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INTRODUCERE 

Neputând publica studiul referitor la viaţa lTIunici
pală a Alanilor creştini dela Dunăre, doresc a da la 
lun1ină .câteva pagine privitoare la viaţa nomadă a 
ncînţeleşilor Alani în genere, în strânsă legătură cu 
graiul, simţirea şi credinţa lor: 

Lucrarea ce public cuprinde două părţi despărţite 
printr'un excurs. . 

în prilTIa parte voiu reproduce datele ~tiinţifice sta
bilite de 'd-l profesor universitar Oyid Densuşianu în 
rezolvirea problen1ei rotacismului, pentru ca, pornind 
dela elen1ente cunoscute, să ajung a recunoaşte feno-
111enul rotacismului în limba georgiană, spre a în
vedera influenţa alană în evoluţia graiului nostru ~i 

.prin aceasta legătura dintre noi şi Alani. 
În studiul meu din 1906, «începutul creştinărei Ro

n1ânilor şi Alanii cre,ştini dela Dunăre», an1 susţinut 

tema că numirea noastră medievală « Vlahi» derivă 

din numele «Alanilor », ai căror urmaşi în parte sun
ten1 noi. Aceeas temă doresc să se întemeeze si mai 

'. . ' 
mult prin lucrarea din acest an şi de aceea, îndată după 
expunerea teori·ei d-Iui Den~uşianu, voiu înşira câteva 
note asupra Alanilor în genere, începând a-i privi 
din epoca marilor migraţiuni, din secolul al V-lea, 
când rotacismul e pe cale de a se împlini şi când 
Alanii imigrează în regi unile Alpilor şi Pirineilor, unde 
apar Valdesii cu graiul 'rotacizat. După ce voiu de-
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termina individuali Latea poporului alan şi diviziunea. 
lui, voiu porni cercetarea referinclu-mă întaiu la poe
zia populară a Georgienilor, istoria cântată a urn1a
şilor Alanilor din Caucazia, pentru .a dovedi că Roma 
şi Mecinul nostru ocupă un loc onorabil în structura 
poeziei lor epice de călătorii. 

Pe calea bătătorită de orientalişLii francezi, apoi voiu 
căuta să recunosc urmele rotacisn1ului atât în limba 
n10dernă cât şi în limba din secolul al XIV -lea a Geor

gienilor. 
Cu acestea voiu termina prima parte a lucrării, pentru 

a-mi avânta apoi mintea .într'un excurs, cu gândul 
de a recunoaste urma roLacisn1ului în limba Alanilor , 
dela Dunăre din secolul al VI-lea si anun1e însăs nu-, , 
rnirea lor «Aroxolani» transmisă de Jordanes, alan 
dupe mamă. 

În parLea a II-a a lucrării voiu urmări viaţa reli
gioasă şi eretică a Alanilor creşLini dela Dunăre, 

pentru a înţelege atât influenţa valdeză, căreia d-l 
Densuşianu îi atribue traducerea primelor noastre 
texte-! cari prezintă fenomenul rotacismului (e~. Codi
cele Voroneţan), cât şi putinta unei vieţi eretice la noi. 

Pentru aceasta voiu urn1ări viaţa eretică a unor 
«~1assaliani»,. asupra cărora voiu propune îndreptăr'i 
de text. 

în fine voiu cerceta sLarea bisericei române în contra 
căreia se ridică eresia, şi voiu explica începutul l\1i
tropoliei noastre naţionale dela l\lecin. 

AL. T. DUMITRESCU 

Poiana Ţapului, 30 August 1907. 



PARTEA 1. 

CAP. I. 

1. Noua teorie fiLologică (J, d-lui praf. Densuşic/;nu 
aS~tp"'c~ 1~otacismuJui. In «Buletinul Societăţei filolo,:, 
gice») din Bucureşti, anul 1907, cl-l profesor univer
sitar Ovid Densuşianu fOl'l11ulează următoarea teorie 

filolugică: 

,a) Raportul între l-i'tnba ra1nânc't şi cec/; valdesă: 
«Fără să silinl interpretarea faptelor, fără să recurgem 
la ipoteze neîntemeiate pe nimic - scrie d-sa, având 
în vedere împrejurările aşa CUlTI le cunoaştem şi dân
du-le valoarea lor ' reală, nu poate fi o simplă închi
puire să se creadă că între Carpaţi şi Balcani, de 
o parte şi Alpi de altă parte a existat în trecut
prin lTIijlocirea păstorilor - a legătură care exprimă 
asmnănărlle de lin1bă dintre o regiune şi alta») (pag.31). 

Noua teorie se razimă în special pe consideraţi uni 
filologice; autorul porneşte dela studiul valdesei asu

pra căreJa co,nstată:, 

b) Rotacisnutl în lilnba valdesă: «Pe lângă feno,· 
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mene generale, cari arată bine caracterul ei provansal, 
valdesa cuprinde particularităţi cari o apropie de alte 
regiuni alo domeniului ronlanic şi cari prin caracterul 
lor nu pot fi datorite întâmpIărei. .. » (pag. 28) Şi anunle: 

«( Cel lnai iJnportant fenomen din valdesă este ro
tacisarea lui n intervocalic întocmai ca în câteva 
părţi dela noi, precum «( farira») din «farina», (omereb) 
din «hominem)) (- et fiind un sufix) ... » (pag. 28) Apoi: 

« O alLă par~icularitate a val des ei , care cred - con
tinuă d-I Densuşianu - că nu trebue izola~ă de feno
menul identic din limba română este tt'ece1"ea lui l 
intervocalic la r. Deşi transformarea aceasta foneţică 
se mai întâlneşte şi aiurea, totuş ea este aşa de ca
racteristică pentru regiunea carpato-balcanică şi cea 
alpină în cât nu poate fi tre cută cu vederea») (pag. 30). 
Aşa în cât închee d-sa « putenl spune că din Alpt: 
până în Carpaţi şi Balcani a exiztat 'un c'/;trent 
linguistic caracterizat printr' o pronunţare specială a 
lui n şi l, că, cu alte cuvinte, această pronunţare era 
proprie graiului păstorilol~») (pag. 31). 

c) Epoca rotacismultti. D-I prof. Densuşianu susţine: 
«Din punc~ de vedere cronologic o interesant ele ob
servat că în valdesă rotacismul s'a hnplinit după in
troducerea elementelor germanice, deci după secolul 
al V-lea, al VI-lea, probă o fornl.ă de origine germa
nică CUlTI e eiciră, gernlan skina, în care n = r valcles. 

In Iim.ba rOll1ână procesul de rotacisare s'a încheiat 
ceva mai de vreme, de oarece nu găsirn printre for
lnele rotacisate nici un element de origine sigur slavă, 
fenomenul era deja înlplinit înainte de secolul al 
VI-lea») (pag. 30). 
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d) Provenienţa rotacismul~ti. Asupra acestei ces
Uuni d-sa scrie: «Dacă în această schimbare fonetică 
aVeIn a ' face cu o evoluţie pur romanică sau cu in
lhte'nţa vreunui strat autochton, aceasta-i o chestiune 
care nu poate fi discutată aici şi- nici nu ne intere

. soază direct în cazul nostru de faţă)) (pag. 32). 

* 
* * 

Pornesc dela aceste date, spre a recunoaşte în păs

torii cu graiu rotacisat din ambele regiuni pe Alanii 

cari imigrează şi ernigrează tomnai în epoca de Îlnpli
nire a rotacismului. Iată ce se pot spune mai întâiu 

-despre ei: 

CAP. II. 

Consideraţiuni generale asupra Alani1or. 

1. Migraţiunea Alanilor în secolul al V-lea este 
'un fapt istoric bine precizat prin năvălirea Hunilor 
,ce provoacă nliraţiuni 111ultiple. Sf. Ieronim scrie : 

«Scylhian1, Thraciam, l\1acedoniam, Daciam ... Gothus 
:Sarn1ata, Quadus, Alanus ... Huni, Vandali. .. vastunt, 
trahunt, rapi unt )) (l\1jgne, Patrologia XXII, 344). Iar 

·Sf. Ambrosiu explica această mişcare: (c Chunni in 

. Alanos, Alani in Gothos, Gothi in Tayfalos et Sar-
matas insurrescerunt)) (Migne, Patrologia XV, 397.). 

O parte dintre Alani ajung până în Spania. De
guignes scrie: «Cette nouvelle irruption fut cause 
<que les Alains entreprirent de chercher d' autres ha-
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bitatiol'ls. Les uns s' enfoncerent dans les montagnes d& 
la Circassie Oll ils so sont maintenl).s jusqu'il, 'pre
sent; les autres passerent du cote de l' occident et.· 
errerent pendant long temps avant que cl 'avoir pu 
se fixer. Ils s'etablirent attx environs du Danube,.. 
d'ou vers l'an quatre cens six, avec les Sueves eţ. 

les Vandales, ils vinre~ t ra vager la Germaine, tra-· 
verserent la Belgique et se rendirent au piod des: 
nlonts Pyrenees» (Histoire generale des Huns, y,ol.. 
II. pag. 281.) 

Se înţelege că o.firnlaţiunea lui Deguignes nu poate 
fi primită în întregime. Alanii nu emigrează acum 
pentru întâia oară din tinuturile lor spre a se aşeza 
la Dunăre. Scriitorii latini, Între cari C. Valerius Flac
cus cunoaşte pe Alani la Dunăre în vremea sa, în· 
secolul I. (Argonauticon VIII, 219.) 

De a~elllenea, în secol ul al V -lea n 'au emigrat. 
toţi Alanii dela Dunăre. Din contră un nou strat. 
etnic de Alani s'au aşezat atunci în Dobrogea şi 

Ţara Românească (Iordanes, Getica, edit. l\10mnlsen,. 
pag. 126.) 

O parte însă dintre Alani s 'au aşezat în regiunile, 
nluntoase din apusul Europei. Este interesant a se· 
constata că prin secolul al XV-lea Alanii din Spania. 
îsi conservau numele şi chiar limba, precurn atesta. 
un călător, episcopul armean l\Iartyr. 

Acesta povesteşte: « V enii în sfârşit în tara nu-:
:r:niţilor «Holani», cari se nutresc cu peşte. Nu le-anl.. 
putut . pricepe limba lor». (Journal asiatique, voI IX,. 
pag. 365). 

2. Alan"":" Vlah. Raportez acestei forme a) ((Ho-
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lani» din 'Spania, pe cele urlu5.toare: b) «I-Ia'lani») ,.. 
variantă a numirei «AlanÎJ) (Ammian ~Iarcellin, 31, 
2, 21.); c) « Valani», nlln1ele Alanilor din Caucasia 
în evul mediu (Ruysbroek, apud Tomaschek, Die 
Goten in TaurIen, vVien 1881, p. 49), d) «Halani» 
«Helani» , numele Alanilor din. Dacia sec. VI. (Ior
danes, Gotica, edit. ~lon1msEm, XXIV), - pentru ca . 
toate să se co~pare cu alte variant.e: e) «Alanti», 
variantă a nun1irei «Alani» (Iol~danes, Getica, edit. 
~fomlusen, pag. 100); f) « eo),o.'[OO) (Inscripţiunea gre
cească re găsită la lTI-rea Dragon1irna din Bucovina),... 
g) « ' A'A.o.vX0U) nun1ele Alanilor în textele hagiogra
fice. (Vezi pentru acestea din urInă studiul meu 
din 1906). 

Şi iau apoi ca variante ale numirei « Vlah » pe cel e
urn1ătoare: h) ce vFalatth) (Numele Românilor în di
plolnatica papală din evul n1ediu); i) « Olahi», nUluel e
Hon1ânilor din graiul maghiar, pentru a invedera 
prin n1ai ITIulte elen1ente identitatea propusă în 1906" 
anume eă Alan= Vlah. 

Din aceas tă înşirare de nume, variante ale unei 
aceleaş noţiuni, se poaLe urmări evoluţia dela AlaI)' 
la Vlah. 

Din radicalul (( Ola), ce însemnează n1unte, se 
[orn1ează două numiri identice ca înţeles, deosebite 

. formă 1) </O'A.6.'t0~ » , datorită elementelor etnice, influ
enţate de eultura greacă din Nordull\Iărei Negre dela 
cari provine inscripţia regăsită la M-rea DragOluirna 
din Bncovina şi 2) {(Alani », datorită Iim bei latine. 
Amândouă aceste forn1e aspiră voeala iniţială ş~ 
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:atunci din (Alanb aVeln forn1ele 11alani (d), « 110-
.luni» (a), iar din </O) .. rJ..'tot» forma «IIolatb). 

SpirHul aspru se pronunţă apoi ca V şi atunci se 
.ajunge la [o1'n1ele (( Valanb) şi «vValatti». 

In fine n intervocalic din «Alanb), (c"Valar~i», (IIolani», 

sub influenţa lui «Li» din (cO lati », (c \iValatti », se schimbă 

în h. Variantele citate. ne prezintă chiar lupta dintre 
.aceste consoane: (Alanti , (e) şi cc'A)."rivxot» (g). 

Identitatea. propusă se verifică şi prin: 
3. Raportul d1intre c(Alani» şi c( Iassi ». Neîntre

'~utul Klaproth a stabilt o identitate Între (cAlani» şi 

<eIassi» prin conclusia următoare: 
c(Il resulte ovidement de tout ce qui precede que 

Jes Ossetes qui se nomn1ent eux-mâmes Iron sont 
·-des Mi3des, qui se donnoient it eux-momes ]e nom 

d' Irân et que He1'odoLe connoît SOU1:) celui d' ArrioL 

Ils sont encore les Medes-Sarmates des anciens et ]a 
'Colonie mede etablie dans ]e Caucase par les Scythes. 

Ils sont les . Ases ou Alains du 1noyen-âge eL enfin 
les Iasses des chroniques russes, d ' apres lesquelles 
une partie du Caucase fut nomn1ee les monts Iassi-

-ques» (J. Klaproth, l\tIemoire dans leguel on prouve 

l'idenLite des Ossetes, peuplade du Caucase, avec les 
Alains du n1oycn-aage. I~arit; 1822 p. 14 -15) . . 

Identitatea forn1ulată de Klaproth fu adn1isă de În

văţaţi, fără însă a se fi cercctat 111 ai departe. Bio

graful acestui n1are orientalist scrie: 

(cLes Ossetes non plus ne sont pas aborigenes. ~I. 

Klaproth s' est beaucoup occupo de cetLe peuplade, 
qui six cents ans environ avant J. C., vint, sous la 

<conduite des Scythes, s' etablir des deux cotes de la 
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chaîne des 1110ntaignes neigeuses fIu' elIe occupe 111ain
tenant. Il les regarde comme etant les n10mes que 
les Sarn1ales- Medes des anciens et que ces Alains, 
.8i celebres dans l'histoire dela IJn'igraUon des peu
ple;:; et dans les annales dU1noyen-âge, c' est une ' 
-des races cau,casiennes le~ pl us remarquables, et elle 
ne deffere pas 1110ins de toutes les autres par sa phy
:siono111ie que par son langage» (NoLice historique et 
litteraire sur 1\1. Klaproth par C. Landresse, Nouveau 
·Journal asiabque, voI. XVI (1835) p. 243). 

Părerea 1 \li Klaproth trebue însă ·a fi mai bine pre
'cisată. «Iassi», sunt în adevăr «Alanii supuşi» dar nu 
0( toţi Alanii » sun t « Iassi», ci numai (eAlanii supuşi», 
precun1 volu dovedi într'un excurs. Isvoarele interne 
polone deosibesc pe « Vlahb) de « lassÎ». 

În însemnările zilnice ale oraşului Cl'acovia, con
.servate în aşa nun1itul Calendarium Cracoviense (an. 
1025-1401), se menţionează o expediţie a marcgra
-fului de Brandenburg la care iau parte şi «Iaszi» a
lături de c( Vlahi), în toamna anului 1383. 
. Iată acea 1nsen1nare; « 1383, 15 Septen1bris. Hcn} 

·anno DOl11ini MCCCLXXX tercio DOlYletrius tituli qua
tuor coronatorun1 cardinalis presbiLer, episcopus Stri
:goniensis et Sigismundus rnarchio Brandeburgensis 
'CUll1 lYlUltO exercitu Ungarorurn, ·Valachorttm et Ias
-20t'un~ Cracovial11 intraverunt» (Bielowslci, i\10nurncnta 
Poloniae historica, vol. VI, pag. 657,) 

Aceşti ccIaszi», cari par a fi «Moldovenii), nu tre
bue a fi confundaţi cu «Iassi» contimporani din păr
ţile Caucaziei. Ei lupLă în armata unui principe a
pusean, alături de Unguri şi de Vlahi, apoi apar cu 
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acelaşnume în descrierile geografice ale aceluiaş. 

popor (ale Polonezilor) alături de Bulgari şi bine în
ţeles consideraţi de aceştia ca Slavi: «Slavonia itaque 
incipit a mare 111editerraneo, in quod rnagnus fluvius 
Danubius, alias Ister in veLeribus codicibus nuncupatus, 
in quatuordecim rivos divisus fuit. Sunt quoque gen
tes Slavoniae predicLae Vulgar1:, lrtssi, Cuni, Rassi, 
Bossi». (Brevis descripLio Slavoniae, in ' l\Ionumenta 
Poloniae historica VI, pag. 587). 

4. Originea Alani10r Ş1 împărţirea lor. 

Alanii sunt Caucasieni de rasă arlCa, deosebi 'ţi de 
Seythi prin chip şi îmbrăcăminte. Alani penes on~nes
sunt p'ulchri» , - zice Arnmian l\/Iarcellin (IIT, p. 620). 
Oamni curaţi la chip, cu ochi vioi şi lTIari, cu pă

rul retezat pe spate, nu clae încâlcită ca la Scythi,. 
cum ' atestă Lucian cr6ţo..p~~, XLI, 51), n'au nici o· 

înrudire cu Hunii, se deosibesc de elementele ger
manice, de Goţi, cu cari contractează căsătorii. Nu. 
sunt Slavi. Până în prezent nu pot stabili un ra-· 
port Între Geţi şi Alani. Fără îndoială Alanii erau în-o 
rudiţi cu Dacii; consLituind poate unul şi acelaş neam. 
La începutul secolului 1 după Christos (anul 30), 
Alanii locuesc alături de Daci. 

.1a'X.wy 'te ăa7tetO~ aIa 'X."l..~ &)I.'X.~~eyte~ 'Af"o..yO[. 

(Dionysie Periegeta, vers 305; apud Cantemir, Chronic. 
ediţ. Tocilescu, t. 1, pag. 61). 

Migraţiunea lor în ţara noastră datează din tim
puri in1en10rabile şi premerge fără îndoială aşezarea. 
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Dacilor, cari vin tot din regiunea caucasiană, precum 
se învederează prin inscripţia unui dac mort în preajma 

-Odesei. 
In l\'luzeul din Odesa se păstrează o inscripţie greacă 

-cu numele: 
~ A aCf.t0~ ~6.oo t'7t'1ts6:;. 

_ (Harm:crdl O)~eccI\aro o6ll~ecTBa, tonl. XXI[ (1900) pag. 

108). 
Sub nurnele de «Asi», Alanii apar printre clienţii 

tributari ai lui Dariu (Le n1ajor Tod, Journal 9-sia-

,tique, voI. X (1827) p. 294). 
Sub nU111ele de « Olati», ei an1eninţă cetăţile gre-

-ceşti dela Marea Neagră. 
Scriitorii greci îi nun1esc în genere «Scythi» şi 

.«barbari», apoi «Alani», «Alanhi» şi mai târziu re
~strâns « Ylahi». Scriitorii latini îi pon1enesc dintru în

··ceput la Dunăre. O inscripţie latină păstrează amin
-tirea unor soldaţi «Daci Iassi» din Transilvania . 

. Analiştii ruşi, şi traducătorii textelor bisericeşti greceşti 

'în slavoneşte, îi nU111eSC în genere « Iassb. 
Ei se îtnpart în: 1. Alanii din Caucasia; 2. Alanii 

- creştini dela Dunăre; 3. Alanii din apusul Europei, 
Vandalii, reprezentati astăzi poate prin ( Vaudois). 

~Să urmărin1 această înrudire între păstorii celor patru 

..l11unţi: Caucas-Carpaţi-Alpi-P,irenei. 

• 
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CAP. III. 

Migraţiunea Alani10r spre Roma şi Mecin se
oO'lindeste cu preClzlune în cea rnai veche pro-L) , 

clucţie poetică populară a Georgienilor, resfrângându-se 
în undele vieţii acelor frumoase circasiene, şi împli
fiindu-se şi astăzi in visurile de iarnă ale fecioarelor
cari aşteaptă (( trei ani şi trei luni) să le vie cin-Ie drag. 

Roma şi ~Iecinul ocupă un loc onorabil în struc-· 
tura epică a frumosului Tariel, despre care Brosset 
spune că este (( une histoire indienne en apparence 
mais persane par les n0111S et georgienne pour tout», 

fiind în acelaş timp, pentru Georgioni dupe acel aş 
orientalist, (da plus ancienne composition p06tique qui. 
1~1e soit connue). (Vezi Xouveau Journal asiatique XII 
(1831) p. 372; apoi tom. XIV (1834), p. 382.) 

'radel numără 8.000 ele versuri. Unul .dintre eroii 
povestii călătoreşte prin Roma şi Nlecin, precum se 
atestă prin urlnătoarele cuvinte, în traducere francez?,:. 
((Le premior visir du roi el 'Arabie, l'ami de sa noble 
fille, la'nce, pour lui complaire, su~ les trace de, 
l'h0111me a peau de ti gre, apres "ans trois et trois mois 
de penibles recherches, apros avoir, pour le trouver, 
parcouru les pays de Nlagreb, de Machriq, de Rom, 
de Tchin et de Matchin, arl'iva enfin a la caverne 
du proscrit» (Brosset, op. cit. p. 337). 

:>1: 

Iată ac.um fenomenul rotacisn1ului 1n această re
giune. 

.. 
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CAP. IV. 

Rotacismul în limba georgiană modernă. 

~eînLrecutul Klaproth a dovodit că AIanii sunt de
rasă arică. In citatul său studiu, prin care voeşte a.

proba identitatea Alanilor din Caucas cu OS3etii de- ' . -
astăzi din aceleaşi locuri, Klaprot stabile~Le o listă 

de cuvinte ossetice cari au asen1ănări cu cele din 
alte limbi arico. 

Iată câte-va exemple, l'eproduse din lista lui 10a
proLh (Memo~re ... pâg. 6-7), cu ortografia franceză: 
«stahle», latin «stella»; (o16n1», r.er8an «nâm», latin 

«nomen»; «vaad», vânt, zend «vâlem», persan «bad»; 

(d~gthe», gern1an cdeuto», rus (diudi»; «mad, rus 

«maL», laLin «maLer»; apoi «khogll», persan «koh», 
munte, în care cred a recunoaşte toponimul carpatin 

din epopa Goţilor, « Cauca-Iand», f?i mult mai pro

babil pe actualul «cucă», cu înţeles de « vârful unui . 
deal dominant», preCU111 se atestă prin cânLecul: 

«Mă suii în deal în cucă 
«l\Ht uitai pe vcrdea luncă» 

In fine 111erilă a fi 1 uaL în sean1ă cuvântul « simeg»~ . 

iq.rnă, rus «zima», persan «Zimo3tân», pentru a re

c~noaşte f~~OlTIenul rotacismului în li~ba geo~giană" . 

modernă. 

Asupra aceste} limbi există un studiu datorit orien

talistului francez BrosseL şi publicat în « ~ou veau 
.Journal asiatique, vo1. XIV (1834). Brosset ,constat'ă.. 
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. aceiaş înrudire a lilllbei georgiene cu limbile arice 
şi, căutând a recunoaşte particularităţile fonetice pe 
-cale comparativă, citează din întâmplare locmai cu

vântul ce ne inleresează. 
La pag. 387, din publicaţia citată, Brosset con

stată că «le sanscrit hirna, hiver, forme hielns ... , 
. zemstân (pers.) et «zanlthari» (georgien).» 

Aşa dar persan. «zemsLân » îi corespund osset. 
-«simeg» şi georgian. «zamthari». 

Două izvoare confirmă si mai mult identitatea se-
I 

nlantică 7i otimologică a elmnentelor ce se cOlnpară, 
._iar comparatia dintre «zenlstân» si «(zalnlhari» inve-

I I 

. derează existenţa rotacismului în linlba georgiană 

lnodernă, care - transformă pe 'It intervocalic in r, ca 
. ~i limbile rOlnână şi valdeză, în virtutea aceleiaş 
.legi fonetice. Dar să căutăln a pătrunde în trecutul 

...acestei limbi. 

CAP. V. 

Rotacismul în limba georgiană din secolul 
al XIV-lea. 

Literatura juridică a ocupat în vechc~ linlbă geor
. giană sCl'isă un loc de frunte ca şi în limba rOlnână. 

Intr'un cod manuscris, copie de adoua 111ână, de
-scris şi analizat de orientalistul 13rosset (Notice du 

'~Code georgien, lnanuscrit do la Bibliotheque royale, 
·",1n Nouveau Journal asiatique, tOlll, III}, recunosc un -, 
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tfl'aglTIent de limba georgiană SCrisa, din secolul al" 
XIV-lea, cu urme de l'otacism. _ 

J\1anuscrisul acesta cuprinde, pe lângă compilaţiuni 
·de legi bizantine şi armene, legi prOlTIulgate de regii. 
.acestei ţări. In special roerită toată atenţiunea o lege 
:publicaiă de regele George al VI-lea, mort în anul 
1346. Cuvântul «publicată», pus pe ' lângă v9rba 
·<dege», nu este. inlpropriu de oare-ce regele .George, 
.în traducere franceză, spune: (eNous roi des rois 
'Georgi, fils du tres-ilustre roi des rois Dimitri, avons 
'eleve cette colonne pour etro vue de tOUS», iar co
:l11entatorul codului, învăţatnl Brosset, înţelege, prin 
.coloana despre care se spune, o coloană de scris, 
de marmură sau de lemn. Iată propriele-i cl~vinte: 

(ePar ce I):10t de colon ne il faut sa~s doute eIlten~re 
-quelque table de pierre ou de bois sur laquelle cos 
,ordonnances auront ete gravees, parceque la brievete 
.(46 articles fort courLs en 12 petites pages) en aura 
'perlnis ce nlode de pronlulgation». 

Din nota atât de precisă a acestui spirit francez 
.se înţelege dar că manuscrisul în chestiune conţine 

·copia ~nei ' inscripţiuni '- şi deci a unui ' monument 
.oficial -- din secolul al XIV-lea. -

. In textul acestei inscripţiuni întâlnin1 expu11ere~ de 
xnoLive a ~egelui ' bazată pe o cercetare la faţa locului 
.a oraşelor şi ţi nuturilor ţerii sale. 

El zice, în traduc-ere franceză~ (P.our parcourir les 
,districts des J11ontagnes, nous sommes venus . il, not~e 
palais <ţe Jinwarl», (op. cit. p. 194). . 

Spiritul ~minent critic şi pătrunzător . al ilustrului, 
Brosset fu inlediat isbit de litera 1'" din (eJinwari» ş~, 
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în cuvântarea sa către erudiţii dela (Nouveau Jour
nai asiaLic», el notă această particularitaLE\ zicând:
«Je ne 111e perrnetLrai, sur ce morceau, qu' une re-

. marque relative au lieu non11ne JinJVari. Ce pays, sur 
les cades, et dans la chronique g60rgienne rnanus-: 
crite de la bibliotheque royale, est nOl11me constan1-
l11ent JinJVan-i, et se trouve au confluent des deux 
AragJVi. Dans ce rnanuscrit d~(; code, quoique d'ail
leurs assez soigne, on aperQoit l'infl'Mence et un 1110-
lange du lctngage vulgai're avec le g60rgien pur») .. 
(Nouveau Journal asiaLicIue, tom. IlI, pag. 195). 

Iată dar fenomenul rotaclsn1ului procisaL, fără a · 

fi însă numit, de un erudiL orientalist şi explicat ca.. 
fiind o influenţă populal'ă. 

Mai noLez încă urlnăLoarele consLatări: 

CAP. VI. 

Alte particularităţi ale dialectelor 
caucasiene asemănătoare cu cele corespunzătoare 

din limba română. 

1. Arl'icolul post positiv în limba osselă: «AceasLă 
ramură atât de independentă şi atât de interesantă

a familiei eranice posedă şi 8a un arLicol post posi ti v 
substanLivah (B. P. Hasdeu, Cuvente den Bătrâni 
II. 670). 

2. Asp'iraţiunea in liJnba georgiană: «Soi t 
«whphren»)-j'e voIe, le h apres "\v ne se prononce 
p.as habHuelement, ma"ts il a dtl se prononcer auLre. 
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fois; dans la bOLlche du peuple il devient presque ·r 
et dans la ~Iingrelie il se change en ke» (Brossc~, 

op. cit. XIV pag. 400). 
Comparaţie: în limbaronlână p urnlaL de i se 

preface, in regiunea lnuntoas~1, în chi: picior= chicior; 

piept = chiept. 

După aceste rezultate voiu face verificarea prin
tr'un excurs, pornind dela un pasagiu din Jordanes. 

EXCURS 

1 

1. Jorclanes ,-'crie pe la anul 551 după Christos. 
In vinele lui curge sânge alaIiic. Aceasta rezultă din 
următoarele date. Autorul însuş spune că are tată pe 
«Alanoviiamuthis». 1\Juellenhofr recunoaşte în «Alano
viian1uthis» un formativ barbar spre a exprima ori
ginea: «de Alanorun1 genere» , dar nu explică rolul 
unui asemenea cuvânt, căci textul autorului, în care 
Jordanes spune că «Alanoviianluthis» îi esLe tată, e 
fără îndoială corupt de . copişti. 

Ajuns în vârstă, Iordanes devine secretar oficial 
al unui duce alan, printr' o succesiune moştenită dela 
mo~ml său care fusese şi el secretar al duce lui al an 
Cn.ndac, cel ce aşezase pe Alani în Dobrogea, precum 
însuş Jordane3 atestă (Ge tica, edit. 1\Iomnlsen) pag. 126). 

~Ion1msen constată în sufletul lui Iordanes un ,fa-
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vor' auctoris in Alanos» şi înc1in5, a crede că el şi-ar 
fi scris operile sale în Dobrogea noastră. 

Această situaţiune specială a autorului îl pune în 
poziţiune să dea eele 111 ai precise alTIănunte asupra 
ţerii noastre şi în special asupra popo'arelor din ve
cinătatea Daciei. Iată pasagiul dola caro porneşte 

firul întregului excurs: 
2. Un pasagiu din Jordanes, GeUca, edit. 1\1omn1-

sen, XII. pag. 75: «Daciam dico antiquanl quan1 
nune Gepidarun1 populi possidere noseuntur. (~uae 

patria Ih. e. terra], in conspectu l\Ioesiae sita trans 
Danubiun1 eorona rnOnliU111 eingitur, duos tantum 
habens accessus, unum per Boutas, alterum per Ta
pas. Haec Uotia, quam Dacia111 appellavere n1aiores, 
quae nunc, ut dixilTIUS Gepidia dieitur, tune ab oriente 
Aroxolani ab occasu Iazyges, a septentrione 8ar
matae et Bastarnae, a meridie amnis Danubii tern1i
nabant; nan1 Jazyges ab Aroxolanis Aluta Irecte Alutol 
tantU111 nu via segregantur». 
~Iomrnsen, comentând în prefaţă (pag. XXXII) acest 

pasagiu, constată o «quaedanl affinitas eun1 Tabula 
Peutingeriana», însă obsorvă că în «Tabula Peutin
geriana» nu se indică lazygii dela apusul Daciei, 
despre cari Iordanes porneneşto de două ori. Iată 

proprie]e cuvinte alo rnareilli ~10mlTISen: « Iazyges 
seCUndU111 nostrum auctorenl ab occasu Daeis eon
ternlini a tabula absunt». 

Afară de această observaţiune, în texLul latin al 
aulorului reapare încă o nepotrivire, vădit datorită 

unei greşeli de copist, po care însă l\Iommsen n'a 

remarcat-o.-
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In adevăr în text se spune C~t Iaz-ygii se află la 
apusul Daciei, iar Aroxolani la răsărit, prin urn1are 
aceste două popoare sunt despărţite prin teritoriul 
întins al unei ţeri; puţin nlai jos însă in acela~ text 
se spune că Iazygii ~i Aroxolanii sunt vecini şi că 

numai apa OlLului îi desparte. Aceasta ar fi o impo
sibilitate faţă de realitatea geografică, toxtul latin e 

corupt. 
3. lassi ele lângi Olt. In studiul nleu din 1906 anl 

dovedit că în trei diplome 111ilitareromane ni se întânlpină 
repetat cognumele etnic cc lasius» caro conllrlnă existenţa 
unor (Daci Iassll), atestaţi printr' o inscripţiune din 
Tl'ansilvania asupra căreia Mommsen se îndoia. Inscrip
ţi unea, care menţionează nunlele unui c(praefectus n1i
li Lurn Dacorum Iassiorum », dateazit din anul 154 (nu 
132, CUln din eroare s' a ~recut în menţionata lucrare, 
pag. 39), din vrenlea împăratului Antonin (nu IIadrian, 
cum iară~i din eroare aIn crezut). Diplomele luilitare, 
eari men-ţionează numele lui ccl\'Iarcus Sentilius Iasius» 
alături de al lui «l\larcus Servilius Geta», sunt din 
anii 148, 150 şi 154, deci contimporane cu inscrip
·ţ.ia grlsită în Transilvania (vezi studiul citat p. 39). 

Fără îndoială că prin C( Iazygii» de lângă Olt, n1en
ţionaţi de .Tordanes, trebue să înţelegem pe aceşti 

c<1assb), cari constituiau unul din triburile Dacilor 
supuşi de Ronlani. Cât despre cclazygii» dela apusul 
Daciei, aceştia n 'au nici o legătură cu ccIassb) de lângă 
Olt şi textul în acest loc rămâne neschimbat. 

Lecţiune~ ce propun de a se cHI cclassi» în loc 
de cclasygi» este oarecunl )ndreptăţită prin varianta 
.«( tamazites» în loc de cOlamazites», în care fără în~ 
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doială apare nun1ele propriu cc Azites)), formă apro
piată de «Assi») de ccIassb) şi de «Azali»), nume ce ni 8C 

păstrează în inscripţia: cc, .. Prae[ectus ripae Danuvi et 
civitatillm duarum Boiorun1 et Azaliorum, trib. 111ilit. 
leg. v. Nlacedon. in ~Ioesia)) (C. I. L. IX, No. 5363). 

In fine lecţiunea propusă este în concordanţă cu 
realHatea istorică şi explică numirea distinctă «Aro
xolanh), în vederea căreia alTI Întins acest comentariu. 

4. «Aroxolanii») faţă ele «!assi»). La anul 137, cu 
ocazia răsboi ului dintre Ron1ani ~i Roxolani, iau parte 
la luptă ~i Alanii. Este interesant a recunoaşte si
tuaţia lor faţă de armata imperială şi anume, pe când 
Geţii apar ca elemente constitutive ale armatei romane 
propriu zise" Alanii din contră forn1ea~ă un corp a 
parte, constituind armata « sociorun})) sub con1anda 
] ui Secu linus) în caIi tate de cdoec1erati») ai imperiul ui 
roman. (Vezi Arrian, "E"X:to..ţt~, unde Alanii dela Du
năre sunt nun1iţ, i «'A7C/.O.Yfjt»). 

La 180, cu încheerea păcei dintre Hornani şi Mar
con1ani, împăratul CornlTIod, acordând pacea Burrilor, 
constrânge pe Alani să jure şi ei «că nu vor locui
nIci odată şi nu-~i vor paşte vitele pe o întindere de 
40 de stadii din teritori ul lor din vecinătatea Daciei IJ. 

(Dio Cassius, ed. Boissevain, LXXII, 382). Prin a cest 
pasagiu se clarifică şi mai bine sHua'ţia Alanilor faFt 
de Daci.a, specificânclu-se precis vecinăte,tea acestora 
cu Dacii supuşi Rornanilor. 

Pasagiul în ehestiune a fo ·t corectat de Doissevain 
- un filolog - care a propus lecţiunea 'A).o..Yfj6~ 

(acuzativ grec) în loc de oJJ.oo~ (pronume grec), cum 
se găseşte fără. nici un sens în ediţiile , cunoscute. 



Pasagiul se poate controla în lucrarea prietenului 
lneu V. Pârvan: « Câteva cuvinte cu privire la orga
nizaţia provinciei Dacia Traiană», de care n1' an1 servit 
1n lipsa ediţiei lui Boissevain .(p. 31): 

5. Etimologia numirilor "Iassi" şi "Aroxolani". 

Intreg acest comental'iu nu urmăreşte al t punct de 
cât a se deterrnina cât se poate de precis înţ,elesul 

istoric-smnantic al nU111irii «Aroxolani», în care 1"0-

,c,unosc urrna rolaclsn1ului. 
Din cele spuse până acun1 în comentariul referitor 

la pasagilll lui Iordanes se înţelege că istoriceşte 

Aroxolanii sunt aliaţii poporului roman dela graniţa 
j)aciei şi cari în regiunea Oltului vin în aLingere de 
,hotar cu aşa nUllliţii Iasygi recLe lassi. 

Se ITI ai remarcă parLiculariLatea specială că dintre 
toţi scriitorii vechi singur Iordanos nnrneşLe pe vecinii 
.din spre răsărit ai Dacici «Aroxolani» în loc de 
(Alani» simplu. Această particuiaritate nu poate fi 
trecută cu vederea, nlai ale. când stă în contrast cu 
cu numirea corectată «Iassi». 

Numirea aceasta (daSS1», sub care Slavii au înţeles 
totdeauna pe Alani, şi pe care Alanii din Caucazia 
,o clecl~ră ca nun1ire a lor proprie, nu poate avea alt 
înţeles decât acela de «SUPUS». Iată mai întâiu aceste 
probe: In lin1ba cellică « is, ess, ass» însemnează jos, 
,'i prin extensiune, supus, termen propriu ce se poate 
da unor pă tori ' su pnşi, precum: « Les premiers emi-
.grants Edues, Arvernes et Bituriges s' etablissent on 
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'LOlnbardio et prennont le nom de Is-Âmbra. Is-Om

brien::;, Insnbriens, c' eLait le nom de ces anciens 

Galls, ou Anlbra, ou Umbriens que les Etrusques a

vaient assuielis» (Armand Pereme, Recherches ... sur 

la viIle d 'Issouclun, 1847, pag. 25). ((Iassi» ar fi cleci 

((Alanii supuşi) do Daci cărora HOlnanii, la rânc1ul 

lor, supunind pe Daci şi pe supuşii ]01', le-au zis 

(( Daci iaS3i), precun1 atestă in ~ cripţia prin genetivul: 

((Dacorum Iassiorul11», şi în urmă oricari ((Alani 

supuşi). Păreroa aceasta este în concordanţă cu re

laţiunea unui orudit chinez din veacul al XIV -lea. 

Vestitul ~Ia-tollan-lin (1245-1325), după o lnuncă. 
de 20 de ani, Înaintează lTIonarhului chinoz, la 1317, 
ale salo ( Cercet[tri alTIănunţito asupra vechilor mo

numente», din cari învăţatul francez Abel Hemusat 

extrage şi publică în ((Nouveaux lTIolanges asiatiques»). 
Paris, 1829, câteva fragmente. 

Iată în traducero franceză relaţiunea pe i;curt a lui 

~Ia-touan-lin despre Alani: ((Les An-thsal" ont eLe con
nus du tell1ps des Han. 

Ils confinent it l'ouest Ct l'Ernpire Romain ... Il. · 

n1cnent une vie no·made el, la suite de le~trs trou
peaux... Au ten1ps do la deuxiEnne dynasLie des. 
Han, ils changerent leul' norn en celui d' A-Ian-na. 
(Alains» (Op. cit. I, pag. 239.) 
. Istoricul chinez are inforlTIaţiuni cât se poate de

precise. Din izvoare, el cunoaşte adevărata sittlaţie. 

geografIcă a Alanilor, pe cari îi aşează la răsăritul 

imperiului roman, Întocmai ca şi Iordanes care-i~ 

menţionează la graniţa Daciei din spre răsă.rit, CUi 

care se termin{t imperiul roman; are idee lămuri tă.. 



.acest scriitor de viaţa nomadă, după turnle, a Ala 
nilor şi constată, ca un fapt istoric, schimbarea nu
n1elui «An-thsal» în «A-Ian-na». 

Această schin1bare, sau mai bine zis revenire la . 
vechiul nume, fără îndoială este în leglLtură cu 1n
cetarea vreunei dOlninaţiuni sLrăine asupra «An-thsal 
101'», cari răn1ân liberi, Alani. 

(). Inte7esul 1utmir1>i «Aroxolani». ~u există nici , 
un raport semantic-istoric între «Hoxolani» (Alani de · 
la Volga) ş'i «Aroxolanii» dela graniţa Daciei. 

In numirea ccArox-olani) recunosc două elemenLe~ 
Ultimul este fără îndoială nUl ni rea generică «Alani» 
din rac1icalul «Ola», munte. (Vezi această eLimlogie~ 

în lucrarea n1ea din 1906, pag. 59). Cât pentru pri
mul element, 'ţinâncl sean1ă de întreg con1entariul des
voltat până acum, ţinând seamă de cc~~6Bcu ~'1.C1tA'fJf0~», 

despre cari an1inteşte Herodot (c. IV, 57) şi rapor
tându-ne la însăş concep ţi unea acelor mândri şi neîn-
vinşi Alani, nu pot recunoaşte altă noţiune decât acea 
ce se traduce prin grecescul «&VCl.~», genitivul ccliv'J.."I.'C'x,,»._ 

Cuvântul în limba greacă este vechiu. Se constată 
la Homer şi reprezintă noţiune de «superioritate», de .. 
proprie stăpânire. HOlner în Odys. XI, 143, aplică 

acest titlu de «livCl.~», oamenilor de viţă, şi aiurea 
bine înţeles suveranilor şi con1andanţilor. 

«Aroxolanii» sunt «Alani regii», cunoscuţi de He

rodot sub numele de «L"I.'JBCl.t ~Cl.o~/'·f}f0t», adică Alanii ' 
liberi, 1110şneni din iVluntenia, spre deosebire de Alanii 
supuşi din Oltenia, nun1iţi «Iassi», iar nun1ele IOl~ 

pare a deriva din ~('.r\ V(J.~0A'1.V0[», rotacizat «' \rCl.~O),Cl.V0t» ... 
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IL 

Cultura anteromană a Alani10r dela Dunăre Ş1 

latinizarea lor. 

ELimologia propusă pentru explicarea nunlirei «A
Toxolani» din « '.A VCI.ţ-o./,C/..vO(» este în concordanţă cu 
via!a cuI tUl'ală a Alanilor dela Dunăre, int1uenţată de 
-cea elină. 

Alanii conslituesc ele111entul autochton principal din 
cl'isLalizarea etnică a neanlului nosLru românesc. U1'
TIlând unei legi naturale de asimilare~ ei fură latinÎ

"zaţi prin superioritatea culturală a elementului roman, 
de care nu diferau aLât de 111Ult prin sânge, îndelet
.niciri şi înclinaţiuni. O înrânduire de rasă apropia pe 
Alani de Homani, iar religiunea creş~ină contribui 
foarto mult la înfrăţirea lor şi Ia cin1entarea unei 
vieţi C0111Une, în arn10nie cu legălTIinLele politice de 
federaţi une. 

Iată o probă epigrafică, care dovedeşte în acelaş 
timp exisLonta unei culturi greceşLi la Alani, în paguba 
unei culturi naţionale: 

, 'r. (J' \1\ , '\" , \1\ , () , 
T J'..VufJ./JS 'Y.CI.'t(J.'Xt~s _sp,uJ., '7t~(Jt~f) (js(J1tfj~t'Y.~f), 1. ·O'(J.~~fjP 

IT~' ", \1\ -
" \..C1.v6t'X ~EQSpCl.'C00 OSO'1C'O'tt'l(.00 •.. 

(Vezi: cO EV Ko.)'I0'tl/.v'C~voo'1C'6/I,Et 8)JI,~fjVt'l(.G~ ~t/1,0)I,O,t'l(.G~ 
(0).),0,0;. Constantinopole 1885, pag. 20). 

"Epitaful e destul de inleresant şi nu pot trece re

pede asupra, lui. :Mai întâiu observ u"n biglotisn1 greco
!aLin în redactare, inlrucât «(r.psospo.'COO» este un ele
ment laUn, genetiv grec al latin. t( foederatus», apoi 
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numele roman «~cp'(tCJ. - Sergia - alături de numele 
]\'0.'10[% şi 'EO'lO'(o'l~CJ., părinţii Sergiei. Bănuesc apoi 
că acest «KCJ.'1ot%», despre care epiLaful atestă că a 
Jost «(foederatus)) al împăratului l'.oman, este îns~ş 
« Candac»), şeful Alanilor din Dobrogea, despre care 
.aminteste Iordanes Ri la curLea căreia mosul acesLuia 

" , 
.sorvi ca secretar. Sunt însă comentatori cari l'au iden-
tificat cu un avar din an ul 558 (Excerpta e Menandri hist. 
282). Părere nepoLrivită eu spiritul inscripţiei. Aceşti 

-comentaLori în adevăr au pierduL din vedere că Avarii 
nu erau creşLini, pe când epitaful Scrgiei e creştincsc, 
.~i că un sol nu şi-ar fi luat titlul de «despot foe
clerab), cum îi zice 1 ui K. o.'1~t'X. insăş soţia sa, c[\,re 
ridică Dlonumentul şi face a se ăpa epitaful. 

Faptul acesta că epitaful fusese săpat pe piatră din 
dorinţa văduvei lui Ka.'1~[%, precun! se aLestă în iu
scripţiune, dovedeşte că redacţiunea porneşte din can
·celaria domnească a şefilor alani, unde prin urmare 
se întrebuinţa limba greacă, ca IÎlnbă scrisă, ofic-ială, 

.diplon1atică. Aşa dar nu poate fi vorba de o cultură 
naţională alană anteron1ană. înainte de cultura latină 
a dorninat la Dunare şi Carpaţi o cultură străină, cea 
relină. Câteva sondagii în viaţa anteromană la Dunăre 

~i Carpaţi c.onfirmă această opinie. . 
In regiunea Carpaţilor, la J"idova, lângă vechia ca

pitală Câmpulung, d-l profesor Gr. G. Tocilescu a 
.descoperit o n1ânuşă de oală cu inscripţia: «HPQNO~ ») 

(Archaeol. epigr. l\1itt~1eilungen aus Oesterreich-Un
~arn, vVien, 1891, pag. 16). N'a~ putea preciza dacă. 
oala a fost fabricată la noi sau adusă din altă parto, 
.dal' notez asemănarea de nume dintre (tHOffi'lOC ) de I . 
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pe inscripţia dela .Jidova şi nun1ele autochton ce ~i-I 
dau urmaşii Alanilor din Caucas, nun1indu-se «Iron» '" 
dupe afirn1a-ţia lui Klaproth (vezi citaţia în acest studiu 
parL 1, cap. II, paragr. 3). 

În regiunea Dunării, la Romula, d-l prof. Tocilescn 
a descoperit cărămizi cu versuri din Homer, iar eu 
am aflat n10nete de ale lui Alexandru l\1acedon, apoi 
o monetă anteromană cu inscripţia' :11:\ PQNf şi an} 
observat pe la sătenii locali obiecte de artă de pro
yenienţă greacă. 



PARTEA JI~a 

VIAŢA ERETICA ŞI RELIGIOASA A ALANILOR 

DELA DUNARE; 

INCEPUTUL ERARCHIC AL M.ITROPOLIEI DIN M.ECIN. 

1. Valdesii şi primele traduceri în limba română. 

D-I prof. Densuşianu recunoaşte o influenţă a nliş- , 
-cării valdes8 asupra primelor traduceri ronlâne, cari 
prezintă fenOll1enul rotacislllului, stabilind pentr~ 

.aceasta câteva legături interesante între păstorii celor 
<Clouă regiuni, precunl asemănări semantice, apucă· 

turi identice etc. 
Istoriceşte chiar dovedeşte o influentă religioasă a 

păstorilor valdesi asupra bisericei bulgare. D· sa re
produce urrnătorul pasagiu relativ la propaganda 
valdesă: «Ils eurent aussi des belles eglises en Bul
garie, ' Croace, Dalmatie et I-Iongrie, ainsi que le ra
~ompte Matthieu Paris, dressees par un certain Bar
tOIOllli natif de Caracassonne)) (J. Perrin; Histoire des 
Vaudois, Genove 1619, c. 7.). 
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Din aceste consideraţi uni d-l prof. Densuşianu credo 
a recunoaşte oarecari legături între Val desi şi Bu
gomilL 

La acestea pot adăuga: 

2. Propaganda eretică în ţerile noastre (sec. XIII)~ 

In legătură cu pasagiul citat stă cel următor da
torit aceluiaş :Matei Paris: «Ad annum vero 1236· 
dicit idem (Matheus Paris) : Circa dies autmn illos in
valuH haeretica pravitas eorum qui vulgariter dicun
tur Paterini et Bugares (sive Bulgares) in partibM& 
Transalp'in'is» (Acta SancLorun1, Octobre 22, pag. 
717). 

Din această citaţiune reese că în a trea decenie 
a celui de al treisprezecelea veac, eretic ii pătrunseră 
din regiunea Balcanică în părţile «Transalpine», adică 
în «Tara ROlTIânească», numită astfel în diplolnatica 
latină a Maghiarilor. 

In ilne un al doilea pasagiu va clarifica situaţiunea 
Valdesilor faţă de alţi ereticii, cari poartă isbilorul 
nun1e de (cMassaliani»: Solent Graeci caeterique Ori
entis populi ' hoc tUtUlTI genus Mas8alia-norum seu 
Euchetarum invidioso vocabulo designare, quemad
modum Latini cunctos Romani Pontificis adversarios 
Waldenses seu . Albigenses nominant» (~Ioshemius,. 

Historia ecclesiastica, Hehnstadt, 1755, pag. 481.). 
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3 .• Massalianii. 

Către sfârşitul veacul ui al XIII-lea şi începutul 
celui de al XIV-lea, Alanii creştini de dincoace ele' 

Dunăre trimit o solie la împăratul bizantin · din Con
stantinopole, fără îndoială în sLrânsă legătură cu l'i..: 

dicarea episcopi ei din Mecin la; rang de Mitropolie, 
ceeace în text din nefericire nu se specifică, dar se 
lasă a se în ţelege -din cOlTlplex. 

Cu această bcaziune, solii Alanilor comunică împăra
tului că ei sunt creştini elin 1110şi strămoşi, de când s'au 
ponlenit (XptG-rw.VOt -r0iX(}.VOV't8C &'1(068'1); rnai lăluuresc 
î'nlpăratului situaţia]or politică, spunându-i că fără

voe stau sub ascultarea Scythilor, cari i-au cutrupit 
cu forţa-înţelege pe Unguri-şi -asigură pe împărat 
că urăsc din suflet pe aceşti nelegiuiţi, că rabdă ju
gul lor nurnai cu trupurile, dar' că în suflet ard -de
dorul libertăţii-pricepe sufletul ROluânilor şi astăzi 

subjugaţi. 0, durere! 
Scriitorul bizanUn Nicephor' Gregoras, care rola

tează aceste an1ănunte (Historia byzantina VI, 10) 
voind să precizeze bine pe Alanii creştini de din
coace de Dunăre, spune că ei sânt «Massageţii cari 
locuesc dincolo (pentru noi dincoace) de Dunăre, nu

nliţi în graiul cornun AlanÎ». 
Propun ti lecţie acestui pasagiu şi anume de a se 

înlocui denumirea «~Iassageţi)) prin «Massaliani»), 
şpre a · se stabili că «( Alanii sunt Massaliani din nor

dul Dunărei»). 
Lecţiunea propusă nu este arbitrară) ci mai întâiu. 



"in concordantă cu sirul ideilor referate de Nicephor 
1Jrogoras. In ac1ev~r, solii Alanilor - dupe acest is
tor'Îc spun că ei sunt creştini - ceeace Nicephor Gre
goras nu tăgădueşte în întregin1e. Are însă istoricul 
bizantin în nlintea lui o restricţiune de făcut în 
sensul teologic că Alanii din nordul Dunării sunt în 

.. genere creştini, dar nu prea drept credincioşi ci «mas
salian i», adică eretici. 

Nunlai această opinie, care pare a fi fost ÎnLenle
-iată penLru toţ.i continl poranii 1 ui Kicephor Gregoras, 
deterlTIină pe solii Alanilor să susţină cu tărie idea 

>contrarie, si anume că ei sunt buni crestini. . ' , 
Apoi lecţiunea (c1\1assageti) nu are nici o legătură 

Jogică-istorică cu Alanii creştini din nordul Dunărei. 
Nicephor Gregoras nu urmăreşte în cugetarea sa 

sorgintea etnică a Alanilol' creşt.ini dela Duuăre, ci 
·. confesiunea lor eretică, şi VOlTI vedea de ce. 

In fine declaraţia oficială a solilor Alani, cari spun 
.înlpăraLului că ei nu sunt (cScythi», escludo orice le

.. găLură între «Alani creştini dela Dunăre» şi «1\1as

. sageţi», Scythi turanieni djn nordul Mărei Caspice. 
Adaug că tot spre clarificarea acestui pasagiu d-I 

prof. N. Iorga a propus a se ci ti în loc d e 'A ) ... a. yo[ cOl~ect~ 
-~J.\la.xo[ - adică Îlliocuindu-se y prin X. Această 1ec
ţiune a d-Iui prof. N. Iorga (Geschichte des rum~i.

nisch.en Volkes, Gotha, 1905, 1, 143) am confirmat-o 
prin textele hagiografice în studiul nieu din 1906. 

"Textele greceşti vec,hi conservă, în loc de f01'111& 
{('A) ... Cl.yot», nurnirea (c~·A)\(J.yzot», care justifică , lf;lcpa 

··~d-lui prof. l\. Iorga « 'AJ ... o..ZG[» şi ne apropie (le nu
~mele nostru nl~dieval «( B) ... 6.xo~» din aceaş lirnba greacă. 
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Aşa dar sensul relaţiunii lui Nieephor Gregoras 
trebue înţeles astfel: {(In anul următor, nişte eretici 
(Massaliani) înşelători din aceia cari locuesc dincolo 
de Dunăre, (adică în Ţara Românească), numiţi în 
graiul comun Alahi (sau Vlahi), au trinlis pe furi~ o 
solie la împărat.... etc.». 

Inceputul acestei relaţiuni concordă cu sfârşitul ei, 
unde acelaş scriitor se plânge de viclenia acestor 
Alani-Vlahi, cari înşelaseră chiar pe Greci! 

Relaţiuneaconcordă În fine cu spiritul autorului, adică 
cu tendinţă urnlărită şijustificată prin prisma ideilor sale. 
Nicephor Gregoras reprezintă În scris ideile curente dela 
curtea bizantină ale epocei sale. El este un spirit ataşat 
ideilor teologice- e călugăr-şi vorbeşte cu ură de 
«~1assaliani», cu aceaş ură cu care vorbeşte despre 
Alanii creştini,dela Dunăre. Şi dacă reproduce cu
vântarea acestora, prin care ei declarau că sunt buni 
creştin i, din moşi strămoşi, apoi aceasta scriitorul grec 
o face spre a dovedi viclenia lor faţă de rezultatul 
alianţei alano-bizantine. 

Inţelesul denumirei «Massaliani». Fără îndoială 

că 1n denumirea (<J\1assalianÎ» apare numirea etnică 

a «Alanilor», aşa precum în « Valdenses», « Vaudois» 
se înţelege numele unui popor, pOc.'1te al « VandaliloI'», 
cari au imigrat odată cu Alanii în Alpi şi Pirinei. 

De asemenea se ştie că Bugomilii se mai numeau 
şi « Bulgari», dupe numele poporului eretic. 
. Este interesant a constata identitatea semantică 

- bine înţeleş ilnproprie '-Între «Massaliani» din 
litnba greacă şi «Vellaco"»; «(Blaische» din limbile spa
nioltt si franceză. , 

3 
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«Spanioleşte, începând din secolul al XIV-lea cu
vântul vellaco, vellacho, bellaco însemnează (maraud» 
((coquin», (<foul'be». La francezi acelaş termen esle 

«blaische, blesche, bleche, tronlpeur homme de n1au
vaise foie» (Hasdeu, Cuv0nte den betrani, II, 249.). 

CăuLându-sB elimologia, filologii constatară: ( Deja 
bătrânul Huet recunoscuse că această vorbă nu este 
altceva decât o formă medievală a numelui ( Yala
que)), ceace constată de aSeITIenea şi 1, r. Michel, nlai 
aclăugând că în argolul francez până astăzi (bleche) 

vrea să zică (vagabond, gueux» (Hasdeu, op. cit.). 
Bine că suntem })omeniti si asa. Dar nu cred că , , , 

ccVellaci = Blaiches» să fi fost Vlahii din secolul al 
XIV-lea, ci Alanii din secolul al V, împinşi de Huni, 
şi Vlahii din secolul al X-lea alungaţi de ~1aghiari. 

Fi'iri'i îndoială că în greeef=;(',U 1 cc Massaliani», de nu 
se va exprima o îndoită batjocoră, se subînţelege 

acelaş (c homme de mauvaise foie», (ccoquin», (c trom

peur» . 
Cât despre genesa noţiunii de c(eretici», exprimată 

prin numelepopornlui alan, prin «~lassalian», s'ar putea 
afirma că ea provine din situaţi unea geografică a 
Alanilor aşezaţi tocluai în regiunile endemice ale ere
ticilor. 

Ac), adică în ţerile noastre şi în special în Dobrogea, 
se ponleneau Goţii arieni, numele îndrăsneţului Ulfilas 
care cutezase să traducă biblia din sacrosancta greacă 
în barbara gotică; în vecinătatea Dunărei tră.iau Bu
gomilii din Bulgaria. 

Aşa în cât . şi din punctul de vedere al eroziei PUlOlTI 
spuno c{t no-arn avut şi noi ereticii no~t ri, pe (eMas-



t:ialiani», cari poate au determinat 'începutul prilllelor 
, traduceri rornânestl din se colii trecuti. , , 

Asupra acestei cestiuni însă ' între învăţaţi procesul 
e în'Jă pendinte; şi de aceea lângă «Bugomili» «Val
desi» şi «Rusi ţi» alătur şi pe « Massaliani». 

* 
* * 

In legătură cu propaganda eretică atestată, prin 
informatiuni istorice, că s'a întins în terile noasLre , , 
pe Ia 1236, voi u cerceU:t sLarea bisericii noastre din 
acest timp, lămurind în acelaş timp şi începutul ie
rarhic al :Mitropoliei din l\1ecin, despre care am scris 
în 1904 şi dela care au pornit toate cercetările mele 
despre Alani. 

4. Starea bisericei române in sec. XIII-XIV. 
La 1230, adică precis în epoca de sosire a eroti

cilor din' Bulgaria în Tara Românească-in partibuR 
Transalpinis-Ia 1236,-cu şease ani înainte deci,
un lllartur ocular, 'reodor episcopul Alaniei, ne dă 
amănunte exacte asupra ' stării religioase [şi sociale 
a poporului nostru numit generic «Alanii de prin 

Scythia» . 
Datoresc această preţioasă sorginte de informaţiuni 

savantului bizantinist d-Iui DI'. Denlosthen Rousso, 
căruia îi aduc respectuoase mulţumiri. Relaţiunea 

lui T,eodor Episcopul se află reprodusă, şi tradusă 

din greceşte în latineşte, în Patrologia voI. 140. 
Iată părţile principale-referitoare la noi - din a

ceastă relaţiune, căreia i s'a dat numirea de «A6')'o~ 

aAr;.Vt'f..6~.» adică « Cuvânt despre Alanb). 
Teodor spune că Alanii locuesc unii prin Caucasia, 
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de unde 10 oste noamul, dar că cei mai rnulţi sunt 
răspândiţi prin Sarmatia şi Scythia, căci - zico el-o-
aşa e obiceiul lor să tot facă sate) sate. 

Informaţiunea aceasta e cu atât nlai interesantă cu 
cât Teodor întăreşte cele spuse afirnlând că satele 
Alanilor s'au întins aproape peste tot pământul Scythioi 
şi al SarmatÎei: {( ro; llt'X.po5 ~'X.oBt'X.~i;'I tS TCrJ.O(J.'I 'X.(J.~ 

't(O'l ~o.opo~.tl.tro'l ~'X.itkfJpo5'1» - în cât au culrupit a
proape toată Scythia şi Sarmatia» (Patrologia-:Migne, 
voI. 140, pag. 391-92.) 

Informaţiunea episcopului Teodor concordă cu sta
rea reală a situaţiunii. La 1242, adică ceva mai în 
urmă, Tătarii devastează şi ţara « Alapia) - care nu 
poate fi decât Ţara Românească - în fapt devastată 
de Tătari înacest an-şi ca nume purtând o variantă 
a vechei numiri «Alania». Iată acest pasagiu: 

(cA. 1242. Tartari Poloniam et UngarialTI vastave
runt, utramque Armeniam et Russiam et Alapiam 
et triginta regna magna, et usque ad fines Germaniae 
pervenerunb) (Bernardi Guidonis manuscripta in vita 
Coelestini IV, in l\luratori Anonalibus III, pars. 1, apud 
Hammer-Purgstall, Geschichte der Mongolen in Russ
land Pesth, 1840, pag. 8). 

In călătoria sa prin Scythia, Teodor dădu peste un 
drum ce-l recunoscu că a fost «calea sfântului apostol 
Andrei» - « tJ..~ TC'JAO TC6ppro 't1J~ a.TC'JO't'J),t'X. ~~~ 'X.(J.~ TCP<'OtYJ~ 
6aof) (pag. 398). o 

In conflictul ce-l avu cu episcopul din Chersones, 
el invocă numele acestui sublim apostol al lui Christos. 
Iată dialogul repetat în' cuvântarea lui Teodor către 

Patriarh: Episcopul din Chersones zise: «Dar dă-i la 
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cioarle de Alani nelegiuiţi şi fară Dumnezeu, ' sunt 
mai' răi de cât Schythi». 

Teodor răspunse: « Cum adică-te, s'ar cu veni să 

trăim numai pentru noi, fără să luănl toiagul de a
postol cu ajutorul celui dintâiu chemab)? «00'1 le 't(P 
IIp(f)'tQ~k;rcq}))? (pag. 395). 

Notez, în treacăt, faptul în legătură cu aceste cu
vinte, că predica sfântului Apostol Andrei în ţinutu
rile noastre se atestă prin inscripţia lui Decius, uce
nicul său, pe care am recunoscut-o şi comentat-o în 
studilll din 1906, , şi reproduc - însă fără a fi puLut 
căntrola-svonul că la :1\1-rea Neamţul s'ar fi aflând 
chiar craniul sfântului apostol Andrei. 

InLr'un studiu de filologie d-l Gabr. G. Băleanu 

scrie în această privinţă: «(La mânăstirea Neamţului 
se arată între ' moaşte şi craniul Sf. Andrei. Călugării 
însă nu pot spune ~dacă acel craniu este chiar al 
apostolului sau al altui sfânt Andrei. Datinele mistice 
de ziua sf. Andrei peste tot răspândHe Ia Români pot 
fi un indiciu. Acele datine sunt mai înrădăcinate Ia 
:Moldoveni decât la ~1unteni şi Transil văneni (Fonetica 
limbei ronlâne, laşi, 1906, p. 28). 

* 

Nu poL trece-de şi locul nu ar fi aici-pesLe ob
servaţia justă că tradi 'ţiunile rnisLice despre sfântul 
Andrei se află mai înrădăcinate la Moldoveni. In ju
deţul nleu natal, Olt, nu se pomeneşte ninlic despre 
sf. Andrei, de asenlenea nu se povesteşte nimic în 
Vâlcea, ,după cum ln'a asigurat verbal distinsul fol
klorist al Olteniei, părintele BăIăşel. In copilăria mea 
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Însă am apucat sărbătorile Filipilor, ţinute cu lnul Lă 
evlavie şi mare frică mai ales de Filip cel Schiop. 
Când se apropiau «Filipii» ne coprindea pe toţi groa~a, 
întocmai ca p3 Moldoveni fiorii din noaptea sfântului 
Andrei. 

Fără îndoială, că amintirea FilipiIor-departe de a 
fi o erezie - se razimă pe un fapt istoric religios. 
Foarte probabil că nUluele 1-1'Hip este al apostoilliui 
Filip, care a propovăduit Evanghelia tinlp de 20 ani 
în Scythia. Pseudo Abdias, cunoscut prin Iulius Africa
nus, de nu va fi pseudonimul acestuia, relatează precis 
că apostolul Filip a venit în Scythia, unde stătll 20 de 
ani, botezând mai nlulte mii de oameni, instituind 
preoţi şi diaconi şi orînduind chiar un episcop ' {(or
diriato otianl episcopo». (Ediţia din 1571, Paris, p. 123). 

In text se lămureşte destul de clar sit.uaţia Scy
. thiei europene faţă .de Asia, căci se spune că de aCI 
Apostolul trece în Asia, 9i se indică oarecunl Tara 
Homâneas,că, adică :Muntenia. 

Aci sfântul apostol Filip dăduse peste cultul zeului 
l\Iarle, cel ce apare pretutindeni glorificat la noi prin 
altare si trofee. Trofeul dela Adam-Clissi era dedicat , 
lui Marte. Inscripţiile conservă epitetul «Dahus» ală
turi de numele lui l\1ars. Iată o problemă asupra că
reia însă nu pot îndestul insista. 

* 
In legătură cu numele sf. apostol Andrei, conservat 

de poporul nostru ' în denumirea lunei Decemvre, ce i 
se zice {(undrea» adaug la cele expuse în 1906. 

In manuscrisul No. 939, din Biblioteca Academiei 



Rornâne, provenienţă transcarpatină (dăruit de părintele 
V. 1\1angra), la fila 41 verso se află forma «"~H(\ H'~AP~~»; 
In ziarul Românu l din 1867 «lndrea)), iar în Românul 

din 1860· consLant forma «îndra)). 
In limba siriacă-mai aproape de ebraică-numele 

Andrei o «(Andra)) (Buletinul Academiei de ŞLiinţe din 
Petersburg pe anul 1907, pag. 441); în epitaful lui 
Dedus, con1entat de mine în studiul din 1906, se 

păstrează forma «Andra)) : 
«Decius hic famulus sancLi Andrae)). 
Aceste date întăresc şi mai temeinic părerea că 

strărnoşii noştri au primit nun1ele sf. apostol Andrei 
-în denumire~ lunei Decemvrie-prin viul graiu în 
socolul 1, iar nu prin scripte posterioare, cari schimbă 
n ull1ele « Andra)) în (u\ndreas)), atât grecoşte cât şi 

latineşte. 

* * * 
Revin asupra ideei principale enunţate. Cu vântarea 

atât ele tOll1einică a 1 ui Teodor din 1230, n1işcarea 
oretică din 1236, care ajunsese până în «părţile tran
salpine», (în Ţara Ron1âneascrt); rugămintea poporului, 
aLraseră atenţiunea Patriarhiei asupra acelor pâlcuri 

. de Alani răspândi ţi prin Scythia, adică prin ţinuturile 

române de azi. 
5. ]jt[itropo7.ia Mecinului. 
Impăratul Andronie Paleologul cel Bătrân (1282-

1327) ridică pe la 1305 episcopia din 1\1ecin la rangul 
de 1\1itropolie, cu jurisdicţie proprie, cu drept de a 
cerceta pricinile preoţilor şi călugărilor, de a n1ustra 

po cretici. 
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Fap,tul acesta e bine precizat printr'o notă din anul 
1347, conservată din două n1anuscrise, unul din se
colul al XV şi altul din sec. XV-XVI. 

In această notă publicată de Gelzer (Beitrăge zur 
russischen KirchengeschichLe aus griechischen QuplIen, 
în Zeitschrift fiiI' Kirchengeschichte, Gota, 1892, pag. 
261) se spune că ((după ce Mitropolia Vitzinului fusese 
onorată de acelaş în1părat (adică , de Andronic cel 
Bătrân, de3pre care se vorbeşte în cuprinsul notei), a 
aj uns în urmă la desconsiderare (ct-eo. '7tZptr:ppfJvstoBat), 
din cauză că teritoriul său de jurisdicţie, eparhia, intI'ase 
în stăpânirea barbarilor (~tr1. 'to 67to ' ~rlpo6.PfJt~ ctVrlt 
tov t6 'it'J v) si din cauză că erau putini crestini aci». 

' " 
Astfpl încât, de pe la jumătatea secolului al XIV-lea, 
după 1347, Mitropolia \/itzinului numai ocupă treapta 
pe care o stabilise, dure in1portanţă, Andronie Paleo
logul, ci ocupă un loc după Mitropolia Chersonezului. 

Se înţelege că autorul acestei note anterioare anu
Illi 1.359, când :Mitropolitul Vitzinului fu strămutat în 
Ţara Ron1ânească, nu are putinţa de a elucida întreaga 
cestiune, ce se clarifică peste 12 ani în urn1ă, dar ne 
transmite noţiunile de cauzalitate prin cuvintele că 
declinul Mitropoliei din Vitzin începe odată cu întinderea 
unei unei stăpâniri barbare pesLe eparhia sa. 

Această stăpânire barbară şi acest declin al Mitro
poliei Vitzinului, trebuesc însă interpretate, după cele 
ştiute, într' un sens mai larg, istoric. 

Stăpânirea barbară, ce începe a se în tinde pe la 
n1ijlocul secolului al XIV-lea asupra teritoriului de 
jurisdicţie propriu l\1itropolitului din Vitzin, nu poate 
indica aHceva decât don1inatia Basarabilor cari îsi , , 
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întind tn acest timp ţara până la Mare. Cât despre 
declinul Mitropoliei Vitzinului, de fapt nu se poate 
numi aşa, căci după vre-o doisprezece ani, la 1359, 
Patriarhia ajunge să mărească teritoriul acestei Mi
tropolii, schimbându-i numele în Ungrovlahia şi mu
tând pe Mitropolitul Hyachint Chritopol dela Vitzin 
sau Mecin la Curtea de Argeş . . 

Strămutarea aceasta s'a făcut sub înrîurirea pro·· 
pagandei ortodoxe greceşti, în ' sensul că Patriahia a 
câştigat pe voevodul român să ceară însuş pe Mi
tropolitul din Vitzin lângă el, la Curtea de Argeş, 
preculu îi aminteşte într' o scrisoare Hyachint Chrit0pol 
Patriahului scrindu-i «Să'şl aducă aminte 1. P. S. Voastră 
că am câştigat când va ecdoslll marelui Voevod» (Acta 
Patriarchatus Constantinopolitani ed. Miclosich et MUI
ler, voI. 1, p. 543.). 

FINE. 
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