p. 148 ; Lj. J ovanovié, · of. cil .• 

Il • 49- 354 ; S t. R o 111 a 11 s k i, op. cil., p . 60 ; C. · Z a 11 et o v . op. cit ., 
I'• ' ; F . Florescu, op. cit . . p . 34, p. 47. În 1931 erau Iï39 de Români ; 

1. J, n n g e r, op. cU ., ye;:i harta : Raschans. 
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al XVIII-lea . Dupa ce satul a fost înjghebat, au venit Români 
<lin Craina, apoi-în timpul ocupatiunii austriace-1717-1719, 
au venit altii din Amla9 9i Ardeal. 

In 1916, populatia din Ra9anet numara 1630 de locuitofi 
români; dupa cinci ani ea era compusa din 1745 de locuitori, 
·dintre care 1038 erau Români 9i 705 Sârbi. , 

Stamnita 1 . Satu! este vechiu, cnezul Lazar î1 pomene:Jte 
.în hrisovul din 1380. In ,,Carte von dem l(ônigreich Servien", 
satul figureaza cu numele Stemniza. El este un sat resfirat, ~n 
-care se pot distinge trei mahalale mari : Radulovat, Botania, fo
~uita de Români din Almaj, ~i Valente. Acestea erau odinio~rfi 

trei sate deosebite. 
In 191& erau î11 Stamnita 1439 de Români. Populfltia acestul 

. ' . 
. sat a scazut în 1921 la 1409 locuitori, dintre care 1400 erau Ro-
niâni 9i 9 Sâr hi. . 

Starcevo 2 In ,,Carte von dem Kônigreich Servien" diii prima 
jumatate a secolului XVIII-lea, satul este trecut în foqrtà de 
Starzevo. In 1916, în acest sat erau 1017 Români. . 

Vitovnita 3 . Pe hotarul satului de azi, regele l'v.lilu,tin a zi
·dit o manastire, în . a doua jumatate a secolului XII!-1.ea. In 
,,Carte von dem Kônigreich Servien", ea este indicat'a. printr'o 
cruce. Dupa cum se poate vedea din raportul e)Çarhului ~fa~im, 
~i în sec. al XVIII-lea nu era decât o. manastire; satul a fost 
.întemeiat î.n a doua jumatate a acestui secol. 

. In 1916, în Vitovnita erau 519 locuitori români. 
Numele dealurilor dimprejur au aproape toate numiri ro

mâne~ti. Astfel, spre pilda, · sunt : Curmatura, Urlaia, Cra.cul Gol, 
Fata Mànàstirü, etc. 

Veliki Popovd/ 4• Satul a fost durat de Sârbi din Vucitrn. 

l ~~ . :Miklosich, op. cit., p. 194; Lj . J o v anovié, op. cil ., 

:p. 391, p. 395 . .Autorul afirma gre~it câ satul a disparut in secolul al X\"III·lea. 
In harta publicatii de O. I, ange r- ,. op. c1t. , d fignreaza in aceasta epodi : 
S t . Rom ans k i, op. cit. , p. 60; G. 7, a n et o Y, op. dt., p. 29; F . '.F 1 o

.r e s c u, op. cil. , p. 34, p. 47. In 1931 erau 1744 de Români. 
2 C. Langer, op. cit., vezi harta ; J, j. J ovanovié, op. cit., 

·p. 427; St. R o 111 a 11 ski, op. cit., p. 60. 
3 L j. J o v a no v i é, op. cit., p. 395-400 ; S t. R o m a 11 s k i, op • 

. c.i t, p. 60; G. Z a 11 et o v, op. cit., p . 29 ; I •' . 1'' 1 ores c u, op. ût., p. 4 7. 

În 1931 eran 588 de Români. 
4 G. Yi t k o v i c, op. cit ., p. 290; D. Pante 1 i .é, Vojr10 geografski 

·op·isi Srbijé, p. 52: Idem, Uhodfe11je Srb·i je • . , p . 132; St. Rom ans k i, 

.op. cit. , p. 6o ; G. Zan et o v, op. cit., p. 28 ; F. F 1oresc11, op. cit. , 
p. 47. In 1931 eran 1904 de Români. 
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1, v au, la 1733, vreo 22 de case. Dupa Sârbi au vetiit Ro-
111 ni, care au egalat numarul Sârbilor. In 1916, în Veliki Po-
111 v t. erau 1583 de locuitori, dintre care o patrime erau Români. 

Vo§anoviif 1 . Satul este vechiu 9i e amintit la 1381 de cnezul 
l 1 lZ :r . 

' Locuitorii lui sunt îu cea mai mare parte veniti : Sârbiï 
1 1 V st de Morava, iar Românii din îârna Reca. Ace9tia din 

11 m a u influentat pe Sârbi, care le-au luat portul, dar mai 
1 1 limba . 

. Zanetov a gasit la 1918 vreo 28 de case române!jti, 
I' • reprezenta o trèime din numarul întreg de case din Vo-
•1 1 vlt . 

Zabârge 2 • Satul a fost întemeiat în a doua jumatate a sec. 
VIII-lea. La 1900, o buna parte din locuitori~am o treime

l' l n Români. Alte date despre acest sat ne lipsesc. ·· 

Plasa Golubat (Golubac). 

atele Bârnifa, Crivacea ·§i Cudre§ 3 sunt întemeiate într'o 
'P a recenta, spre sfâr9itul secolului al XVIII-lea. St. Romaiiski 
' ~dsit, la 1916, 546 de locuitori români, în primul sat, 493 în 
d (1 ilea, 9i 317 în ultimul. · 

Dobra 4• In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", satul 
11r azâ cu numele de Altdobra. La 1733, satul avea 35 de case, 

rigina locuitorilor nu-i indicata. Spre sfâq;'itul secolului al 
III-lea, un ofiter austriac constata 30 de case sârbe!jti !JÏ 6 

t 11.r • ~t i. Roniânii au venit prin urmare în Dobra în secolul ur-
111 t r. Ei formau majoritatea la 1916, când satul avea 833 de 
l1 ' t1itori. · · 

Dvori§te 5• Satul este mentionat în raportul exarhului Maxim, 

l F . Mi k 1 os i ch, op. cd., p. 198; G. Z a 11 et o v ,op . cd ., p . 27; .L j . 
v n no i é, op. cil., p. 332- 334 ; F . F 1ore s c11, op . cil ., p. 47. In 1931 erau 

1 > ~ 7 de R omâni. 
2 I,..j. J o va n o v i é, op. cil., p . 339- 340; Ci . Za 11 et o Y , op. ci l .. , p. 28. 
3 S t. Rom_anski. op . ci t ., p. uo; G. Za neto''• op. û t.,p. 28. 
4 G. V itk o vi é, op. ci l., p . 288'. O. L a n g er, op . ci l ., v. harta; 

11 a nt e 1 i é, Ullodjenje Sr bi je, p . 133; F. F 1 ore s c u , · op. cil ., p. 47. 
111 l 31 erau 1986 de Români. 

6 G. V itk ov it, op. cil. , p. 138 ; St. Romanski, op . cil ., p. 60 ; 
11 1 .r es c 11, op . c·i t ., p . 47. In 1~31 erau 644 de Români . 
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ca românesc, eu 17 case. Alte date eu privire la acest sat, pâna. 
la 1916, nu sunt. In acest an erau 542 de locuitori româtii. 

J itcovita 1• Intemeerea acestui sat · dateaza dela începutul 
secolului al XIX-lea. In 1916, în Jitcovita erau 313 Români. 
. . Ponicva 2 • Acest sat a fost metoc al manastirilor Tisma,na 
9i Vodita. In 1428, Stevan Lazarevié, Despotul Sârbilor, confir
mând acestor manastiri dania fa.eut a de tatal sa u, cnezul Lad.r, 
aminte9te . 9i Ponicva. 

La 1916,, satul mai avea 155 de locuitori, dintre care numai 
o treime erau Români. 

Snegotin 3 a fost întemeiat la începµtul secolului al XVIII-lea . 
La 1916, în acest sat erau 335 de locuitori români .. 
Vi1eovici 4• Vucovita este numele satului daruit manastirii 

Ravani~a la l38r. El poate fi identüicat eu Vucovici. Excep
tând aceasta informatie, alta din secolele urmatoare eu privir 
la acest sat lipse9te. 

I.a 1916, el avea 474 de locuitori români. 

Plasa Ram sau Veliko Gradi§te. 

CeJleva bara 5• A frn:ït unul dintre satele române~ti cele mai 
mari amintite rle exarhul Maxim ·Radkovîd la 173~. în relatarea 
sa asupra starii bisericilor ~i manastirilor dintre Morava 9i muntii 
Miroci. In acel an a\·ea 61 de case române~ti..Despre origina ro
mâneasca a locuitorilor mai surit doua mentiuni : una din acela~i 
secol eu prima 9i alta din secolul al XIX-lea. 

In 1916, satul avea rn57 de locuitori români. 
. I 

Dolea§ni/a 6 ·a fost întemeiat în a doua jumatate a sec. al 
XVIII-lea . . 

V 

1 G. Z a n e to '" op. cil., p. 55; St. R o Ill ans ki , op. c·it., p. 60. 

2 P. P. Pan ait es c n, Docu.mentele 1:ar·ii Române~ti, p. 70, cf. 
C e do M: i j a t o y i é, Srpski odzraci ·iz rnmimske ·istorife, p . 22 . 

3 G. Zanetov, op. cit., p. s5; St. Romanski, op.cd., p. 60. 
4 F. M'klosich, op . ci t., p. r97; St. Romanski.op,cit.,p. 60. 
5 G. Vit k o v i é, op. cit., p. 288; D . Ruva ra c, op. cit. , p . II4 _; D 

Mi j u s k o v i ~ i, P11tovanje po Srbiji 11 god·in·i 18;z9, p . 84; St. Rom an -
ski, op. cit., p. 6r. Deoarece ne îndoim asupra veracitatii datelor recensamantulul 
din 1921, le redam la subsol; în acest an erau 7 Români !7i 1058 de Sârbi, 
'.F. Flores c u , op. cit., p. 44 , In acest an erau 1128 de Români. 

6 St. Rom .anskl, op.cil·., p.61; .F. Florescu, op. cit.,p . 47 •. 
In 1931 erau 875 lo·c. rom. 
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La 1916 avea 744, de locuitori români. 
Cusici 1. La 1733 acest sat avea 5 ·case locuite de Ro

ni ~i Sârbi. Numele lui în ,,Carte von dem Kônigreich Ser
n" , este Kasiz. Catre sfâr9itul secolttlui al XVIII-lea, Cusici 

1 v n 30 de case. 
La 1916, din 852 de locuitori, câti erau în acest sat, Românii 

d · ~ln au o treime ,dar erau aproape sârbizati. 
Glorascova 2 a fost întemefata la sfâr9itul sec. al XVIII-lea ~ 
La 1916 avea 501 de locuitori români, iar la 1921, 300 de 

l omâni 9i 820 de Sârbi. 
Mala· Breznita (Bresnita Mica) 3• In ,,Carte vom dem K0-

11 r ich Servien", satul e trecut eu numele Brezniz. Iri a doua 
uml'.l.tate a secolului XVIII-lea acest sat avea II case. Origina 

Io •uitorilor nu ne este cunoscuta. · 
In 1916, în Breznita erau 250 de locuitor:i români §Î 

" bi. 
Topolovnic 4 e unul din satele vechi, amintit la 1381 de 

•n zuJ Lazar . 
In harta amintita, nu-i trecut, totu9i satul exista la începutul 

· '. al XVIII-lea 9i era cel mai mare sat românesc din acea 
vr me ; avea 67 de case. 

In 1916, satul Topolovnic avea 1600 de locuitori români, 
la 1921, 1844 dè Români 9i 49 de Sârbi. 

Ram 5. La începutul sec. al . XVIII-lea, Ram era un sat 
ml • alcatuit din 6 èase de Români. 

La 1916, avea 284 de locuitori români, însa dup~f cinci ani, 
ll11 320 de locuitori, Românii detineau numai jumatate. 

1 G. Vit k o v i é, o. c .. p. 145 ; O. J, a 11 g e r, op. cil .. ' " lrnrta ; D. l'a 11-

l I é, Uhodjenje Srbije ... p. 132; St. Rom a 11 ski, op. ci l., p. 6r; . c;. Z a-

11 t o v, op·. cil., l'· 56; F . F 1 ores c u , np. cil., p. 45. In 193 1 enm rr87 de 
lln111f\11i. 

2 :,; t . R o m a 11 s ki , op. cit., p. 6r ; P . '.P 1 ores c u , op. cil., p. 35, p. 
1 .~ . p. 4+ In 193 1 erau 9ilo de Români. 

3 O. ], ange r, op. cil., Y. harta ; D. l' a 11te1 i é, Vujno geogra/sl1i opisi 
, 'f /Jljc, p. 4; St. Rom ans k i , op. cil., p. 6r. 

4 F . Miklosich, op. ci l ., p . 191;;<:. VitkoYié, op.cil., p. 147 ; St. 

!< n 111 a n s k i. op. cil .. p . 61 ; G. '/,an et o ' " op. cit ,. p . 56 ; F. l~ 1 ores c u , 
11 />. r it .. p. 35, p. H · ·r.n 1931 erau 2076 de Români. 

5 O. J, a 11 g e r, op. cit., v. harta; c;.. Vit k o Yi é, op. cit .. p . 147. Românii 

11 uci, remarca exarhul , su nt pu tin religio~i. D. P a nt e 1 i é, Ultodje11je Srbije 

p. 129; St. Romanski , op.cit ., p .6r:F.Florescu, op. cit .. p. 35, p. 45, Jn 

1 <J l erau 434 de Români. 

22 
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Recita 1 . . Acest sat a fost întemeiat probabil spre sfâqdtul 
sec. al XVIII-lea. La 1916, avea 781 de locuitori români, iar la 
1921, 919 Români ~i 16 Sârbi. 

Plasa J abari ( tabari) . 

. Alexandrovat (Alexandrovac) 2• Ora9elul acesta, care _în 
sec. al XVIII-lea era un sat, a fost întemeiat de doi Români, 
Pârvul 9i Marcu. Ei au defr~at padurea 9i au înjghebat doua gos
pod)rii. In jurul lor s'au aciuat alti câjiva consângeni, verliti din 
Craina 9i Zvijd. Acestui prim lot de Români le-au urmat Sârbii 
cosoveni 9i metana9tii dinarici. 

Invrâstarea aceasta se poate constata dupa cele trei ma~ 

halale: mahalaua Provaj, nurnita astfel dupa numele întemeetorului, 
mahalaua româneascà 9isârbeasca. Satul s'a nurnit, pâna la 1833, 
Provaj, o forma sincopata a numelui Pârvulovaj, iar din acest 
an a luat numele de Alexandrovaj. 

In 1916, în cele doua mahalale române9ti mai erau 35 de 
case de Români. Ei erau pe cale de a se desnajionaliza fapt 
care se datore9te metana9tilor dinarid, veniti în . numar mare. 

Bo§neacu 3• Satul este mai vechiu de cum rezulta din datele 
existente; întemeierea lui este fixata la sfâr§itul secolului al XV-lea, 
sau la începutul celui de al XVI-lea. Bo9neacu era pe atunci un 
sat românesc 9i a continuat sa-9i pastreze fizionomia etriica pâna 
la 1850, de când elementul românesc a început sa se desnajio
nalizeze. De aceea la 1916, Românii din Bo9neacu reprezentau 
abea jumatate din populajia lui de 6u locuitori . In recensa
mântul din 1921, acest sat a fost trecut din gre9eala sâfüesc. 

Cocetinu 4• In ,,Carte von dem Kônigreich Servien"; satut. 
e trecut eu numele Coczatino. Aceasta e singura marturie despre 
Cocetinn, totn9i M. J. Miladinovié îi atribuie o origine mai veche 

1 S t . Rom an s k i, op. cit., p. G1 ; F. F 1 o res c u , op. cil., p. 35, p . 44, 

In 1931 erau 1074 de Români. 
2.-M. Mi 1 ad in o v i é, .Pozarevac!w Jllornvn , p. 88-90 ; St. R o

m a ns ki , op. cit., p . G-2. 

3M. Miladin o ·;ié,op .cit.,p.1 24-1 27;S t. Romauski, op.cit .. 
p. 62 ; F. '.F 1 o res c u, op, c ·t .. p. 44, în 1931 eratt 766 de Româ.ni. 

4 O.L a ng er, op. ci l ., Y. harta ; M:.' Mil a di nov i é, op. ci t., p. 18-20 ; 

St. R o 111 ans k i , op. cil., p. 62.; F. '.!<' 1 ores c n , op. cit ., p . 34, p. H· in 

1931 erati 668 de Români. 
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' 1 dmite cà a fost întemeiat de Români. La I916 avea 593 de 
111!'\'dtori români, însa dupa cinci ani, din 616 locuitori, numai 68 

rr 11 Români, iar restul Sârbi. 
J abari 1 este satul durat de reprezentan}ii diferitelor curente 

Ill nastazice. In el se gasesc atât Români din Stari Vlah, 
t' 1 ~i Români din Ardeal, sau Sârbi din Her}egovina ~i Bulgari 
1 11 'J'rnovo. 

In raportul exarhului Maxim, satul acesta a fost trecut 
11 1 b '!)C, alcatuit din 6 case. St. Romanski 1-a crezut deasemenea 
• 1 I c, de aceea nu s'a ostenit sa-1 cerceteze, în schimb M. J. 
M 1 1dinovié a numarat , la I923, vreo 127 de case cu Români, 

drept, pe cale de a· se desna}ionaliza. 
Mirieva 2 (Mirijevo). Intemeerea satului este fixata în a 

lou jumatate a sec. al XVIII-lea. Fara îndoiala, cei dintâi 16-
1111 HÎ au fost Români, caci la 1916, satul era curat românesc, 
' Il 871 de · locuitori. 

n 1921 erau numai 575 de Români ~i 487 de Sârbi. 
Oreliovi/a 3. i;;ï acest sat a fost întemeiat în a doùa juma

u sec. al XVIII-lea de càtre locuitorii unui sat mai vechiu, 
1 1111i Culimirova. In aceasta epoca, satul avea 30 de case . 

.l na popula}iei la aceastâ data nu este cùnoscuta. 
In i832, · Orehovi}a numara vreo 550 de locuitori, în majo-

1 LI · Români. Din acest an, sârbizarea s'a accentuat, de aceea 
Il 't 16, St . Romanski a putut nttmâra numai câ}iva Români, 

11 ll mp ce în recensâmântul din 1921 era trecut numai unul singur. 
Polatna 4 este amintita la 1457, într'un document al de

\1 > ului Gim agi Brankovici, prin care daruia amirititul sat riz~ 
rului sàu Radoslav. Origina loctiitorilor e trecutà însà sub 

In 1916 erau în Polatna 454 de locuitori, în 'majorifate 
11 mâni. Ei au venit, în cea mai mare parte <lin Banat, apoi din 

1 l11 111oli ~i Resava. 

l C. , . i t k o v i é, op. cit., p . 290; l\II. Mil ad in o v i é, op. cit., p. 

117 • 100. 

2 .:Io!. Mi 1 ad in o v i é, op. cit. p . nG-u8; St. R om ans k i , op. cit., 
fi • ~ ; '.J.o'. l •' 1 o .r es c u, op. cit. , p . 34, p. H · In 1931 erau n85 de Români. 

an. Pantelié, Uhodenje Srbije, p. 129; Aleksa lvié, Po 

11 lil1t l\1ze3a M-ilosa, p. 106; M. :Mi 1adi11 o v i é, op. cit., p. 91--,-y3; F . 
Il 1 u 1· es c u, op. cit. , }J. 3~ . 

~M. M:iladinoyié, op. cit., p. 117-119; i:;t, Romauski, 
11/ 1, it., p. 62; M. Lascaris, Acles se-rues de Vt1topédi p. 20. 
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Porodin 1 este unul clin satele române17ti dintre cele mai marf 
de lânga Morava. In r9r6 avea 3r38 de locuitori români ;;i 240 

de sârbi, care traiau în Livadita, un sat vecin; dupa cinci ani , 
Românii erau 3429, iar Sârbii 280. 

I,ocuitorii satului Poroclin sunt veniti în locul de azi, în ju
matatea a doua a sec. XVIII-lea; ei au fost mai înainte în Pre
sedna, de unde, din motive necunoscute, au emigrat. Indata dupà 
a;;ezarea lor au venit Români clin Ardeal, Banat 17i, în numar 
mai mie, diu îârna Reca. 

Rdchin/i 2 (Rakinac). Satul a fost întemeiat de Români in 
a doua jumatate a sec . al XVIII-lea. Numarul lor a sporit în 
.decursul aceluia~i secol prin venirea altor Români clin îârna 
Reca, dar inai ales ·1a r822, când locuitorii satului românesc 
Ciurciova, au fost constrân~i sa se a~ze în Rachinti. 

St. Romanski, în r9r6 evalt?-ase numarul locuitorilor di11 
acest sat la 2570, fa.ra a stabili numârul Românilor sau al Sâr
bilor. Iii r923, populatia româneascâ se mai pastra în doua ma
halale, cea româneasca ~i ~oroni, numita astfel dupa numele 
celui clintâi locuitor al satului. · 

Sibni/a 3• In ,,Carte von dem Konigreich Servien", alca ~ 

tuita în prima jumatate a sec . al XVIII-lea, numele satului este 
reprodus ca Sibniz. Alta marturie despre acest sat, pâna la r9r6,. 
nu este. In acel an, Sibnita avea 832 de locuitori, în majoritate 
Români. In r923, din pricina sârbizarii intense, în Sihnita maï 
erau putini RomânL 

Sviniareva §i Orleva 4• Sunt doua sate vechi, de care face 
mentiune cnezul Lazar în hrisovul sâu de danie câtre mânâ
stirea Ravanita, la r38r. Nu se ~tie însa, dacâ aceste sate au 
continuat sa existe ~i în secolele urmatoare, deoarece nu posedâm 
nicio informatie ulterioara anului r38r. In cel dintâi recensa-

1 M. Mi 1 a d in o v i é, op. cil., l' · Joo-104; St. Romam;ki, op. cil. , . 
p. 62; :F. F l o .r <: s c u , op. cit., p. 34. 

2 l\I. )Iil ·adinovi(',ap.cit.,p.93- 97; St. Romanski, op.cil. ,. 
p. 62. 

3 O. l , ange r , op. cil., Y. harta '. St. Rom a 11 ski , op. cit., p. 6-J; M:. Mi

l a d i 11 o v i é, op. cit., p. 120-1zr. Spre deosebire de constatarea etnografului: 
sârb, D. Sandu Cristea aratii in SiJ:, ni~a 10~0 cle Româui ; F. '.F 1 or e s c u 
op. cil., p. 44. 

4 F. :Miklosi"h,op. cit ., 196 ~i 198 ;lVt. :\-Iiladiuo ;i é,op.cil. , p . . 
n3-u5 .~i rq-u6. ; S t . Roma11ski '. op. cit., p. 6-z, lu 191(> erau 892 Ro- · 
mâni ; 'F. F 1 ores c u , op. cit., ·p. 4+ In 1 •131 î11 Siviuirent erau 1300 de Io-· 
cuitori români, iar in Orleva 10~. 
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111 nt fiscal din 1918, ambele sa te erau trecute ca române~ti. 
Il ~ on mia etnicâ ~i-au pastrat-o :jÏ în 1923; în acel an în Svini-

11 1 VLl rau 438 de Români, iar 758 în Orleva. 
1'icevii/ 1 a . fost intemeiat în a doua jumatate a sec. al 

ll-lea. l,a 1916 avea 492 de locuitori români. Iri 1923, po· 
p11I ~ l a. lui era de 635 de locuitori români. 

Vta§ki Dol 2• Cea dintâi mentiune despre acest sat se ga-:
t în raportul exarhului :Maxim, din 1733 ; satul în aceastâ 

r 1111 era sârbesc :jÏ avea 22 de case. Informatia exarhului 
l 1 l l1 i primita eu toata rezerva, càci, dupa cum rezultâ clin spu
. 1 • l uitorilor :ji din însu9i numele satului, el a fost întemeiat 

d ' 1 omâni ~i a avut întotdeauna o populatie româneascà. 
La 1916, în Vla~ki Dol erau 1940 de locuitori, din care trei 

th tri erau Români. 
Vârbni/a 3. Ace~,t sat a fost întemeiat de Români în a doua 

111Hl\tate a secolului XVIII-lea, pe locul vechitùui sat Batici, 
1n nt it în 1381, de cnezul I,azâr. Cei dintâi locuitori ai Vârb-

11 I· i au fost Latconii; ei se pretitid, de altfèl, ba9tina9i. . 
La, 1916, satul era românesc 9i avea 715 locuitori; d1:1pa 

11 n ·i ani, Românii erau nnmai 13, pe când Sârbi 872, 

Plasa Pof arevaf. 

Aliudova 4: a fost durat într'o epoca recenta. Acest sat era 
> l uioara mo9ia unui turc, Ali, de unde i s'a tras ~i numele. 
l 1 916, locuitorii lui în numar de 282, erau Români cei mai 
11 tul~i di11 Banat ~i Tara Româneasca; în 1921, ei erau 329. 

Brefani 5• In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", satul 

1 f. t. R o m a n s k i, op. cit., p. 62 ; M. :Mi 1 ad in o v i é, op. cit., 
\i • t.1- 117. 

2 G . Yi-tkovié, op. cit.,p.12;M. l\'!iladinovié, op. cit., p. 
Il , 8H; F. F 1 ores c u, op. cit. , p. 44. In 1931 erau 1556 de Români. F.i nu-
111 M satul 1 or \1achicla. 

3p. :i\Uklosich, op.C'it.,p.197; :i\I. M'.iladi11oyié, op.cit. , p. 
11 ,1- 113; St. Romanski, op. cit ., p . 62, F. l"lorescn, op. c.ù , p. 
11, Jl· 14. In 1931 eran 968 de Români. 

4 L j. J o ' 'a n o v i é, op. cil. , p. 422-423 ; St. R o ru a 11 ski, op. cit., 
Jlo 6; M.i klosch, op. cil. , p. 194; F. Florescn, op. c't., p. 34. 

5 M. Mi 1 ad in o v i é, op. cit. , p. 127-130 ; ~ t. Rom ans k i; 
1t/J. rit . , p. frl ; G. '/,an et o v, op. cit. , p. 18. 



342 TR. N. TRÀPCXEA 

acesta e trecut cu numele Preshani. Harta aceasta este singura'. 
marturie dintr'o epoca mai veche. 

In 1916, popula}ia satului era . de 1560 de locuitori, din. 
care doua . treimi erau Români, iar restul Bulgari. Atât primii, 
cât 9i ceilal}i, au venit din jurul Vidinului, mai ales din satul 
Alava. Sont Îlisa 9i Români din Homoli, Craina 9i Zvijd, dar 
niciunul nu-i din Banat, sau îara Româneasca . 

Casidol 1. Satu! acesta dateaza din a: doua jumatate ·a 
sec. al XVIII-lea. El este un sat sârbesc, dar alaturi de el, pe
un teren accidentat, se gase9te o mahala româneasca .. 

Costola{ 2• Pastreazà 9i astazi amintirea cetà}ii romane Vi
minacium, sau aceleia din evul mediu, Branicevo. 

Satu! este pe malul stâng al râului :Mlava, pe când cetatea 
antica era pe malul drept, cum de altfel rezulta 9i din men}iunea 
cneazului Lazar dela 1380. 

Satu! Costolat a existat în toate timpilrile, chiar în vre
murile de primejdie. Sunt vreo 97 de case ai c{i.ror locuitori se: 
§tiu bti§tina§i. 

:Mahalaua româneasca mai adaposte9te câteva zeci de 
Români. 

Lucita 3. Locuitorii I,ucitiei au fast mai întâi în Seote 9i 
Gumi9te, . a caror existen}à este atestata la începutul sec~ al 
XVIII-lea; ei au fast constrân9i de cnezul :Milo9 Obrenovici sà -
se aljeze pe locul de azi. Tot aci au fast adu9i 9i locuitorii satelor 
române9ti Bresie, întemeiat probabil în sec. al XVII-lea, 9i lo-
c'uitorÜ satului Popova·t. · · 
· · La 1923, Românii erau înca în numar important, dar Pe 
cale de a se sârbiza. 

1 G. Z an e t o v , op·. ci l., p . zo. 
2 '.F; M·i k ·l os i ch, op. c:it., p.' 194; G. \' i t k o v i é, op. cit., p. 291. 

In raportul e:.:arhului Maxim erau trecute 37 de case de Sârbi; O. L a -n-· 
g e r, op. cil., v . harta ; M. Mi 1 ad in o vï é, op. cil ... p. r.p-144 ;. P. '.F 1 o
res c u , op. cit., p. 4~· -In 1931 erau 1878 de Români; L. Ranke, Die 
Serbische, Ueuolution, p. 251. La rr71 Richard Inima de Leu trecu prin Hrani
cevo .!}i strabatu apoi , în drumul sliu spre Sf. M;ormânt, Portile de Fier. 

3 D. Pante 1 i é, Uhodienje Srb·ije pred Kolinii Krafinu, p. 133 ; M. 
M; i 1 ad in o v i é, op. ci l. , p. 79-82, M; e do v i é_arlitase ca satul a fost în, 
întregime românesc; O. I,anger, o.p. cil., v. harta; !-'. lllorescu, op. cil ., 
p. 34. In 1921, era un Român ~i 2377 de Sârbi, p. 44. In 1931 · dupa d. Sand u 
L ris te a, erau 2706 Români, dar niciun Sârb. 
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Poliana 1. In ,,Carte vom dem Konigreich Servien", pt 

J J ul satului de de azi e .trecut satul Polomne. Cine erau locui
t ii acestui sat, nu se poate preciza, dar se 9tie ca a fost di

us 9i apoi repopulat de Sârbi 9i Români care au coborît de 
un deal, unde aveau sâla9e. Ei au format o mahala deosebita. 

n 'ursul sec . al XIX-lea au venit aci alti Român1 .din îâr~a 
lt a 9i Craina. 

La 1923, Românii aveau 339 de case, pe când Sârbii 199· 
PojarevaÇ 2 (Pofarevac). Ora9ul Pojarevat este situat pe locul 

rn i ruine romane. In 1483, când este amintit într'o scrisoare a 
Jnl Ioan Corvin, Poja.revat era un centru important . Aceasta este 
1tn din multele informajii din evul mediu, despre acest ora9. 
1 ln epoca mai noua, din anul 1734, se poate constata în regi
l 1 bisericii Pojarevaj un numar egal de nurniri sârbe9ti, bul

r ~ti 9i române9ti. Cu un deceniu mai înainte ,în Pojarevat 
u câtiva preoti din Banat, Tara Româneaca 9i Vidin; fa.ra. 
oiala, printre ei trebuie sa fi fost 9i Români . 

.. Elementul românesc din acest ora9 începuse, în secolul al 
X-lea, sa se desnajionalizeze. In 1916 în Pôjarevat erau 1300 

( Români iar · în 1923, mahalaua româneasca mai avea 
4 de case de Români, exceptând pe cele cateva ale Aro-

111 nilor. 
Papaino 3• Singura informajie despre acest sat este din 1916 ; 

. il cest al;l, .din vreo 2500 de locuitori, Românii erau în numar 
<1 vreo 2000. 

1 O. I, ange r, op. cil ., v. harta; D. l'ante 1 i é, Voj110-geog·ra/ski opisi 

• 'rl>lie, p. 53· In 1783 erau 15 case române~ti; M:. Mi 1 ad in o v i é, op. cit .• 
fi • 2-85; G. Zan et o Y, op. cit., p. 25. Istoricul bulgar afirmli cli acest sat 

11 românesc în 1917 ; F. l•' 1 ores c u, op. cil. , p. 44. Iu 1931 erau 2756 ne 
1 in ll. ni. 

2 M. Miladinovié, op.cit., p.144-180 ; D.Ruvarae, op.cil., p. 
4 ; G. Vit k o v i é, op. cit., p. 292; D. Pante 1 i é, Uhodjenje Srbije .. , p. 129 ; 

l rl1111, Vo jno-geografski opisi S rbije, p. 53 ; ~.Zanetov, op: cit., p . 17; St. 
1 ma n k i. op. cil., p. 62; F . F 1 ores eu, op. ci t., p. 3~ . In 1921 erau 37S. 
! omllni ; cf. Mio drag Pur k o v i é, Po'f.arevac, recenzatli de :Mi h. J. 
1 1 nié, În jitgos/ovenski isto1·isk-i casopis, SV, 1-4, p. 154-155, din 1937· 
Ml drag Purkovié a îneereat sa identifice Poezazin eu Pojarevat. amintit 
d Bonfinius în 1476. Cu argumente judicioase, Mih . Dinié, dovede17te ·ca Poe-

zln poate fi identifieat eu Pojejena din Banat, despre eare ~i precizeazli Bon
l11fus ca fiind dineoace de Dunare. 

3 St. Rom ans k i, op. cit ., p . 62. 
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Petca 1 . Satul este amintit încâ din I381, în hrisovul cne
zului I,azar. In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", el e trecut 
ca Bedka. Rapo1tul exarhului Maxim, ca ~i alte informatii con
temporane, î1 aratà un sat mare. 

Românii ar fi venit, dupa M. Miladinovié, abea în sec. al 
XVIII-lea. Ei traiesc într'o mahala deosebita de satul propriu 
zis. l,a 19I6, din 875 de locuitori, ei detineau jumatatea. 

Salacovat 2• Prin hrisovul din I380, cnezul Lazar daruia 
acest sat ctitoriei sale Gornjak. Alta .mentiune, privitoare la acest 
sat , nu mai avem. 

$livovd( 3 • Satttl este nou, din a doua jumatate a secolului 
XVIII-l~a, ~i a fost întemeiat de Români. In vremea lui Cocea, 
avea 3-4 colibe. Din cercetarile etnografu,lui M. Miladinovié, 
rezulta câ locuitorii satului sunt veniti din Ardeal, Banat, Zvijd, 
Homoli, Craina, Tâ.rna Reca ~i chiar din Bucure~ti . 

. La I9I6, populatia acestui sat era de 338 de , locuitori 
români. 

Târniane §i Zabrega 4 au fost întemeiate în a doua juma
tate ·a sec. XVIII-lea. Cel dintâi, la I916,.. avea 2000. locuitori 
români ~i câtiva bulgari. In statistica sârbeascà sunt aratati 
numai 2, pe când Sârbii 1921. Zabrega avea la 1916, 340 de lo
cuitori români. 

Velico Selo 6• In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", satul 
e trecut în forma Vilko Sella. In cursul secolului al XVIII-lea, 
satenii din Velico Selo au trebuit sa fuga de câteva ori în 
zbeguri, apoi au revenit. 

1 F. :lvI i k los i ch, _op. cit. , p . 139 ; Cl. Lan!!;er. op. cil., v. harta ; G. Vit
k o v i é, op. cit., p . ..?9 1 ; M. M il a d i no v i é, op. cil, p . I 34 ; l~ . F 1 or e s c u, 
op. cit., p. 44 . In 19 31 erau 1084 de Români. 

2 F . . Miklosich, op.cil ., p. 194 ; St. Romanski. op. cit., p . 6i; 
F. }' lorescu, op. ·c't. , p. 34. 

3 M. Mil ad i 11 o v i é, op. cil . , p . !06-107; St. Rom ans k i, op. cit., 
p. 61; .F. Mi k los i c Il, op. cit., p . 197. Printre satele daruite mânastirii Ra
vanita era ~i ~livoyte ; F. Flores c u , op. ci t. , p. 44. In 1931 erau 1385 de 
Români. 

4 St. Rom a 11 ski , op. cit., p . 61 ; G. Z a 11 et o Y , op. cit., p. 20; 

F. For es c u, op. cit., p. 34. 
5 M. !il i 1ad6 no vi é, op. cit ., p. 109--III ; St. Rom ans ki, op. cit., 

p. 62 ; F. l" 1 ores c u, op. cit., p. 44 . ln 1931 erau I3ï9 de Români; 
O . La n g e r , Qp; cit., v . harta. 
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l upâ un astfel de refugiu, la reîntoarcere ar fi gasit pe · 
U1 1m ni în casele lor . 

Tâ:rnita Mare 1 . In ,,Carte von dem Kônigreich Servien", 
t ul ste trecut în forma de Zernitge . In a doua jumatate a 

111 ·ollllui al XVIII-lea satul avea 40 de case. 
La 1916, din vreo 850 de locuitori, 600 erau Români. 
Târnita Mica 1 la 1916 avea 1500 de locuitori, din care 

111111 nt erau Români, iar ceilalti Bulgari ~i Sârbi. 

1 O. Langer, op. cit. , v . harta: D. Pante 1 i é, Uhodfenje Srbi fe pt-ed 

I Il l1m K1·ajinu, p. 129; 8 t . Rom ans k i , op. cit. , p . 63 : F. F 1 ores c u , 
tif', cl(, p. 44. In 1931 erau 1018 Români. . 



ÎNCHEIERE 

Dintre Românii din dreapta Dunarii, cei dintre Timoc :jÏ 

Morava, au fast în ultima vreme, obiectul unor cercetari de ca
recter istoric lJÎ etnografic. 

Florea Florescu, Sandu Cristea, Maior A. Dumitrescu iji 
Octavian Metea au dat publicitatii o serie de articole eu ~ezultate 
ale cercetarilor facute pe teren sau printre prizonierii timoceni, 
adlllji de Germani la Timiijoara. · Rezultatele acestea, deiji nu în
totdeauna obiective 1, au totlllji darul sa limureasca într'o ma
sura oarecare problema Românilor din tinutul amintit . N. A. 
Constantinescu a publicat uti studiu de proportii mai mari, eu 
pretentia de a solutiona diferite probleme ale românitatii bal
canice lJÎ mai ales ,,chestiunea timoceana", îmbratiiJând însa la
o1alta pe Românii dintre Morava · iji Lom. 

Cercetarile de pâna acum s'au fa.eut din punct de vedere· 
geografic (de pilda pretioasele. studii ale lui G. Vâlsan) i]Ï statistic 
(C. Constante); G. Giuglea a încercat iJÏ o explicatie a vechimei 
Românilor în tinutul Crainei pe baza toponimiei. Emanait Bu
cuta a alcatuit o serioasa lucrare, nu lipsita de pqezie, despre 
Românii vidinieni. Emil Petrovici, neobositul cercetiitor a] graiu
rilor române9ti de pretutindeni, a adunat un bogat material de 
folklor, dar cercetarile apreciatului nostru slavist sunt înca în 
curs. In studiul ,,Chestiunea Timoceana", despre care a mai fast 
vorba, bazat pe argumente de ordin toponimic, efnografic, filio
logic 9i istoric, N. A. Constantinescu s 'a straduit sa dovedeasca 
- da:r fara a izbuti - continuitatea sau persistenta Românilor 
neîntrerupta din secolul VII (adica înainte de a se fi format 
popornl român N. A.) pâna azi. 

1 T. N'. Trâpcea, Timocul, de Maior A. D. - Dumitrescu ~j, 
O. :M: et e a, recenzie in Anuarul Insl i lu.tului ·de lslorie -Na/ionalif, vol. IX. 
Sibiu. 
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Privite în ansamblu, studiile amintite, care se gâsesc în 
noastrâ bibliograficâ, se poate observa, câ niciunul din ele 

t 11trunde în miezul problemei, exceptând studiul lui N. A. 
n t ntinescu 1, ci doar o ating tangential, tratând crâmpee din 
~ Românilor dintre Timoc 9i Morava. De aceea ne-am propus. 
t udiem latura esentialâ a problemei : vechimea Românilor 

l 11tr Timoc !jÎ Morava . 
Cu atât mai mult s'a simtit nevoia · aceasta, eu cât cei care 

tudiat mai temeinic pe Românii dirttre Timoc !ji Morava, 
i ii sârbi 9i bulgari, s'au pronuntat în unanimitate câ Ro-

111 nii ar fi venit într 'o epoca recentâ; asupra unui singur fapt 
un cad de acord : data venirii. Unii o fixeaza în a doua juma

a sec. XV, altii în sec. XVII, sau XVIII, odata eu a~zarea 
1 < mniei fanariote in Tara Româneascâ 9i trecerea la catolicism a 
Ill • pbti a Românilor din Transilvania ; fiscalitatea excesiva în. 
'f r Româneascâ !ji persecutiile religioase din Ardeal au fost cau-
'l J tmui exod din aceste tari în Sudul Dunarii. Mai este de re

at o altâ deosebire în ce prive9te dezacordul dintre .istoricii 
bi 9i bulgari : pe când cei dintâi sustin câ Sârbii au fost ele-

111 ntul autohton, peste care au venit metana;;tii români, Bul-
' li afirma contrariul, aducând în sprijinul asertiunii lor impor
I date istorice, toponimice 9i etnogfafice. 

Adevarul nu-i nici de partea celor dintâ~. nid de partea. 
' l r din urma. Vechimea 9i persistenta Românilor dintre Timoc 

Morava este un fapt dovedit eu argumente peremptorii. 
In sprijinul acestei teze ne-am cautat argumente istorice. 

grafice 9i al vechimii satelor române9ti. Rezultatul a fost cel 
1 ptat : existenta Românilor între Timoc 9i Morava se constata 

(\ 11 cele mai vechi timpuri, din epoca formarii lor 9i pâna ît1 

1 1 noastre. 
Prima mentiune despre Românii dintre Timoc 9i Morava 

l t azâ înca din sec. XII, adica dintr'o epoca nu prea înde
p ttntâ de faza ultima a închegârii poporului românesc. In n89, 

lnteaza clericul Ansbertus, Frederic al II-lea de Barbarosa poposea 
ranicevo, vestita cetate dela gurile Mlavei. De aici spre Con .. 

ntinopol drumul trecea prin lunga 9i întunecata pâdure a Bul
ilor. Pornit sa lupte pentru eliberarea sf . . Mormânt, împaratul 

încumetâ sa strabata acest obstacol din drumul sau. 

1 T. N . T r â p ce a, C/1eslitmea Ti mocca11!i, de N. A. Cons t a n
l l l l es c u, in 'I ransilvania, luna Noemvrie, 1942. 
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Dar abea ie9i din cetate, oastea sa fu întâmpinata de ploaia de 
sage}i a oamenilor ducelui din Branicevo, în slujba diruia se 
gâseau §Î mul}i Români. Dupa pierderi sim}itoare, cavalerii în
zaoa}i ai împâratului german izbutira sa-9i croiasca drum §i sa 
ajungâ la Naisus. 

Evenimentele care au urmat acestei întâmplari sunt bine 
cunoscute : rascoala Românilor §i Bulgarilor sub conducerea lui 
Petru 9i Asan, care a dat posibilitatea Românilor sa-9i exercite 
din nou însu9irile lor de razboinici 9i organizatori mult timp 
neafirmate de 9irul lung al navalirilor barbare. Regiunea 
·dintre Timoc §Î Morava intra 9i ea în cuprinsul împara}iei asanide, 
iar Biserica de aci, cu episcopiile dela Branicevo §Î Vidin, -
aceasta din urmà pàstorita înepoca lui Vasile Bulgarochtonul de 
un episcop român, - fura supuse arcl).iepiscopieii din Târnovo. 
Mai la Sud, la Vranje, exi~ta o altà episcopie a Românilor. In 
tot timpul domniei acestui împarat, Românii s'au bucurat de o 
cl,eosebita îngaduin}~. în detrimentul Bulgarilor, acordându-li-se 
o arhiepiscopie - în locul vechei patriarhii dela Ohrida, - sub 
jurisdic}ia careia intrau Românii din cuprinsul întregei Bulgarii a 
Jui Samuel, inclusiv cei dintre Timoc ~i Morava. 

Urmeaza o epocà relativ lunga în care numele de român e 
trecut sub tacere, de9i evenimente importante se petrec în re
giunea dintre Timoc §Ï Morava, ca desfiin}area statului fra}ilor 
cumani Darman §i Cudelin, pâtrunderea Sârbilor în acest }inut, 

,1 

la sfâr9itul sec .. XIII, etc., totu9i documentele vre~ii nu lasa po.: 
sibilitatea de a se constata existen}a Românilor. 

In ciuda mu}eniei §tirilor istorice §i a laconismului câ
torva acte de dona}ii ale btltrânului §i încercatului cnez Lazar, 
se poate totu9i deslU§i existen}a a doua sate române9ti, Mutu
lov}i 9i Bunei, al caro_r nume au ramas nesârbizate de catre lo
gofe}ii cancelariei sârbe~ti . 

La începutul secolului urmator, Românii apar din nou, de 
asta data în slujba lui Musa. Evenimentele s'au petrecut astfel. 
.Dupa sfâr9itul dezastruos al bataliei dela Ankara, unul din fii 
lui Baiazid, cel prins de Timur Lenk 9i purtat pe litiera în tot 
timpul razboaelor sale, gasi adapost 9i sprijin eficace la. Mircea, 
Domnul muntean, ,,marele erou necredincios", cum î1 califica 
un cronicar turc. Cu ajutorul lui Mircea, Musa trecu la Silistra 
~i înainta în Balcani, dar fu învins de fratele sau Soliman. Atunci 
s'a retras la Vidin, apoi în cetatea Goluba}, posesiunea lui Stevan 
Lazarevici ; în aceasta cetate Lazarevici îi acordà ospitalitate bine-
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it are. In ctirsul iernii anului 1410-14n, Musa strânse ,,mare 
11mltime de Români" , apoi împreunà cu Sârbii Desi:;otului La
~1\ r vici, el atacà ~i învinse pe fratele sâu. Evenimentele sunt 
1 lntate de un cronicar anonim, iar prezenta Românilor laolaltà cu 

rbii, î1 determinà pe istoricul sârb Agatanovici sa presupuna 
e~tia au fost în regiunea Golubat-Timoc. 
Din aceea~i epoca exista o altà mentiune despre Românii 

<1 ntre Timoc ~i Morava. In 1428 Giuragi Brancovici, confirmând 
f) tina celnicului Radici, îi daruia ~i satul Vlahilor Radivoevti, 
rn r unà cu satul Vlahilor numit Co~ama. 

Alàturi de aceste màrturii documentare trebue amintità 
1nstitutia cnezatului, care s'a perpetuat numai în tinuturile 

1 inei ~i Cliuci. In aceste doua tinuturi române~tî, cneziî aveau. 
d r pturi dupa ,,legea valaba ", asemenea acelor de pe litotalul 
ri lmatin, sau din regiunea Stari Vlah, . populate · de Români. 
(} aceea orice masurà pe care voia s'o ia ra~a din Vidin eu. 
11 vire la cele doua tinuturi trebuia sa fie cu asentimentul 
11 1 r doi cneZi români din Negotin ~i Cladova, altfel ea era nula 

n avenità. Demnitatea de cnezi era ereditarâ ~i confirmatà 
beratul sultanului . 
Deosebit de organizatia cnezialâ exista ~i cea a v.oinicilor. 

1l menea întàrità printr'un berat. Ea era o organizatie quasi. 
mlJitarà $Î era alcàtuita numai din Români. In schimbul servi-

11 tdui militar, alteori serviciului de jandarmerie mu celui de îngri-
t ri ai grajdttrilor sultanului, voinicii îinpreunà cu ~fii for, se 

lm urau de imunitatea fiscalà ~i juridica, fiiud j1ldecati dupa 
1 • 'Cl româneascâ. 

Existenta acestor institutii atestà o autonomie Jocala, a 
i expresie legiferatà s'a gàsit de cürând într 'un canun-name -

'< i de legi - din 1521, alcàtuit de Soliman Legiuitorul. Po
l 1 vlt acestei antonomii niciun Turc ilu avea voie sà se a~eze, sau 
111 ar sa treaca pti~ tinuturile Crainei sau Cliuciului, fàra o au -
t o lzatie specialà. Aceste douà tinutuii au fost cândva posesiuni 
p nale ale unei fiice de sultan, cu numele Ernina.' De aceea nu 

p rmis nimàriui sà încalce acele tinuturi socotite ca sfinte . Iu 
t sens vorbe~te tradijia, realitatea trebuie sà fi fost alta. 

1 r ptul românesc a fost înràdàcinat atât de puternic în cele 
1 u tinuturi, încât n 'a putut fi smuls de samovolnicia tut

ti, dimpotrivà ea a fost silità sà facà concesiuni ·; mai târziu. 
'l'u ii, dintr'o înaltâ ratiune de stat, 1-àu întârit în detrimentnl 

bilor, sau al Bulgarilor. 
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La sfâr:;;itul secolului XVIII, contele Marsigli, calâtorind 
pe Dunàre, la Portile de Fer constata cà pe ambele malud ale 
Dunârii trae;;te acela;;i popor care vorbe9te ,,rumuniset" (româ
ne9te). 

f,)tirile despre Românii dintre 'Timoc 9i Morava încep sa 
abunde începând cu sec. XVIII, odatà cu luptele de pe teri
toriul sârbesc dintre Austriaci 9i Turci. Unii dintre Români
de altfel foarte putini - sunt alaturi de cre9tini; îngro9ând nu
marul frey-corpus-urilor austtiace §Î acelea 'ale Banatenilor, ei 
Jupta contra Turcilor . Dar mai pumero9i sunt de partea acestor<;i 
din urma dela care au beneficiat detoleranta religioasa 9i auto
nomia administrativâ; aceste fapte i-au . determinat sa frater
nizeze cu Turcii 9i sa lupte nu nuinai împotriva Austriacilor, ci 
;;i împotriva Sârbilor venetici. 

Dintr'un raport al exarhului Maxim Radkovici catre mitro
polia din Beograd, precum 9i din altele sirnilare, cu privire 1a si
tuatia bisericilor de sub ju1isdictia mitropoliei din Beograd · 9i a 
episcopiei din Caransebe9, ne putem face o imagine destul de clarâ 
-despre situatia etnica din cuprinsul regiunei dintre Timoc 9i Mo
rava. Intre muntii Miroci . 9i râul Mlava populatia româneascâ 
era foarte numeroasâ ; sate mari, enclave 9i sate compacte se · 
întind pe tot cuprinsul regiunei delimitate. La Vest de Mlava, 
numàrul satelor române9ti scade, în schimb cele sârbe9ti 9i cu o 
populatie eterogenâ, abundà. Nu tot astfel se prezinta sifoatfa 
etnicà la Est de Miroci, în deosebi în Craina : în acest pntit' satele 
'bulgàre9ti - caci sârbe9ti nu sunt - strâmtorate de massa ro
mâneascà compactâ, abea mai pot duce o viata nationalà. 

De deosebitâ importanta este faptul cà satele române9ti, 
uneori 9i bulgàre~i, sau sârbe9ti, aveau preoti români, care aveau 
·<:arti româ11e9ti, procttrate din Tara Româneasca, unele vechi 
-datând din secolul XVI. 0 astfel de descoperire a fàcut-o re
numitul romanist german G. Weigand. Preotii sunt deobicei 
-dela mânastirea Hurez, alteori din Tismana, Bucure9ti, sau din 
Vidin. Deobicei ei nu 9tiu decât limba materna . De aceea ra
_portul exarhului Maxim se închee la fiecare mentiune a satelor ro
mâne9ti : ,,au carti române9ti, 9tiu numai române9te". 

Bucurându-se de autonomie, încà din primele începuturi 
ale ocupatiei turce9ti, beneficiind de însemnate scutiri fiscale, 
·ducând o viata religioasà sub oblàduirea preo}ilor consâbgeni, 
Românii dintre Timoc 9i Morava vor fi ostili revolu}iei sârbe9ti. 
De aceea Carageorge, eroul revolutiei sârbe9ti (r804---I8r5), va 
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' l ruge 13 sa te române9ti din Craîna al câror act de sedijiune 
1111· 1 ptttea tolera. Totu9î, unii dintre ei au luptat eu vitejie alâturi de 
Il u ul Vâlcu, eroul Crainei, iar aljii au servit cauza sârbeasca 
1 • • râmul diplomatie . Este deajuns sa amintim în acest setis 

•1 i iul lui Constantin Ipsilante, care a sugerat lui Carageorge 
f 'on iliultù sau Dirigent ideea de a solicita ajutor Ru~lor care 

· au în Principate. Exceptândconcursul diplomatie, Constantin 
1 p .Il nte le-a acordat Sârbilor însemnate cantitaji de alimente 

importante snme de bani. 
Ar fi inutil sa mai amintim alte menjiuni pe11tru secolul 
despre existenja Românilor dintre Timoc 9i Morava. Rea
etnica este vie 9i ea nu se poate ascunde. Ar fi o · gre9ala, 

mll 'l'. Georgeviei, în Kroz na5e Rumune, sa încercam aceasta. 
1 11 Uator ungur, care nu poate fi bannit de simpatie pentru 
1 om 11i, gase9te frumoase cuvinte de lauda despre Români, 

lupta îwpotriva tendinjelor de desnajio11alizare ale Sârbilor. 
In urma argumenteler istorice expuse socotim câ scopul_ 

11 •· fost atins : existenja Românilor între Timoc 9i Morava a 
11 t dovedita. 

Argumentul geografic, în deter:qtinarea vechimei Româ-
11 Io dintre Tîmoc i;;i Morava, este tot atât de persuasiv ca 9i 
1 1 i ·toric. . 

'J'inntul cuprius îutre Dunare, Morava, Timoc 9i izvoarele 
1• uia, · unde o cicatrice vulcanica marcheazâ sfâri;;itul Carpa-

1 lor, se înfa}i9eaza ca o unitate geografica bine închegata. Car
l' 1 Ç i, despâr}iji de Dunare, între Cazane i;;i Porjile de Fer, îna:..: 
nt za spre Sud pâna la masivul Râtani, umplând i;;i dominând 
1tlr aga regiune. De o parte 91 de alta, ei sunt î~cadraji de câmpii 

~i de râuri mari ca Morava 9i Timoc. 
Priviji în totalitatea lor, din l,ugoj i;;i pâna la Ni9, Car

pi pi Banatici 9i cei din Serbia se înfa}i9eaza ca o citadela izo
lnl . Astfel , spre Est, ei sunt desparjiji în Banàt de Carpa}ii 

l •1 idionali prin coridorul tectonic Or~ova-Caransebe~. iar în 
'I n :i ~i Craina sunt despar}iji de câmpie prin peretele inaccesibil 
IJrupt 9i înalt de 300 metri. In spre Vest , atât în Banat, cât i;;i 

11 Serbia, muntele domina câmpia prin înal}imi în medie de 
700 m. La Sud, Carpa}ii se curma în ulucul dela Derven. 

1,a aspectul unitar al Carpajilor de pe ambele maluri ale 
Dun rii contribuie ~i direc}ia vailor, care cad perpendicular · pe 
1 >1111 re , prelungindu-se peste fluviu paralel eu muntele. Faptul 
• l deosebit de important 9i el explica într 'o mare ~asura pu-
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tinta de conservare a elementului românesc a~ezat în aceste cu
Iuare de circulajie 9i de legatura dintr'o parte într'alta a Du
riarii. In timp ce Sârbii, sau Bulgarii veniti ·din Est sau Vest , 
n'au urcat muntele fiind opriji de abruptitudinea peretilor laterali, 
dimpotriva, Românii cuibariji în fttndoane sau zbeguri izolate,. 
au fost feriti din calea nâvalitorilor, sau de a avea contact eu. 
eiementele streine. In timp ce ascunzi9urile, pe care ·le ofereatL 
admirabilele fenomene carstice 9i care sunt mai abundente ca 
nicairi pe pamântul românesc, dau posibilitatea unui adapost 
neîntrecut, peneplena muntelui, tocit în decursul epocelor geolo:_ 
gice, oferâ spinari largi ~i domoale, pe care Românii au posibi
litatea ~a. circule încotro îi mâna nevoia, de-a curmezi9ul muntelui,. 
sau de-alungul lui, 9i în caz de ananghie peste Dunare. Pene
plena carpatica le-a asigurat o viajâ nu prea bogatâ, totll9i 
îndestulâtoare; facând pujinâ agriculturâ, pastorie sau pescuit, 
tra1nd sub egida · autonomiei turce9ti, care nu îngâduia ajciunui 
Turc sa se a~eze pe pâmântul sfânt al sultannlui, Rolll.~/s'a:U. 
perpetuat în ciuda vremurilor vitrege 1. ,,De aceea, tinutuf~~esta . 
conclùdea G. Vâ1san, mai mult ca oticare altul ascunde taina 
formarii " 9i conservarii poporului românesc'' . 

Identitâjii exterioare a Carpajilor, de pe ambele maluri ale 
Dunârii, îi corespunde 9i similitudinea · geologicâ. La Porjile . de 
Fier 9i la Cazane ea apare mai evidentâ ca nicairi aiurea. Nu: 
vom da amânunte asupra structurii geologice a Carpajilor, obiectul 
nostru fiind altul. Dimpotriva , ne vom opri asupra faunei, florei 
9i climei care contribuie deasemenea la uniformitatea geografica 
a jinutului carpatin dintre Lugoj 9i Poarta Derven. Ace9ti trei 
factori determinanji la definirea unei unitâji geografice sunt de 
acela9i tip, mediteranean, în cuprinsul regiunei pe care încercam 
s 'o ' schijam. 

Vipera eu corn trâie9te de o parte 9i alta a Dunarii. Ci
reZi de cerbi treceau nu de mult peste Dunâre, în Serbia, saLt 
de acolo la noi . 

In ce prive9te flora avém de remarcat prezenta nucului 
salbatec, a liliacului în acea9i stare, a smochinului, mo9molului 
9i chiar a migdalului atât de ginga9, care cresc de pripas în grâ
dinile jâranilor sau pe dealuri în locurile ferite de vânt. l\fontele 
niai pastreaza o specie rarâ de conifere : Tisa Pa.dina. 

1 Pe d rept cu.vânt spune 1. (;o ne a, in Car,Mtii hota r ·11al11ra l , p . C.u 

.,sunt regiuni , pe fa \a piimântului, unde liniile reliefului se imbina pardi anume, 
spre a construi p a t r ii". 
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Vita de vie, uneori altoità în dud, ca în Italia meridionala , 
1· mâne de multe ori neîngropata, fâra a degera. 

Ultimul argument în sprijinul tezei noastre - vechimea ele-
111 ntului românesc între Timoc 9i Morava - este concluzia re
v.11 ltnta din studiul faéut asupra vechimei satelor române9ti, sau 
1 11 ra procesului lor de închegare 9i asupra locului de origina 
ll l cuitorilor. · 

Cea dintâi concluzie care s'a degajat <lin aceasta cercetare 
itrmatoarea : constatarea unui numar de sate române;;ti, 

11 dnd din secolul XIV 9i XV. Astfel sunt Mutulovti, Bunei, Co
ma, Ge~nova, Corbova, Jdrela, Subotita, Jidova, Isacova, 

1 l oca, etc. Unele <lin acestea au disparut, altele se mai pa
za, dintre care abea mai putem distinge vreo ,,mahala" eu 

1mmele vechiului sat, deosebita de celelalte ,,mahalale" ale vene
t •il r. Astfel spre pilda, în pitorescul sat rotnânesc Jdrela, unde 

iul banatean se vorbe9te tot atât de frumos ca 9i. în orice sat 
Un Banat, exista o mahala cu nuniele ,,Coton'', reminiscenta a 

hiului ,,catun" românesc, în jurul caruia s'a alcatuit satul. 
menea cazuri nu sunt rare în regiunea dintre Timoc 9i Mo

v . Ba9tina9ii din aceste sate sunt · con9tienti de originea lor 
v he; au praznicele lor deosebite de ale celorlalti Români; 
tmt mai înstariti ; detin pamânturile cele mai fertile 9i nu se 
n ruscresc cu ceilalti. 

O caracteiistica a Românilor dintre Timoc 9i Morava o 
1• 11 ·tituie a9ezatile specifice lor, numite sala9e. Cine a cutreerat 
• t de putin tinutul Crainei, sau versantul apusean al muntilor 

lroci, este izbit dela primul contact cu satele române9ti de 
n \tltimea sala9eloL Ele sunt resfirate pe culmile netede ale mun
~il r, sunt ghemuite în fundoane, sau zbeguri, în9irându-se unul 
1tHlturi de altul, asemenea satelor transilvanene. E . nevoie uneori 
<l ore întregi pentru a fi pa~curse dela un ca pat la celalalt. 

1 ace este mai ciudat 9i demn de remarcat este anonimatul 
lor ; ele nu au nume proprii, ci se numesc simplu : sala~ . 

Hunt însa cazuri când sala9elor de pe munte le corespund satele 
<lin vai, sau din 9es; . acestea sunt sate în adevarata acceptiune 

uvântului în care locuitorii nu coboara decât în cazuri anumite, 
11d îi cheama autoritatile, când sunt la .mare anangbie, sau când 

vreun praznic. 
Sala9ul este întâlnit 9i în Banat, Transilvania, precum 9i la 

mânii din Balcani. Dar, pe când la ace9tia este un loc de 
ùdpost pentru vite, la Românii dintre Timoc 9i Morava repre-

23 
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zinta totul : adapostul vitelor 9i casa proprie, în jurul direia au 
o gradina, livada 9i jarina, care de bine de rau, produce atât 
cât sa le . satisfaca strictul · necesar.. . 

Cum a luat na9tere sâla9ul? 
Evolujia procesului de formare a sala9ului reprezintâ o 

1)agina de istorie din trecutul Românilor dintre Timoc 9i Morava. 
Explicajia acesteia arunca o lumina vie asupra trecutului întu
necat al Românilor din aceasta regiune 9i desleaga enigma lipsei 
numdor române9ti de sate. 

In vremuri de grea cumpanâ, jaranü români au cautat 
refugiu în munte, pe platforma carpatica, scrijelata 9i sfredelita 
de ape, constituind minunate locuri de adapost, numite foarte 
sugestiv fundoane sau zbeguri. Oplo9iji în aceste adaposturi na
turale 9i inacesibile navalitorilor pradalnici, 9i-au constituit 0 

casa de nuele 9i astrudimânt de frunze 9i pamânt. Cu timpul, 
aceasta ai]ezare a prins consistenja, durându-se· o casa mai te
meinica, la care s'au adaugat altele, prin venirea altor · bajenari 
din diferite parti. Astfel s'a constituit un sala9, fa.ra a primi.vreo 
denumire speciala. In timp ce elementele straine au format sate 
propriu zise, Românii sub presiunea streina, fie ea bulgareasdi, 
ungureascà, sârbeasca, sau tnrceasca, au durat sala9e fa.ra vreo 
denumire speciala. 

Dovedind vechimea Românilor în aceasta regiune se pune 
.în mod firesc îµtrebarea, daca Românii de astazi sunt urma9ii 
coloni9tilor romani, contop* cu Tracii 9i alte elemente etero
gene, sau au primit influzii etnice din îara Româneascà 9i Banat. 
Istoricii sârbi- in special Tihomir Georgevici - 9i cei bulgari -
în frunte eu Stoian Romanski - neaga orice urma de Români 
ba9tina9i; dimpotriva eruditul nostru geograf G. Vâlsan este 
împotriva acestei aserjiuni, fa.ra a aduce argumente suficiente 
în sprijinul tezei sale; în aparenja, argumentele istoricului N. A. 
Constantinescu ar fi mai persuasive, tott19i în cea mai mare parte 
ele. sunt nefondate 9i eronate. Aserjiunilor formulate de istoricii 
streini, istoricul nostru opune realit~tea demografica a Bana
tului, care a1ata o natalitate excepjional de redusa 9i în conse
cinja incapabiia de un excedent de populajie. 

Adevàrul este însà la mijloc. Un numàr de Români ba9-
tina9i, imposibil de precizat, a existat întotdeauna, peste care 
au venit loturi sporadice din Oltenia, Banat, Ardeal, precum 9i 
din alte pàrji, din Macedonia de pilda, care a împrospàtat 9i a in
tàrit vitalitatea celor asaltaji mereu de valuri de metana9ti sârbi, 
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tu bulgari, veniti din diferite parti ale Peninsulei Balcanice, 
<l r mai ales . din Sud, din regiunea :Macedoniei, Sangiacului 9i 
Novi Bazantlui. Deseori ace9ti ry1etana9ti au trecut în Banat, 

Hl 'f'ara Româneascà, cum e cazul celor douasprezece mii de 
llulgari <lin timpul lui Vlad '.J'epe9, sau a celor câteva mii din 
v mea lui Mihai Viteazul. Asemenea cazuri mai pot fi citate, 

r caracterul fluctuant al populatiei dela Dunare a fost demon-
nt în corpul lucrarii. Dunârea n 'a constituit niciodata un ob

ol în calea cuiva, dimpotriva e un drum fara pulbere, pe 
1• 1 se poate circula u9or 9i peste care odinioarâ se trecea eu mo-
11 0 ·ila, iar în zilele noastre eu 9eici u~oare. 

Eminentul geograf sârb Jovan Cvijié, preocupat de exodul 
lt• populatie sârbeascà din spre Sud spre Nord, a stabilit eu 

iziune de savaut diferite curente de migratiu~e; unul din 
1 ' t a a populat tinutul dintre Timoc 9i Mora va. Metana9tii 

r1 i au venit aci în diferite epoci , începând eu sfâr9itul tragic 
1 1 înfrângerii dela Cosovo 9i culminând eu anul 1690, anul marei 
111 g.ratii. Dar în timp ce Sârbii 9i Bulgarii s'au a~zat în câmpie, 
11 l\IUai pe alocuri urcând dealurile, Românii au ra mas sta pâni 
p • ulmile muntilor, pastrându-le ani de-a-rândul. 
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CHARLES DE PEYSSONNEL 

Cu acela9 nume ·de botez, cei doi consuli ai Frantei în 
i nt, Peyssonnel - tatal 9i fiul - au reprezentat o jumatate 

c~ veac, în plin secol al XVIII-lea, interesele comerciale 9i po
l!tice ale patriei lor în cuprinsul Imperiului otoman. Fiind oa-
111. ni învatati 9i iubitori ai trecutului, eu pregatire speciala de 
:rheologi, preocuparea, însemnarile 9i studiile lor sunt o con

!. ibutie la istoria timpului 9i locurilor unde au trait. 
Legati de evenimentele la cari au participat prin calitatea 

1 r oficiala, marturiill" documentare conservate în arhive ar con
titui suficient material pretios pentru prezentarea acestor dou[ 

,i) rsonagii în cadrul unui studiu mai amplu. 
Cum misiunea lor i-a purtat pe tot cuprinsul Imperiului 

c oman, Principatele române i-a interesat în mod deosebit sub 
1 f rite forme astfel ca, daca însemnarile fa.cute de ei au un in

t. r s general pentru întreg Sud Estul European, unul special 
U ·onstitue pentru îarile dunarene . 

• • • 
Charles de Peyssonnel-tatal este un marsiliez care, nascut 

11\ urile Ronului exact la începutul veacului al XVIII-lea (1700). 
inchis ochii la Smirna în 1757, in exercitiul functiunii de con-

11 al tarii sale. Arheolog francez bine cunoscut," Peyssonnel î9i 
r seaza pe scurt biografia într' o scrisoare pe care o trimite din 
1 nstantinopol, eu data de IO Iulie 1737, marchizului de Cau-

111 nt la Avignon 1• Din acele câteva rânduri aflam ca a stu-

1 . .... Je ne dois pas vous dissimuler, Monsieur, que j'ai étudié les belles
r s jusqu 'à 19 ans ; en 1720 j ' ai servi ma famille malade de la peste [à 
• ellle] ; j'ai étudié le droit , jour et nuit j·~squ'en 1723 , je suis entré dans 
nrrière du ba rreau en 1724, et m 'étant marié en 1726, j 'ai travaillé jusqu'en. 

1 7 .5 à gagner le pain de m a .femme et de mes enfants. Ou m'a tra nsplanté 
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diat literele pâna la vârsta de 19 ani, apoi dreptul pâna la 23, 
înscriindu-se în anul urmator in barou. Casatorit in 1726, a fa.eut 
avocatura pâna în 1735, când a fost numit secretar de amba
sada la Constantinopol, pe lângâ marchizul de Villeneuve. 

In razboiul care urma sa se declan~eze dupa un an, între 
Turcia pe de o parte ~i Austria unita eu .Rusia pe de alta, ac
tivitatea diplomatica a lui Villeneuve, ca reprezentant al unei 
;:ari mediatoare, va lua o importa;n}a de primul plan 1 . Peysson
_nPl, venit eu gândul de a consacra tot timpul ·sau liber studiului 
antichitâ}ilor grece~ti, a fost de la început întrebuin}at în aceste ' 
-preocupari ale ambasadorului. La 24 Mai 1738, când Marele 
Vizir a plecat la Adrianopol sa dea ultimele dispozi}ii pentrü 
campania viitoare, secretarul fran.cez fâcea parte din suita lui, 
-<lèghizat în ofi}er turc, eu musta}à lunga ~i eu turban. Felul 
de via}a pe care-1 ducea în tovarà~ia colegilor sai orientali î1 în
fà ti~eazâ el într' o scrisoare câtre ace la~ marchiz din Avignon 2• 

Dotat eu o inteligen}a pàtrunzàtoare ~i eu pasiune pentru 
1ucru; Peyssonnel a avut o însemnatà contribu}ie în discutarea 
de câtre delegatia turca a prbpunerilor de pace, venite de la 
curtea din Viena prin intermediul Frantei 3 • 

Pe timpul negocierilor de pace de la Belgrad, Peyssonnel 
.a îndeplinit rolul de_ interpret al ambasadei, post de mare im
_portan}â, ca unul ce este depozitarul tuturor secretelor ~i al 
raporturilor eu autorita}ile otomane 4 • In aceastâ calitate a eu-

-en 1735 à Constantinople, où me :voici pLngé dans le détail prodigieux du-
-secrétariat et de la chancellerie de cette ambassade" (Bibliothéque nationale, 
_'\Ifs. N. Acq. fr. 6834, fol. 73). 

1 Cf. a noastra Co-nt~ibuJie la Ist or-ia ptlci'i de la Belgmcl, Craiova, 1935, 
-passim. 

2 Mol ement couché sur des tapis , il faut bon gré, malgré, que je goute 
le repos oriental, qui fait les délices de ce pays : ma beatitude serait parfaite 

·si j'étois accoutumé à fumer. Je ne suis hereux qu ' à demi : je prends k 
<:afé sans sucre. M:on valet m 'en apporte d'heur& en heure; je n ' ai qu'à frap 

per dans mes mains ; c'~st la clochette avec laquelle les musulmans appel'.esit 

leurs valets . Je cloche comme eux et suis habillé de même (12 Mai 1738. Do
cument în colectia Ch a r 1 es Sc h e fer, citat de A . V a 11 da l, Une am
-bassade fra11Çaise en Orfriil sous Louis XF, Paris 1881, p. 322) . 

3 Vandal. op. cit., ib·idem.-Cf. ~i I-Iurmuzaki. Doc. Supl. 1 1, 

-p. 520, Nr. DCCLIX. 
4 Iri scrisoarea de la 23 M!rtie 1739 el zugra ye~te în felul urmator rolul 

interpretului ambasadei : ,.Autour de l'amba~sadeur se groupent des autorités 

-diverses. Son principal lieutenant est le drogman de France, dont l'importance 
-dépasse de beaucoup celle des sccretaires. Intermédiaire obligé de tous nos rap- ' 
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HC s ut pe Alexandru Ghica, Marele Dragoman al Portii ~i fra
Domnului Moldovei, care dupa expresia lui Peyssonnel era 

,,·1 chef de sa nation et le premier esclave de la Porte" .1 Peys
' onnel spune mai departe cum Ghica se bucura din partea com-. 
mtriotilor sai de un respect aproape suveran, cum · mini~trii 
tt ci î1 consultau în mod familiar ~i-1 initiau în toate planurile 

11 secrete, dar în acela9 timp il obligau sa suporte ca nimeni 
ul duritatea nemultumirilor 9i a nedelicatejei lor 2 .• 

Ajuns în strânse relatii eu Marele Dragoman 9i solicitat 
<1 marchizul de Caumont sa se intereseze de genealogia fa
mUiei Mavrocordat, care acum ajunse~ a fi cuonscuta §i în 

usul ·Civilizat 3 , Peyssonnel a vorbit despre acest fapt lui 
l •xandru Ghica . Marele Dragoman flatat de curiositatea inter

utorului sau, i-a trimis corpul de cronici inoldovene~ti, al
. t llit, din indemnul lui Grigore Ghica, de catre Alexandru 

miras în greaca moderna, pe care Peyssonnel va cauta apoi 
-1 traduca în frantuze9te 4 • 

Incheerea pacii de la Belgrad, care va aduce lui Peysson-
11 1 o pensiune <lin partea lui Ludovic al XV-lea 9i titlul de 

1w r ts n veè les autorités musulmane3, dépositaire de tous nos sec~ets, le drogman 

~ ,. le nerf des affaires" (citat de Vandal. ibidem, p. 39.,.-40). 
Cà numele lui Payssonnel era destul de cunoscut printre Turci ne atestà 

~ I meuiiunea din scrisoarea doctorului Guys din Lyon, data ta din Ciorlu, 13 
l unl 1744, care càlàtorind de la Constantinopol la Sofia, in satul mentionat un 
'1' 11r i s ' a adr~sat in frantuze~te. Acesta invàtase limba· lui Voltaire fiindca s.u
l'lH .. vingt ans le roi de 'France sous ses galér.es". 9i Guys continua : ,. Il m'a 
tl mnudé des nouveLes de la guerre, et de M. Peyssonnel, qu'il a vu quand 

. ile Villeneuve est venu ici, a.lant à Belgrade". (Gu y s , Voyage litterafre 
il ~ ln Grèce Paris, 1783, t. II, p . 318). 

· 1 Scrisoarea lui Peys ·:onnel càtre marchhnl de Caumont din 18 Mai 

17 8, datatàdin Sofia : .... .,j'ai à coté du moy le Drogman de la Sublime Porte ; 
11 ' s t un Grec moderne; Je chef de sa nation et le premier esclave de la Porte,. . 
/l lllliol/1é1ûe nationale,. ms. 6834, fol. SI ). 

2 A. V a n da 1, op. cit. , p. 378. 
3 Cf. a noastrà PùLtica orientald fra11cezd ~-i Tdrile române fo secolitl al 

.' Vl ll-tea, Buc. 1937, p . 342-345 ~i idem, B ,iblioleca domneascd a Mavroco1·-

tfo / i fo r, Buc. I940 , p . 5. , 
4 Constantinopol . 24 Ianuarie 1739· Peyssonnel càtre marchizul de Cau

lll0 11t , .care 1-a intrebat dacll Alexandru Ghica apart'ine farniliei Mavrocordat : 
,.,,. J,n v otre m'a donné la curiosité d 'approfondir la généalogie de cette famille ; 

J' 11 uy parlé au drogman , qui flatté de ma curiosité, m 'a envoyé un manuscrit 

Il l{rec vulgaire, qui contient l ' histoire moderne des principautés de Valachie 
l Moldavie ; j'ay prié un religieux, versé dans le grec vulgaire, cle tradnÛe 
ounage" .. . (Bibl. Nat. ms. n. ac. fr. 6834, fol . 9I-92) . 
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conte oferit de Papa, va da Turcilor ocazia sa revina asupra 
onorurilor cu cari au înconjurat pe Ghica 9i sa~i taie capul, pe 
motivul c'ar fi fost banuit de întelegere secreta cu Ru9ii 1 • 

Corpul de cronici moldovene9ti a fost pentru Peyssonnél 
o achizitie potrivita eu preocuparile lui de predilec}ie 9i de 
care se va îngriji nu numai sa-1 vada tradus în fran}uze9te 2, 

dar sa-1 studieze atât el cât 9i fiul saÛ3 9i apoi sa-1 trimeata 
în colectia Bibliotecii regale din Paris 4, unde era a9teptat de 
catre conducatorii acelei institu}ii 5• 

1 Cf. a noastra ContrûmJie ta ütoria paci·i dela Belgrad, Craiova 1935 ' 
pp. 50-51 N-rele 40-4r. Pentru legliturile lui Peyssonnel cu Grigore Ghica , 
fratele dràgomanului ucis, mazil la ConstantÏllopol, mentiuni în Hurmuzaki, 
doc. Supl. ! 1, p . 573 ~i 574. (DCCCXXVIII ~i DCCCXXXl). 

2 Acest manuscript .,fut traduit en grec vulgaire à Ghiassy· en 1729 par 
le Si;egneur Alexandre Amira de Smirne . ... et de ce dernier idiome a été mis 

en français par N'icolas Génier, aussi de Smirne, cy devant honoré d 'un employ 
dans_ la· Bibliothéque publique de Sa Majesté très chretienne à Paris. A. An
gora, MDCCXLI" (C'itat de C. C. Giurescu, Les manuscrits roumains de la Bi 
bliothégue Nationale, in Revue Historique du S. E. Européen, 1925, p. 54) . -
Când Peyssonnel, in Martie l7,oJ8, va trimite. o dare de seama a sumelor in
trebuintate în cumparare de manuscrise , va nota: .. II. 1742. May 3. Au Sieur 
Génier, pour traduction du manuscrit 

0

de l 'histoire de Moldavie, qui sera en
voyé ... 137.60 piastres " . (Affaires· Etrangères, correspond. consulaire, Smirne, 
vol. 10). 

3 Dupa t•aducere, manuscrisul va mai ramâne un deceniu în mâinile foi 

Peyssonnel. Pe exemplarul grecesc al a!!estei corp de cronid este înstmnana : 
.. Envoyé par l\IJ;. Peyssonel (sic) et remis par M. Mario. Le 1-er de juillet l 752". 
(Ha se, Notice d'un manuscr·it de la Bibl-iothégue du Roi , contenant une histoire 
inédite de la 1Vloldavie .. ., în Notices des manuscrits, t. XI , Paris, 1927, p . 274) ; 
iar pe traducerea franceza este notat : .. ce manuscrit vient du Cabinet de& 
livres de Versailles; il a été envoyé par l\IC Hardion à Mr. Le Fevre qui me 
l'a remis le 19 novembre l76r. Bejoi" (C. C. Giure~cu, op. cit. p. 54). Fiul sau 
va studia acest manuscris, dupa propiie marturisire; pentru lucrarile lui asupra 
Principatelor romane. (Cf. 11i Rase, op. cit. p . 275, 284). 

4 Abatele Sallier ,,De la Bibliothéque du Roy ce 15 juin 1748" scria : 
.. La traduction de l'histoire de la Molda,•ie· doit nous être envoyée, comme le 
promet M'.r. Peyssonnel" (Aff. étr. coresp. Cons11lofre, Smyrne. vol. lO). 

5 La 30 !unie 1748, Maurepas, ministrul marind, scria din Versaille& 
catre Peyssonnel : ..... Je compte que vous aurez remis l'histoire de Moldavie au 
Sieur Armain [secretar al regelui pentru limbi orintale] qui l'apportera en 
France avec les autres manuscrits" . (Archives J:\'ationales. B 7, 188 Marine, fol. 
149)-_- La 25 August acela~ an, Peyssonnel raporta din Smirna lui 

0

M'.aurepas : 
..... J ' ai encore en main le manuscrit-grec de l'histoire de Moldavie et _de la tra
duction que j'en ay fait ~aire; je l'enverray avec quelques manusclits grecs et 
armeniéns qui me restent de ceux que j'avois achetés" (Correspondence Con
sulaire, Smyrne, vol. 10). 
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Iuformajii privitoare la activitatea lui de arheolog se ga-
sc în scrisorile prietenului sau, docto:tul Guys. Acesta relateaza 

·tt a descoperit o inscripjie pe una din porjile ·Bizanjului, al 
·ttrei cuprins 1-a comunicat cavalerului de Fawkner, ambasadorul 
nglez la Poarta-~i lui Peyssonnel, care fücâr.d aceea9i plimbare 

~i prietenul sau, e:Jind pe poarta Adrianopolei pâna la Edi-
ule, a dat o descriere foarte instructiva pentru calatorul ce vrea 

unoasca exact capitala Turciei. Descrierea comunicata de ' 
. ) yssonnel, Guys o triniite contelui de Caylus 1 . Cu alta ocazie, 
Ouys menjioneaza ca Peyssonnel i-a explicat figurile de pe o 
1110.rmura antica 2• Pentru lectura lucrarii lui despre calatoria 
1 Cyzique, Peyssonnel este rasplatit eu o sc.risoare de admi-
r tie din partea prietenului sau a. Cu a:celea9i preocupari face 
•ll.l!l.torii în Arhipelag 4• 

Ambasadorul francez la Poarta, Castellane, catre sfâr9itul 
t giului sau în Orient, relateaza, într'o scrîsoare, contelui de 
a.ylus 5, ca Peyssonnel a continuat cercetarile pentru descoperirea 

1 monete orientale, cautate de Biblioteca regala, apoi medalii 
i inscipjii. Pe baza tmora dintre aceste medalii a stabilit un 

1 ., J e vous ai promis , :àlfonsieur, l'inscription que· je découvris, il y u. 

~111 Jques années sur une des portes de Constantinople. Je la conimuniquai dans 

temp s à M. _ le chevalier '.Fawkner ambassadeur d'Angleterre [1735-r746. 
lntrerupe în 'r742] et à M: de Peyssonne!. Ce dernier ayant fait le même pro-
111 nade que moi, en sortant par la Porte d 'Andrinople, jusqu 'au chat.eau de 

pt Tours, en a fait' une description instructive ·pour un voyageur qui veut 

onnoitre. exactement Constantinople . Il a bienvoulu me communiquer son écrit 
t j'en extrais l 'explication qu ' il a donnée de l'insctiption dont-je parle. Ainsi , 

j u 'auroi que le merite de la découverte et vous devres l'inteÜigence du mom-

111 nt à. M . de Peyssonnel que je vous laisse parler à son tour " . Urmeazli des
n!e rca . G u y s, Voyage litterare de la Grèce, Paris , 1782 , t . II, p ·. 11). 

2 .,Je n'explique pas autrement le dessin d'un :marbre que M. Peyssonnel 
lil 1 [ l c~mmuniqué, et qu'il a depuis envoyé à M. le comte de Caylus, pour eu 
ota er son Recueil d'Antiquités" (Ibidem, t . I , p. 245). · 

3 , , Je me suis chargé, mon cher maître - scrie Guys - de vous commu

niquer ce q11e nous avons observé, le docteur Makenzie et moi, à la pnmèrei 
lt hue de l 'agréable relation de votre. voyage à Cyzique" (Ibidem, II, p. 18). 

· "' In 1748, Peyssonnel, împreimli eu Guys Ili un Tiniot, clillitoreau pe o 

ml 1l navli suedezli, care a e~uat pe insula Andros (Guys, ibidem, II, 92-93). 
( uys a · dedicat lui Peyssonnel jurnalul sliu de clillitorie de la ConstanUnopol 

Il &fia, efectuata in 1744 (Ibidem, II , 244). 
5 Privitor la acest personagiu sli se vadli ·cartea lui S. Rocheblave, 

tsai sur le comte de Caylus, Paris 1891 in so. 
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nou sistem asupra cornologiei regilor din Bosfor 1 . Tot ce a lu
crat pânà atunci, a expediat la Paris fiului sàu care, dupa ce 
va trece totul pe curat, va prezenta lui Caylus 2 • Acesta este 
rugat de Castellane sa propunà pe Peyssonnel ca membru al 
Academiei de Inscrip}ii, daca lucrarile primite vor capata apro
barea sa. Referitor la meritele candidatului,- ambasadorul adauga 
ca depàrtarea de placerile vietii ~i o mare obi~nuin}a de a 
munci l'au fa.eut capabil sa îmbine, prin stâruin}a sa îndelun
gata, gustul pentru preocuparile de specialitate eu zelul ce 1-a 
aratat în exercitiut'îunc}iunii pe care o de}ine a. 

Pentru onoarea-de corespondent al Academiei de Inscrip}ii, 
la care Peyssonnel }inea a~a de .mult, se adreseaza personal.con
telui de Caylus, în anul urmator 4 • Aceà.sta distinc}ie o va avea 
prin grija protectorului sau, care în anul 1752 ajunge pre~e
dinte al susmen}ionatei institutii 0 ~i prime~te de la Peyssonnel 
rapoarte care sa confirme Academiei activitatea noului ei 
asociat 6 . 

Dupa venirea lui Pierre Puchot Des Alleurs la conducerea 
ambasadei franceze din Constantinopol, Peyssonnèl este numit, 

1 , , Parmi les médailles, il . en a ~ entr 'autres, neuf des rois de Bosphore, 
dont les ép:iques suivies lui ont donné lieu de faire une dissertation qui éta
blit un nouveau système sur la chronologie de ces princes; enfin il a acquis 
divers marbres dont ou peut tirer des inductions i11térressa~1tes pour l'éclahcis~ · 
sement de divers pomts historiques". (Sevin, Lett'l'es sur Co11stantin.ople, Paris,. 
1802, p. 55). 

2 , , Il a déjà profité de.s occasions qui se sont presentées pour faire passer 
ù Paris, entre les mains de son fils, la minute de ses re'.ations et Disertai:îons, 
pour qu'il ait l'honneur de vous les presenter, après qu 'elles auront été mises 
au net" (lbidem) .-

3 ••. .,Le Sieur Peyssonnel se croira au reste al; ondamment recompensé 
des soins et des dépenses qui lui o~t occazionné ces recherches si sa bonne. 
volonté peut lui meriter l'honneur du votre aiiprobation et la correspondance 
avec l'Academie de Belles-J,ett :es et Inscriptions" (Ibidem, p. 56). 

4 Constantinopol, 5 Ianuarie 1747· Peyssonnel câtre Caylus. ,.Monsit:ur, 
j'ai été informé par M'.. de Guys, que M. le Comte de Maurepas vous avait-fait 
remettre trois dissertations de ma façon, qui lui avaient été adressées par !li. 
le comte de Castellane et il m'a fait esperer que si ces essais avaient rappro
hation de l'Académie des Belles Lettres , ils pourraient me proc11rer l'honne1u 
de sa correspondance" (Ibidem, p. 57). 

5 Peyssonnel catre Caylus la 20 August 1752 : ,, Je vous ai retr0uvé dans 
le.s gazettes, à la t~te de l 'Académie" (Ibidem, p. 61). 

4 Caylus catre Peyssonne1 [sfâr~itul anului 1752] .. . .. Au· reste, je n 'ay 
rendu compte qu 'en général de ce que vous m 'avez mandé, à l'Acadé1nie, 
pour prmwer que vous entretenez la correspondance" (lbide.m , p. 72). 
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in 1747, consul la Smirna, post pe care-1 va ocupa efectiv de la 
1748 pâna la sfâr~itul vietii. 

Modul în care s' a achitat de aceasta misiune a facut sa-i 
-reasca prestigiul personal într'atâta, încât, în toamna anului 
1754. când moare res Alleurs, guvernul din Versailles, pâna la 
mmirea unui titular, a încredintat conducerea ambasadei con-

.sttlului de la Smirna, pe care cuno§tin}ele ~i priceperea il in
Hcau la acest post mtti mult decât pe ori care alta persoana 

«:tin lumea diplomatica §i , consulara a Frantei în Levant. 
Sosind la 22 Februarie 1755 în Constantinopol, Peyssonnel 

va avea delicatetea sa lase mai departe girarea ambasadei se
retamlui Peyrotte, el pastrând -incognito pânà la sosirea lui 

Vergenqes, noul titular, care între timp fusese numit 1 . 

Epuizat de munca §Î CU sanàtatea ~ubrezita 2, _ Peyssonnel 
moare la Smirna, la 16 Mai în 1757, în mijlocul cartilor sale 
1>e care le-a adunat eu pasiune 3, împreuna eu multe piese ar
.h ologice, culese în desele sale caHltorii prin ora~le Asiei Mici. 
ln una din aceste calatorii a întâlnit pe Bonneval-Pa§a, sur-

hiunit de Turci în satul Kostamuni din Anatolia, la o suta zece 
1 ghe deparfare de Constantinopol, despre care fapt a lasat re
lutii interesante 4. 

Rezultatul excursiilor sale §tiintifice este consemnat într' o 
rie de scrisori 5, memorii ~i dizertatii asupra antichitatilor ~i 

•omertului eu Orientul 6 • 

1 .. Il a ura scrupule de lui retirer la gérance de l'ambassade et prefcra, 
11 1· c 1tne louahle abnegation, garder l'incognito jusqu 'à l'instaUation definitive 
<hl s ucc<!sseur de :M. des Alleurs" (B on ne Y i 11 e d e :M ars a n g y, Le 

'/11·val-ier de Vergennes, Paris, 1894, t. I , p. 134). 
2 · .. :Mais si ce serviteur dfroué an:dt été jadis mélé aux grandes affaires 

t s' en étoi t montré capable, l 'âge et la maln<lie J'nyaient fatigué''. (Il>idem , 

1» 122). 
3 ln,scrisoaren catre marchizul de Camnont, datatà din Caneea 16 :Martie 

17ô2, Peysso1111el fiul spune : ..... :Mon père m 'a laissé une bibliothéque choisi,· 
tassez n()mbrense" (8 e v i 11, Letfres sur Consta11ti11ople, Paris , l 802, p. 75). 

4 Fragmente din a ceste informa tii se gasesc citate de A . Y a n d a l, 

op. cit. \>P· 355-356. 
ll-câteva din aceste scdsori sunt publicate in cnlegerea S e y in, L t llres 

111• Constantfoople, Par;s, l 802. 

6 In memoriile Academiei cle inscripiinni se gase~te publicata diserta iïa 
lld asupra regilor din Bosfor ; in memoriile Acaderniei din :Marsilia se afla pu

ll nt o colectie a cl\llltoriilor snle in Levant ~i elogiul mare!}ahtlui de Villars. 
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* * • 
Charles de Peyssonnel-fiul, nascut în I727, a venit în Orient 

la vârsta de opt ani 9i s'a format, eu siguranta, pentru vii
toarea lui cariera, în §Coala speciala pe care Statut francez o 
întretinea pe lânga ambasada din Constantînopol 1. Mo§tenincl 
de la tatal sau gustul pentru arheologie, a facut in tinerete ca
latorii în Asia-Mica pentru descoperirea de monumente antice 
l)Î a cercetat în special Sardes 2• Insa, cercetarea popoarelor din. 
jurul Marii N'egre ramânându-i preocuparea constanta pentru 
aproape tot restul vietii, a debutat in literatura istorica eu un 
studiu asupra turburarilor din Persia §i Georgia, unde preci
zeaza ca la nordul acestei din · urma tari, un trib tataresc a 
pastrat numele vechilor Cazari 3 . .,,,,-

Pe baz.a pregatirii, a priceperei §i a increderei pe care o 
inspira ministrului de marina Rouillê, la propunerea lui Des. 
Alleurs, Peyssonnel este numit în 1753 consttl francez în Cri
meea, unde curiositatea lui intelectuala va avea eu ce sa fie 
întretinuta. 

Imediat dupa luarea postului . în primire va cauta sa se 
documenteze pe teren, verificând eu liai-ta în mâna configuratia 
tinutului 9i numirile de localitati, dar constata ca cele doua haqi 
ruse9ti ale peninsulei, ridicate din ordinul tarifl.ei de câtre ge
neralii Munich 9i Lazzi in timpul razboit.ilui din 1736-39, nu 
i-au servit la mare lucru : a fost obligat sa recurga pentru 

1 Pentrtt ,.Ecole des jeunes de langue" a se vedea D eh e ra i n , Or-ien
talisies et antiquaires, Paris 1928, p. 5-6 ~i a noastra Politica orirntald fran
cezd, p. 54. Totu~i în 174·6, când Peyssonnel avea 19 ani, se gasea la Paris , 
cum reese· dintr'o sciisoare a lui Castellane catre contele de Caylus. (CL 
S e vin, L ettres sur Constant inople, p . 55) . · 

2 Iu raportul pe care-1 trirnîte Academiei de Inscrip~ii în 1762, Peysson
uel spune : ,.Feu mon père m'ayant permis et même ord01111é en i 750 de faire 
une petite yoyage dans l 'Asie Mineure, pour la recherche des monumens anti
ques, je ·partis de Smyrne le 15 Septembre" ... (Obser.vat ions histori'lues et géo
graphilJues sur les peHples barbares qi1i ont habité les bords du Danube et du 
Pont-Euxin Paris . l 765 , p. 243). . 

3 ,.Il y a cependant encore au ilord de la Géorgie une tribu de Tartares 
qui a conservé le nom de Chaza res ; Adil-Schah, success~ur de Thamap-Kculi
kan, combattit contre eux au commencement de son regne; j'en ai parlé d~ns 
la seconde partie de mon essai sur lesr trubles de Perse et de Géorgie, im
primé à Paris en 1753 "· (Pe y s sonne l , Observations historiques, p. 80) . 
Pentru celelalte lucrari ale lui Peyssonnel sa se va da ~i Ch . B e ri d z é, 
La Tragédie d'un e nat ion (la Géorgie) , Paris, 1927. 
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easta la o harta turce.asca, mult mai exacta din toate punctele 
cl vedere 1 • Tot pentru a se informa cerceteaza vechiinea ·a9e
zàrilor române9ti de pe Nïstru 2, viziteaza Moldova, 'J.'ara Ro
mâneasdi 9i hotarele Transilvaniei 3, cautând sa adune mate.
rial pentru lttcrarea lui de seama asupra popoarelor barbare care 
' llt locuit la gurile Dunarii 9i pe tarmul Marii N'egre 4, unde, între 
.informatiile verificabile noteaza 9i curiozitati, ca aceea eu diploma 

riginala data de califul Mohavia 5.' 

In acea vreme, Domnii principatelor române erau strâns 
l ·gati de activitatea dl.plomatiei franceze îu Orient, atât prin 
·ontributia secretarului François Linchou, eu caracter semi
ficial, în slujba lui-· Constantin Racovita, cât 9i prin ideµtita
ea de vederi între politica otomaua 9i aceea . a lui Luçlovic al 
V-lea eu privire la soarta Poloniei e. 

Din Bucure9ti, la 27 Septembrie - 3 Oct. 1755, Linchou 
ria lui Vergennes ca, date fiind une.le stari de lucruri nela,

murite, Racovita a trimis în Crimeea un Polonez, cunoscator în 
1 artea locului, ca sa aduca informatii juste. I-a dat o scrisoare 
. Mre Peyssonnel 9i i-a recomandat sa dea a întelege cà trimisul 
ur fi fost expediat din Polonia 7• Raspunsul de la Peyssonnel, adre-

1 ,,J'allai eu Tartarie en r 754, muni de deux cartes de ce l'ays-là, drés
K •es par ordre de ! ' Impératrice de Russie , lors de la dernière guerre des Russes 
, ~ v ec les Turcs ; et tirées d 'après les originaux, levés sur les. lieux par messieurs 
1 s généraux Munich et Lazzi ... il nLe fut impossible de 1u' y reconnaître ... Je 
ius obligé de recourir à une carte turque, infiniment exacte à tous égards" .. . 
! l' eyssonnel , Observations histo1·iques, p. 93). 

2 ,,Toutes les places qui bordent la rive méridionale du Dniester, depuis 
on embouchurè jusques à llender, sont des Yillages 'et des burgs bâtis nou

, · e ll en~ent par des Moldans sujets du Khan des· Tartares . (Ibidem, p. 149). 

3 ,,Dans un yoyage que j'ai fait depuis en Moldavie, en Walaquie et 
, ur les confias de la Transilyanie" (Ibidem, p. 12). 

4 ,,E n r755, feu mon père, en m 'adrernant à Bakcheserai, où je me trou
\' Ois a lors , quelques m~tériaux que je lui !tYais démandés pour travailler à cet 
1rnnage" (Idem, Observations histori':jiies, p. i2). 

5 ,,En 1755 , lorsque le khan voulut augmenter la capitation de chré
tiens , les Arméniens de Bakchesaraï me montrèrent un diplôme original en 
11 rab 'e du K~liphe Moada, qui regloit la perception de ce droit , mais qu'ils 
produisirent inutile1ne11t" . (Ibidem, p. l 08). 

6 Cf. Politica or·ientllla f ran.cezd, passim. 
7 ,, Je luy ay re1nis une lettre pour le consul nio~s. Peyssonnel-scrie 

J, inchou - et il luy a été recommandé de faire semblant d 'avoir été expédié 
4]e Pologne . Si yous ê tes , Monseigneur, déjà informé au yray de ce qui se passe 
~ u Crimée par des lettres du dit consul , vous (\ll!es ·la bonté de nous en 
fo ire par t " (Fi 1 i t t i , L ett res el extrai ts, Buc. 1915 , p. 149, ~·r . CXIX). 
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sat lui Racovi}à, satisface numa1 in p~rte dorin}ele curtii din. 
Bucure!}ti -!Ji aceasta o comunicà Linchou lui Vergennes 1. 

In ,,M énioire sur l'état present de la Petite T artart"e", redac
tat în cursul anului 1755, Peyssonnel vorbe;;te ~i de tributul 
anual pe care Domnii principatelor il plàtesc Hanului în mo
mentul urcàrii lor pe tron, trimis în bani ;;i în natur~L Pe lângâ . 
aceasta, cereri continui sunt mereu satisfâcute de càtre Dornni, 
de teama de a nu fi mazili}i printr'o simpli'i reclama}ie a B.11-· 
nului la Poarta 2. 

Când Racovita va trece în scaunul de la Ia;;i (1\fartie 1756), · 
se va institui o legaturà po;;talâ între Moldova ~i capitala Ha
nilor din Crimeea, unde, dupa dorinta lui Peyssonnel, Doninul 
a trimes un reprezentant oficial al sàu. Un lipcan pleca la fie
care 15 zile spre Bakchisar.ai, purtàtor de corespondenta din . 
Ia!]i, ducând între - altele - informa}ii politice din Europa, 
pregâtite de Linchou în sensul de a realiza unitatea de vederi 
între Domn, !]i Han, eu privire la ceeace aveau de raportat sâp
tamânal divanului 3 . Corespondenta francezà între Constanti
_nopol ~i Crimeea se face. acum prin intermediul Domnului Mol
dovei 4• 

Cu privire la mi;;d.rile de trupe care se efectuau la gra-
. nita ruso-turcâ, deoparte ;;i de alta, ~tirile date de Peyssonnc.1 
constituiau pentru guvernul francez informa}iuni de mare însem
nâtate. Turcii reparau în acel timp fortifica}iile cetâjii Rotin, 
unde un corp de trei mii de spahii fusese adus pentru supra
vegherea acestor operajiunii. Pentru lini;;tirea cercurilor diplo-

1 Cu data de 2/13 Noembrie 1755: . .... L'~xprés que nous avions envoyé · 
en Crimée est arrivé. Mr . Peyssonnel marque bien quelque ch?se des mouve-· 
mens des RusslS, mais il ne s·explique pas ; s ' il s 'étoit étendu, nous en 
aurions fait part à la sublime Porte " (lbidc111 , p. 158, :!\r. CXXY). 

2 .. .,,Outre le tribut annuel que les Princes de Moldavie et de Valachk 
paye_nt au khan, le premier est obligé de lui envoyer à son a\·e11ement au trône 

tln carosse a.ttelé de six chevaux et 200 sequins et celui de Valachie 1000 se
quins et un équipage de même ... Le Khan peut, en dfet , les faire dépasser par 

une seule requête à la Portt:" (Hu1muzaki, suppl. 13, p . i4 , :Nr. V). 
3 Ia~i. 3 Iunie 1756 . I,inchou catre Durand, la Var11ovia : ,.:!\ous· avons : 

occasions aussy dïcy d 'écrire te.us lEs quinze jours à l\'I. Peyssonnel, consul en . 
Crimée. Nous y avons établi un Capikiaya conforme à ses désirs et pour lequel 

s'est intéréssé luy même, et il sera reglé qu ' il partira tous les quinze jours un . 
lipcan, par lequel je luy écriray toutes ks nouvel:es qui viendront à ma con
noissance" ... (Alfa i res étrani;éres, co·rresp . pot. Pologne ,· Sup!. 10, fol. 277: 

vol. 250, fol. 330). Cf . a noastrâ Polihca orientale! /rancez(i , p. 404 ~i nota 5 •. 
4 Aff. titr. corresp. pol. Pologtze, supl. vol. 10, f. 340. 
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matice, cari se întrebau de scopul acestei activitati de la granita 
nord-estica a lmperiului otoman, Vergennes, într'un raport catre 
Afacerile Straine, invoaca o scrisoare a lui Peyssonnel, al carei 
ontinut confirma intentiunile pacifice ale Portii 1 . 

Catre sfân;;itul misiunii sale în capitala Hanilor, Peysson
ne l a fost martor ocular la cea din urma invazie a 'fatarilor 
in .Moldov a la 1.758, lasând o amanuntita descriere a acestu~ 
ven iment 2• 

El spune ca Krim Ghirai, ocupând eu forta demnitatea de 
Han §i în urma recunoscut de guvernul otoman fiind ca nu 
mai avea încotro, a pradat întreaga Moldova afara de Ia§i. Peys
sonnel !JÎ eu înlocuitorul sau, Fornetti, l'au întâlnit la Ki!}cl.a, 
unde se afla eu o parte din trupe încarcate eu prazi din M.ol
clova pe care o devastase. In însemriarile lasate arata ca nu-!]i 
poate face nimeni idee eu câta rapiditate, numai în !}apte zile, 

armata de optzeci de mii de oameni a putut sa parcurga o 
mare provincie, sa ia patruzeci de mii de sclavi, toate anima
l le domestice !JÎ o mare cantitate de prada. Martorii au vazut 
ljesul din jurul localitli.tii Ki!}ela acoperit - cât cuprinde ochiul 
- de sclavi, Mrbati !]i femei de toate vârstele, vite !JÏ bagaje 
d spândite pe mari distante . Krim Ghirai, dupa ce !JÎ:-a aratat 
stfel puterea fa ta de Imperiul otoman, ar ~i vrut sa fie ~i drept. 

E l a trimis înapoi sclavii : douazeci de rnii, pentrucà restul, unii 
u murit , altii au fost vânduti între timp. Deasemeni !Ji ani

malele, câte au mai putut fi scoase de la lacomia Tatarilor, se 
zice ca au fost redate proprietarilor împreuna eu obiectele fu
rat e, în màsura în care ace!}tia puteau sa §Ï le recunoascà 3 • 

1 D in Const antinopol . la 14 Iulie, l 757, Vergennes. scria lui R ouill é, atunci 

minis tru al Afacerilor Str âine : ,,L'ex trait que j ' ai l 'honneur de vous a dresser 

:Monsieur , d'une dépê;:he de Monsieur Peyssonnel. n ' est interressante que parce 
qu ' il confirme les dispcsitions p a cifiquEs de l a Porte" . (Hu r mu .z a k i , D oc. 
1-) npl. I , v ol. I , p . 704, :t<r. DCCCCXCVI ). 

2 P e y s s onne 1, in descrie rea l asa t a, confirma !?Î ccmpleteaza isv oa 
r le interne . Cf. a noastra P ot:tica or·ientald francezd . .. , p . 497 ~i nota 4 . 

3 In urma acestui fa pt a trimis la Paris un r a port intitula t .,Mémoire 
/1·islorique concernant la révolte des Nogais en r 758 et la. dépos-i t·ion d'A Z.im (;hera 't 
V han, en v oyé à la cour " , d in care. o copie se p astreazâ l a Biblioteca l"'a1;ionala, 

N.A.F. J\.:ts .3 113, 77.62-7j . Va fipublica t apoi , cu mici modiÎicliri , în ,, T rai té 
ur le commerce de l a iller Noire", II , p . 362-368. Despre invazia T atarilor in 

:Moldova m a i v orbe!?te el i;i intr·un r ap ort din 1 5 ~·:artie 1759. pub!. in E'.ur
m u zak i, d oc . sup . I 1, p . 711 , 1-<r . MVIII i;i in ,,L et t re à 1'1. le Jl fa rqui s de N .. . 
co·ntma11t quelques observat ions rel a t ives au ,T ~Mémoires qi1i Mi l paru 

0

sous le 
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Numit consul la Caneea, în insula Creta, va pleca prin 
îarile române, unde se va opri, la Ia9i mai întâi, apoi la Bu
cure9ti, dela sfâr9itul lui 1758 pâna în Februarie anul urmator 1, 

ducând eu el material pentru înca o htcrare de seama, asupra 
comer}ului Marii N'egre. 

r~a Caneea, unde va sta pâna în r765, Peyssonnel termina 
~i da publicita}ii studiul sau ,,Observations historiques et geogra
phiques sur les peuples barbares qiii ont habité les bords du Da
nube et du Pont-Euxin" 2, ce era gata la 15 Julie r763 3 • Aceasta 
opera dedicata Academiei de Inscrip}ii al carei asociat ajunge 
acum autorul 4, are pentru noi însemnatatea ca este cea dintâi 
lucrare ~tün}ifica în care un strain - în partea ce ne prive~te
analizeaza isvoarele noastre interne în compara}ie eu cronicele 
polone 9i ungure~ti. Punând la contribu}ie isvoarele conte·mpo
rane grece9ti 9i latine9ti ale antichita}ii ~i Evului mediu, Peys
sonnel a dat o carte de erudi}ie, valabila pentru nivelul ~tiin:. 
}ific al timpului sau. Astazi multe din afirma}iile sale ramân ca 
simple curiosita}i. A~a, în primul capitol, vorbind de geografia 
}inuturilor de la N'ordul ~i Sudul Dunarii, el cunoa9te la nordul 

noni de M r. le }Jaron de T oit", Amsterdam , 1785, 130 p . in 80, l a pp . 11-23. 
D in aceasta relata re se reproduce un fragment in S a l ab e r r y, H istoire de 

l'Emj>fre ot toman, IV, pp . 286,- 87. 
1 ... .. et qu and j ' ai p as3é à R ousdj ank , a u m ois de '.Fénier 1759" (Pe y s

s o n n e ·I, T raité siir le commerce de la M :r No-ire, II . 175-6). 
2 P aris, 1765, in 4° , de X J,YIII +364 pp . Pridtor l a R omânii pp . 

190- 240. 
3 Dup a cum s e exprima intr 'o scrisoar e· ca tre contele d e Caylus, publi-

ca t a in S e v in, L ettres su r Cons tantinople, Paris 1803 , p: 96. . 
4 La 6 M a rti<! 1763, Peyssonnel scria din Crimeea lui Caylus : ,,Le tra

Ya il forcé que j 'a i fait p our avanci!r m ::in H'.ü t oire de Créte, et m ériter par l à 

l a place d 'associé de l'Académi ~, après laqu elle je so11pire, a derangé m a santé 
et m'a mis h ors d ' éta t d e p ou voi r p ousser cet ouvrage avec l a même vigueur .. . 
]'étois ex trêmem ent em:;iressé d'ach ever cette h i3 toire , d ans l ' espoire qu' elle 

me prouv eroit un h onneur que je regard e comme m a fortune littéraire" (S e
Y in, L ettres sur Const antinople, p. 91·-92). 

Dintr'o a lta scdsoare a hü Peyasonnel câtre acela~, d in 15 I u!ie l 763 
a il.am : ,,M . de Gu ys m e ma rque que l'Acad émie a daign é m 'accorder une place 

d 'associé. Je n 'ose p as croire cette n ouYelle avant d ' en ayoi r reçu l' a~·is de 
v otre p art . Cependant , p our m e m~ttre au plutôt en éta t de répondre à l a 

grâce que cette respectable sociét é a bienvoulu me faire , j'ai v oulu acheyer celui 

de mes 01.wrages qui éta it la ph1s près de sa fin , et j"a i d onné dep1üs lors tout 
m on temps à ce '.ui qu i a p :ntr titre : Observations historiques (fbidem, p . 95). 



CHARI.ES DE PRYi!SONNEL 3ï7 

foviuluipe Ge}i!}iDaci, douapopoare care au venit din Orient 1 . 

~ Jii ocupau Basarabia pâna la Prut, pe când Dacii locuiau Mol-
1l va, Muntenia !}Ï Ardealul. Ora!}ul Ia~i ar purta nttmele popo
rului Iassilor, a~ezat pe locul vechei Petrodava, capitala statului 
J r, dupa indica}iile geografului Ptolemeu 2• 

Dar, privitor la limba care se vorbea în îarile române pe 
n mea lui, Peyssonnel are observa}ii juste, spunând ca este un 
kli m latin, corupt prin amestecul cu limba bai:barilor cari au 
n~valit succesiv în aceste }inuturi 3 . Limba popoarelor de pe 
'!- rmurile Dunarii ~i în special a Românilor - pe care se pa:re 

înj;elegea destul de bine - îl preocupa pe autor in mod deo-
bit. Când vorbe~te de cuvântul ]upan la Croa}i, imêdiat face 

l gl!.tura eu pronun}ia din Tara Româneasca !}Î Moldova, spu
:u nd ca acolo, locuitorii au fa.eut din el ]upân care are semni
J'katia obi!}nuita a unui pronume de reverenta 4• Pe când cala,. 

r a din Moldova in Tara-Româneasca, a ramas surpdns, în
lr'un sat de lânga Foc!}ani, punârid sa întrebe pe un j;aran unde 

afla, a putut în}elege a~a de . u~or raspunsul }aranului ~i · i:nài 
·u seama ca numele Impara}iei romane a fost adoptat de Va

](lhi pentru }ara lor ~. 

1 ,.L ' étendue de terre qui ·est att :Korcl du Danube , comprenait le pays 
,,\ :etes et de Daces ~ Ces deux peuples étoient Yraisembla blement venus d'O
rh 1t en Occiden.t et avaient la même origine que les Sc~·thes, qui avaient oc

l' llpé les rives méridionales du Danube vers · le Pont Euxin" (Observations, p. 5). 
2 ,. J,es Daces étaient connus sous aifférens noms : les plus voisins · des 

t: tes étaient les J ascii qui , au rapport de Cellarhts, ont donné ]eur nom à la 

\'I lle de Jassi , capitale de la Moldavie, et située dans le même lieu où Pto-
1 111ée place l'ancienne Petrodava, principale ville des Jassiens" (Ibidem, p . 8). 

3 ,,Dans ces d~ux provinces qui embrassent la Transilvanie, on parle la 

111 ug11e ,V,tlaque, qui est evidemment un idiome Latin co: r cmp11 par le mélange 
1l toutes les langues des ha rbares qui ont succesivement infesté cette contrée" 
(1/1idem, p. 9). Cf. p . 1<)4 : ,,Cette langue est manif.,stement un idiome latin 

q11 '1me lo;1gue suite de siè : les et le concours de tout les barbares n'ont pu en" 
.1 •rement anéantir" ' . 

4 ,, • . . mot dont les W.1laques et les Moldaves ont tiré celui de Z11po1111i, 
q11I s ignifie en leur langue Sieur ot1 Seigneu1 ,. (Ibidem , p. 76) . 

0 .. . . . Les W,i ' aqttes se donnent enccre aujourd 'hui le nom de Romain:s; 

en sortant de Fokcian ... je fus fort étonné d'entendre un paysan répondre 
lin de mes gens , qtü lui a\·ait dcm111dé où nous étions, à vrnd domieta Io. 

1, r11·a. Roumo1tn~aso, c '<st à dire .-otre seigneurie est ' ' enue dans· l 'Empire et 

1l1ms le pays roumain" . Peyssonnel crede cl\ ,, ces peuples n 'ont quitté que fort 
.,nrd le nom des Romains pour prenrlre celui de 'Valaques"' .(Ibidrrn , p . 185) 
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In capitolul XXIV al carW se ocupa de origina Româ
nilor 9i de primele formatiuni de State române9ti în Sudul Du
narii, de Imperiul româno-bulgar. Peyssonnel este de parerea 
celor ce cred cà Roniân;i sunt descendentii coloni9tilor romani 
in Dacia, cari s'au amestecat nu numai eu autohtonii, ci 9i eu 
barbarii navalitori , topiti eu totii în furnalul limbii latine, co
loana vertebrala a romanismului in Dacia 1 . 

In privinta continuita tii elementulni roman în Dacia, Peys
sonnel spune ca la venirea Ungurilor, lVIoldova 9i Muntenia eratL 
locuite atunci, ca 9i în timpul lui , de catre descendentii legiu
nilor romane 2• Statul Asane9tiior, care se întindea pâna în Car
pati, cuprinzând 9i Tara-Româneascà, nu s'ar fi putut întemeia. 
füra ajutorul Cumanilor 3 • Ace9tia, la rândul lor, s'au con-
topit pâna la disparitie. în masa Românilor din Nordul Dunarii 4, 

conceptie rev~ndicata de 9tiinta istorica _de astazi. Autorul 
creèe ca Statul Asane9tilor" intrând în decadenta, Tara-Româ
neascà se desface de unirea eu Bulgaria 9i formrnza un stat
aparte 5. 

De la întemeierea principatelor 9i pâna là sfâr9itul Dom
niei lui ~tdan cel Mare, eu care se încheie lticrarea, Peysson-· 
nel trateaza evenimentele din acest interval de timp pe baza. 

1 Ibidem, p. i 9 4. E inter~ sant de comparat eu coucluzia comui:iidl.rif. 
D-lui Ernst Gamillscheg Uber die Herlwuf j der Run: iini rn _: ,,Continuitatea Ro
mânilor în Regatul de azi t' , deci , m ai putin o continui,l:ate de rasa cât una a-. 

spiritului. Populatiile romanice, ce trlliau în vechile tinuturi de bal1tina , au . 
devenit pila~trii unei noi cladiri, a i carei pereti laterali au fost umpluti eu nea 
m.uri de alta provenienta. Forta ce leaga întreaga cllldire este limba de circu- · 
latie comuna. Ultimul pas a fost facut când aceastli. limba de drculatie a de
v enit limba din casa ~i l a acele popoare care nu er.au de origina romana. Astfel. 
limba , care pastrea za, transmitând ~i continuând, spiritul Romei , a fllcut
din feluritele neamuri , fiii noi ai Romei" (Publicatii în traducere româneâscii 
sub titlul D espre or·iginea R omâni lor, în R evista F undaf'i ilo r R egale, August . 
1940, p . 271) . 

2 .,Ces deux prodnces étaient habitées alors , ccmme aujourd 'hui , par 
les descendentes des legions romaines mêlés. avec le reste des barbares qui au- · 
raient successh·ement inond é ces contrées" (Ibi dem , p. 130) . 

3 Cf. Ib·idem, p. 199, p. ·205. 
4 .. La nation rles Comains s'est insensiblnnent confondue ayec les Wa -

laques , les M:oldaYes et les Tartares, qui sont enfin demeurés en possession de 
ces pays , et qui y habitent encore aujc.urd11ui (p. 210) . 

5 Capitolul XXV : ,,La Wallaquie démembrée du Royaume de Bulgarie,. 
forme un Etat à p a rt" (p. 211) . 
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·orpului de cronici moldovene9ti 1, oferit de câtre Alexandru 
' hica tatâlui sau, controlat eu Bonfiniu 9i cronicarii poloni. 

$tie despre întemeierea îârii Române9ti ca nu se poate fixa 
data, nici împrejurârile în care s'a efectuat, dar câ la origine 
t ra era tributara Ungurilor, deoarece cronicarii vorbesc de un. 

ibut anual pe care Basarab î1 platea regelui Carol de Anjou 2 • 

Rbboiul din r330, eu lupta de la Posada, î1 descrie dupa re
l tàrile lui Bonfiniu 3 . 

Intemeiert::a Moldovei e discutata dupa cum e înfajüjatâ. 
n corpul de cronici. Nu-i convine deloc succesiune_a Domnilor 
j ·ronologia prezE;ntata în isvoarele române9tL Pentru punerea 

lt punct, apel~aza la cronicarii poloni, carora le acorda toatâ . 
tn. ·rederea, 9i-i compara eu afirmatiile lui Grigore Ureche 4• Pùne 
l contributie 9i lstoria lmperiului otornan a lui Dimitrie Can-

mir, carte pe at-unci la modâ, ca sa precizeze anii primilor 
1 onmi, dar_gase9te ca-i gre9it calculul acestuia eu privire la data 
tnchfüârii Principatului Moldovei S: Deoarece în corpul de cro-

ici domnia lui Bogdan cel Orb este data pâna la r516, au
t rul spune · ca aceasta-i o eroare pentrucâ în cronica lui Vva
) wski se face menjiune de el 9i în r518 6 . Nu e multumit nici 
·u aceasta 9i dâ ca sigur ca Bogdan a trimis în 1529 pe logo

'f tul Tâutu, la sultanul Soliman Magnificul spre a închina tara 
' 'urcilor 7• 

1 Je m'~n rapporte à l'auteur anuonyme pour les événemens du regne-· 
1 l '~ tienne le Grand, et la suite des Yoh-odes de Moldade, depuis ce prince-
j usqu ' à nos jo~rs " (p. 2 40) . 

2 ., li paroit indubitables que des son origine, elle était, comme la Bul
l{lliie, dépendante et tributaire du Royaumé de Hongrie, puis que Bazarad, le
premier Yoivode de Walaquie, dont l'histoire fasse mention, payoit un tribut 
n11 nuel au roi Charles / (Ibidem, p . 2 12). 

3 Ibidem , p. 212-214 . 
4 Ibidem, pp . 215-227. 
5 ,, I,e calcul du prince Cantemir est faux, même dans d 'autres points ,. 

•u r ce n 'est pas dans la septitme année du regne du Bogdan que Soliman rt.çut 
l ' hommage de la Moldavie, comme je le prouverai ci-après" (Ibidem, p . 228) •. 

6 Ibidem, p . 237. 
7 ., Il est incont~table d 'ailleurs qtlÏI envoya en 1529 son ambassadeur 

'l' hentuk I,ogotheta à Soliman, Emperrnr des Turcs, pour lui offrir l 'hcmmai,e 
t Je tribut des deux Moldaves" [se raportâ la împartirea în T ara de Sus !jÎ 

'J'nrn de J os , mentiune exist€nta în corpul de cronici) . Iar mai dtoparte spune : 
, , insi l'erreur de l'autëur anonyme est manifeste. Mais le Prince Cantonir ' en _ 
11 fait aussi une très grande. en r ·apportant cet événement célebre à la septième 
1111née du regne de Bogdan'' (Ib i dem , p . 239). · 
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Peyssonnel vine în faja tuturor isvoarelor eu spirit critic, 
<lestul de exagerat, de care face caz, de altfel, în toata opeta 
lui. Din cauza aceasta, nemuljumindu-se eu ceeace au facti.t aljii 
diutând sa combata, comite câteodata - fa.ra sa 9ti~ - erori. 
La jumatatea veacului al XVIII-lea, când scrierea istoriei nu 
ie9ise complet din faza ei narativa, Peyssonnel este printre adepjii 
spiritului critic. Materialul informativ fiind numai expunerea · 
din croinci, dl.ci nu se obi9nuia · decât rar întrebuinjarea docu
mentului propriu zis, este fatal ca autorul sa comita gre9eli în . 
q>mpletarile pe care le face. 

Cu privire la Principatele române spune di n'a avtit in
tenjia sa dea o istorie completa, ci numai sa trateze partea din 
expunerea cronicei care comporta observajii de fa.eut 1, înche
iate prin urmatoarea sinteza: ,,Dupa ce Valahia a fost desniem
brata de regatul (sic) Bulgariei, a format doua State care-au 
fost conduse de Domni proprii, unite câteodata sub un singur 
.Principe. Au fost totdeai.ma tributare unei puteri straine. La 
început Ungariei, apoi Poloniei 9i în urma au ramas supuse Im-
p.arajilor otomani" 2. · 

Despre situajia politica din vremea lui, Peyssonnel face 
urmatoarea constatare de martor ocular : 

Sultanul nume9te 9i destitue dupa placul sau pe Voevozi, 
cari' nu mai sunt acum decât un fel de pa9ale cre~tine. Ei sunt 
.ale9i de obiceiu din rândul a patru familii grece9ti, care liciteaza 
aceste posturi 9i sunt preocupate necontenit a 9i le smulge una 
.alteia. Cea mai veche dintre aceste familii este a Ghicule9tilor 
care totu9i nu-i cunoscuta decât cam de o suta de ani. A doua 
este aceea a Mavrocordajilor. A treia a Racovije9tilor; aceste 
.doua din urma sunt mai noi. A patra famille spune Payssonnel 
ca-i eu totul noua 9i primul Domn, care era Dragoman la Poarta 
.al carui nume nu-1 cunoa9te - a fost trimis în lVIoldova în 1758 : 
E vorba de Ioan Teodor Callimachi. 

Ace9ti voevozi, spune el mai departe, nu au decât rang 
de pa9a eu doua tuiuri; ei se bucura însa de oarecari drepturi 
onorifice pe care nu le au nici chiar pa9ii eu trei tuiuri sau vi
.zirii 9i arata c'a fost lasat sa subsiste in cele doua principate 
un fel de consiliu de Stat, campus din 24 de boeri, care reprezinta 

1 ,,Mon intention n ' t!toit point de donner une histoire coruplette , mais 

,-;eulement de traiter ce qui Ill'a paru exiger des obseryations" (Ibidem , p . 240). 
2 Ibidem. 



381 

pe vechii seniori ai jarii, facând ca la curtea acestor voevozi sâ 
întrevada o u9oara forma de suveranitate. Cu toate acestea, 

i t remura la aparijia celui mai mie funcjionar otomah sau tri
tnis al Hanului. De starea umilitoare în care sunt redu9i, Domnii 
8 razbuna asupra poporului, cautând sa stoarca de la el prin 
orice mijloc plata imenselor cadouri ce sunt obligaji a le face 
p ntru a-9i cultiva protectorii la Poarta 9ia se menjine astfel 
tn scaun 1 . , 

Peyssonnel este convins ca locuitorii din Moldova :;ii f'ara· 
Româneasca satui de atâtea asupriri, ar dori ma.i curâud . ca gu
v rnul otoman sa desfiinjeze aceasta fantoma de libertate pe 
· re le-a lasat-o, trimijându-le câte un pa9a ; guvernarea aces-

ra va fi cil mult mai blânda 9i mai toleranta decât aceea a. 
nlicilor tirani orgolio9i, dintre care nu-i nici unul sa nu se consi
l re egal ~elui mai puternic monarh de pe pamânt 2 • Autorul 

nu avea atunci perspectiva necesara spre a vedea ca Domnii nu 
rau decât un reflex al influenjei turce9ti care ajunsese la ma

ximum în acel timp 9i ca jarile române, excepta te de la · pro-
cjia Coranului, împlineau singure nevoile to.t mai mari ale Im

pi1rajiei. Este justa observajia ca transformarea lor în pa9alîc 
1 -ar fi pus sub protecjia Coranului, limitând prin aceasta preten
t.iunile guvernului otoman, ca în cazul Bulgariei 9i al Serbiei, 
unde locuitorii aveau mai puiine obligajii faja de fisc . 

Cea de a doua lucrare, unde Peyssonriel continua a pré
i nta informajii privitoare la 'farile române 9i cele învecinate, 
ste tratatul despre comerjul Marii Negre, pe care 1-a început 

ln 1750 9i 1-a terminat în 1762 3 , de9i nu-1 va publica decât 
lupa 15 ani, fa.ra însa a niodifica ceva din redactarea i11ijiala 4 • 

In anul 1787 a . aparut la Paris, sub titlul Tra1'.té le sur 
·omnierce de la Mer Noire, în doua volume, ·purtând numele 9i 
t itlurile autorului 5, lttcrarea ce se tiparea în acela9 timp là Am-

l I bidem . 

2 Ibidem, p . 240. 
3 .. ... je commençai, de l 'an 1750, d ' en prendre quelques uotious . .. Je le 

t rminai enfin dans le r oyaume de Candie en 1762 ' '. (Avant-propos," p . J-II) . 
4 .. Je me suis borné à y a jouter des matiers indispensables pour indiquer 

1 s changemens survenus .. . f'a i pensé devoir conserver t outes les anciennes don-
1\ées, pa rce qu 'elles serv ent · toujours de flambeau et du guide p our les op é
rntions. du moment" (Avant-propos, p. IV). 

5 .,p a r !l<l. de Peyssonnel, ancien consul-général . de France à Sm yrne ; 
• ssocié des Academies d e Marseille , de I,yon et de Dijon ; Membre honoraire 



.382 Y. !UlIORDE.A 

sterdam. Fara indicatia autorulu.i , editia din Amsterdam este 
·intitulatà Observations s1.tr le commerce de la Mer No-ire et des 
pays qiti la bordent, înti:'un singur volum de format mie; pastreaza 
acela!? plan dar prescurtat 1 . In continuare sunt anexate .un me
moriu asupra comertului eu Smirna (pp . 301-385) !?i altul pri
vitor la coni.ertul din insula Creta, redactat în 1764 (pp. 386-
425) pe care editia parisianà nu le are . Prefata este datatà ,,20 
Iulie 1786". De!?i eu acelal} an de aparitie, credem cà editia 
:in doua volume a apàrut prinia, deoarece Peyssonnel nu men
}ioneaza nimic despre faptul dl. i s'a publicat opera fàra 
l}tirea lui 2. 

Editorul anonim din Amsterdam pare a nu ·avea cuno
-!].tin}a ca ceeace da la lumirtà este opera lui Peyssonnel ba mai 
mult, il}i da aerul de. a fi el autdruL Aratà în prefa}a cà ~i-a 
.adunat materialul eu multa greutate în càlàtoriile facute în 
-Orient, iar când s' a înapoiat la Paris" a verificat totul éu unele 
1">ersoane care au strabatut Crimeea, Moldova ~i îara-Ro
mâneasca 3 . A împrumutat manuscrisul unui negustof francez, 
Duvalz, care ar fi disparut pe furil} ~i subit din Amsterdam, 
luând cu el o copie, dupa ce mai înainte încercase a,-i vinde 
rnanuscrisul altui negustor 4• Este a doua oarà când se simte vic
timà în felul acesta 5, !?Î deaceea se hotàral}te a-~i edita manus
crisul ca sa nu-1 publice Duvalz . Il publica ~i pentru a fi util 
.negustorilor olandezi achitându-se astfel de ospitalitatea pe care 

<le celle des antiquités de Cassel et correspondent de l'Académie royale des 

inscriptions et Belle-Lettres de Paris" . T . I de n·-340 pp·. ; t. Il 375 
·pp. in s0 • 

1 de ·z98 pp. in 12, cu o prefatl1 ~i introducere. 
2 N'u putem împl1rtâ~i,pl1rerea prof~sorului Iorga, cure crede contrariul : 

., A l a fin le pauvre auteur· de tout cela s ' est empressé, après avoir vu cette 

-contrefaçon de Hollande , de publier son propre ouvrage" (Les voyageers français 
àans l 'or·ient européen" , Paris, l9·z8, p. 105). 

3 .. De retour à Paris je les vérifia i avec quelques personnes qui ayaient 
_parcouri1 la Crimée , l a Moldade et la Valachie et partie de la Pologne " . Obser
vaticnis .. . P · 3) . 

4 ... ., il a pris le parti au mois de jui' let 1 785 de quitter furth-ement 
.Amsterdam, après ayoir tenté de yendre à un négociant franç;iis de cette 
·yiJle , mon manuscrit dont il se disait l 'auteur ". (Avant-propos, p . VU.). 

5 ,. C'est déjà l e second ouvrage que l 'on m'enlève et dont je suis la 

victime, sans pouvoir en tirer raison; le premier a passé à Paris , à mon insu 
ef a été attribué à un ·magistra t très connu ... ce premier ouvrage que .1 ' 011 n 'a 
lait lJUe copier mot à mot d'après moi ... (ibidem). 
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1-a oferit-o aceasta tara de noua ani, de când a fost expulzat 
din patria lui 1 . 

Editorul nu numai di nu neglijeaza numele lui Peyssonn~l 
ùar spune ca c;le la Const~ntinopol s'a dusîn Creta eu ,,M. P.***'', 
onsulul Frantei, om instruit, care a stat cinci~!]ase ani în 
rimeea ~i câ dupa sfaturile lui a pus în ordine materialul 

i~dunat 2• 

Memoriul despre comer}ul eu Smirna are la început o no
t ita în care editoml spune di nu-i opera sa, ci numai 1-a re
u~at în câteva locuri dupa observa}iile pe care Je-a fa.eut cât 

,n stat la Smirna. Nu 1-ar fi dat la ivealâ cât trâia autorul, dar 
u um o face deoarece i s' a ad us la cuno!]tiintâ ca acesta e mort 3 • 

Nu cunoa~tem, în stadiul actual al. informatiilor, cum a 
rcactionat Peyssonnel fatâ de editorul anonim de la Amsterdam. 
~tim numai câ într'o scrisoare din i762, când se afla la Caneea, 
.Peyssonnel se plânge contelui de Caylus de un secretar, Pari
.Jan de origina, care i-a fost trimis din Constantinopol !JÎ a stat 
lânga el aproape doi ani ca sa-1 ajute în calitate de copist la 
lucrarile lui , ca l'a pârasit pe nea!jteptate, dându-i motiv sa-1 
banuiasca de unele infidelita-ti literare. Cere sa-i semnaleze daca 
va afla ca-Vreo altâ persoanâ ar publica ceva din domeniul pre
ocuparilor sale 4. 

1 ,, Jaloux d 'être utile à ce pays , où depuis ~euf ans je trouve un repos 
que le mieu me refuse". 

2 ,,Je passai ensuite à la Cannée, dans l'isle de Candie avec M. P.•*' 
· onsul de Fiance , homme fort instruit, lequel avait demeuré cinq à six ans en 
. rimée en qualité de resident de France auprès de Khan des Tartares· et ce 
fut d ' après ses instructions que j'ai mis en ordre les differents materiaux que je 
m'étaiS procuré" (p. 2). 

3 . .... Je ne l ' aurais jamais donné à lïmpression du vh-ant de l'auteur"; 
)liais conune ou m 'a marque qu'il était mort, je ne me fais plus actuellement 
ùe scrupule d 'en fai~e part au publie, aYant que le sieur Duva1z qui en a la 
· opie à la suite des Observations sur la Mer .Noire s ' avise de le publier" 
(p. 301) . 

4 Cannée, 29 August 1762. Peyssonnel catre Caylus .. . ,,Un Parisien ap
pelé M. de N ... y, monsieur, après ayoir eu d ' assez mauvaises affaires en Fance, 
es t venu en Levant, ressource ordinaire des gens qui ne savent où donner de 
ln tête; il m ' a été adressé de Constantinople; et après avoir demeuré chez moi 
pendant près de deux ans, pour m 'aider dans mon travail , en qualité de co
piste , il m'a quitté avec de très mauvais procédés et m'a même .donné lieu de 
le croire capable de quelqu'infidé!ité littéraire. S'il yenoit par hasard, mon
~ ieur , à publier, comme sien, quelqu 'un de mes manuscrits qu'il a eus entre 
les mains, pour mes les copier, je me flatte que vous voudres bien le revendi
..quer. Il n'a d 'autre ouvrage à lui qu'une gramai,re du Grec vulgaire, qu ' il a 
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Acest secretar din 1762 ar pntea fi una ~i aceea~ persoana 
eu .editorul din 1787 1 ? 

. Cartea lui Peyssonnel a fost tradusa, în anul urmator apa..: 
r-i}iei, în limba germaua, de catre Ernst Wilhelm Kuhn, biblio-· 
tecarul landgrofului de Cassel, cu o introducere ~i note din partea 
traducatorului 2• Kuhn cunoa9te amândoùa edi}iile 9i spune cà 
aceasta contrazicere ciudata cu privire la autor a9teapta s'o· 
vada lamurita de catre ziari9tii francezi 3• 

Gasim în aceasta lucrare ~ privitor la geografia Princi
patelor -:- ca de9i Moldova ·este mai mica 9i aduce mai pu}ine 
venituri principelui, tara este mai fertila iar produc}iile sunt de 
o calitate superioara în comparatie cu Muntenia. Autorul crede. 
ca Domnul Moldovei are întâietate fa}a de Poarta în raport eu 
al îarii Române9ti, deoarece prima provincie s'a predat Turcilor 
prin capitula}ii pe când cealalta a fost cucerita 4• Despre capi
talele tarilor spune ca Bucure9tii erau în vremea lui un ora9 
mare 9i frumos, de 120 de mii de oameni, cu frumoase edificii 
publice ~i magasine i~punatoare, uride se gasesc marfurile din 
toata lumea 5• Ia;;ii avea 50 de mii de locuitori ;;i comertul mai 

.composée ici, sous mes yeux, et que je ne m 'aviserai certainement pas de recla
mer. :Mais tout ce qu'il pourrait donner qu'il eut rapport à l'hii>toire de Crète 
ou des autres peuples, sur la géographie ancienne, sur la Tartarie, s'tlr le com
merce de la M.er Noire, sur celui du Levant, etc. m'appartient et ne peut 
avoir été pris que dans lUes m~nuscrits , mes notes ou ma correspondance, que 
je suis en état de produire" (Sevi 11, Lett ·res sur Co11stantinople, Paris, 1802, 
p. 83-84) cf. ~i l o r g a, 0 edi/ie anonimd a lui Peyssomiet, in 1110111ent1' 

Jstorice, Buc. An. Ac. Rom. , 1927. p. 8. 
1 El spnne îu men10riul despre come,rtul eu C;mdia_: .. Quatre ans d e 

deuieure dans le Levant m'ont mis à p:irtée d'obsen·er bi(n des abus que l'on. 
pourrait corriger par une meilleure administratkn" (Observations , ·P· 424) iar 
rnemoriul spune di este redactat în 1764. Deci în 1762 n ' a plecat direct în 

Fran ta. pilrasind pe Peyssonnel ; daca memorinl este al acestuia din urma, cum 
~i l'a p1\tut dobândi dupa ce n ' a mai fost în serviciul sau? 

2 .,Die Verjassung des Handels au/ dem Schwarzén lVIeer. Aus dem '.Fran

zô3ischen des H'.eern von Peysscnnel. Leipzig, 1788, XXXII-460 p. in 30, Tra

ducerea este facutii dupa editia parisiana, comentându-se, la note, adausurile
diu cea de la Amstercfom. 

3 ; .. ,,Müsen vtir von franzosischen J ournalhteu erw0rhern". 
4 .. Le voïvode de Moldayie a le pas à la Porte sur celui de Walaquie, 

parce que la première c 'est rendue aux T~ucs par ca'pitulation et que l'autre 
a été conquise" (Traité sur te commerce de la Jlfer Noire, II, 193-194). 

5 .,C'est une grande et belle ville, extrêmement peupl.ée; ou y compte 
plus <le cent vingt mille habitans; il y a très beaux édifices publics et surtout 

<le magnifiques khans ou hotels publics, occupés par de riches marchands, 

chez lesquè!s ou trouve toutes sortes de marchandises de tous les pays du 
monde commerçant (Ibid. p. l 77-78). 



385 

pu}inînfloritor 1 . In schimb Gala}ii, principalul port al Moldovei. 
comandat de un pardilab, es~e punctul pe unde se face schimbul 
de marfuri al întregii }ari 2. 

In îara-Româneasca a fost informat cil sunt mine de aur, 
dar Statul nu îngadue sa fie exploatate spre a nu mari preten
}iile din partea cur}ii suzerane. Sub Mihail Racovi}a (1741-1744} 
un boier Dudescu a dat peste un filon de aur, .într'o cariera de 
piatra nu departe de Bucure9ti, pe care a început sa-1 exploa
t eze·împreuna eu ùn German ce-i conducea întreprinderea. Spio
nii aducând faptul la cuno9tin}a Domnului, acesta a convocat 
Divanul, care a gasit ca }ara s'ar expune tiraniei turce9ti daca 
s'ai afla cil are mine de aur 9i ca atare cariera a fost astupata. 
nen~ai vorbindu-se nimic desprè aceasta3 . Valea râului Buzan con
tine deasemenea aur, a carui exploatare, permisa în mod oficial, 
este încredin}ata eu hrisov domnesc îiganilor 4 • 

Vorbind de situa}ia îiganilor, spune ca în Muntenia, afarii. 
de îndeletnicirea eu scoat"erea aurului singura lor ocupa}ie este 
feraria 5• In :Moldova sunt eu to}ii sclavi. La Ia!]i, Peyssonnel 
a vrut sa cumpere un îigàn, care i s'a parut dotat eu multe 
însti!]iri. I-a fost oferit în mod gratuit, dar un Francez care se 
gasèa acolo - poate unul din fratii Linchou 6 -1-a sfatuit sa 
renun}e, asigurându~l ca aceasta categorie d~ sclavi nu este sus
ceptibila de ata9ament fata de nimeni 7• 

In Principatele române negustorii franceii nu se pot sta
biU niciodata în mod solid din lipsa consulilor cari sa-i prote- . 
1eze. Ei sunt totdeauna la discretia Domnului, care-i sile9te 

1 Ibi drnt , II. l'l-1· . 
2- Ibidem , p. 195 · Când vorbe17te de comertul Bulgariei in care cupriU:de 

<i.i Dobrogea . Peysso1me1 mentioneaza Constanta . spunând ca ,.Keustengé est un 
gr os bourg commandé pal' un Aga , qui est en même tems preposé pour faire 
passer à Constantinople le bled qu 'ou . y reéueille en tr.;s grande abondance" . .. 
(Ibidem, p. 159) . Pentrti À'~ angalia , Ibid. p . 158. 

3 Ibi dem , · Il, p . 190-19 2 . 
4 .. Les Bohemiens ont' obtenu du Vaivode, aYec privilège exclusif, ]a, 

l erme de ! "or que produit la ridere de .Bouzeu (Observation s h isto1•iqt1es , 

p . 171). 
6 ., Dan~ .l.i Walaquie, la forge est l"unique occupa tion des Bohemiens· · 

(ibi dem) . 
6 Pey.ssonnel spune : "lorsque je passai en Moldav ie et en Walaquie en 

1759 ramenant avec moi le sieur Linchou cadet, que j' avois trouvé prés de 
Bender" .-, (Trai té stt ·r la <;omm ercc, II, 208) . 

7 Observat ions histor iqtus, p . 112. 

25 
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adesea sa-9i vânda marfurile pe credit. Când acesta se schimbâ, 
succesorul îi considera partizani ai celui de înainte, persecutân~ 
du-i 1 . Peyssonnel citeaza în sprijinul acestei afirmatii experienta 
nefericita a fratilor Linchou, cari sub Constantin Racovita au 
înfiintat la Galati o întreprindere comerciala, condusa de. tatal 
lor. Inlocuitorul lui Racovita în I757. Alexandru 'Ghica, a con
siderat pe fratii I,inchou ca oameni suspecti 9i i-a silit sa pa~ 
raseasca tara, fa.ra a le lasa timp sa-9i lichideze afacerile 2• Intre 
timp ei pregàteau 9i înfiintarea unei fahrici de conserve de 
carne, facând sa vina din ·Franta me9teri speciali9ti, proièct care 
s'a nantit în urma decapitarii lui François Linchou la Constan-:
tinopol în IJ6o a. 

El crede ca stabilirea consulilor în Principate ar întâmpina 
obstacole mai mult din partea Domnilor decât a Portii 4. Cum 
Domnii sunt uneori amestecati în afacerile politice europene, 
luând partea unor puteri contra altora, prezenta consulilor în 
~ara ar fi un obstacol pentrn manifostarea opiniunii lor politice 5. 

Propune sa se foloseasca ocazia Domnilor ata~ati politiçei fran 
ceze pentni stabilirea de consulate. Când acestea vor fi un fapt 
împlinit, s'ar putea înfiinta jntreprinderi de comert în toate ora-:-
~ele mai mari din principate 6 . · 

Pentru comertul Bulgariei ,,une grande province de l'Em
pire ottoman" 7, Varna este locul de transit al tuturor marfu.., 
rilor din Tara Româneasca 9'i Bulgaria, destinate a alimenta ca-

1 T ra-ité sur · l e comnu·rce, 11, 205-206 . 

2 Cf. Pot itica ori ental<i francezii, pp . 148-165 . 

3 Tj<Qi/é sur le commerce Il , 199. 
4 .. ... l 'établissement de ces consuls rencontrerait de grands obstacles 

de la part des vaivodes, quoique la Porte n 'eût peutêtre pas une répugnance 
extr@me à s'y prêter". (Traité sur le commerce, II, 209) . 

~ .,Comme ces vaïvodes sont quelquefois méles dans les affaires politiques 
de l'Europe, et qu'ils prennent souvent à coeur les intérêts d'une puissance au 
préjudice d 'autres, ils craindraient la vigilance d 'un consul " (Ibidem, p. 210). 

Aceste afirmaiii ale lui Peyssonnel au flicut mare autoritate în op\nia diplo
maticii f.rancezâ , câci le gasim ·citate la 25 Iulie l 796 într 'uu. ra port al lui Con
stantin Stamati pentru a arata câ famLiile fanariote clin P:ducipate se opun 
la înfiintarea unui consulat francez în Tàrile Române (Hurmuzaki , Sup!. 12; 
p . 149 :Nr. CCXXVI). Aceealj afirmatie este citatâ !Ji de consulul Parrant 
din Tara Româneascà, în raportul sàu <lin Julie-August 1796 (lbidtm, p . 152, 

Kr. CCXXX). 
6 Traité sur le commerce, II, 21i. 
7 lb-idem i47. 
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pit ala 'l'urciei 1 . 'I'oate produsele de export din Bulgaria sunt 
·omparate cu cele din îara-Româneasca §Î Moldova 2• Comertul 

o. estei tari a fost multa vreme în mâna Raguzanilor, cari pe 
vremea lui nu mai aveau decât câteva întreprinderi de aceasta 
natura la Rusciuk 3• 

La sfâr9itul anului 1762 Peyssonnel a cerut un concediu 
l un an §i jumatate pentru a merge în Franta. Spune aceasta 
într'o scrisoare catre contele de Caylus 4 . Atunci credem c'a pre
z ntat el memoriul despre comer}ul eu Creta, cerând suprimarea 
' Onsulatului de la Caneea 5. Drept consecinta este ridicat la 
rangul de consul general §Î transferat la Smirna, post pe care-1 
va ocupa continuu din 1766, timp de · doua decenii . 

Dupa încheierea padi de la Kuciuc-Kainargi, aplicareà 
ratatului dând loc la ~ulte abateri , datorita coruptibilitatii am

basadoruhti rus la Constantinopol, Peyssonnel a fàcut întf'un 
raport o serie de observatiuni privitoare la felul cum s'au exe

. ·utat dispozitiunile acestui tratat, analizând primele §aptespre
zece articole, eu un comentariu asupr.a modului cum s'au aplicat 
~ i un paragraf referitor la articolele secrete. Studiul a fost ter
minat la Io Februarie 1777 ~i a ramas inedit pâna în timpul 

·· lin urma , când a fost comentat de D-1 Gh. Bratianu 6 • 'l'extul 
articolului XVI, privind Principatele dunarene, este însotit de 
>bservatiuni, unde Peyssonnel relateaza intriga de care s'a ser
d t Matei Ghica, fost domn al 'farii-Române9ti ~i Moldovei de 

1 , .C'est le lieu de transit de toutes le marchandises de · Bulgarie et de 
'Valaquie, destiné_l!s pour Constantinople et de celles qu 'on tra nsporte de cette 
' tlpitnle dans ces deux provinces" (Ibidem , p . J 54). 

2 Cf. pentru exportul ùe miere Ibidem, p . 166 ~i ce! dt> unt, p. 10 7. 

3 Ibidem , p. 175-1 7G. 
4 Canée II Decembre 1762. Peysso~nel ca tre Caylus : ... ,, J' a i terminé. 

:.ronsieur, mon premier yoJume de l 'histoire de Crète ... J'espère, Monsieur, vous 
le porter dans le cours· de l' année prochaine·; j'ai demandé au ministre un 

· · ongé de dix-huit-mois pour aller faire uri yoyage en l•'rance" ... (S e v in, Let
, / l'es sm· Constant i 11ople, p . 87}. 

5 Editornl anonim mentioneaza in memoriu : ,,Enfin la suppression du 
·onsulat de la Canée, quoiciue en dist M. I- **•, fera toujours un très mauvais 
ffet dans l ' esprit des T urcs" (O bservat ions siw l e commerce de la l'r1er NoiYe, 

p . . p 6). 
1 G . . !. ll r a t i a 11 u , Les Observat i ons de l'.l . de P eyssonnels en z777 

surt'é,récut·ion cht trai té de ]{ou ichanà K ainard7i, îu R evu e Historique du S.E ,E ., 

1929, pp . 339-363. 
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fa 1752-1756, spre a rasturna pe Alf'xandru Ipsilanti, intriga. 
întretinuta 9i de ambasadorul Repertin 1 . 

Peyssonnel, considerându-se cel mai bine inforh1at asupra. 
vietii politice 9i comerciale din cupîinsul Imperiului otoman. 
supune cenzurei sale severe ori ce parere care se emite asupra 
acestui tinut. Când baronul de Tott publica memoriile sale 
asupra Turcilor 9i Tatari~6r .. 2' el le supune unui examen sever,. 
consacrându-le o bro9ura în doua editii 3 . De Tott, va angaja 
pe orientalistul Ruffin ca sa-i ras_punda 4• In 1788 orient.alistul 
François Volney face sa apara consideratiile sale asupra ras,
boiului · Turcilor 5 , sustinând . împartirea - Imperiului otoman 
între Austriaci 9i Ru9i, urmând ca Franta sa ia Egiptul 6 • 

Peyssonnel îi da replica, publicând cartea intitulata: Exa
nien du livre intitulé Considérations sur la guerre acti,elle des 
Turcs 7, spulberând toate argumentele autorului 9i declarându-se 
pentru mentinerea integritatii Imperiului otoman. Examinând. 
noua situatie care se va çreia populatiilor cre9tine, . Peyssonnel 
crede ca ele ar regreta numai decât .libertatea de care se . bu
cura u sub Turci. El pune într'o vie luminâ concesiile mari pe 
care Sultanul de buna voie le-a facut cre9tinilor 9i conchide . ca 
'turcia are .toate mijloacele necesare de a-9i creia un loc de 
mare putere, lipsindu-i numai omul care sa puna toate acestea 
in valoare 8• Concluzia acestei analize este ca daca întâmplarea 

,· . l 

1 Priuiul Repuin este acuzat de Peyssonnel de a fi neglijat inte-· 
resele Rusiei, lasându-se cumparat de catre 11ùnii1trii otc.mani. (Apendice ; 

pp . 358-363). 
2 B a r ou de Tot t, 11/~moires sur tes Ti•rcs el tes Tartares , Am

sterdam, 1784, 2 yoJ. 
3 La Amsterdam a apiirut in 1785 : ,,Observations C1'·it ·iq1us sur tes nd

moires de ltl. le Bal'Oii de T ott , pour servir à l'hist ofrc des Tu-rcs el des Ta r
tares" de rn9 pagini ~i ,,Le/tu à J1I. le marqwis de N ... con~enent quelques obser
vai-ions relc lil•es aux mémoires qui ont paru sous te. nom de le Baro1i de Toit ' ~ 

de 130 pp. in 8°. Memoriile baronultli de Tott fusesera analizate de mai înainte 

de Mallet du Pan, in lltlercure din 25 Decembrie 1784 :l\'r. 52·. 
4 Raspumul lui Ruffin va fi publicat la s fâr~itul meinoriikr imprimate 

în a doua editie. Amsterdam, 1785 in 4°. 
5 Fr an ç o i s V o 111 e y, Considérations sur la guerre actu.elte des · 

Tives . Amsterdam, 1788; in 8 , de 331 pp. 

. 8 Analiza sumara a cartii lui Volney e facuta ~ide T. G . D j u y ara ... 
în Cent projets de partage de la Turquie, Paris 1914, pp. 320-323. 

7 Amsterdam, i788. cf. ~i D j u" ara, op. cit., p. 324-325 . . 
8 Pey s sonne 1 Examen dt• .livre, p. 67 . 
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:ar face ca pe tronul de la Constantinopol sa ajunga un principe 
<:are sa aspire la mcinarhia universala sau Rtisia ~i Austria sa 
.ajunga a împarti Asia ~i Europa, cât de siguri s'ar mai simti 
Francezii .la ei acasa ? 1 . 

Privitor la Principatele române, Volney afirmase ca Ale
xandru Mavrocordat Firaris a fugit în Rusia ca sa nu a.iba 
soarta lui Grigore Alexandru Ghica în 1777. Peyssonnel raspunde 
d Ghica ~i-a meritat pedeapsa, ca un act de justitie dupa le
_gile turce~ti 2 • Cum Volney spune ca Moldova ~i îara Româ
.neasca sunt tinuturi supuse de rebeli, Peyssonnel arata ca Ma
vrogheni, ca"re a solicitat ~i obtinut favoarea, neuzitata pentru 
un nemahomedan, de a ridica un corp de o mie d~ oameni spre 
a-1 pune în serviciul Sultanului ~i pe care-1 comanda în prezent, 
nu poate fi calificat de rebel fata de suzeranul sau 3 . 

Ultima lucrare publicata în timpul vietii o da · Peyssonnel 
în 1789 sub titlul : ,,Situation polit1'q1te de la France et ses rap
ports actitels avec to1ttes les pitissances de l'Europe!' 4, adresata 
regelui ~i adunarii nationale, fiind îndreptata în special contra 
Austriei, fapt care a enervat la culme pe diplomatii lui Iosif 
·al II-lea, Kaunitz ~i Mercy-Argenteau 11 • In aceasta lucrare vo-
1uminoasà, Orientul î~i gase~te cu aceea~i competenta un loc 
clestul de larg 6 . 

1 ,,Si le concours de la nature venoit à placer sur _le trône de Constan

tinople un prince qui ef1t cette ambition, dont OU a YU des exemples, de par
·ye11Îr à la monarchi~ universelle, ou ~ur les deux trônes de Russie et d 'A11triche 

-deux: monarques qui formassent le projet de partager l'E'llrope et l '.Asie ·en 
-0.eux seuls empires d ' orient e.t d ' occident, j 'oserois demander à M. de Volney 

.s ' il nous. croiroit fort en sùreté dans notre interieur, où il n r. us conseiile de 
nous renfermer et de nous circumscrire (Citat de D j uva ra , o. c ..• p. 325). 

. . 2 ,, Giska (sic) reçut le juste chatiment de sa coni ence avec les Russts 

et des trahisons qu'il a ,·oit-exercées pendant tot\t le cours de l a guerre . C'est 
-cet acte de justice, ou tout au plus de séyérité (som·ent les Jni s du Pays) , du 

souverain legi time em·ers son sujet criminel, auquel Mr. de Yolney <knne le 
nom odièuX: d ' assassinat" (Examen di1 t-:vre, p. 14). 

3 Ibidem , p. 71. 
4 Neuchatel i 789 . Tomul I de XYI-253 pp . tlmul II YlIJ-196 pp . 

ln continuarea celui de al doilea volum Peyssonnel public.a: ., Vues et develot
_pemens des avant:Jges que le pact e de famille peut donner à la France et à l'Es

par<ne pour te r~t!lblissement de ta marinf et du commerce maritime, de 74 pp. 
5 Kaunitz scrie : .. J'ai lu en entier le tres absurde otwrage de :r.i:. Peys

,5onnef", iar :Mercy-Argenteau raspunde : ,. Ce Peyssonnel est généralement re
-connu pour un extra,·agant du prunier ordre". (Citat de D j u y a ra, op. cit., 
p. 324. Nota) . 

. 6 Tomul I pp . 7 2-250 ; t. II pp~ 2-23 146-164. 
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l\tioa.re la Paris, la 12 Mai 1790, unde vine dupa 1786_ 
Peyssonnel este printre primii învajaji cari au cercetat în 

1üod 9tiinjific situajia politica a Sud-Estului european; expunând 
în mod critic informajiile din carji 9i din constatarea~pe teren. 
Privitor la trecutul românesc el afirma originea latina a acestui 
popor înainte de ~coala ardeieanii 9i este primul autor striiin 
care trateaza istoria l\!Ioldovei pe baza cronicilor interne. El a. 
intitulat just corpul de cronici moldovene ,,cronica anonima" 1 

l]Ï învatatii straini cari l'au criticat pentru aceasta nu au avut 
dreptate 2• 

Daca spiritul lui critic 1-a dus la unele gre9eli, în special 
de cronologie, intuijia istorica ce însoje9te multe din afirmatiile 
sale ramâne verificate de realitati 3 • Desigur ca lucrarile lui de 
erudijie sunt astazi depa9ite de progresele facute în câmpul is-
toriografiei. Ya ramâne însa ca un isvor de niâna întâia prin. 
tot ce a însemnat ca fapte petrecute în timpul sliu , mai toate 
prin proprie observajie. ·Pentru ceeace prive9te Marea Neagra 9i 
tarile care o marginesc, în secolul al XVIII-lea, istoriografia va 
recurge mereu la însemnarile lui Peyssonnel 4 • 

• • • 
In revista ,,Estiû", N'r. 4-5, 1940 pp. 35-40, a aparut 

un articol, semnat de D-1 Th. Holban 9i intitulat : ,,Contn'.bu/ie 
la istoria comer,uliii românesc în secolul al XVIII-lea" . In aceasta 
kcrare se vorbe9te de calâtorul francez ,,Saint-Priest", trinùs
de guveruul jlirii sale ,,sa studieze posibilitatea întinderii co-
merjului în jarile din jurul l\!Iarii N'egre . Astfel el a fost nevoit 
sa viziteze între anii 1760-1764 toate provinciile turce:;;ti care 

1 Cf. Iorga, I storia iite-raturii române, Il , 533 . G. P a s c u , I storia 
!:teraturii române fn secolu l al XVIII-iea, I, Bu c. 1926, pp . t>6-70 . 

2 Cf. H a se, Notice d'un manuscri t de ia Bibliothéque du roi, -care se 

întreab a de ce Peyssonnel n ·a d a t numele lui Nïcofae Costin m anuscrisului i;;i 

l·a botezat ,,anony1ne"? (p . 285). 
3 Acelal} H ase spune mai depa rte despre Peyssonnel ca dot at ., d 'un es

prit fin et exercé, et qui, inalg r é ses frequentes erreurs dans les m a tieres d'é-
r.idition, a p ou r t ant l e gr an d mérite d 'avoi r a ttiré l 'attention des savans sur 

des sujètes peu traités avant lui" (No t ice d'u n manuscr-i t , p . 285, not a). 
4 Ior g a, î.i L es Voyageurs français dans l'Orient européen, p. 105 , 

scrie despre trat atul asupra comertului Marii N'egre : ,,Comme infor matio:i,. 
commerciale, c \ st un trava il de toiit premier ordre et, d an,; l a li t teratur~ 
•·u rop éenne sur l 'Orient il n'y a rien q ui p u isse être mis à côté d e cette ét ·1de" -
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înconjurau aceasta mare . Cu aceasta ocazie Saint~Priest a scris 
un studiu foarte interesant sub titlul ,,Eclaircissement sur le 
commerce de la Mer No-ire" , ramas inca inedit (Aff . étr. mem. 
et doc. Turquie, 14, fol. 16_.:._198" . 

Dupa doi ani, autorul reia opera despre ,,Saint-Priest" 
~i- o publica mai pe larg, eu acela9 titlu, în revista ,,Economia 
romând, 1942, Nr . 4-5 9i în extras, bucurându-~ e de aprecieri 
în ReVt'sta Istor·ica Româna 1 . Acolo aflam di ,,unul dintre 
ace!}ti negustori a fost !}i Saint-Priest''. .. . care 9i-a terminat 
studiul ,,la începutul anului 1768" 9i citeaza pentru aceasta 
,,Hurmuzaki t. I p. 760" 2, iar mai departe : ,,9i pâna astazi 
ramas în manuscris" 3 • 

Din citatiile pe care le face, gasim la p. 17: ,,De9i în Va
lahia sunt mine de aur, Saint-Priest observa di sub domnia lui 
Mihai Racovi}a (1741-1744) nu se permite exploatarea .. Boerul 
Dedescu (sic) a descoperit aproape de Bucure!]ti o mina de aur, 
dar pentru a nu trezi laconiia 'l'urcilor, voievod_gl Racovi}a 1-a 
sfatuit s' o închida". In nota, autorul spune ,,Desigur este vorba 
de $tefan Racovi}a (1764-1765) fiul lui Mihail Racovita . Afir_; 
ma}ia de inai sus ne mai arata !JÏ timpul când Saint-Priest ne-a 
visitat jarile" 5. La p. 19 vorbe9te de comerjul cu carne sârata, 
a carei conservare se pregateau s' o întreprinda frajii Linchou, 
iar la p. 20 de experienta comerciala a fra}ilor Linchou în 
Moldova 6 • 

Sunt 9i unele scàpari din vedere : ,,Un quintal avea 275 
oca" (p . 14 nota 2) 7 • Scio pentru Chios (pp. 14, 16) . ,,Codru, ora-
9el autonom, apar}inând judejului Falciu" (p. 18) . In nota ad
roite 'l'ârgovi9te ~i Braila ca ora9e ale ... Moldovei. Pentru ac
tivitatea lui François Lili.chou citeaza articolul D-lui Duzinche-

1 Notita bibliografica, favorabila , în Rev ista I storici{ R omând, 1944, 

p . 136. 
2 In Hu r mu z a k i , S upl. I 1, p . 760 se gasel1te un ,.Extras din in,

strucpunile d a te d-Jui de Saint-Priest, numit ambasador al '.Franciei la Con
st antinopol ' '. 

3 Economia romând, 1942, Kr. 4-5, p. 12 . 
4 Dupa cum s ' a relev at mai sus , Peyssonnel relateaza aceasta pe larg în 

Trài té sur te commerce de ta _'!\fer N o·ire, II, p. 190-192. 
5 Ibi dem p. 190 . 
6 Ibidem, p. 205-20 8. 
7 In manus'cris este trecut : ,.Le quilot est de 275 ocques" ceea ce în

seamna chila, unitate de socotit pentru cereale care este în uz ~i astiizi . . 
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yici ,,Jean Bap#ste Lincho1./, iar pentru moartea lui François 
Linchou trimite i]Ï la ,,L C. Filitti, Lettres et extraits, Bucu
re9ti 1915", care_, fire9te, nu vorbe§te nicairi de a9a ceva. 

In concluzie, studiul D-lui Holban este bazat pe o con
fuzie. Saint-Priest, ambasadorul Frantei la Constantinopol de la 
1768-1784, cunoscut §Î ca. autor. al unor lucrari de seamli 1, n'a 
fost negustor, . nici calàtor §Î nu a visitat niciodata Principatele 
române : Memoriul de la Affé;es étrangère.s nu este altceva _decât 
opera lui Peyssonneldespre comertul Marii N'egre, dar nu poate 
fi ,,§i pâna astazi ramas în manuscris" . Ceea ce 1-a fa.eut pe au
torul articolului sa atribue lui Saint-Priest opera lui Peyssonnel 
este faptul di la arhivele de la Quai d'Orsay (Mémoires et doc. 
Turquie, Vol. 14, fol. 199-206) se gase9te un memoriu intitu
lat . ,,Réflex.ions politiqites sur l'indépendence des Tartares et .sur 
la navigation des Russes dans la Mer Noire'', fa.eut de Peys- · 
sonnel în 1762, ca diseurs ·preliminar la opera lui, dar S\lprimat 
la publieare. Fiind nese.mnat eopistul arhivelor a pus: ,,Attri
bué au St. Priest". Deseoperirea D-lui Holban ar avea singura _ 
expliea tie di e vecina eu aeeasta însernnare ... . 

V. MIHORDEA.. 

/ 

1 Comte "de Saint Priest, l\lémoire_s sur l' ambassaae de France en 
Turquie. Ed. Ch . Schefer, Paris 1877, de ·xIY-542 pp.; Ccmte de Saint 
Prie s.t Mémoires, publ. de Baron de Barante ·2 Yol. Paris 19.29; Lettres et 
i11st·ructions de Lo11is XVIII au comte de Sa int- Priest, pub!. de Baron de Ba-
rante, Paris, 1845 de CCXXXIII t. 230 pp. · 



PROBLEMA TRATATELOR MOLDOVEICUPOARTA 
V 

IN LUMINA CRONICEI LUI PECEVI 

In istoriografia româneasca mai veche, s'a vorbit adesea 
de textul unui tratat eu Turdi, încheiat de Bogd.an cel Orb ~ 
are reglementa raporturile Moldovei eu Inalta Poartâ 1. In 

anul 1908 C. Giurescu, ocupându-se de aceasta problema în studiul 
·ll.u Capitulafiile Moldovei c~ Poarta Otomana, ajunge, în urma 
analizei la care supune diferitele versiuni, la pârerea ca nu sunt 
.decât ni~te fal~uri târzii, facute în scopuri patriotice. In concluzie 
C. Giurescu nu admite existenta unor ,,anumite acte de siguranta, 
tractate sau hati~rifuri, care sa-i fixeze îndatoririle ~i sâ-i garan
teze drepturile;' 2• El încheie arll.tând ca ,,dacâ s'a crezut atâta 
vreme ~i eu atâta convingere în autenticitatea lor, este pentrucâ 
autonomia pe care voiau s'o dovedeascâ, ~i a carei amintire se 
pastrase fârâ întrerupere, existase în adevâr" a. 

Doi ani mai târziu, Iulian Marinescu, în htcrarea lui Bogdan 
cel Orb, netinând seama de studiul lui C. Giurescu, demonstreazâ 
totu~i existenta unui tratat între. Bogdan ~i Poartâ '· D'-1 N. A. 
Constantinescu în 1 nceputurile Ji stabi'.lirea suzeranittiFi turceJti 
in Moldova, lucrare aparutâ în 1914, înlaturâ parerea lui Iulian 
Marinescu ~i crede imposibil : ,,ca un eveuinient a~a de însemnat 
ca acesta, având sa reguleze pentru totdeauna raporturile Mol-

1 M. Ko g à 1 ni ce a nu, A ·rh. Rom. I•:d. II, vol. :U, pag. 263 ;ii urm. 
Ibidem p. 273 . uude se afla o alta versiune. T . Cod r es c u , Uricariul , 
vol. lV, p. 225, .Autonomia Moldovei, dupa un scriitor pàmânteau din al 
:XVlII-lea veac. :M. Ko g à 1 rt i ce an u, Let. Vol. III, p. 45 . .Aici .se .aflà în 
intregime textul hati~crifului dat lni Bogdan. (,'\.trilmit lui K . Cos tin) . Felix 
Co 1 son a publicat în Le N 11tion11l o altfL versiune apud C. G i u r e s c u, 
Capit14latiite Moldovei m Poarta Otomana, Bucure;iti 1908 p. 3i· 

2 C. G i ure s c u , op. cit., p . 58. 
3 Ibidem, p. 65. 
• l. J\I a ri n e s c u, Bogdan cel Orb, Bucure~ti 1910, pp. 79-89. 
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dovei eu puterea otomana sa nu fi fost §tiut ~i de contemporani .. 
ca un eveniment cunoscut tradijiei populare, sa nu fi putut ajunge 
~i la cuno9tinja acelora cari erau însarcinati anume cu conservarea 
eveuimentelor memorabile în analele tarii' ' 1. 

De9i au contestat existenja unui tratat, totu9i atât C 
Giurescu, cât §Ï N. A. Constantinescu admit ca Moldova a început 
sa plateasca un bir Inaltei Porti în anul 1456 2, în timpul domniei 
lui Petru Aron. Fr. Babinger în lucrarea sa Cel dintâiu bir a[ 
Moldovei, a aratat ca începtttul acestor relajii trebue pus în 
anul 1455 3 §i nu in 1456. Afirmatia facuta de Babinger se con
firma prin urmatorul pasagiu, pe care l'am gasit într'o cronica 
publicata în 1596 la Walst'att : ,,wekhem Machom.etes anstatt eines. 
Tributs nur zwey tattSend Goldengulten in jahr 1455 zuerlegen. 
anbefohlen" 4• Este de remarcat ca autorul cunoa9te exact §Ï. 
suma pe care a început sa o plateascà Petru Aron, fapt care ne 
aratà ca era bine informat asupra acestei chestiuni. 

Dupa urcarea pe tron a lui $tefan cel Mare, Moldova a. 
continuat sa plateasca bir Turcilor 5, fapt confirmat de altfel 
§i de dotnn în scrisoarea lui din l Ianuarie 1468, prin care anunjà 
regelui Casimir al Poloniei victoria dela Baîa 6

• Numai în timpuL 
anilor de ras.boiu cu Inalta Poartâ, adica dela 1473 §Î pâna în timpul. 
lui Baiazid al II-lea, când relajiile au fost reluate, marele domnitor 
moldovean a încetat sa mai plateascâ bir Turcilor 7• 

Se pune însa în mod firesc întrebarea: Pe ce temei au fost 
reluate aceste rapo1 turi? A êxistat cumva un tratat între $tefan 
cel Mare §i Turci? 'finindu-se seama de materialul documentar 
cunoseut pânâ astàzi, nu s'a putut raspunde la aceastâ întrebare. 
Iata însa ca în vol. I, pag. 204 din cronica lui Ibrahim Pecevi 9, 

1 N. A . C o n s t a u t i n e s c u , 1 ncepitturile ji stabi lirea s11zeranlti1Jii' 
turce~ti tn J'lfo/do11a, Bncur.:ifi r914 .. p . 70. 

2 C. G i u r l: s c :u , op. ci l. , pp. 57-58. N. A. . Constrintiuescu, op. cit., 
p. :0-:.!4, 

3 B ab i n ge r, Cel d·intâi bi-r al klo /do vei'. cif.t-re sultan, Bucure11ti I lJJ6, p . lo. 
4 Syebrnburgi sche Chronica 1md K rie,gsshiindel zu W asser ·und Land., 

Walstatt 159,,,6, p . 9. 
5 C. G i u r e s c u , op. cit., pp. 59-63. 
6 P. P . Pan ai t es c u , Contribu;iuni la istorin lu i : te/an ce/ l'.f are, 

A n . Acad. R om. S. lll. T . XV . .An. 1934, p . 66. 
7 C. G i u r e s c u, op. ci t., p. 59. 
8 Ibrahim P e ce v i a trait int re anii 1574-1650. I U a vâzut lumina . 

zilei in ora11ul P~cs care se afla în p artea Ungariei de sub ascultarea sultanului. 
Ramas orfan l a 14 ani , a trait un timp p e lâJga rudele lui, l~erhad Pa~a !Ji Lala 
:Meluned Pa11a . Intnînd în armata a luat parte la expeditiile din Ungaria ale lui. 
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gàsim privitor la relatiile lui Baiazid al II-lea eu $tefan cel 
Mare, un pasagiu care aruncà o lumina noua asupra acestei pro
bleme. Dam mai jos acest pasagiu: 

,,Rdposatul §i regretatul sultan Baiazid cû Sfân;t mila lui 
Dumnezeu fie asupra foi, când a c·ucerit cetd/ile Chilia §i Akkerman 
" fixat grani/ele între /drile islamice §i vilaetul Moldovei. S' a fiicut 
angafament 1 eu conditia 2 ca de acum înainte sa nu se mai de
pii§eascd dincolo de granite Ji haraciurile · care erau în tratat 3. 

sa fie trimise în fiecare an prin oameni de încredere,' iar în anul al 
doïlea domnul M oldovei sii le aducii chiar el §i sa le predea visteriei. 
Pe · vremea ilustrului disparut, aceste condi/iuni men/ionate au fost 
respectate" 4 • 

Sinan l'a~a. Dupà moartea lui Lala ~îel~med Pa:;ia, a ocupat funcpuni îu diferite 
regiuni ale imperiului otoman, printre care Banat iji Ungaria. In 16.p, retragân

du-se din via ta publica, î11i petrece ultimii :mi la Buda ~i Pécs, ocupat eu redactarea-: 
op crii sale istorice : ,,Tarikhi ' '. 

Cronica scrisa de el cuprinde epoca dintre anii 926 (15zo)-1049 (1639) iji a . 
fos t tipàrita la Constantinopol în doua volume în anii 1281 (1864-1865) iji n83 

(.1866-1867). 
Trebue sa amintim ca, sprè diferentà de alti cronicari otomani, Ibrahim. 

l'ecevi n'a utilizat numai operile inainta~ilor sài, ci :;ii lucrll.rile unor unguri, Ist-
vanffy :;ii K. l-ieltai , lucru surprinzator pentru un cro1ücar turc din acea epociî.. 

Opera lui Ibrahim Pecevi, afariî. de Jamuririle ce ni le aduce priYitor la 

relatiile dintre Moldova :;ii Poarta, este pretioasà :;ii pentru evenimentele clin timpul 
lui Mihai Viteazul , fiind scrisa de un om, car<:: a cunoscut de apr<:._!lpe aceste regiuni ,_ 
·:i.t :;ii pe couducatorii turc!, cari au jucat vreun roi în luptele ce s'au d.at. 

BIBLIOGR-<\l-'IE : Babin g e r , Gesclticlttsschreiber der Osmanen tmd i}ire· 
Werlie, Leipzig 1927. p. 192-195 :;ii un articol de acela~ autor în Encyclopédie de
/' ] s/am vol. l:U, p. 1008-1009, ·v . ~i articolul lui , I svoare/e turce§t·i ale lui Dimi-· 
trie Gante.mir, Arli. Rom., vol. VU:, 19.p, pag. 115, unde arata ca domnul 
moldovean a uti!izat pentru lstoria Imperiului Otoman printre alte cronici tur-
ce~ti ~i pe aceia a. lui Ibrahim Pect!vi. 

· 1 Tt:'1ihhud =soins , p·romesse, engagem<::nt, avec etlilek: s'engager, se. 
rendre responsable dt: l'exécution d 'une chose. B ianchi,Dictiom1a.ire Turc-Français, 
v ol. I. p . 5u ~i Barbier de Meynard, Dictionnaire Turc-Français, vol. I. p. 472. 

2 s â r t=condition, stipulation, convention, traité, action de stipuler, de 
fa ire des conditions. Bi a 11 chi , op. cit. , vol. II , p . -28. Barbier de Mey1iard op~ 

cit., vol. II. p. qi.· Ch. S am y B e y Fr as c h e r y, Dict1'. onnaire Turc
Français p. 625. 

3 Der •uhde, 'uhde, ' ahd: obligation, stipulation, engagen~ent, respon
st1ùilité, pact, traité, convention, engagemo::nt reciproque, avec etmek: se charger, 

stipuler. Sam y B t y Fr as cher y, op. cit. p . 489 ~i 744 B i an chi, op. cit •. 
vol. II, p. 297-298 .~i Bar b i e T de Me y nard, op. cit, vol. II p. 37 ·i~375. 

4 surut plural dela §art : conditions, pactes., stipulations, clauses , B i a n
e hi , op. cit., vol. II, p. 31 . Il a r b i e r de )Î e y 11 a rd, op. C'it . vol. II, p . 145. 
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· Din cele de mai sus rezulta în mod categoric cà înlelegerea 
dintre $tefan cel Mare §Ï Baiazid al II-lea, dupa cuceiirea Chiliei 
~i Cetàlii Albe, s'a facut pe temeiul unui tratat, alè càrui principale 
-condiliuni (delimitarea granilei între Moldova §Î Imperiul turcesc, 
haraciul §Î condiliunile de plata, eu obligalia ca domnul sa aducà 
chiar el acel harad) Pecevi le rezumà în rândurile sale. 

];>ozilia · internalionala a Moldovei dupa pierderea celor 
-doua cetàli explica împrejurarile speciale, care vor fi împins pe 
:;;tefan cel Mare la încheerea tratatului §Î ne ajuta sil deterrninam 
-eu oarecare aproximaiie §Î data lui. · 

Dupa cum se §tie cucerirea Chiliei 9i Cetàlii Albe a avut 
Joc prin surprindere în vara anului 1484. In acest timp Ungaria, 
-care se afla în pace cu Turcii 1 , nu face decât o intervenlie pe cale 

. <liplomatica, ce se sfâr§e§te fara nici un rezultat. Domnul, dupa 
ce încearca sa reia. cetatile prin propriile lui forte 2, vazând <'à-
<lin Ungaria, care se afla în pace eu Poarta a, nu poate spera 
nirnic, se închina în amù 1485 regelui Cadrnir al Poloniei '· pentru 
-ca astfet sa capete sprijinul necesar recuceririi celor doua cetati 
moldovene9ti, care aveau atâta importanta pentru comertul polon 
-eu iarile de miaza-zi. Dar toate încercarile ràmân zadarnice, ele 
nefacând altceva decât sa atraga necontenite incursiuni turce9ti 
asuprà tarii, lipsità acum de pavaza pe care o alcatuiau alta data 
Chiiia 9i Cetatea Alba. $i, eu toate cà luptele din 1485 §Î 1486 
s'au sfâr§it cu succese pentru Moldova, domnul ttebui · sa se ho
tarasca sa închee un tratat de pace pentru a pune capàt acestui 
i-lizboi, care de peste un deceniu secàtuia tara. Cu preciziune nu . 
putem stabili când va fi avut loc încheerea tratatului. Dar 
-cronica anonimà publicatà de Giese pomene§te §Î ea de. un sol 
moldov~an trimis de $tefan cel Mare la Poarta, pentru încheerea 
pàcii, 5 dupa luptele din anii 1485 §Î ·1486. Istorkul turc Mehmed 
Mazhar Fevzi 8 aminte§te 9i el de un sol extraordinar, trimÎs de 

1 p e ~ e V i , Tii.rl~i, vol. r. }). 204. 

2 I. Urs u , $ttfa.n cel JI.lare , Eucure~i 1925 , p. 190. 
3 Ibidem , pp. 189 !}i r9r. ' 
' Ibidem, pp. 191-196. 
5 N. Iorga, Cronicele turce~t i ca isvor pentrn istoria Ro1mfo·ilor , An. Acad . 

.Rom., S. III. T : IX. p. 19. ,. Aici veni solul dela Cara Bugdan, care ùupa în-
-cheerea pacii pleacli înapoi' '. · 

6 Meh.med Ma.z.harl•' eyzl, ~haber-i ~al!!~, pag. 58 . .'\cest 

istoric turc a trait în nacul al XIX ~i a murit in l 878. n ab in g e r, G. O. W. 
p. 637. In acela!} timp se afla la Coustantinopol un trimis ungur venit pentru 
-tratative. Despre o solie moldoycaeascà vorbe~tc !}i o biografic a iultanului 
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domnitorul Moldovei, probabil în ultimile luni ale anului 892 
(28 J:;ec. 1486-18 Dec. 1487) sau primile luni aie anului 893 
(:r7 Dec. :;1:487-6 Dec. 1488) - dupa cum reese din . autorul mai 
• uc:; citat . Pe de alt~ parte trebue avut în vedere .faptulca Polonia 
începuse ~i ea tratative de pace în anul 1488, iar în Martie 1489 
semna tratatul de pace 1. 

Dupa cum vedem din cele de mai sus, puterile cre~tine 

Sncheind pace cu Turcii, $tefan cel Mare nu mai poate lua asu
pra sa tot greul rasboiului cu Poarta, ~i se vede silit sa încheie 
la rândul lui un tratat de pace. Incheerea acestui tratat pare dl a 
avut lot, dupa parerea noastra, între 1487 ~i Martie 1489. 

Desigur ca la acestea a contribuit în mare masura ~i lovitura 
conomicii primita în urma cuceririi celor doua cetati-porturi ~ 

, devarati ,,plamâni' ' ai statului moldovenesc. Este interesant 
de observat ca nici ·khanatul Crimeii n'a încheiat ùn tratat prin 
care sa se recunoasca vasal sultanului, decât dupa ce Turcii au 
cucerit cele doua portüri ale peninsulei, Cafa ~i Mangopul în. 
anul 1475 3 . 

Pasagiul citat din cronica lui Pecevi, cuprindeâ o enumerare 
în rezumat a cla.uzelor pe care le continea tratatul. · Din nefericire
însa ~tirile date de cronicar cu privire la aceasta chestiune, sw1t 
mai mult decât sarace. 

Am vazut ca Pecevi ne face cunoscut ca hotarele dintre
Moldova ~i Poarta au fost fixate cu ace! prilej, lucru care ne 
arata ca $tefan cel Mare a trebuit, ce! pu}in momentan, sa re-· 
cunoasca pierderea Chiliei ~i Cetatii Albe. Afara de aceasta, domnul. 
se mai obliga sa verse visteriei o suma de bani, care. din altjsvor 
~tim ca se ridica la 4 .000 de galberti 3 . Cronicarul J:llai .pretinde
di , odata la d9i ani, banii urmau sa fie ad~i în persoana dè dom
nitor, conditie care ar putea fi un adaus· al scriitorutui, exprimând 

Uaiazid IJ scrisi\ Îl\ jurul a1iului 1500 (G6rka O. Nieznany Zywot Bajezid II. 
p. :io-21). ,.In timpul când a i;ornit Daud Palja spre Arabia a yenit o am
basada din 1\IIoldorn pentru haraciul pe care 1-a cerut mar le sultan dela print 
ln schimbul lasarei îu pace" (op. cit. p. 23) . Hamme r aminte~te de o solie 
mo'doveneasca V< uita Îll timp11l expediileïlui Daud P~a îu Karamania, care a . 
nYut loc în l4!S7. (Hamme r H istoire fl ,, l'Empire Ottoman vol. IV p. 20--23). 

Pen,tru Daud Pa11a vezi Encyclopédie de l'Islam vcl. I , P· 953· 
1 I. Urs u ; op. cit., p. 200. 
2 A. J ou ber t , P récis de l'histoire des hhanes de Crimée. J ournal 

asiatique. A.n. 1833, T . Xll , p. 52. 
3 I. Sa n u do, Diar·ti , vol. V. co~. 464. cf. N. Iorga, ~te/an cel Mare . 

~· 250 . 
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probabil un desiderat al politicei turce~ti, care voia sa vadâ cât 
mai curând Mo1dova în aceia~i situa}ie eu Tara Româneasca 1• 

Dar noi ~tim ca acest lucru nus' a întâmplat nid eu $tefan cel Mare 
~i nici eu urma~ii sâi imedia}i 2. In schimb, cronica nu vorbe~te 
nimic despre obliga}ia domnului de a trimite un fiu ostatec la 
Constantinopol, de~i ~tim di $tefan cel Mare a trebuit sa trimitâ 
pe unui din fiii sâi 3 • In orice caz, run cele de mai sus rezulta în 
mod categoric existen}a unui tratat încheiat de $tefan cel Mare 
-eu Poarta, la câ}iva . ani dupa pierderea Chiliei ~i Ceta}ii Albe. 

Dar domnul moldovean nu se putea ,P.eprind~ eu situa}ia 
·creatâ Moldovei, prin pierderea cetA.}ilor. Indata ce aflâ câ se 
iormeazâ . o ligâ cre~tina, el aderâ pèntru ca astfel sâ-~i poatâ 
recâpâta vechile porturi 4 . In anul 1500, vornicul Boldur arde 
·Chilia ~i Cetatea Alba 6 . In acele împrejurâri, când Turcii pun 
bazele ac}iunii lor militare spre centnil Europei, Baiazid al II-lea 
a putut aprecia odatâ mai mult importanja u11ei Moldove paci
·ficate sau de aproape controlate de for}ele-militare ale i~periului . 
Aceastâ ideie a carei realizare devine de aici înainte indispensabilà 
pentru libertatea dé mi~a·re a armatei otomane, este limpede 
·expiimatâ de Baiazid al II-lea în scrisoarea din 12 Mai 15C12 

adresatâ khanului Crimeii: ,,Daca tu vei re}inea Moldova, noi 
vom avea câmp deschis ca sa ie~im în toate pârjile lumii" é. 

Dar un an mai târziu speran}ele domnului în zisa ctuciatâ 
·5unt spulberate, în urma pacii care se încheie între Turcia ~î Un
garia. Acum ~tefan cèl Mare trebue sa se resemneze sa refa rela
·tHie eu Turcii 7, probabil pe baza vechiului tratat. 

Relatiile Moldovei eu Inalta Poartd sub Bogda1t §i ~te/dtii/d. 
Din cele dè mai sus se vede câ tratatul eu $tefan cel Mare, atilintit 

- ~i 1ezumat de Pecevi, era depa1te de a fi satisfacut ~i lini~tit pe 
Turd. Grelele înfrângeIÎ cauzate de $tefan cel Mare; vigoarea · 
militara a Moldovei, cunoscuta tuturor celor care întovarii~isera 

1 Aœa·: li dorinta reese limpede din urmlitoarele rân<luri · din cronica 
~.ilui 'Allikpasazade: ,.De astu data sa ne aduci chiar . tu haraciul, dupa cum 

·,- sfr.gur 11.e aduce ~i ·vilaetul Valahiei. ~i asemenca voevodului Valahiei sa He 
-eu noi". Fr. G i es e, Die altosmaniscl1e C1'onik des. 'A si kpasazade I,eipzig. 19 2 8 

p . lï8• 
0 

2 N e sr i ~i el pretin<le nceastn. Dar probabil ca lji Pe~evi el nu· face 
.a ltceya clecât sl1 exprime · ceiace ar fi dorit Turcii sr• yadii intâmplându-se. 
H a mme r, H istofre de l'Empire Ottoman , YOI. I. p . 522-523. 

3 :K. l or g n, lstoria lu i $tefa.n ce/ Mare, Bucure!}ti 1904 p. 2i3. 
4 I. Urs u , op. cit., p. 258-261. · 

' lb·ideni, p . 26 1 . 

6 Ibidem, p . 263. 
7 I bidem , p . 265 . 
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. a militari sau sfetnici pe Suleiman Pa9a, Mahonied al II-lea §Î 
Baiazid al II-lea cum §Î încercarile înver9unate ce fàceau Moldo
·enii de a-9i recapata porturile pierdute, îngrijorau Inalta Poarta. 

Acest sentiment de grija respira §Ï din èronica lui Pecevi. 
,,La urearea pe tron a raposatulu1: sultan Selim el fiind ocupat 

·Cit desavâr§ire eu probleme arabe, preeum §i -eu acelea ale Rumului 
(Turàa Europeana), iar pe de alta parte fiind ocu,pat eu cucerirea 
Persiei §i a Egiptului, nu s' a putut -îngriii d~ chestiunûe privito'are 
la Moldova i. 

Din pasajul acesta se vede limpede ca Inalta . Poarta î9i 
·dâdea destul de bine seama de i~portanta militara a Mold-0vei 
pentru a nu intra în acela9 timp în conflict cu Principatul Duna
rean, F.giptul §Ï Persia. Pe de · alta parte, partidul militar -din 
j urul lui Baiazid al II-lea, dupa cum se vede dintr'o fethname 
a acestuia, n 'a socotit ocuparea Cetatii Albe §Î Chilia, decât ca 
punct de plecare pentru noui cuceriri : ,,Prin aceasta isbânda (ni 
'a înlesnit pe viitor) cuceriri succesive, fiindca s' au deschis · caile 

înspre Lehi §Î Cehi §i Unguri; înaintarea a devenit mai u9oara, 
iar trimiterea întâriturilor fa.ra nici o greutate" 2• 

Pentru aceste niotive presiunea otomana asupra Moldovei 
în scopul de a fi desfiintatâ ca forta militara, va cre9te §i va intta 
în programul de realizari imediate ale Portii. 

Urma9ul lui Baiazid al II-lea, Selim (1512-1520), un bun 
unoscator al regiunilor dunarene, unde traise mai multi ani 3, · 

se gând~te în 1513 sa scoatâ din domnie cu ajutorul khanului • 
i)e Bogdan, mândrul _ ur.m~~-al lui $tefan cel Mare. (In acela9 
an la 17 Oct., el a încheiat pace cu Venetia 5, iar peste câteva 
luni §Î eu Polonia §ÏUngaria) 6. Un an mai târziu, în 1514, se 
.anzea cà Selim pregate9te ,,o arma.ta foa1te puternica §Ï corabii 
J)entru ca sa treadi peste Dunare Ja începutul lunii Mai, în 
.Moldova", în scopul de a înscauna un domn ,,care sa fie destul 
.de ascultator poruncilor sale, ca sa invadeze tarile cre9tine îm
preuna eu Turcii" 7. In scurt : aservire totala. 

1 ? e è' e v i, op. cit ~ . p. 204. 

2 A. /\. ut a 1 f f y, Doua documente din biMioteca egipteanil de/a Cairo . 

.Rev. l st. An. XX. 1934, p . 40. . 

3 N . .'\.. Constantine s c u , op. cit., p . 73-H· 
' Hu r mu z a k i, vol. II. 3. p. 86. N'r. XCI.II. Khanul em socrul 

Sultanului. 

i }{ a m 111 e r, ' Of>:·cit., YOl. IV, p . I 55· 
6 N. Iorga, C/lilia §i Cetatea AIM, p. II 8. Hu r mu z a k i , vol. VIII. 

l ' · .p-~43 , Nr. l ,III. 
7 l! u r mu :z a k i , vol. 11. 3. p. :i:50 no. CXXXVlI 1. 
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Considerând în lunùna acestor elemente relatiile d.intre Selim 
~i Bogdan cel Orb, nu credem imposibil ca, a~a dupa cum sustinea 
Julian Marinescu, sa fi avut loc încheerea unui tratat între Bogdan 
~i Selim în anul 15r4 l. Numai ca acest tratat nu a fost primul, 
ci probabil ca nu facea altceva decât sa reînoiascii pe cel pe care am 
vazut cii · 1-a încheiat $tefan cel Mare eu Inalta Poarta, eu d.ife
renta ca acum birul se ridica dela 4.000 la 8.ooo de galbeni 2• 

Dar situatia pe ca1e Moldova continua sa o piistreze, nemult_u
mea desigur cercurile nùlitare turce~ti, cari vedeau ca aceastà tara 
în schimbul sumei de bani ce o plàtea, se considera libera sa faca 
o politica a ei proprie, care nu era .totdeauna favorabila intereselor 
turce~ti. Sanudo vorbe~te chiar de un proect moldo-muntean 
anti.:turcesc, menit sa parafüez.e acjiunea împotriva Ungariei 3 _ 

La moartea lui Bogda~ urmeazà în scaunul Moldovei ~te
fanita. Domnia acestui tânar vlastar domnesc a fost patata de 
s~ngele lui Arbore ~i fiilor lui, boieri, care · probabil nu vedeau 
eu ochi buni o prea mare apropiere de Turci 4 . Aceasta tragedie 
ne releva existenta în Moldova a unui partid nerriultunùt de 
situajia tarii ~i care probabil dorea-· sa ridice sabia împotriva 
turcului pentru reëucerirea cetatilor pierdute. Acjiunea acestui 
partid se va face simjità în tot cursul sec. XVI, )(:VII pâna la 
dom.nia lui Dim. Cantemir 11 • 

Dar se vede, ca nici -~tefànija nu inspira o încredere prea . 
mare Turcilor, deoarece sultanul Suleiman când porne~te în 
i526 împotriva. Ungariei, are grije ca 50.000 de Tatari sa invadeze 
Moldova .•, pentru a se asigura în acest fel împotriva unei ~ari 

1 I. l\I a r i n e· s c u, op. cit., p . 83. 
2 Ibidem, p. 83. 
3 I. Sa1iud-o, Diarii, vol. XXXI. col. 71. cf. T. Palade. Radu. 

d e l. a A f n m a ~ i , p. 7. Oamenii domnului cari duceau tributul face au în acela(f 
thnp uu serviciu puteri!or cre~tine spionând pregatirile turce!)ti. T. Pal ·ad e. 
op. <'il. p . 55-56. 

4 H . u r ~ u, ~tefani1a Vodn, p . 68-7r. 
-. s., V. Papa cos te a, lst. Rom. deta z693 î:na·inte. Curs tinut în .anul 

r939-1940, pag. 4-7. 
6 Uu raport din 18 .Iunie 1~26 al nuntiului .'\.postolic dù1 Uugaria spm~e :.· 

.,Io Moldavo hane mandato uno nuntio, cum il quele scrive et notifica, como è
richesto del Turco che stia ad ordine, perchè al secondo commandamento sia 
apparicchiato et insieme cum Tartari andar a servire , ove li serà significato. 
Dice che Tartari sono I, milla cava\li congregati per entrare in Pollonia et in. 
MolclaYia, et che lui è apparichiato per donarli battagÙa, et ehe have haYisat<>
il Re in Pollonil'l , pcrchè yoglia ur..ire le forze sue insieme con csso Molda...-o per: 
contra Tartari et Turchi, si verrano ad offeuderlo. Hu! m. vol U . 3. p . 53S .. 
Nr. CCCI,XXVI. cf. T. Pa 1 a·d e , op. cit., pag. 56. 
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de diversiune a voevodului. Cu aceia9i ocazie sultanul a obligat 
pe Radu dela Afumati sa trimita în tabara turceasca pe singurul 
sau fiu 9i sa primeasca un suba9 care sa-i tie tara ocupata, iar un 
altul ca sa-1 opreasca sa se uneasca CU Ungaria 9i Moldova 1• 

Supunerea Moldovei de ciitre Turci. Tratatul eu $te/an Lii
c1-tstii. Sub Petru Rare9 l\foldova traie9te, cum se 9tie, o adevarata 
reînvie1e militara, la care se adauga un element în plus, tendinta 
ca statu! Mu9atinilor sa se consolideze prin cuceriri în Transilvania, 
din ale carei centre comerciale domnul gândea desigur sa se 
despagubeasca pentru pierderea Chiliei 9i Cetafii Albe. Aceastii 
politica expansionista este poate u9urata §Î de faptul, câ el in
t ervine peste munti ca un asociat al sultanului. Succesele ob
t inute acolo dându-i încredere în forfa militara a Moldovei, î1 
fac sa revendice, în virtutea vechilor obligatiuni poloneze, Pocufia'. 
Dar încercarea moldoveneasdi. se sfâr§e§te prin înfrângerea dela 
Obert)rn din 1531. In urma acestei actiuni, Polonia, care pâna 
atunci privise pasiva la expansiunea moldovenease:a, devine un 
adversar periculos pentru planurile lui Petiu Rare9. 

Sultanul Suleiman care înlaturase pericolul unguresc dela 
frontiera nordica a imperiului, nu putea privi cu lini9te formarea 
unui puternic stat moldovenesc sprijinit pe ambele versante ale 
Carpatilor 9i se pare ca, în 1532, el se gândea sa alunge pe _dom
nitorul din· Moldova 2• Totu9i Suleiman n 'a putut . interveni 
imediat, d~oarece în 1533 începe rasboiul eu Persia 3, care mai 
dureaza 9i în 1535. -când sultanul reu9e9te sa ocupe Bagdadul 4 • 

:;>i abia dupa asediul din 1537, dus împotriva Venefienilor din insula 
Corf1,l 1i, poate, în anul urrnâtor, sa porneasca împotriva Moldovei. 

In acela9 timp Petru Rare9 contribuie la uciderea lui Gritti, 
trimisul sultanului în Transilvania 8 , la 4 Aprilie 1535 încheie cu 
Ferdinand un tratat în care arata hotarârea sa de a sfâq;i cu 
dominafia turceasca 7. Toaté aceste · actiuni nu mai puteau lasa 
nici o îndoialii asupra intenfiilor domnitorului moldovean 9i de 
aceia, imediat ce Poarta dispune de libertate de mi~care, î9i în
d!eaptii 09tile asupra lui Petru Rare9. Situafia era acum cât se 

1 P a 1 a d e, op. cit., pag . 5Ô. 
2 I. Urs u , D ie auswàrtige P oliti k des P eter Ra·res. Wien 1908. 

p. 93-96. Cf. I. Sanudo, Di arii . Vol. LVI. col. 191 , 411 17i 806. 
3 I. Urs u , L a politique orientale de F rançois I , Paris 1908 p. 81. 
4 I , a v i s se et R a m b au d , 1-Iistoire générale, vol. IV. p. 71 8-719. 
5 Ibidem, p . 731 .. 
6 I. U r _s u , Petru Rare~. Bucur~ti 1923, p. 35. 
7 I bidem, p. 37. 
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poate de favorabilà. pentrn T'urei, .domnitorul moldov..ean ne mai 
putând spera la nid un ajutor ere~tin; singurul eare i-ar fi putut 
ajuta, Zapolya, fiindu-i inamie în urma tratat~lui, pe eare Petru 
Rare~ am vazut ca îl îneheiase eu Ferdinand. Cu Polonia, dupa . 
cum ~tim, era în eonflict din eauza Poeutiei, iar regele Sigismund, 
în urma înfrângerii pe eare o suferise armata polOna în Februarie 
1538 1, a trimis pe Erasmus Kretkovski în Mai la Constantinopole, 
eu rugamintea ea Tu.rcii sa porneasca împotriva lui Petru Rare~. _ 
~i sa-1 scoata din domnie 2 . , 

In situatia grea în care se .afla, Pettu Rare~ nu putea_ sa 
aibe ca parintele sau.mare nadejde în boerime, deoarece în sânul 
acesteia tradarea î~i fàcuse loc, în urma uneltirilor facute ~de 
Mihul, - care reu~ise sa atraga de partea sa o parte a boe
Iimii 3. 

Tot~i în fata furtnnii domnul nu-~i pierde eumpatul. In · 
urmatratativelordnse re~~tesaajunga la oîmpaearecuPolonia•; -
iar eu Turcii eauta sa tfateze, trimetând o sotie sub boerul Hu.ru 6 . 

Despre aceasta solie Peéevi ne · da unele amânunte inedit_e. Buru 
trebuia sa eerceteze scopul expeditiei ~i daea v€'.dea câ aceasta· este 
îndreptatâ asupra Moldovei ,.sa ceard ca Petru sa fie iertat §i sd 
fdgaduiascii cd se va conforma firmanelor împdrdte§ti, . _rugând 
intr' un cuvânt pe padi§ah sa aibd mild de el'' 8 • Sultanul fara sa 
se opreaseâ din mar~, îi repro~azâ ,.eâ nu se eu.vine sa ~jute pe 

1 I. Urs u , Die m'swilrt·ige Poli tik des P eter Rare§ p . 150. . . 
2 Ibidem , pag. 151. .. ~i aleseta de trimesera sol m;ire pe CretcoygkÜ, caste

lanul de Bresc, ca sa spuie împaratului d de nu-1 va ridica din tara IJÏ din 
domnie, îl vor scoate ei eu oaste, ca nu mai pot suferi râutatile ce s'au escat 
între dân1Jii. C. G i ures c i1 , Let. T. iVlold. (1359-1595) , pag. 140. 

3 I. Urs u, Petru Rare§, p. 101-10!. 
4 Ibidem, p. 48. 
5 In cron,icâ este nuruit- KapugibalJÏ , fara sa i se dea numele (P e ~ e v i. 

op. C'it . , pag. 208) . In cronica lui Rustem PillJa este arâtat lji numele sau .,Seinen. · 
Kapudscha Baechry Ungra", pe care N . lorga îi identifica eu Hâra IJÏ traducând • 
tenuenul turcesc îl da eu dreg1ltoria de portar. (vezi Sir uni Dom. rom. fa 

P. Ot. p. 64. N. Iorga. Cronici le turce§ti . A nc- Acad. Rom. S. III, T . IX. 
pag. 19, nota 1 IJÎ pag. 2o. Dar în acest timp poTtar al 8ucevei era Mihu (G h. 
G h: i ban es c u, Divanuri le domne~ti în secolu l XVI, p. 15) . .Aici nu poate 
fi vorba decâ t de boerul Hâra, pazitornl palatuhii domn~sc , care' af!ând unelti
rile boerilor, le-a destainuit domnului. .I. Bo g dan, Vec/,-iJe cronici moido;;e 
ne§ti . (Cronica lu·i 1\facarie) , pag. 208. C. G i 11 r es c u, op. cit., .P· r.p. 

6 P e c e v i, op. c-it. , p. 208. 
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·11ecredincio9i" 1 9i trimite la Ia9i pe Sinan Celebi 2 eu anumite 
conditii : ,,Dacii (Petru Rare§) va promite cii de azi înainte va fi 
.siipus §i va veni sii prezinte omagiile sale Curtii Suverane §i va fi 
pa§nic §i supus, atunci gre§elile §i riiittatea va fi trecutii eu vede
rea" 3 . Credem cà aceste pretentH ale sultanului pot fi completate 
cu ceiace ne spnne Dimitrie Cantemir, câ s'ar fi pretins în aceasta 
ocazie dela Petru Rare~ : ,,Sub domnia acestuia au început a cere 
un haraci, adica o sumà mai mare sub titlu de tribut" '· Probabil 
di 9tirile acestea învatatul domn le detine dintr'unul din izvoarele 
turce~ti, pe care le-a întrebuintat pentru scrierea operii sale. Dar 
·domuul nu prime;;te cererile lui Sinan Celebi, încât acesta la 
.întoarcere trebue sa raporteze asupra întâlnirii eu domnul mol
vean: ;,Ca atunC'i când el (Petrit) a luat c1mo$tinta ri1t a dat m'.ci u1t 
raspuns gândindu-se pro babil sa nu f acii nici un act de supunere, 
ci adunând oaste, sâ opui'J rezistmfii, gândul siiu mergând la intrigi 
~i viclenii" 6• 

Din aceste câteva rânduri rees, credem, doua lucruri: 
a) Câ Petru Rare9 a încercat sa revie la vechea stare de 

lucruri mo9tenitâ dela înainta9ii sâi, fapt pe care sultanul n'a mai 
voit sa-1 primeascâ, el dorind -sa impuie un tratat, care sâ curme 
-definitiv Moldovei posibi1itatea de a nelini~ti I mperiul turcesc, 
Qbligatiunile impuse fiind însa probabil prea grele, domnul mol
<lovean nu le-a put ut accepta, preferân~ sà lase armelor hotârârea & • 

b). Ca Suleiman a ezitat sa se aventureze într'o }ara, care 
fâcuse deseori dovada vigoarei ei rnilitare, fapt ce credem di 
este 9i motivul, pentru care sultanul s'a aratat dispus sa trateze 
cu Petru Rare9. 

Pregatirea expeditiei s'a fa.eut în mare tainâ, iar }elurile 
ei au fost cunoscute abia în ultimul moment, când s'au trimis 
ordine beilor de Silistra, Nicopore 9i Vidin, sâ construiasca un 
pod la Isaccea 7 . Plecarea din Adrianopole a avut loc la 26 Iulie 

1 L. Forer, Die osnian-ische Chronica des Rllstem Pasrlia, J.,e:pzig 1923 

'P· 97. 
2 Probabil ca este acela~ Sinan Celebi venit în îara eu o misiune diplo

matica l}i în timpul lui ~tefani1li Voda . .Acest Sinan Celebi era de originu moldo
Yean. Tatlil lui fusese prins în timpul lui. ~tefan cel :Mare de catre Turci. 
J. Ur su, Domnia 11,i $tef11ni/d Vodif, p. 4 ·~-43. 

3 p e ce v i, op. cit ., p . 208. 
4 D. C a u te mir, Ist. Jrnp. Ot., p. 275 nota 40. 
5 P e c e v i , op. l}i loc. cit. 
6 op. ~i loc. cit. 
7 Op. cit., p. 207. 
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1538 1 , iar trecerea podului la Isaccea la 24 Aug. 1538 2• Pest~ 

câteva zile armata a trecut un al doilea pod peste Prut, sub su
pravegherea veziruhù Lütfi Pasa 3, urcând spre Nord, a trecut 
prin Ia~i, pè care 1-a ars pâna în temelie ' · Petru Rare~ a pregatit 
rezistenta dupa cum ne arata cronica, în codrii din jurul Boto-
~aililor 5, cautând sa foloseasca tactica .întrebuintata în împre
jurari asemanàtoare de pàrintele lui. Dar de açeasta data pre
darea boerilor . a silit pe domn sa ia calea pribegiei. 

Tratatul. Evenimentele cari au avut loc, se explica prin 
faptul ca acum situatia Moldovei nu se mai asemâna eu aceia 
din vremea lui $tefan cel Mare. rn ·jurul acestuia, dupa cum se ~tie, 
boerimea statuse fa.ra ~ovaiala în toate :qJ.omentele grele. Acum · 
datorita tradarii boerilor, pâmântul Moldovei geme sub copitele 

1 

calaretilor tureo-tatari, cari cutreerà tara în lung ~i în lat. Iar 
Suleiman impune conditiile în vechea Capitala a tarii, ale carei 
ziduri de atâtea ori vàzuserà plecâud înfrânte o~tirile turce~ti ~i 
le9e~ti. 

Suleiman ajuns la Suceava, convoaca acolo boerim~ ~i 

clerul Moldovei, le da asigurari di nu vor pâti nirnic, iar cei adunaji, 
din cauza împrejurariloi: vitrege în care se aflau, trebuiesc sà-i 
facà act de supunere 8 . Dupa aceasta, sultanul le impune ca 
domn pe $tefan I,.acusta, care în schimbul domniei càpatate
se obliga sa · plateasca tributul cerut de sultan 7. Afara de aceasta 
condijie domnul a trebuit sa mai primeasca, spune ·Pecevi, urma
toarele cereri turce~ti : ,,Ca sd nit mai fie controverse §i certi,rï 
cu privire la frontierele cetatilor Chilia §i Akkerman, pând la urma 
s'a fixat granita dislipindu-se o bucatd din piimântul Moldovei, din 
apa Nistrului, §i pând în fata ora§ului cunoscut sub numele de Fiilciu, 
care este a§ezat în partea cealaltii a râului Prut, decât aceia în care: 
se gase§te Akkerman-ul. Jar pe ambele parti ale hotarului sus ariitat 

1 28 s•afer 945. 
2 28 Rebi-ül Evvel 945. 

3 P e /5 e v i , op. ~i loc. cit. I,ütfi Pa§a în timpul acestei campanii detinea .. 
~egatoria•de vizir al doilea. Intre 1539-1541 a detinut functiunea de mare vizir .. 
Printre cele 21 de opere ale sale se numarà ~i o istorie, care merge pâna în anul 
l 553. J'.11'.ai importanta e opera sa istoricà pentru dotnniile sultanilor Baiazid :U, 
Selim ~i Suleiman. Ba .b in g e r. G. O. W. p. 80-81 ;ii Encyclopédie de l'Islam_ 
Vol. III, p. 56-57. 

- 4 Pel5evi, op. cit., p. 2II. 

5 Op. ~i loc. cit. 
6 Op. cit. , p. 212. 

7 op. ~i loc. cit. 
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~i~au luat obligafia de a constru1'. doua fortificafii l §i ori de câte 
.ori Se va trimite un firman împèirdtesc, obligafia de a-l respecta,. 
precum §i din doi în doi ani, obligafia pentrn voevod sa meargd el 
însu§i la Constantinopol pentru ducerea tri'.butului . . A ceste condijiï 
1i· obligafii aii fast scrise, dându-se în mâna voevodului un berai" 2• 

Dupa cum vedem, Suleiman prin beratul acesta, în care 
sunt cuprinse condi}iunile utiui nou tratat, schimba vechile ra
porturi dintre Moldova ;;i Inalta Poarta. De acum Moldova devine 
-eu adevarat vasala imperiului, iar tributul pe care-1 plâte;;te 
-constitue, nu o garantie a neamestecului turcesc în politica externa 
~i inte1nâ, ci un semn de supunE're, De azi înainte domnul trebue 
.sa fie ascultator Inaltei Por}i în adevaratul sens al cuvântului, 
el ne mai putând face politica pe care 0 crede de folos, ci aceia 
·clictata de firmam:le Inaltei Porti, pe care este obligat sa le éxe
.cute, riscând altfel sa fie privit ca un rebel, ce trebue · 1eadus la 
.ascultare sau înlaturat. De acum înainte domnii vor începe sa 
·mânuiasca mai eu îndemânare pungile decât sabia. 

Probabil Îll§a di boerimea s'a opus acestei râ;;luiri di11 
trupul }arii, deoarece sultanul are grija ca printre obligatiile 
impuse, sa fie 9i aceia, ca sa se riclice doua fortificatii pe noua 
frontiera. Din aceastâ clauza se vede lâmurit ca sultanul se temea, 
ca nu cumva dupa plecarea sa, Moldovenii sa încerce sa-;;i 
recapete vechiul hotar. Pe de alta parte sultanul lasa domnului 
o garda turceascà, pentru a-1 pâzi desigur împotriva unei even
tuale rni;;ca1i 8 a acelei parti din boerime, ce nu putea primi 
noua stare de lucrurL 

Totu9i, eu toatâ situatia grea în care se ajùnsese, boerimea 
_n'a plecat capttl, ci imecliat murmurele de riemultuniire s'au tra:Os
format . în revolta. In anul 1540 . revoltatii mâcelaresc garda 
-turceasca clin j urul domnului 9i dupa aceia ataca 9i ard Tighina ' · 
Dar éra prea târziu ca sa se mai poata înlatura efectele predarii 
clin codrii Botc9anilor, deoarece Turcii din raiale pândeau cea mai 
mica mi9care a cre9tinilor. Peste un an, padi9ahul poate ·lini9tit 
transforma Buda în pa9alâc. 

Vorbind de situatia creata Moldovei de catre Suleiman, 
Pecevi, care se nascm.e 9i traise ani îndelungati în fostul regat 

1 Cronica lui Rustem Pa~a le nume~te Dtschin ~i Kltschin. L . F o r e r , 
-.op. cit., p. 98. N . Iorga identifica Dtschin eu Tighina. Cronicile turce~ti ca 
isvor pentru Istoria Romti11-ilor , An. Acad. Rom., ~. III, T. IX p. 2I. 

2 P e ce v i , op. cit. , p . 212. 
3 I. Urs u , Petru Rare~. p . 63. 
4 I . Urs u , op. c·it., p. 64. 
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maghiar (simplâ provincie · în acel timp) ca un adevârat turc
\iela ~nceputul sec. XVII, nu admite ca o tara învinsa de àr
'matele Islamliului ar putea sa aiba o alta situatie, deCât . aceea 
a unei provincii a imperiului otoman. Din aceasta cauza scrie el. 
ca Moldova ,,s'a încadratîn administratia tarilor otomane" l.'Dar 
chiar cronicarul nostru arata . mai depa1te ca Inalta . Poarta 
r~unoa9te ca · Moldova are o situatie si.;eciala, dttfa cum reese 
clin faptul cà în 1595, când khanul cere ca în tara sa-fie numit ui1 
guvernator musulman, padi9ahul raspunde ca nu poate sâ-9i dea 
încuviintarea. ,,A cesta . fiind un ri.mestec în trebierile M qtdovei" 2. 

Acela9 lucru se v·ede ~i din 1 âspunsul pe ca1e 1-au dat Turcii 
Poloniei, în timpul tratativelor dela Carlovitz, când ace~tia au 
cerut Moldova, ,,ca tara Moldovei nu pot sa o dea sa le fie ·lor 
podana, ca este volni:ca, ca Tiercilor este închinat_ii, nu este foata · 
cu sabia 3 ' '. · " 

Dar existenta unui tratat între Moldova 9i Inalta Poarta , .. 
prin care prima avea o situatie specialâ, ne este confirmatâ ~î dè 

· un contempo:ran al lui Pecevi, Charles de Jopi:eccuit, cè a puitat 
armele în serviciul fantlJiei l\fovilâ. Et' ne da urmatoarele relatii 
asupra continutului scrisorei lui Alexandru Movila catre Mihnea : 
.,Suivants les lois fondamentales die pays et les .conventiOns accor
dées par le grand Seignwr, lorsque les Moldaves s'estoient soum
mis a sa domination par lesquelles nul ne pe.uvent estre vayvode· 
de Moldavie qui ne soit du pays" ' · 

Toti ace9ti factoti credem câ trebue sa ne faca sa privim 
eu mai mnltâ încredere afirmatia fâcuta de Dimitrie Cantemir 
cu privire la existenta unor conventii 5 între Inalta Poarta ~ï 

Moldova. $i chiar daca anumite date care le da nu_ sunt exacte, . 
_nu trebue sa fim atât de categorici ca regretatul C. Giurescu, car.e 
spttne ca Dimittie Cantemir . ,,inventeaza CU 0 lipsa de scrupule 
uimitoare o serie de evenimente 9i împrejmari" 6 , deo~rece , 

1 p e ~ e y i, op. cit., vol. I , p. 212. 

2 P e ~ e v i , op. cit. , vol. II . p . 174. 
3 I. Nec u 1 ce, Let. T. lvlold. , ,·ol. U . ed. II , p . 26i. 
4 Papin I 1 aria n, Tez. Nlon. Ist., vol.! I. p. 68 . cf. I u 1ia11 Ma- · 

ri n .e s c u, Bogdan cel Orb, p. 87. · 
5 Dimitrie Cantemir, Ist . bu. Ot., pag. 271-276, da unele 

aman un te : , ,Ca Molclova a oferit supunerea cle buna voi~ 'li neconstrânsa de nimeni. 
fapt in urma caruia i s'au garantat libertatea cultului !}i ueatingerea de legislatia 

tarii. In schimb tara trebuia sa plâteasca un pe~he~ de 4.000 galbeni, p .' 275~ 
N~a~. • . 

6 C. G i u r t: s c n, Capititla/iile iltfoldovei eu Poa·rta Otomantf, p. 51 _ 
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dupa cum reese din cele de mai sus, nu numai Pecevi, dar ~i un 
contemporan al lui, Charles ô.e J oppecourt cuno~tea existenfa 
unor tratat.-~ între Moldova ~i Poarta. 

Rezumând cele spuse, constatam cii între Moldova ~j Inalta 
Poarta au existat mai multe tratate : 

Unul încheiat de $tefan cel Mare între 1487 ~i 1489 ~i reînoit 
probabil de Bogdan cel Orb eu Selim în !514. De cuprinsul acestor 
doua tratate ne putem face o ideie datorita lui Pecevi ~i lui Di
mitrie Cantemir. 

Al treilea tratat a fost impus de SUleiman în urma eveni
mentelor din 1538, de când, dupa cum am aratat, Moldova devine 
eu adevarat vasala Imperiului turcesc. 

Noi credem, ca din cele de mai sus reese clar cii între Mol
dova ~i Inalta Poarta au existat o serie de tratate 1 ~i sunteru 
convin~i câ cercetarile întreprinse în Arbivele Otomane ar scoate 
la lumina macar unul din acdie tratate. 

NICOARA NADEJDE BELDICEANU. 
1 Ina!ta Poartà a acordat insemnate prh-ilegii !ji !ibertati chiar unor re

giuni i;i ora*e din peninsu!a Balcanicà, de*i nu reprezentau nici pe .departe o . 
forta politicà i;i mi!itara asemanatoare -J'/Ioldovei , care *i dupa înfrângerea ei a 
continuat sa-*i pastreze existenta ca stat. Dacà In~lta Poartii a acordat astfel 
de capitulatii unor formatiui;ii lipsite de fortà militarà *i eu organizatie po!iticà 
rudimentara, eu atât mai mult era sa faca acest lucru eu MoldoYa, care decenii 
de-a rândul daduse do,;ada vigoarei ei mi!itare în lupta dusa împotriva lslamuluL 
Mai mult, capitulatiile acordate fonnatiunilor politice din peninsulà, pridlegii_ 
care nu pot fi negate , de oarecè în parte- s'au pàstrat, au o mare asemànare eu 
acelea raportate de Dimitrie Cantemir, ca fiind cuprhtSe în tratatul încheiat între 
lnalta Poarta ~i l\toldova. (Pentru aceastâ prob!emà yedeti : D. Cantemir, 
I st. Imp. Ot., p. 250 nota 40. ttudes historiques s1tr les Valaques dit Pind. Con
stantinople 1881 p . 196-197. H. C. Pou que y i 11 e Voyage en Grèce, Ed. II, 
vol. II , p. 1"36-137. Bizou k id é s, Recherches sur tes ·i11sUutions légales en 
Ep·ire. 'Hitatpw-nx<X xpovtx.X An. II . 1927, p. 8 *i urm. B ré c o ·s si, Le traité 
de JYlars I8oo et tes privilèf?es des villes épirotes. 'Hititpw~tit<X Xf'D'l~)(.œ An. III . 
1928, p. 272 ~i urm. La noi s'a ocupat în mod deosebit de aceste autonomii 
locale. D-1 prof. V. Papacostea, dupa cum arata d-1 prof. G. B .r a tian u în 
Priv-ilèges et franchises municipales dans l 'empire byzantin). Asemenea organiza

îiuni autonome, car_e nu aveau altà obligatie decât pe aceea de a plati un tribut 
sultanului se aflau i;i în Dodecanez. In general prin diplome acordate de Sulei-
111an ce! :Mare , le erau garantate autonomia administrativà, financiara ~i juridicà. 
ln afarà qe aceasta se prevedea, ca nici un turc nu se putea stabili pe teritoriul 
acestôr fcrmatiuni po!iÜce. Pentru asigurarea legaturei eu Inalta Poarta uu 
delegat stàtea la Constantinopol. (Jeanne Stéphanopoli, Les îles de l'Egée . Leul's 
privilèges. Athènes, 1912, p . lo). Din ce!e de mai sus se vede ca acordarea de 

capitulatii nu era strainà obiceiurilor politicei turce~ti *i credem cil aceast~ . 
este inca ttn argument în favoarea tezei sustinute de noi. 





INSEMNÀRI DESPRE DOBROGEA, îNTR'O 
CORESPONDENTA DELA 1850. 

Pe la mijlocul sec. XIX, statu! turcesc caruia Dobrogea îi 
apartinea de mai multe veacuri, se afla în plina decadere, iar 
p~ovincia aceas~a de margine, se rèsimtea intens ·depe urma 
acestei stari de lucruri. Dela rolul ei natural de poarta de ie~e 
la mare a avutiilor tarilor carpatice române9ti, dublat de însemnli
tatea gurilor celui mai mare fluviu european, Dobrogea se 
mlirginea pe atunci · la rolul unui fund de sac, în care viata 
economica agoniza, iar administ+atia, întocmai ca în cel mai 
.întunecat orient, se afla sub domeniul bunului plac 9i al coruptiei. 

In penumbra acestei epoci, în care însemnarile utilizabile 
pentru 9tiinta, privitoare la Dobrogea, sunt extrem de rare, un 
cercetator instruit în ~olile Apusului, pribegind de nevoie câtiva 
ani prin imperitù otoman, înregistreaza într'o corespondenta 
care se publica acum pentru întâia . oara de catre Academia Ro
mâna 1, extrem de interesa,nte informatiuni. Calatorul e omul 
de. ~tiinta român, Ion Ionescu dela Brad, care în lucrari 
de agronomie 9i economie în genere, î~i depa9e9te eu mult 
epoca. Nascut la i8r8 la Roman, 9i instruit _în diferite ~oli cu 
reputatie pe aturici din capitala Moldovei, între care 9i la bine 
cunoscuta Academie Mihaileana, trece apoi în Franta, în diferite 
centre, studiind agronomia 9i 9tiintele economice eu cei mai 
reputati oameni de specialitate din acele vremuri. Inapoiat în 
}ara, se dedica atât unei activitati practice agticole, cât 9i uneia 
·publicistice, de prim ordin, astfel ca la 1848, când isbucne~te 
revolutia din Muntenia, de9i tânar, el î~i avea o reputatie bine 
stabilita ca specialist în probleme agrare. Iata euro ajunge sa 

1 Victor S 1 av es c u. Corespo>JdenJa ti intre Ion Ionescu dela Brad 
ji Ion GJiica, x846-I874 (,A.cademia Româna, Studii ~i Cercetari, LXVI), 
.Bucure~tî , 19~3. 
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fie invitat de guvernul revolu}ionar dela Bucure§ti, pentru so
lutionarea problemei împroprietaririi taranilor. Era vicepre
~dinte al comisiunei reformei agrare, când revolu}ia fiind îna
bu§ita; fu silit ca împreuna cu alti revolutionari sa ia calea exi:
lului în Turcia. 

In cei vreo noua ani cât ramâne în Turcia, el întreprinde 
studii serioase asupra regiunei Brussa, Dobrogei1 Thesaliei, etc. ,. 
despre care publica articole în limba francezii prin Q.iferite r.eviste 
ale ti~i:i'utui, dar mai ales în Journal de Const~ntinople coildus, 
de Noguès. Astfel apar : Excursion agricole à Broussa (r849), 
Excursion agri'cole dans la plaine de la Dobrodgea (r850), La Thes
salie, telle qu'elle est et telle q·u' elle peut être (r85r), E xcursio1i. 
agYicole en Asie Mineure (r855), etc. 

In corespondent~ pe care-o publicii acum d. Victor 
Slâvescu, sunt între altele vro I2 scrisori în · care se gasese 
foin te · pretioase · însemnari privitoare la Dobrogea de acurii ' O· 

suta de ani. Multe dintre acestea nu mai sunt trecute în lucrarea 
tiparita de Ion Ionescu la · r850, pastrându-§i astfel carat-' 
terul inédit §Î Îll plus, avantajul lipsei de alambicare §i si:ù~eri-: 
ta}ii pe car~-o pastreazii impresiile culese chiar atunci depe teren. 
§i zilnic' consemnate în carnetul de drum pentru a fi împarta·
!]ite . unui intim, fa.ra înconjor, pe fa}a. Poate ca n'au fo~t con..: 
semnate în acel volum §i din pricina susceptibilitatii .cenzurei din 
vremurile · acele de absolutism. · · 

Spicuind prin corespondenta privitoare la Dobrogea, aflani 
nu numai date fragmentare, privind chestiuni observate~ doâr 
în treacat, ci foarte numeroase date aprofundate, ie§ite dintr'o· 
preoc~pare permanenta a autorului. Intre acestea din urma sunt 
mai ales probleme privitoare la a~zarile omene§ti §Î la populatie. 
A.supra lor ne vom opri mai jos, întrucât ele pot da o imagine 
destul de cuprinziitoare asupra aspectelor .geografice ale · pro
vinciei, de acum o suta de ani. Nu trebuesc trecute cu vederea 
însii, nid miiruntele note izolate. fa.ta unele dintre acestea : : 

Pentru navi·gatia pe Dunare la acea epoca, e interesant pasajul 
urmator : ,,La r842 compania vapoarelor descarca bagaje §i. 
voiajori la Cernavoda §i de acolo le ducea eu carau§i la Kiusten
gea [vechiul nume turcesc al Constan}ei]. Drumul îl face~ în S 
ceasuri ; însii aste descarcari fiind destul de grele §Ï costisitoare, 
au îndemnat compania a le parasi" (p; 54). In legaturii cu aceasta 
autorul face diferite planuri : organizarea acestui drum; pent:ru 
o circulatie cât mai lesnicioasâ, cu locuri de popas §Î schimb de 
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cai, mai ales ca acolo se afla 9i Târgul Karasu (Medgidia), eu 
cel mai mare iarmaroc al Dobrogei (p. 58-59); ori, dupa cum· 
reese destul de vag dintr'o scrisoare, prin taerea unui canal, 
probabil de-a lungul vaii Karasu, care 9i a§a .. este inundata de 
DUn.are când vine mare .(p. 55), canal pe care-1 nume9te ,,canaluI 
viitorului'' (p .. 131), datorita importan}ei ce-i întreziirea. Cai:alul 
nu s'a mai siipat nid pânii astazi, miicar cii s'au facut destule 
proecte in legatura eu el, de catre diver9i speciali9ti . 

Interesantâ e de asemeni partea în care scrie despre emigran/ii 
pe care i-a întâlnit la Varna : ,,Au sosit vreo 60 de emigra:nti dela 
~umla pentrù ca sa vie la Constantinopole. Cea mai · mare parte 
~unt renegati 9i primiti în arinia turceascii. Vreo cinci Le9i din 
cei supu9i ruse9ti inca se aflii in.tre ei. Ei spun cii vre 150 s'au dus. 
pe uscat dela ~umla la Constantinopole pe giOs, fara voie 9i farii 
bani. Se în}elege câ n'au fugit de bine. Mai sunt vrc.o _mie de 
emigran}i în ~ttmla, între care cala 800 de Polonezi eu un general 
de cavalerie nuinit Zullurm, opt maiori 9i peste 250 de ofi}eri, 
ceilalti solda}i, toti a9C"zati în dezarmiè unde sunt foarte rau 9i 
în toate mizerabili . Se da de guvern fiecâruia câte 28 lei pe IO· 

zile dela guvern, iarâ Ungurii, peste 250 eu solda}i eu tot, sunt 
mai independen}i 9i au cvartiml în târg ... " (p. '56). 

Se vorbe9te .de asemeni despre unele ruine romane, aflate 
prin diferite parti ale provinciei. La Constan}a scrie câ a gâsit 
,,un ulcior roman de lut ca de rnoo ocâ de apâ. 0 mul}ime de 
capiteluri de ordin corintian de marmurii, coloane sfarâmate de 
granit; în ziduri vechi am gasit o piatra ce facea parte odinioarà 
dintr'un ornament mai mare 9i pe care sta capul de bour, 01na-· 
ment ce se afla 9i astazi la Hôtel de Ville din Turin, ca dovadà 
: â Kiustengea a fost cetate genovezà . Pe o alta marmurii se aflà 
desemnul dela No. z (i se dâ schita), care poate fi dovada câ 
aceasta a fost 9i cetate romana, iar No. 3 dest_mnul unei pietre de 
marmura alba, care a fost de buna seama la o biserica greceasca"· 
(p. 58). La Tai}a scrie de asemeni câ ,.se âflâ ruine vechi romane. 
<lin eare una seamiinà eu baia dela Pompei, unde se bea lacrima. 
E reulanului. Este de 12 pa9i lunga, eu z rânduri de seâri 9i astu
patâ la fund. De acolo s 'au seos doua pietre serise latine9te 9i · 
sunt puse la ei9mea în vale. Pe una începutul este Diane Reginae ; 
pe cealaltâ slova este strieata, ici eole daeâ se poate lamuri ake 
euvântul 9i la sfâr9it sunt doua litere mari : C. O." (p. rnz). La 
tot pasul însa gasea atâtea urme antice încât se decide sa serie· 
ehiar un artieol privitor la arheologia Dobrogei (p. 121) . 
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Toate acestea însa ~i multe altele la fel, sunt doar probleme 
secundare. Intre cele care 1-au preocupat mai mult, au Jost : 
·chestiunea a§ezarilor omene§ti, a neamuri'lor care alcàtuiau 
mozaicul etnic al provinciei la acea data, problema depopular.ii 
regiunei ~i a infilirarilor de peste granite, prob!ema pastoritului 
în care Mocanii transilvaneni aveau un rol precumpanitor ~i apoi, 
·probleme în legatura eu rodnicia pamântului, starea precara a 
agriculturii, îmbunatàtirilor de adus, etc .. . 

In legatura eu a§ezar la omene§ti, întreaga provincie statea 
sub aspectul depopulârii. Ion Ionescu se :;;i exprima într'un 
raport facut catre Pa:;;a de Rusciuc : ,,Am fost în patru cazale : 
.Bazargic, Bakic, Mangalia ~i Kiustengea 1 ; am vazut mult 
piimânt §i pu-tini oameni" (p. 79). In multe parti se întâlneau 
cloar locuri pustii, nelocuite :;;i necultivate, unde pa~teau în · voe 
trrme ca pe mo:;;ia nimanui. Un asemenea loc era în Nord-Es!ul 
judetului Tukea. ,,Locul tot între Tulçea ·:,;i Razim, unde sunt 
J>e harta însemnate satele Dm1avatul, Be:;;tipe, etc .. . ·esté pustiu 
:,;i mântat de cine poate" (p. n7). lLulte sate ce figurau pe.hart', 
nu erau decât seli§#, adica vetrele parasite ale unor sate dispa.
rute . In corespondenta publicata se vorbe:,;te foarte adesea despre 
astfel de seli~ti, numite uneori eu cuvântul tùrcesc ,,ciurecuri". 
In cazaua E âr:;;ovei erau ,,25 de ciurecuri, p'rin urmare 25 de sa te 
pustiite, locuri bune :;;i frumoase" (p . :r28). De asemeni - între 
Cernavoda :;;i · Constanta se gaseau numeroase seli:;;ti. ,,Toate 
satele de pè linia drumului Duranarsu, Karatai, Kiusteli, Kara.su. 
sunt pustiite; numai sali:;;tele lor au ramas. Jntre Kiustenge :;;i 
Boga kioi (Cernavoda), numai un sat se afla, Anadalkioi, giu~ 
màtate de ceas. In sali:;;tele satelor se poate a:;;eza -0ricine ar voi.. 
$i toata linia asta, precum :;;i malurile ghiolului dela Bogazkioi, 
se pot làcui. Karasu, locul unde se face de doua ori pe an cel 
mai vestit iarmaroc al Dobrogei, încà este pustiit" (p. 59). $i 
.în multe locuri se în:;;ira seli:;;ti de acestea, adicà-sate parasite. 
Cauza pârasirii unora era lipsa de apa, pentru altele nesiguran}a . 
(p. 89) . In genere însa, pare ca amor}irea economica a regiunii, 
devenita cum spuneam mai sus un adevarat fond de sac fa}à 
de restul imperiului turcesc, a dus provincia la starea de depo~ 
pulare în care se afla .. Agricultura era aproape inexistentà (,,plu
_gària e putina :;;i proasta" scrie autorul), exploatarea subsolului . .. 

1 Pe urma a vizitat ~i caza!ele din Nord ; dar ~i acolo situatia era la fel. 
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eomplect neglijata, a9ezarea provinciei în chip de . punte eu o 
fatada maritima 9i una dunareana iara9i nevalorifieata . 

Iata cum se explica 9i faptul ca ora9ele provinciei se aflau 
în aeeia9i stare de agonie. Cernavoda, numit pe atunci Bogazkioi , 
n 'avea decât o populatie de 40 de familii (dintre eare 36 turce9ti 
9i 4 române9ti). Constan{a, astazi ora9 de 70 mii locuitori 9i cu'n 
treeut stràlucit (vechiul Tomis unde-a fost exilat poetul O vidiu), 
avea pe atunci abia 50 de case, un port ruinal, în eare nu mai 
ancorase nieio corabie de 9ase ani de zile, eu numeroase case 
pu.stii fa.ra stapân; în totul un ora9 mort. $i totu9i în aeest ora9 
amortit, autorul întrezàre9te un port -de mare viitor. ,,Cu o 
luerare la liman, spre a-1 asigura de primejdia vânturilor dela 
rasarit , Kiustenge devine portul eel mai sigur ;;i mai producator, 
fiind menit a fi locul de îneareat a productelor P rintipatelor 
în tot timpul cât este Dunarea înghetata" (p. 58) . Chiar Silistra, 
- eare pe atunci era eel mai mare ora9 al provineiei ;;i re9edinja 
administrativa a unei bune parti din actuala Dobroge, - nu 
avea decât 1400 de case, adica 7- 8 mii de locuitori. Despre aceasta 
se spune : ,,In Silistra lacuesc tot felul de neamuri în 900 case 
oeupate de Turci 9i 500 de ere;;tini. Intre cre9tini, Românii au 
predominat · întotdeauna 9i-au realizat românismul. limba ro
mâneasca este vorbita de toti: bulgar, grec, armean, eazae, lipo"'.' 
van" (p. 75-76). Ob9tia româneasca î9i avea ehiar 9eoala proprie, 
într 'o cladire mare eu doua rânduri. Interesanta e de asenieni 
notita despre Turtucaia . ,,In Tortocaie~ scrie Ion Ionescu,. 
peste 400 case sânt locuite de Români, care sânt 9i domnii Du
narii, a;;a cum Englezii sâp.t domnii marilor. Toti Românii din 
'fortocaea sânt pescari; agricultura lor este pascaria 9i viata. 
9i-o tin cu asta meserie. Nu e loc, nu este insula care sa nu fie 
cunoscuta ;;i expluatata de dân;;ii pe Dunarea. Sânt curierL între 
românimea de dincoace 9i de dincolo de Dunare" (p. 79). Era 
9i acolo 9coala 9i biserica româneasca·. Tot malul dunaiean al 
Dobrogei era românesc. Satele Românilor se jineau lant unul de 
altul. Numai îneepând dela Rusciuc, ,,bulgarimea predonùneaza", 
macar ca 9i'n acest ora9 se gaseau destui Români, a;;a fel ca limba 
lor o vorbesc cu tojii pâna 9i Bulgarii, care, ndntelegând limba 
earjilor biserice;;ti ce li se trimeteau din Rusia, preferau carjile 
române;;ti venite din Principate (p. 86) . Se gase9te de asemeni 
o ampla descriere a mânastirii Coeo9, preeum 9i seurte notite despre
unele sate mai mari. 
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Sub raport etnic, se dau de asemeni interesante însemniÎri. 
In primul rând, nota caracteristica a regiunei era data _de mozaiCul 
etnic de acolo. Cât 1-au interesat problemele de popula}ie, se vede 
din fraza urmatoare : ,,Nu cred sa fie vro }ara mai interesanta 
·decât Dobrogea în privin}a felurimei neamurilor ce . o locuesc 
9i dintre care pâna acum Românii . au preponderan}a politica · 
tacuta; caci ei au silit pe to}i de le vorbesc limb.a lor 9i sunt zelo9i· 
l>entru înva}àhtra ... " (p. 121). $i lucrul se oglinde9te destut.de biJ?.~ 
.într'o statistica pe care-o reproduce autorul scrisorilor. Dintre 
cele 13036 case care se gaseau pe atunci în întreaga pr~vinc~e, 
pâna la Sud de Bazargic 9i Turtucaia (grupate î~ 379 de loc2-
1itafi) erau : 3f48 turcei;;ti, 3608 române~ti, 2225 tatare'i;;ti, 1829. 
bulgare9ti, 1237 lipoven~~ti, 604 cazàcei;;ti, 243 grecei;;H, 230 
1iganei;;ti, 145 arabei;;ti, 140 jidovei;;ti1 77 armene9ti ~i 38 nem}e$ti .· 
{p. rr3). Turdi, care stapâneau Dobroge~ de_mai bine de dnci 
veacuri ~i care-i;;i creiasera în Sudul acestei provincii un adevll,at 
patrulater fortificat din cetà}ile : Silistra, Va'rna, ' Rusciu_c· ~i 
~umla, întreprinsesera înca cu veacuri în urma mari colonizaB 
<:u elemente turce9ti în : ceasta parte a imperiului. · Iata cum se 
explica faptul ca înca pela mijlocul sec. XIX ei aveau majoritati 
in cazàlele: Baz~rgic (1230 case), Balcic (620 case) .9i Mangalia 
(393 case), aija cum rezulta dintr'o statistica mai amanunfita ce 
se reproduce într'o scrisoàre dela l Iulie (p. !ro--;-1!1). In restul 
provinciei însa, Turcii se aflau .în minoritate._ Tdtarii, adui;;i ceya 
mai târziu 9i folosifi, datorità înrudirii religioase, ca elemente . 
<le avangardà ale imperiului turcesc, .erau mai numeroi;;i în caza'lele. 
Babadagului (1075 case), Hâr9ova (668 case) i;;i Constanta {442 :· 
-case) . De altfel, spre deosebire de celelalte neamud çonlocuitoare, 
·ei îi;;i aveau o situa}ie mai privilegiatà, dispunând de-o organizatie 
proprie ~i având în fruntea obi;;téi lor un bey al Tdtarilo'l'. Bulgarii 
erau in cea mai mare parte de curând ai;;eza}i. Din nu~eroase 
scrisori se desprinde aceasta. Intr'un loc se spune : ,,Bulgarii 
putin numero~i nu sunt în stare a coloniza. De cum ei vin în Do
brogea, cuprind pamânturi. $i au cuprins cele mai bune pamân- · 
turi, între care miilte dintre vecMle seU9ti române§t{ §i turce§ti" . 
(p. rr3). In alta parte _:Se dau chiar exemple nominale de cum se 
intind Bulgarii în detrimentul Românilor. ,,Pàmân:tul începând 
.a fi cuprins de Bulgari, a început a avea cautare 9i, Bulgàrz'.i aiungd 
pe Români. Ai;;a pe Iacob Grecu, 1-au scos de pe Osmancea, rilo~i1. 
cea mai frumoasa din Dobrogea, un bulgar pastor", etc ... .. (p: 
:n4-15). Mai numeroi;;i ajunseserà pe atunci Bulgarii în cazàlete· : 
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Babadag, unde a veau 871 case, ocupând locul al doilea dupa Ta tari 
9i'n cazaua Balcic, eu 482 case, undè ocupau locul al doilea dupa 
Turci. Deliormanul avea înca prea putine elemente bulgiire~ti. 

Acolo aveau sa se înfaptuiasca abia peste câteva decenii coloni
.zari de catre statul bulgar, întemeiat la 1878. Numerice~te destul 
de însemnati erau ~i Lipovenii. Ace~tia se a~zasera mai ales în 
Nordul provinciei, prin cazalele Tulcea (750 case) ~i Babadag (364 
case) ~i acolo mai ales prin partile deltei Dunarii ~i-a rnarilor lacuri 
dobrogene, ca pescari. Cazadi, putini la numar, veniserii de putin 
timp din Basarabia, àdapostindu-se în câteva sate din marginea 
septentrionala, a Dobrogei. 

In afara de acestea, se mai gaseau o serie de elemente 
~tnice sporadice, venite din toate colturile lumii. Intre ele tre
buesc pomeniti Tiganii , despre care prea putine putem afla din 
scrisorile lui Ion Ionescu ; atâta doar ca se aflau raspânditi 
mai ales prin cazalele : Babadag (100 case), Hâr~ova (40 case) 
~i Bazargic (40 case). Apoi Gredi, a~eza}i mai ales prin târguri ca 
negustori, mai bine de trei sferturi din numarul lor aflându-se 
insa la Tulcea (200 case). Armenii, azi atât de numero~i în Do
brogea, erau pe atunci foarte rari; abia vro 30 de case la Tulcea 
§i 40 la Babadag, unde-:;;i aveau ~i biserica . Nemfi1: erau veni}i nu 
de mult ~i a~eza}i în cazaua Tulcei (50 de case). Evreii se ga
seau în numar relativ mie, prin cazalele Babadag (6o de case), 
îrulcea (40 case), Isaccea (20 case) ~i Constanta (20 case). Unii 
1uau pamânturi dela stapânire §i le arendau Mocanilor. · Altii 
cumparau pe preturi de nimic lâna oilor, pentru a o specula 
apoi, etc ... Pâna ~i Arabi se gaseau în mozaicul etnic al Dobro· 
gei. Ei fusesera colonizati de càtre Hasan Bey în cazaua Bazar-. 
gicului, unde locuiau în 143· de case, ocupându-se eu agricultura. 

Despre Româm: se gasesc însa cele mai ample însemnari. 
De altfel ei erau pretutindeni prezenti ~i, dupa Turci erau cei 
mai numero~i. Aveau majorita}i impunatoare în cele trei cazale 
<lin Nord : Tulcea (1290 de case), Màcin (589 case) ~i Isaccea (332 
-case) ; ocU:pând de asemeni locuri de frunte ·printre celelalte 
neamuri prin cazalele: Babadag (674 de case), Hâr~ova (496 case), 
·Constanta (227 case), etc .. . Pe malul Dunarii de asemeni satele 
lor de întindeau spre Sud pânà dincolo de -silistra ~i Turtucaia. 
,,Dela · R:::sovata pânà la Silistra, - scrie Ion Ionescu -
am gasit numai Români, a ciiror~ statisticà este urmiitoarea : 
In cazaua Silistrei sunt patru cazale : Iem~elni cu 96 sate, Cerdac 
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eu 40 sate, Topd-Cazari eu 60 sate, Karaul eu 28 sate, unde au 
jinut stapânire Muscalii împrejµrul Silistrei. In cazaua Ie~elni 
sunt satele române9ti: Vlachioi, Almaiu, Mâ!lea, )3eilic, Oltina, 
Satul Nou, Pârla, Demircea, Guzgun, Karanlâc, Parekioi, 
Giuvegea, Kalaid, Coslogea, Galita, Ghiolbunar. Toate acéstea 
dela Rasovata pâna la podul de piatra, dela care dupa un ceas 
este Ostrovul, sat de 200 case române9ti, în dreptul Calara9ilor. 
In cazaua Karaulalt, sub Ostrov, Bugeagu, Almalî, Vaidomir; 
Kalipatrie, Aflatar, Ba bue, . Kanairgea. In asta cazà, pe lânga 
satele curat române9ti, numai Ostrovul 9i Bugeagu sunt sate eu 
Turd 9i Români ; Kale Kanairgea 9i în alte eu Bulgari 9i Români" 
(p. 128). Peiltru mai toate satele române~ti se dau tabéle eu numa
rul- locuitorilor ~i averii lor . mai ales în vite . Se mai adauga ca 
Românii sunt în buna parte ,,oameni ai pamântului", adica 
locuitori diil vechime ai tarii . Unii erau însa veniti doar de o 
generatie-doua, sau continuau sa treaca chiar în timpurile acelea 
peste fluviu, venind din Principate, printr 'o expansiune norm;ila 
care nesocotea linia frontierei. Cu alte cuvinte, se degaja din. 
corespondenta aceasta, adevarate convulsiuni antropogeografice 
pe pamântul Dobrogei, ceea ce e caracteristic unui colt de lume 
ce se afla în preajma marelor prefaceri care aveau sa-1 transforme 
peste trei decenii în adevarat plamân maritim al unei tari libere : 
Rom~nia. . 

Cele doua strate suprapuse de Români: vechi locuitori ai 
Dobrogei 9i nofveniti, se contopeau imediat fa.ra nid o dificultate, 
aratând depe atunci cât e de puternica unitatea acestui popor. 
In legatura eu cele dnci sate române9ti din regiunea Carasu (9i 
anume : Cernavoda, Seimenii Mari, S. Mid, Ienikioi 9i Rosovata), 
se spune de asemeni: ,,Oamenii români din aceste cinci sate sânt 
strânsurà, adunatura, fugari din Basarabia, Moldavia, Valahia, 
Turcia, Ardeal,Banat 9i în partea aceasta li se zice de toti ~ide Turci 
,,:Moldoveni" , iar în sus li se zice ,,Români". Denpminati de pe ma
joritatea fugarilor dinsate~ care acolo î9i sc~t soiul lor românesc, ... 
dau dovada .de o Lfratire în miniatura a tuturor Românilor de prin 
toate celelalte provi:ntii" (p. 71). Er.au a9adar i]i Români a9ezati 
de putina vreme printre Românii autohtoni. Fenomenul acesta 
de infiltrare însa, nu trebue privit ca o simpla împopulare a. 
provindei CU Români, ca un adaos nou peste· stratul . vechi 
românesc, caci el e ceva mai complex. In unele parti Româ.nii 
se aflau dimpotriva în declin. Aratam mai sus cum se puteau 
vedea pretutindeni numeroase seli§ti, adica sate parasite de 
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Români prin Dobrogea. 0 mul~ime de evenimente nefaste pentru 
acest neam, puteau avea ca revers împrejurari prielnice fie pentru 
Turci 9i Tatari, stapânii provinciei, fie pentru populajiile slave 
ca Lipovenii, Cazacii, ori Bulgarii, utilizati ureori ca elemente 
de expansiune. Românii paraseau adesea satele lor casa se ada
posteasca dincolo de Dunare, îll Principate sau sa fuga chiar în 
Basarabia meridionala sub Ru9i Iata un fragment edificator sub 
accst raport : ,,Românii aice (în Nordul Dobrogei), sunt veniti din 
multe locuri, 9i în vremea Ru9ilor - 44 de ani de atunci, - au 
fost 9i ei luati în Basarabia, unde dupa 7 ani de 9e'dere au fugi~ 
înapoi 9i, seli9tele celor care n'au venit stau 9i astazi a§teptându-i 
pe ei ~i pe alti fraji de ai lçr" (p . 121) . La fel se întâmplase pe 
valea Carasu , unde Românii î9i pàrasisera ·de asemeni satele din 
pricina rasboaelor devastatoare. ,,Dupa cum vezi, scrie el într' o 
scrisoare, locurile cele mai hune în partea ghiolului Carasu dinspre 
Rosovata sunt cuprinse de Pa9a 9i în care au fost cele mai multe 
sate din _care 9i cele mai numeroase depe malul lacului Carasu 9i 
care, au fost locuite odinoara de Români ce le-au pàrasit dela 
cel din urma razboi a Muscalilor cu Turcii" (p. n8) . Locul Ro
mânilor din aceste sate era acum ocupat de alte neamuri. 

re scurt se constata o lipsa de stabilitate în ce prive9te 
populajia 9i a§ezarile omene9ti. In timp ce unele sate se paràsesc, 
altele noi se formeaza , sau se repopuleaza unele seli9ti de mult 
parasite. Populajia se mi9ca dintr'o parte într'alta, noi veniti 
de prin alte regiuni umplu locurile goale. E o faia inca haotica, 
a§a cum trebue sa fi fost cu câteva decenii mai înainte 9i prin 
tarile române 9i, cum avea sa se continue înca vreo câteva zeci 
de ani în restul Peninsulei Balcanice. 

La aceasta situajie de instabilitate antropogeograficà, se 
mai adaugau 9i migrajiunile pentru pa9unat ale Mocanilor tran
silvaneni. In privinta acestor deplasari, cunoscute sub numele 
de transhumanfa, se gase9te foarte mult material inedit în co
respondenta de care vorbim. Sunt particulaiitaji ale acestui 
pastorit, necunoscute încà în 9tiinja. Iata pentruce credem d i 
merita sa ne oprim o clipa 9i asupra acestui capitol. 

Ion Ionescu dela Brad califica economia dobrogeana· 
dela jumatatea secolului trecut, drept erninamente pastoralà 
(,,econornia Dobrogei este razimata pe pàstorie" p. n4); plu
garia pujina câtà se fàcea, era de calitate inferioara, importanja 
nu avea decât pàstoria (p. 79). Lucrul sta, -dupa parerea h,1i ..;. 
în legatura nu_ num_ai cu lipsa de apa, ci 9i cu -ràrime.a l_oC'tt,~t9.-

~ 
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rilor. Crede chiar ca se poate da urmatoarea definitie CU caracter 
general, care de9i nu e pe de-a întregul valabila, pastreaza oarecare 
adevar în ea. ,,De sunt oameni (densitate mare vrea sa spuna), 
predomineaza plugaria; de nu sunt oameni, predomineaza 
pastoria" (p. rr4). Pastoritul nu era însa numai local, ci ln buna 
parte transhumant . Veneau pastori eu turmele din Transilvania 
meridionala, - pe atunci sub stapânire asutriacâ, -pentru a-~i 
ierna oile în Dobrogea. Pastorii ace9tia purtau nu~ele general 
de Mocani. ,,Cei mai multi mocani, zice autorul, vin din Sacelt!ie 
Bra9ovului, din Sali9tea, Valea, Talâ~ca, Gali9u, Ra9inarii 'din 
tinutul Sibiului, din Poenari ;;i Radeni, din tinutul Miercurii" 
(p. 65). Având gospodarii frun oase în satele mai sus în9irate 
ei -urcau vara aproape în mod obi9nuit eu turmele în paji9tele 
înalte ale Alpilor Transilvaniéi, iar iarna coborau în Dobrogea. 
Aceasta însa nu se întâmpla eu regularitate pendulara, di.ci _unii 
ramâneau 9i peste vara tot în tinuturile joase ale Dobrogei. Iar 
pe masura ce se legau suflete9te de ·aceste locuri bogate dar ue
lucrate, sala9luirea lor se prelungea, pâna unii se aciuau definitiv 
acolo. Ei treceau frontiera în puterea unui tratat Turco-Austriac, 
care consfintea necesitatea acestor deplasari pastorale . ,,Cei mai 
multi mocani dupa iernatic se duc de vareaza vitele în niunti în 
'.J-'ara Româneasca 9i numai acei din Sacele, Sali9te 9i Poenari, 
ramân aice pe vara" (p. 65). Veneau annal pe atunci cam 6000 de 
mocani eu turmele lor ~ ,,Multi din l\focani, care n' au dreptul de 
a sta în tara turceascâ decât nurnai 6 luni,' ramân eu vitele câte 
uJJ, an 9i doi, se însoara eu fete rnmânce din Dobrogea 9i Turcii 
câuta a-i face raiele; însa ei se tih de poalele consulului austrie
cesc spre a ramânea suditi" (p . 52) . Nl.ci situatia de suditi austrieci 
însa nu era stràlucita 9i unii preferau chiar sa devina supu9i turci. 
,,Mocanii, scrie Ion Ionescu, pe care consulii austrieci de pe 
tarmul Dun~rii 9î al Marii Negre cauta a-i proteja în drepturile 
lor de sudi}i, spre a-i stoarce niai mult decât spre a~i îndeplini 
datoriile, se lasa de sude}ie 9i, însurându-se eu fete de Români, 
se fac raele, se a9eaza în sate 9i se supu~ la toate darile câtre 
stapânirea turceascâ. De ace9tia sunt mul}i" (p. 68). Iata a9adar 
m afara de înfiltrarile din Principate, un nou curent de infiltra.ri 
române9ti, care îngro9au rândurile autohtonilor din pobrogea, 

Dar mai erau 9i alte greutaji pe care le întâmpinau Mocanii 
pe piimàntul Dobrogei: acele în legatura eu arendarea pa9unelor, 
.numite ,,suhaturi". Suha.turile acestea nu erau decât locurilc 
vechilor sate pustiite §Î parasite, care ne fiind ocupate de nimeni, 
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·se socoteau proprietatea Sultanului, . care dispunea dupa voe de 
-ele, în cea mai mare parte arendându-le M.ocanilor pentru pa9unat 
{p. 60), sau colonizând pe ele diferiji supu9i credincio9i ai im
-periului, cum au fost în parjile BazargiCului, eu Arabii. In aren
darea suhaturilor se interpuneau diferiji intermediari, care 
speculau în fel 9i chip pe Mocani (p . 78). ,;Vânzatorii suhaturilor 
în anul acesta sunt mai mult Turci, Bulgari 9i Greci asociati. 
Ele se vând tocmai acum. Multi Mocani sunt ameninjaji de a fi 
sco9i de pe su4a tu ri" (p. 64) . 

Tn genere Mocanii erau oameni avuji. Cei mai bogaji erau 
î'nsa socotiji cei de pela Sacele, Sali9te 9i Poenari, care eu turmele 
lor, întinse, ramâneau .de multe ori 9i peste vara în Dobrogea . 
. Ace9tia, scrie Ion Ionescu, ,,sânt oameni care au mari bo
ga}ii în numeroasele lor herghelii, ttume de oi ~i tamaslâcuri 
9i care au câ9le .câte de i5 9i 20 ani în Dobrogea." (p. 65). Unul, 
Radu Jalea cl.in Sacele, avea 5000 de oi 9i peste 300 de cai (p. 67) . 
. Dar erau mulji de felul lni. Se dau chiar liste eu numele celor mai 
cuprin9i dintre mocani (la pag. 57) 9i chiar contribujia anuala a 
unora (p. n7). Totu9i se spune ca, dupa starea lor materiala, 
·existau 9i'ntre mocani mai multe categorii. ,,Mocanii se despart 
în trei clase : clasa întâi are târlele celor bogaji, pujini la numar; 
clasa doua este formata din asociajia mai multor Mocani, care 
se pun sub un iJef 9i pe numele lui pastoresc; clasa treia, cea mai 
numeroasa din toate, este alcatuita din Mocani eu loo pâna la 500 

oi, 9i care n 'are relajii eu guvernul, ci eu aenii 9i satele care le 
·vând merele eu paguba visteriei. Ace9tia sunt jefuiti de cont 9i 
toji mocanii au ni9te hoji de aeni, de jiirani, de beleccii sau de 
·7atari 9i 1'urci" (p. 126). · 

Sunt de asemeni interesante notele privitoare la negustoria 
·de piei, eu care se ocupa un bra9ovean Ciurcu, a9ezat la Silistra 
(p . 64), sau aceia de lâna, eu care se ocupau alji mocani (p. 126), 
ttrumitl lâtre'i trecând prin Valahia spre Austria, unde se duceau 
mari cantitaji. Adeseori, chiar în notijele marunte se gasesc 
jndicii pretioase pentru cercetatorul trecutulni acestor probleme 
de geografie umana 9i economica. 

Iata, spicuind în fuga corespondenja lui Ion Ionescu, o 
oglinda a situajiei Dobrogei dela mijlocul sec. trecut. Aceasta 

,,era pe atunci o tara într'o faza de economie patiarhala, în care 
viata economica abia începea sa se plamàdeasdi. Erà cea noua 
a început pentru aceastà provincie numai dupa 1878, când i sa 
asigurat rostul pe care conditiunile geografice i-1 desemnau: 



.4.20 VICTOR 'f"L"'FESCU 

.poartà de ie$ire la mare a av1.t/iilor f arii carpatice România. $ï'. e 
.necesar sa subliniem ca, fa.ra aceastà'. ie9ire la mare, însà'.9i Prin
cipatele agonizau eco110111ice9te ca 9i aceastà'. provincie. Legat~ 
laolalta, un aer nou de prosperitate se instaura asupra lor .. 
. Ceea ce dovede9te ca, în asocierea sau disocierea politica a spa,
}iiior, în vederea optimei lor :valorificari, trebue9te jinut seama. 
de determinar. jii geografici care pastreaza un caracter de per
_ manenja. 

VICTOR TUFESCU 
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Intr'un studiu intitulat ,,Cercetari filologice în România" 
A. Papadopol-Calimah 1 scria urmatoarele: ,,Dar Daponte pâr
jolea pe jid.ani; lua sumi enorme de bani dela toti jidanii din 
Moldova spre a le învoi sa aiba un haham în Ia9i. Alta data a 
mai · 1uat bani multi dela jidovii din Ia~i pentru a spânzura pe 
·un haham pe care ei î1 prigoneau ca eretic". 

Papadopol Calimah n'a dat izvorul 9tirilor comunicate de 
-dânsul. Alti cercetatori însa au luat aceste informatii 9i nu 9tim 
pe ce consi<l,erente le-au pus în legatura cu o mi9care eretica, 

·câutând sa demonstreze existenta mi9carii eretice 9i în Moldova, 
iar rabinul eretic pomenit de Papadopol-Calimah sa fie consi
:derat un aderent al lui Sabetay Sèvi (îvi) 2• 

Cercetând textul grecesc al lui Constantin Daponte, cu
noscut în istoriografia româneascâ prin Efemeridele Dace, am 
încercat în rândurile de fata sa precizam istoria acestor fapte 
petrecute în Moldova la jumatatea secolului al XVIII-lea. Textul 
·de care . ne servim, face parte dintr'.o alta lucrare al carei titlu 
tradus în române9te este ,,Gradina Grafiilor", lucrare care prezinta 
·un deosebit interes pentru domnia lui Ioan Mavrocordat în 
Moldova (Julie r743-Mai r747) . 

C. Daponte poveste9te cum el, în calitate de caminar, a 
·conferit titlul de rabin unui evreu. Acest fa pt reese . citind ver
surile în urmatoarea traducere 3 : 

1 R evista Contfrnporana, Li terarif ~i ~t i in/i/ictl, an .. IV, No. 7, din r.VII 
1876, p. 20. 

2 Dr: 1\. S chw a rz f e 1 d în . Aniiarul pent·ru Israel iJi, Anul al 
VIII-lea p. 4 . n. 2. Dr. M. A'. Hale v y în S inai vol. III, p . 73 . n. 1. 

3 "Din motive technice neputând reproduc.e textul grecesc, rugam cititorul 
sâ consulte ; K~TtO<; xapL'tWV, fo Bibliothèque Grecque Vulgai re, publicata de 

.E mile L ag1'a11d, Ill, l'aris, i 8 .31 . p. 31 , 32, 33. 
T raducerea se datore~te D-rei A. Camariano, dela Institutul de Studii 

.lj i Cercetari Balcanice, careia îi aduc ~i pe aceastâ cale multumirile mele. 
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Un haham am facut 9i eu pe vremea mea 
Stapânul nostru 1-a facut dupa .îndemnul meu 
Nu avem nimic de facut, cel pu}in sa glumim 

290 Sa facem 9i glume, fa.ra s.a pacatuim, 
Fara sa vorbim de rau sau sa blestemam 
San sa pomenim numele cuiva 9i sa spunem 
Pastrând 9i aci 9i pretutindeni masura 
$i povestind acestea ca ni9te jucârii 

295 Fiindcâ toate jocurile noastre omene9ti 
Precum spun în}elep}ii, sunt ca 9i jocurile copila9ilor; 
Iar tatal tuturora sa ierte ~i pe ei 9i pe noi 
Pe cântareti 9i pe isonari pe toti sa miluiasca 
$i pé poporul care e de fa}a sa-1 binecuvânteze. 

300 Fii atent, te rog 9i te vei înveseli; 
Am fa.eut un haham; trebue sa 9tii 
(Vei afla curând daca vei pofti la Ia9i) 
Ca haham nu poate face un caminar, 
Un secretar, postelnic, vornic sau spatar. 

305 Nu ca ar fi hahamttl un mare magar 
$ide aceea nu pot eu sa fac, sau sa faci 
Dar ca treaba asta este a camara911lui, 
Camara9ul este mai mare peste to}i evreii 
Singur camara9ul hirotonise9te un ·haham. 

3ro Eu deci, am hirotonisit, am facut un haham 
Pe când eram camara9 epitrop 9i ne-am dus în. 
Moldova la autorita}i eu stapânirea. 
Eram ;;i secretar, aveam ;;i camara 
Mult timp asupra-mi, deci buna afacere. 

315 Au trecut prin mâinele mele vreo 9ase sute de pungi 
Daca }i-a9 spune, nu mint, pâna 9i 9apte sute. 
Deci, pe scurt, am facut un haham 
L'am. onorat, eu i-am da.t hahamia, 
Eu cel nesfin}it am hirotonisit pe necurat. 

320 Trei sute precis mi-a înmânat 
$i la aceasta, ma gândesc, ca am nelegiuit -
$i 9tiam ca am procedat în mod simoniac 
Mi-a mai dat 9i o oca (a9a cred) de aur din Lehia 
$i hahamul meu, era tânar, nu de vârsta reglémentara ... 

325 Ce sa mai vorbim? eu am gre9it 
La hirotonia mea, ;;i am regretat 
Vot de încercare la cei ce marturisesc 
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Rele pe capetele evreilor, fiind toti prezenti 
Sâruta mâna mea, luâ binecuvântarea. 

330 $i scrisoarea de stâ pân, adicâ mârturia 
I-am dat enorie toatâ evreimea 
Dupa regula Talmudului 9i din prostia mea. 
Aceasta a supârat mult pe priete!lii mei 
Aceastâ hirotonie a mea i-a înfuriat. 

335 $i s 'au alarmat vâzând aceasta 
$i au început peste tot sa 0 trâmbiteze 

423 

Cu sunet greu, 9i ce greu, învingea orice sunet moderat. 
Intrecea sunetul de noua voci 9i o transmiteau la vecini, 

La· Vlahia 9i Constantinopol. 
340 Cu strigâte 9i eu scrisori 9i a9a au aflat toti 

Ca secretarul scopelit 
Nu vreun cetatean nobil sau boier 
Pe lângâ cele ce a vrut 9i-a ajuns sa facà 
La curte, la boeri a fa.eut 9i haham. 

345 ·Luna n'a trecut 9i vine 11n calaret . 
Iau, deschid rava9ul 9i ce sa citesc? 
De câteva zile, îmi juca ochiul stâng 
$i ziceam : iar plase 9i piedici în viata mea 
Apuc, deschid repede plicul eu scrisorile. 

350 Citesc pitacurile, vad blestemat sa fie ! 

[la prieteni, 

$i pe hahamul cel evreu 9i pe acesta într'adevar · 
Il vad în afacerile domne9ti 
Ca trebue sa fie alungat nu se paate altfel 
Imediat sa fie caterisit ca nevrednic din cauza di, e tânar. 

355 Precum la capitolul legei despre invidie 
Se vede a o mia parte <lin vina fratricidului Cain 
Tot a9a 9i vina celui ce a hirotonisit nu se vede din ceeace 

. [s'a scris 
$i dupa cum m'am temut eu facând aceasta; 
~;H nici macar n'au vrut sa-1 suspende 

360 Ci mi 1-au destituit, însa fara afoiisme 
$i celelalte, 9i Domnul a îmbracat iara9i 
Blana, adica beizadea 9i aceasta ca 9i cealalta 
$i-mi zice : ,,secretare, da înapoi toti banii 
$i ia din camara mea ca sa nu pagube§ti de loc. 



424 

370 

L. ROSENB.AID1 

Nu e foarte nostim ;;i asta pe lânga celelalte? 
Nu e un glas greu? Poti sâ te îndoe§ti? 
Astfel de jucarii nostime a scos multe 
Aceastà scena în timp de trei ani, plina de otravuri, 
Puful ;;i fumul de trei ani al acelei cinste ale mele. 
Visul meu de trei ani, ba§ica vietii mele 
Pe care eu le trec supt tacere ca sa fiu scurt. 
$i ca sa nu alunec în multa vorbarie 
$i din cai.tza aceasta, desigur ca a;; fi cazut, m'a§ fi prabu;;it 
De n'a§ fi sburat eu acele aripi. 

Deci Da ponte primise dela un evreu suma de 300 pungi 
§Î o oca de aur le§esc pentru a-1 face haham 1 . Desigur ca nu
marul pungilor de bani ar putea fi discutabil tinând seama de -
valoarea pe Care 0 avea 0 punga CU bani În acea.epoca. 

Aceasta numire însa ilegala a produs nernultumiri în sânul _ 
populatiei evree;;ti din tara. Ecoul acestei nemultumiri a ajuns 
la Constantinopol, de unde dupa o luna de zile veni destituirea 
rabinului simoniac. 

Domnul porunci lui Daponte sa dea rabinului înapoi banii, 
iar el, ca sa hu ramâna pagubit, sa-;;i ia altii din vistieria dom
neasca. Apoi domnul însu;;i a dat aceluia;; evreu investitura ·de 
rabin. 

Ne gasim în fa}a unui fapt pu}in comun. Un evreu, care 
dore§te sa fie rabin-investit de stapânire -recursese la con
cursul lui Daponte, care era atotputernic. Bineîn}eles acest con
curs §Î l,..a asigurat eu ajutorul unui .dar banesc §Ï o oca de aur 
le§esc. 

Faptul ca solicit~torul putuse da aceste daruri presupune 
ca avea în jurul sau un numar. de enoria§i, care sa stipendieze , 
aceasta numire. Se poate ca aceasta sa fi fost rezultatul unei di
sensiuni intervenÏte în sânul popula}iei evree§ti din Ia§i. $i ca · 
prelatul ales de ei sa prezinte mai multa garantie legala, au re
curs la serviciile lui Daponte, al carui nume prezenta autoritate. 

Ceilal}i coreligionari însa nu s'au întimidat §Î au început 
sa murmure, facând ca protestele lor sa ajunga la._Çonstantinopol 
de unde a venit dispozi}ia pentru dèpunerea rabinului. 

Aceasta presupunere o mai întemeiez pe doua fapte : 

1 haham=rabin; hah' am ba~'a, ~ef-rabin la Constantinopol , mai înainte 
~i ln capitalele principatelor. Cuvânt de origina turceascâ. - Dr. H. Ti kt i n, 
Rum?Jmische$-Deutsches-W i5rtertuch, p. 7 r 3, col. I. .. 
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I. 'rnvestitura rabinului trebuia sa 0 faca marele camara9 . 
.Fiind tânar a obtinut acest titlu · prin simonie la Daponte. 

2. Rabinul îndepline9te · functiunea de pastor sufletesc al 
unei comunitati. Daca s'ar presupune ca aceasta numire nu ar 
fi fost ·accepta ta de o colectivitate - indiferent de · numar - se 
na9te întrebarea pentru ce avea nevoie evreul din relatia lui 
.Daponte de titlul de rabin, 9i pentru acea:sta sa-i verse o suma 
.a9a de ;mportanta? 

De pe urma acestei numiri se poate conchide ca în sânul 
populatiei evr~e9ti din Ia;;i a izbuc1ùt un conflict, care a ajuns la 
-culme prin Îrlcercarea de a investi un nou rabin. 

Dar aceasta încerca1e fiind zadarnicita, dat fiind caracterul 
ilegal al investiturei rabinului, spiritele s'au lini9tit, fiecare re
luându-9i ocupatia .sa obicinuita mai ales ca o noua învestitura 
a fost fâcuta de însu9i Domnul tarii, iar lucrurile, au trecut 
neobservate, pastrându-se numai în relatia lui Daponte. 

A doua relatie, pe care o da Daponte, este eu privire la 
.spânzurarea unui evreu. 

Iata textul : 

55 Eu pe vremea mea însa am spânzurat 9i pe un evreu 
L-a spânzurat stapânul, dupa vorba mea, 
Am fa.eut 9i un haham~ hir9tonisire rea 
9i am spânzurat 9i pe un evreu, 9i acest lucru mi-a fost de rau1 . 

I. Mavrocordat, dupa îndemnul lui Daponte, ar fi spânzurat 
pe un evreu. Autorul însa nu comunica 9i motivul pentru care 
a fost spânzurat acest evreu. Pedeapsa eu spânzuratoarea . apli
cat.a evreului ,,i-a fost de rau" lui Daponte fiindcii el va trebui 
sa fuga . 

Dar iata ce comunicii cronicarul E. Kogalniceanu : 
,,In domnia acestui Domn s'a mai întâmplat o pricina (pe 

care nu am lasat'o sa nu o scriem: un evreu dintr'un sat a du
nùsale Iordache Cantacuzino Spatar dela Suceava, de lânga 
Radauti, fiind cil. a scapatat de nu avea cum plati, stapânilor 
bucatele ce luase 9i le vânduse, ca sa nu încapa ·la închisoare, 
~i-a li'isat muierea 9i copii ;;i a fugit; deci pe urma a mers la 
'J.'arigrad, la care fâcând cu multi evrei de acolo multe feluri, de 

1 lb~d. p . 45 . Traducnea o datcresc D-lui Profesor l\I i s ta). ide, ca
-ruia îi aduc ~i pe aceasta cale muliumirile · me le. 
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vorbe, aratând starea boierilor pamânteni de aici, spuind 9i haluJ 
lui ce i s'au întâmplat, aratând 9i ce venituri are Domnul zice. 
1-au pus la cale ca sa faca 9ir~tlic, zicând ca ei il vor ajutora 
la toate, fàcând un arzaval câtre Imparatul Sultan Mehmet. 
facând jalba pentru Domnul 9i pentru Iordache Cantacuzino. 
zicând ca i-a luat Domnul muierea de a umblat cu ea, 9i el fiindca 
îi sta împotriva, 1-a închis în câteva rânduri 9i i-a luat o suma 
mare de bani, aratând ca i-ar mai fi luat 9i pe o fata 9i pe o -. 
cumnata 9i alte lucruri_ 9i odoare 9i alte multe care nu se pot 
scrie, aratând ca 9i Iordache Cantacuzino i-a închis magaziile
ce i-a avea eu bautura care i-a curs atâtea mii de lei pagubà. 
Ce având me9teri buni lânga dânsul 9i ajutorându-i 9i Bazarghian
ba9a, ce era, a ei;it la Imparatul de a strigat dând 9i jalba. 
Atunci Imparatul a poruncit de i s'a fàcut firman împara
tesc, orânduind 9i pe un zaim: Bumba9ir ca sa ieie pe ovrei 9i 
sa-1 duca în Moldova 9i acolo cu cadiul sa i se caute acea jude
cata 9i având dreptate, sa i se dea ilâm, 9i dupa ilame sa impli
neasca dela Domnul 9i dela Cantacuzino, dând porunca ca sâ 
aduca pe ovrei iara înapoi la îarigrad. $i plecând la Moldova, 
au mers drept la Curtea Domneasca, impreunându-se bumba9inù . 
eu domnul, aratând 9i firmanul, raspunzându-i domnul : ,,Prea 
bine domneata mergi la gazda de te odihne9te, di e9ti osten~t 
de drum 9i aceste se vor cauta ca avem 9i cadiu aici"; pe ovrei 
lasa-1 (sa) steie aici" . $i a învajat Domnul sa dea o gazda de
parte 9i sa nu mearga cineva sa se împreu:ne ; 9i lasând pe ovr~i 
pe mâna Domnului, ia:i; Bumba9irul s 'a dus la gazda de laturea 
targului lânga mormintele turce9ti. Iara pe ovrei 1-au pus la 
opreala, i;;i îndata a n:pezit po1 unca ca toji negujatorii turci din 
Iai;;i 9i la toji musafirii turci ce se aflau în Iai;;i, car sa afle la. 
doua ceasuri din zi toji la curte ;. 9i facând 9tire 9i cadiului sa 

. vie 9i el 9i toji boierii cei mari eu boierii 9i fara de boierii 9i 
adunându-se eu tojii a e9it 9i Domnul, poruncind sa puie butuci 
ovreiului în mâini 9i în picioare 9i a9a sa-1 aduca la Divan: $i 
aditcându-1 a început Domnul a se judeca. cu el la cadiu, în auzul 
tuturor ; facând pe ovrei ca sa graiasca turce9te caci zicea câ 
nu 9tie. Aratând Domnul : ,,când ti-am luat muerea? spuind 

· 9i ~derea lui unde a fost, sau pe c~mnata sau pe sora sa: mai . 
întrebându-1 când 1-a inchis 9i a platit atâte geremele? Intre-· 
bându-1 9i Iordache Cantacuzino" când i-a oprit bucatele ca sii. ~ 
nu le vânda? Acestea toate întrebându-1 cadiul, nu a avut ce-

. raspunde, fàra de cât a spus drept cil aljii 1-au îndemnat la 
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aceasta, iara el m1-i vinovat . Care aceste toate le scria cadiul, 
zicând ca Domnul nici de unele ca aceste nu are, nici o ;;tiinja, 
fara de cât altii 1-au îndemnatla aceasta, ;;i saracia lui cea multa. 
Atunci Domnul întreba pe Cadiu ;;i pe ceilalti turci ce se aflau 
acolo ,,unuia ca acesta ce i se cade? au raspuns: este bun de 
spânzurat". Iara cadiul toate zisele lui scria ca sa deie ilam ; 
atuncea Domnul a strigat pe arma;; sa-1 ieie sa-1 spânzure, zi
când de al doilea sa nu-1 întrebe. 

;;ï indata 1-au ridicat ducându-1 în capul târgului de jos, 
lânga Haharri.-ba;;a ;;i 1-au spânzurat la o dugheana, jinându-1 
trei zile spânzurat" . 

Ramâne deci faptul ca un evreu care jinuse pravalie într 'un 
sat lânga Radauji, scapatând, fugise la Const.antinopol unde fu 
pus ia cale de aderenjii Ghicule;;tilor sa-1 ponegreasca pe I. Ma
vrocordat la Sultan. Se institui o ancheta la fata locului, în 
Moldova. I. Mavrocordat reu;;i sa aranjeze lucrurile în a;;a fel, ca 
sa-1 judece dânsul pe evreu ;;i hotarî ca acesta sa fie spânzuraL 

Pedeapsa cu spânzurarea evreulni folosi între diferitele 
pretexte pentru înlocuirea lui I. Mavrocordat cu Grigore Ghica, 
deoarece I. Mavrocordat cakase porunca Sultanului. 

Cred ca prin conexarea celor doua ;;tiri prima data de Da
ponte ;;i a doua de E. Kogalniceann se poate presupune, fa.ra 
multa îndoiala ca e vorba de una ;;i aceea;;i_ persoana. Evreul 
spânzurat e acela · menjionat de cele ·doua izvoare arnintite mai 
sus. Deci parerea îmbrati;;ata de unii istorici cu privire la spân
zurarea unui rabin eretic este gre;;ita, faptele menjionate de cei 
doi cronicari dovedind ca nu e vorba .decât de o sancjionare 
fa.ra ca. la mijloc sa fie o chestiune religioasa. 

Parerea cà acest rabin ar fi fost aderent al lui Sabetay 
S~vi (îvi) ;;i deci pedepsit ca atare cade dela sine întrucât este 
lipsita de orice proba documeutara. 

L. R0SENBAUM 





o ·tuCRARE ASUPRA MINELOR BÀNÀTENE 
SCRISÀ DE UN MACEDOl'ROMÂN 

In I857 apare la Timi9oara lucrarea de mare importan}a 
economica pentru Banat a macedo-românului Ioan Constantini 
intitufata : ,,Denkschrift über die banater Bergwerke Oravi}a, 
Moldova, Sasca, Dognascka, Bogschan, Recsitza, und ihre filialen 
mit Rücksicht auf das Gemeindewesen als Beitrag zur Geschichte 
dieser Bergwerke". Lucrarea pare a· fi o continuare a lVIemoriului 

'Montanistic alcàtuit în I8I9 pentru cercurile conducàtoare din 
Viena, care se pastreaza pâna azi în manuscris la Muzeul 
Bana}ean din Timi9oara. 

Deoarece istoriografiei române a ramas necunoscuta opera 
lui Ioan Constantini 1 vom da în cele ce urmeaza cuprinsul acestei 
opere urmând ca un cercetator de specialitate sa stabileascii 

· import~n}a ei economica. Intreaga lucrare în 8° ~u VI--,-Io8-I 
foaie este împar}ita în Io capitole: I) Introducere asupra impor
lan}ei minelor în general; 2) Minele bana}ene sub conducerea . 
,,aèrarelor" ; 3) Perspectivele minelor sub regimul societa}ii 
particulare austriace de cài fera te; 4) Solul 9i instala}iile depe el; 
5) Regimul comunal eu reprezentan}a , sa în chestiuni interioare 
9i fata de autoritati; 6) fodreptatirile 9i capacita}ile locuitorilor 
pentru alegeri 9i reprezentari comunale; 7) Actu.alele cheltueli 
comunale 9i mijloacele pentru a plati o reprezentanta autonoma 
comunala; 8) Bisericele 9i 9coalele (starea lor) ; 9) Institu}iile 
bancare (populare, parohiale 9i de economie) Io) încheere. 

Din aceste capitole sunt unele care prezinta o importan}a 
istorica deosebita, de aceea vom insista pu}in asupra lor. Astfel 

. . . 
· - .1 Doar cercetatorul banatean Sim. Sani. Moldovan se· ocupa de viata 

lui Constantini flira a da însa cuprinsul lucrarii. (Oraoi/a d8 altil àatil ... , Oravita 
!938, p . . 34-39). Este deasemeni mentionatll în A .. Veress, Biblioirafia Ro-
mdn~:tj-;;gàrd, v." 'Iii, p. III·. . 
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în primul rând la introducere se face o mentiune deosebif de 
importantâ privitoare la originea lui macedo-românâ: ,,Dacâ 
acest memoriu va fi în stare sa pregateasca comunelor un viitor 
.mai bun §i aceasta este tinta memoriului - atunci autorul se va 
simti fericit ca sa rascumpere prin munca sa, favoarea pe care 
.Majestatea Sa apostolica a fâcut-o tata.lui sau, imigrat încâ <lin 
anul 1770 <lin Satisla (Macedonia) acordându-i cetatenia austriacâ 
§Î sa poatâ fi cu con§tinta împacata -fiind deja de 67 ani ---' 
câ a corespuns încrederii pe care concetateruii-au aratat-o în atâtea 
ocazii' 1 . Aceasta men:tiune este foarte importanta deoarece face 

~parte dintre putinele cazuri când se aratâ cu preciziune anul 
imigrarii în Austria a unui colonist macedo-român precum 9i 
localitatea de origine . 

· Demn de remarcat este §i capitolul privitor la starea §Coli19r 
:;;i bisericilor. Aflâm expuse în mod sistematic situatia acestor_ 
doua institutii de cultura <lin toatâ regiunea muntoasâ a Ban a
·tului de acum un secol. Nu vom intra în amanûnte statis~ice 
ci ne multamim doar a da unele parti de ordin istoric. Astfel 
despre originea :;;coalelor §Î bisericilor din comunele montaniste -
se pronuntâ în felul urmator : ,,!naltul Consiliu Montanar, c~ 
patron al credincio§ilor bisericii romano-catolice a cladit §colile 
9i bisericile acestora, le-a întretinut §Î a salarizat atât preÇ>fii 
cât §i învatâtorii. ~colile· greco-neunijilor le-a cladit §Î întrejinut 
tot înaltul Consiliu Montanistic §Î tot el i-a salaiiz~t pe ·învâ
jâtori. Bisericile însa au fost fâcute de comune care le-au ~i în
tretinut . In Oravija Montana, un oarecare Hagi Nicolae -Dimi
triu, care a imigrat în 1760 din Castoria (Macedonia) a cladit 
-Oin fondurile proprii biserica greco-neunitâ §i ·a înzestra.t-o 
§Î cu diferite ornamente din Ierusalim. In general, comunele 
-Montane de religie greco-neunita, datoresc în mare parte, zidirea · 
bisericilor lor, ,, Grecilor " veniji din Macedonia în a doua jum,â
tate a secolului XVIII-lea " 2• Iata o a doua informajie importantii 
care, daca va fi verificatâ, ne va dao ideie asupra rolului important 
-ce 1-au avut l\_ acedo-românii la desvoltarea culturala ·a regiunii 
muntoase a Banatului. Nu mai pujin intere ante sunt compara-:
'jiile ce le face Constantini între salarizarea preojilor :;;i învafato
iilor catolici 9i cei ortodoxi : ,,Preojii rnmano-catolici au o congra 
<le 300 florinfi, încartiruire, 15 maje de fructe, 15 maje porumb~ 

1 P. V-VI. 
2 P . 86. Pasagiul e utilizat de Pest y Frigyes, Kf'asso Vdf'mttY' t 61'

#nel1, Budapest 1884, v . II 2, p. 86-87. 
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30 maje ovâz 9i Io m.c. de lemne apoi stola. Invâjâtorii au un 
salariu anual de 150-250 florinti, încartiruire de locuinta (anual 
2 0-30 fl.), 12 maje de fructe 9i pânâ la 5 m .c. lemne. 

Invatâtorii greco-neuniti sunt retribuiti cu 120 fl. anual 
.afarâ de încartiruire 9i 6 fl. pentru lemne. Preotii greco-neuniti 
primesc în locul încartiruirii legale un echivalent de 150 fl. anual. 
Pe lânga aceasta ei au stola reglementarâ 9i din partea fiecarui 
cap ' de familie de lucratori 18 critari, dela me9te9ugari 34 critari 
9i dela negutatori r fl. 8 cr ., a§a zisa Ber care este încasata îm
preuna cu Catastrum 9i platita de casieria comunalâ" .... . 1 . ,,De 
câte ori s'a vorbit de marirea numârului învatatorilor de religia 
greco-neunitâ 9i de dotarea lor din casa parohiala . dupa cum 
sunt platiji dascàlii romano-catolici, direcjia montanarâ raspundea 
cà, aceastà problema a sporirii numarului depinde de organizatia 
comunei, cassa parohiala având alte scopuri decât ajutorarea 
învajatorilor. Tn ceeace prive9te pe învatatorii germani, ei -primesc 
aceia9i contributie din casieria parohialâ ca mai înainte, de9i 
muncitorul român contribue la aceasta casièrie tot atât de mult 
ca 9i cel german 9i din cauza lipsei ·de dascali 9i localuri suficiente 
de 9coala cam jumâtate din copîi de religia greco-neunitâ râmân 
fârâ instructiune 9colarâ" 2• 

Pentru îndreptarea acestor stâri de lucruri ,,autorul pre
zentului memoriu, - fiind însu9i directorul !lColii regionale 
roinâne9ti din Oravita Montana încà din anul 1852 a facut mai 
multe petitii spre a râsplâti încrederea ce i-a acordat-o comuna 
9i autoritajile 9colare, însâ fâra succes pretextându-se motivul : 
Pânâ vor fi organizate comunele" 3. Iatà deci o serie de lâmuriii 
;foarte pretioase, din care reiese situatia materialà inferioarâ a 
factorilor culturali române9ti fa ta de cei germani sprijiniji de 
cercurile mai înalte . Desigur câ pentru viitorul biograf ~1 lui 
Constantini nu sunt lipsite de interes nici încercàrile lui de a 
îndrepta situatia vitregà a elementului românesc. De aœea 
opera lui Constantini ar fi bine sa fie cercetatâ în amânunt 9i 
-contribujia lui la ridicarea regiunilor miniere a Banatului sa fie 
Iedatà istoriei. 

1 op. cit. p:" 17. 
2 P. 89. 
a P. 90. 

1. D. SUCIU 





DIN CRONICA RIMATÀ A LUI SUZI CELEBI 

PE:netratia turceascâ în :Macedonia este cunoscutâ în
deo~~te, dupa izvoarde turce~ti, din cronicele rimate ale lui Sebai 
Celebi ~i Suzi Celebi. Opera acestuia din urmâ, compusa din 
:i5.ooo de versuri, dar considerata pierdutâ 1, a fost descoperitâ 
imultan, în doua manuscrise, la Preussische Staatsbibliothek 
~i biblioteca din Zagreb . 

Orientalistul A. Olesnicki, fâcând cercetâri asupra vietii 
~i operii lui Suzi Celebi, a ajuns la urmâtoarele rezultate: numele 
SuziCelebi e un pseudonim, iar cel autenticesteMuhamedEffendi 
i bn Abdullah ; opera sa e întitulata ,,Ghazevat-name-i Ali Beg 
:vlihaloghlu" ~i e închinata .lui Ali Beg, stâpânul sau, caruia i-a 
ervit de secretar 2 . 

)'fihaloghlu a fost akingiu ~i api::.rt;inea uneia 'd.intre cele mai 
yechi ~i mai râzboinice familii, care se pripa~ise în Europa din 
primele decenii ale venirii Turcilor. Ca akingiu a terorizat popu
latia cre~tinâ, în a doua jumâtate a sec . XV-lea, pe întreaga linie 
a Dunârii, începând din Carintia ~ i pâriâ la Giurgiu, fâcând ~i doua 
incursiuni de ja f în Nordul fluv iului, dintre care ~n!l în Ardeal, 
la 1460 3 . 

Opera lui Suzi Celebi este _ bine apreciatâ de istoriografia 
t nrceasca ~i ocupâ un loc. de seamâ în istoria literaturii turce~ti . 

Ea mai prezintâ însa interes ~i pentru istoriografia româneascâ. 
Cu multe amânunte, Suzi Celebi descrie marea dragoste a lui 
Ali Beg pentru fi ica nnui ban român, frumoasa Maria, pe care 
A. Olesnicki o identificâ cu fiica Domnului român Radu cel Frumos 

1 Vr an z Bab i n g e r. Die Gesickic hte der Osmanen und ihre IYerl<e , 

l.ei!J1.ig , .192 7. p . 3.J.- 35· 
2 A . 0 1 es ni c k i , S·1Hi Celcbi i3 Prürcna l·1t rsk i ·pernik istorik X I V 

,, ·v ueka . in Glusuik Skopskog N au énog D ru stvu . Skoplje , 1934. p . 69 -··ï ' · 

3 A. <>le s ni c k i, op. cit . , p . 72--73. . 
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(1462-Lf73), despre care spune di Mihaloghlu a avut relajiuni 
mai intime decât œle obi~nuite 1. Este ;;tiut însa ca Radu cel 
Frumos a avut o singura fiid., pe Voichija Maria, pe care $tefan 
cel Mare, dupa ce-a luat-o în captivitate, ~i-a luat-o de sotie, a 
treia la rând 2• 

Cine putea fi atunci Maria? Nu putem ~ti , deoarece' Suzi 
Celebi, eu toata prodigalitatea de amanunte pe care le .. da eu 
privire la marea dragoste a stapânului sau pentru frumoasa 
Românca, spune doar ca era fiica unui ban român . 

TH. N. TRAPCEA 

. '-

1 Ibitlem, p. 72. 
2 N. 1 or g a, Istoria Românilor, vol. lY. Cavalerii Bucure~ti, 1?37,., 

p. l 70-171 ; cf. Idem , Geschichte des ru111~nische11 V< 11.ss, I, Gotha, 1905, p ..: 
346 ; cf. C. ~. G i ures c u , Jst01'fa Romtlnilor, ' 'ol. IT1, HllCttre~ti, 1937 .. · 
p. Il4. 
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