MEMORIILE ORIENTALE ALE LUI JOHANN
MARTIN HONIGBERGER: POSTERITATE
ISTORICĂ ŞI ACTUALITATE FICŢIONALĂ
LIVIU BORDAŞ

Deşi

farmacistul braşovean Johann Martin Honigberger (1795-1869) îşi
tipărea memoriile în 1851 determinat de convingerea că „ar putea constitui o
contribuţie valoroasă alături de cele deja existente", ele - lăsând la o parte Materia
Medica ataşată - au reţinut prea puţin atenţia din acest motiv. Şi acest puţin era
datorat în special episodului îngropării fachirului Haridas, prin care l-a descoperit şi
Eliade pe cel care va servi ca pretext al viitoarei sale nuvele Secretul doctorului
Honigberger. Relevanţa memoriilor sale pentru istoria Indiei şi a celorlalte ţări
asiatice străbătute de spiţerul transilvan a început, treptat, să fie descoperită după
mai bine de un secol de la publicare, mai ales de istoricii Panjabului şi de cei ai
prezenţei franceze în regiune.
În cultura română, tot din vremea lui Eliade, Honigberger a atras interesul
câtorva istorici ai medicinei, interes încununat finalmente de eruditul şi importantul
studiu publicat în 1962 de indianistul Arian Roşu 1 • În ultimul deceniu interesul
pentru aventurosul braşovean a cunoscut o semnificativă resuscitare, concretizată în
mai multe articole, conferinţe şi comunicări academice2 , referinţe în studii şi volume

Arion Roşu, Sur Ies traces du Transylvain Martin Honigberger, medecin et voyageur en lnde, Janus,
Leiden, L, 3, 1962, pp. 198-225. Vezi de asemenea: lndianpilgrimage of a Saxon ofTransylvania,
The lndo-Asian Culture, New Delhi, XII, I, July 1963, pp. 10-20.
2
Christa Riedl-Dom (Naturhistorisches Museum, Viena), Der siebenburgische Arzt Johann Martin
Honigberger (1795-1869) - Forschungsreisender, Abenteurer und Philanthrop, lucrare prezentată
la secţiunea „Naturwissenschaften" a simpozionului SiebenbUrgen in der Habsburgermonarchie vom Leopoldinum bis zum Ausgleich (1690-1867), 35. Jahrestagung, Viena, 13-14 septembrie 1997;
Zsuzsanna Buczk6 (Institutul de Germanistică, Universitatea din Szeged), Kissebsegekrol mtiskent Johann Martin Honigberger munkiisstiga „Fruchte aus dem Morgenlande ... " cimu muve es annak
elso fejezete, az „ Uti e/menyek" tukreben [Altfel despre minorităţi: activitatea lui Johann Martin
Honigberger în lumina operei sale „Friichte aus dem Morgenlande ... " şi a primului ei capitol
„Impresii de călătorie"], lucrare prezentată la Tudomănyos Diăkkări Konferencia, Veszprem, 21-23
aprilie 2003. Despre simpozionul organizat de P. J. Marczell la Braşov, în aprilie 2002, a se vedea
articolul aceluiaşi, Honigberger doctor szellemenek idezese [Evocarea spiritului doctorului
Honigberger], Brass6i Lapok, 24 mai 2002, p. 6.
1
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ştiinţifice 3 şi chiar o scurtă monografie4 . În cele ce urmează ne vom ocupa doar de
cea mai recentă apariţie, ediţia românească a memoriilor sale, publicată de Editura
Polirom în iunie 2004: Johann Martin Honigberger, Treizeci şi cinci de ani în
Orient, ediţie, studiu introductiv, note, addenda şi postfaţă de Eugen Ciurtin;
traducere de Eugen Ciurtin, Ciprian Lupu şi Ana Lupaşcu. Ea doreşte programatic
să se înscrie în drumul deschis de studiul lui Arion Roşu, atât prin referinţele
constante la el şi la opera ulterioară a savantului român de la Paris, până la un nou
studiu - încă în pregătire - despre Honigberger, cât şi prin prefaţa cu care acesta
binecuvântează demersul editorial.
Apariţia cărţii s-a bucurat deja de o binemeritată atenţie din partea
mass-mediei şi a publicaţiilor culturale din ţară care au reacţionat în special la
introducerea figurii „istorice" a lui Honigberger în conştiinţa culturală românească şi
la contrapunerea ei celei ficţionale al cărei inspirat autor a fost Mircea Eliade. Însă
intenţiile şi eforturile editorului ţintesc mai departe de atât, către o abordare
profesional-indologică a subiectului, pronunţându-se cu multă exigenţă faţă de
autorii din trecut (în special români) care nu au dovedit-o. Or, tonul şi conţinutul
recenziilor pe care le-am putut vedea deocamdată păstrează subiectul în vechile
clişee şi neînţelegeri. Întrucât o evaluare a cărţii din perspectiva studiilor asiatice şi a
indologiei în special lipseşte până acum, ne asumăm sarcina ingrată de a face un
prim şi modest pas, asociat nu doar cu o intenţie ci şi, sperăm, cu un rol benefic
pentru ceea ce se doresc a fi studiile asiatice din România.

Honigberger În Asia
Înainte de a ne ocupa de ediţia românească, trebuie să ne oprim puţin asupra
lui Honigberger însuşi pentru a pune în lumină mai multe aspecte ale activităţii şi
operei sale ce sunt în general trecute cu vederea sau minimalizate.
Prima impresie pe care lectura memoriilor celor treizeci şi cinci de ani în
Orient o lasă cititorului obişnuit cu astfel de relatări este cea a unei alcătuiri eclectice
datorate unui autodidact, de o ingenuă subiectivitate, fără un plan bine conceput, cu
un final brusc şi necoagulant. Inventar nu întotdeauna lipsit de prozaic al călătoriilor
şi aventurilor, vindecărilor şi reţetelor, persoanelor întâlnite şi lucrurilor colectate,
ele se înscriu fără dificultate în categoria cărţilor despre curiozităţi şi minuni exotice
a căror primă calitate era mai puţin ştiinţifică sau literară, cât de a excita şi întreţine
binecuvântatele înclinări umane spre curiozitate şi mirare. Însă pitorescul lor, ca şi
valoarea de document istoric sau medical-antropologic, nu pot să înmoaie exigenţele
indologice după care trebuie apreciate conţinutul acestora ori atitudinea autorului lor

3

4

De exemplu, în volumele lui Jean-Marie Lafont, La presence fran{:aise dans le royaume sikh du
Penjab. 1822-1849, EFEO, Paris, 1992; lndika: Essays in lndo-French Relations. 1630-1976,
Manohar - Centre de Sciences Humaines, New Delhi, 2000.
Robert Sigalea, Johann-Martin Honigberger, medecin et aventurier de l'Asie, l'Hannattan, Paris Budapest - Torino, 2003, 110 pp.
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de lumea în care a trăit. Exigenţe respectate încă de la început de judecata unui
spirit avizat precum cel al lui H. H. Wilson, care le-a citit în manuscris.
Dacă acurateţea observaţiilor (redate de autor din memorie, nu după
însemnări făcute pe loc5 ) şi integrarea culturală a celor observate trebuie luate cu
mare precauţie, în ceea ce priveşte atitudinea generală, Honigberger se alătură
colegilor săi mai savanţi din epocă. În Introducere el anunţă că îşi propune să
prezinte nu doar „un rezumat demn de încredere al evenimentelor recente", ci şi
„ilustrări ale manierelor, obiceiurilor şi intrigilor specifice caracterului oriental'ii,
expresie prin care îşi dezvăluie chiar de la începutul cărţii optica orientalistă.
Exemplele abundă, fapt care ne scuteşte să detaliem şi să repetăm deja
binecunoscutele critici ale „orientalismului", transformate astăzi - ca aproape orice
produs intelectual - în monedă politică şi ideologică.
Tributar ideologiei progresului ştiinţific, Honigberger priveşte cu superioritate
medicina indienilor (şi cea „musulmană"), împiedicată de la progres din pricina
opoziţiei religiei lor (retrograde, bineînţeles), condamnată astfel să se cantoneze în
vechile „teorii absurde" şi în „întunericul neştiinţei". E regretabil că doar atât a aflat
Honigberger, în mulţii ani petrecuţi în India, despre tradiţia medicală indiană. De
aceea nu e nici o mirare că, în loc să descopere iiyurveda, s-a întors în Occident ca
să se iniţieze în homeopatie (despre care află la Orenburg de la nişte „conaţionali" germani - aflaţi în serviciul armatei ţariste7 ). Nu greşim prin urmare dacă inferăm că
disponibilitatea sa către metode diferite de cele alopatice se datorează nu deschiderii
către alte orizonturi ale cunoaşterii, cât faptului că nu era el însuşi un adevărat medic
(în sens european). Şi pentru Honigberger „scrierile celor vechi" servesc doar
selectării acelor pasaje care se dovedesc utile transferului în propriul său sistem de
practici şi cunoaşteri. 8 Ochiul „orientalist" nu putea vedea altfel, pentru că mintea
care îi corespunde nu putea înţelege validitatea acestor idei sau practici (pentru a nu
mai vorbi despre cele respinse) în propriul lor context. Contextul, sistemul,
orânduirea specifice „Orientului" erau pur şi simplu invalidate prin neadecvarea la
epistemologia alterităţii ce îşi dobândise o autoritate militară şi politică asupră-le.
Unul dintre cele mai pregnante mesaje „orientaliste" ale cărţii este cel că
spiţerul sas îi surclasa, fără nici o dificultate, pe bărbierii arabi într-ale medicinei. De
Johann Martin Honigberger, Treizeci şi cinci de ani în Orient. Cuvânt înainte de Arion Roşu. Ediţie,
studiu introductiv, note, addenda şi postfaţă de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Ciprian
Lupu şi Ana Lupaşcu, Editura Polirom, Ia.şi-Bucureşti, 2004, p. 267 (în continuare citată ca
Honigberger, ed. rom.)
6
Idem, p. 93.
7
Ibidem, p. 175.
8
Acest spirit în care majoritatea occidentalilor receptau ştiinta indiană a fost în mod repetat denunţat
de Eliade. Şi nu numai în cazul Indiei; a se vedea, de pildă, observaţiile sale asupra caracterului
neştiinţific al lecturii istorico-retrospective ce considera „descoperirile" empirice babiloneze drept o
dovadă de inteligenţă a acestui popor, aruncând în acelaşi timp celelalte idei ale lor asupra naturii în
grămada dispreţuită a „superstiţiilor" şi „absurdităţilor magice". Cf. Mircea Eliade, Cosmologie şi
alchimie babiloniană, Editura Vremea, Bucureşti, 1937, p. 19.
5
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altfel, peste tot pe unde mergea, medicii locali nu erau în ochii lui decât nişte
„bărbieri şi nepricepuţi"9 . Honigberger descrie, cu satisfacţie transformată în
leitmotiv, cum vindecările şi îndemânările sale chimice mistificau populaţia
ignorantă, căreia el îi apărea ca un veritabil vraci. Faima îi aducea, pe lângă
importante sume de bani, şi prilejul de a face noi experienţe medicale şi chirurgicale
pe pacienţii săi, pe care îi numeşte „locuitori necivilizaţi ai Asiei, pe ale căror
10
mărturii nu ne putem baza întotdeauna" • Epidemiile de holeră erau ocazii speciale
pentru astfel de experimente, într-atât de preţioase încât ar fi dorit chiar ca ele să se
prelungească (în interesul umanităţii suferinde, desigur) 11 •
Ca om practic care nu se încurcă prea mult cu filosofia şi ideile religioase,
Honigberger privea fie cu indiferenţă fie cu superioritate religiile indiene. El nu avea
respect pentru oamenii religioşi, preoţi şi asceţi, decât în măsura în care puteau fi de
folos curiozităţii „ştiinţifice'', precum cunoştinţele medico-botanice ale fachirilor,
culese pentru a sa Materia Medica, îngroparea de viu a lui Haridas sau rezistenţa la
venin a unui fachir brahman. Acestuia din urmă, de altfel, i-a cauzat de două ori
întemniţarea şi l-a pus să muncească în lanţuri în propria-i fabrică, lucru care trebuie
adăugat poziţiei pe care Honigberger începe să o aibă în istoria ospiciului şi a
privării de libertate. 12 Spre deosebire, cercetările sale de arheolog amator se înscriau
în tipologia vremii şi locului, care era mai puţin „ştiinţifică" şi mai degrabă o căutare
a comorilor sau a pieselor artistice, numismatice, culturale etc. din metale şi pietre
preţioase. Această arheologie era, când nu identică, îndeaproape învecinată cu
profanarea şi jaful, lucru pe care puţinii istorici rămaşi atenţi la chestiunile etice încă
îl mai amintesc. 13
În cele din urmă, chiar propriile-i declaraţii trădează cantitatea de fidelitate
faţă de cei pe care îi servea şi care îi asigurau o viaţă la care nu ar fi putut spera în
natala sa Transilvanie. Referindu-se la deznodământul războaielor dintre sikhi şi
britanici pe râul Sutlej, Honigberger se felicită că nu a trebuit să se „compromită în
14
faţa englezilor" apărând ca „attache al ostilelor trupe sikhe" , ceea ce şi era de fapt,
chiar dacă nu a fost trimis pe front. Documentele încă inedite din arhivele coloniale,
păstrate la National Archives oflndia din New Delhi, dovedesc chiar mai mult decât
o simplă complezenţă a sa faţă de expansionismul britanic, lucru rămas nespus în
memoriile ce mai pot da şi azi impresia grăbită că ar fi fost „complet asimilat".
9

Honigberger, ed. rom., p. 158.
idem, p. 11 O.
11
Ibidem, p. 234.
12
Cf. Sanjeev Jain, Psychiatry and confinement in India, în: The Confinement of the lnsane.
Jnternational Perspectives, 1800-1965, eds. Roy Porter & David Wright, Cambridge University
Press, 2003, pp. 275, 279.
13
Vezi, de pildă, Paul Bucherer-Dietschi, Europăische Reisende des 19. und 20. Jahrhunderts in
Afghanistan, în: Beitrăge zur zeitgen6ssischen Afghanistanforschung, hrsg. Wilhelm Lowenstein,
Institut fiir Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik der Ruhr-Universităt Bochum, 1997,
pp. 6-7.
14
Honigberger, ed. rom., p. 258.
10
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Beneficiind de o pensie de la noii stăpâni ai ~anjabului, el îşi mută activităţile pe
lângă proaspătul maharajah al Caşmirului. Intr-o comunicare prezentată la al
XIII-iea Congres de Istorie Economică 15 , Sharika Koul e de părere că înfiinţarea
fabricii de zahăr de către Gulab Singh cu ajutorul lui Honigberger era una dintre
măsurile de dezvoltare luate de maharajah numai ca să-i impresioneze pe britanici
astfel încât să nu se amestece direct în administraţia sa. Dacă aşa stau lucrurile,
atunci petiţiile pe care Honigberger le trimite viceregilor Indiei, între 1855 şi 1861 16,
pentru a-l sancţiona pe prinţul Caşmirului ce anulase contractul înainte de termen,
iar apoi pe succesorul său Ranbir Singh, devin şi ele suspecte de colaborare
colonială.
Deşi

poate cel mai grav, colaboraţionismul nu e, însă, singurul lucru trecut
sub tăcere dintre cele care l-ar fi putut pune într-o lumină cenuşie. Vom adăuga
deocamdată doar un altul menţionat anecdotic în cronica persană a lui Lala Sohan
Lal Suri, Umdat-ut-Tawarikh. Spre sfirşitul anului 1838, pe când călătorea prin
Sindh, Honigberger a fost pedepsit de nazimul acestei provincii prin lovire cu
pietre. 17 Dar deşi accidentul s-a întâmplat, după spusele cronicii, din prostia celui
dintâi, victima a considerat probabil episodul de natură a dăuna imaginii pe care
vroia să şi-o creeze prin memorii, aceea de european superior impunând respect
chiar şi barbarilor asiatici care îl suspectau sau duşmăneau.
În fine, însăşi dorinţa de a pune publicarea memoriilor sub patronajul
Companiei britanice a Indiilor Orientale este o pecete evidentă a relaţiilor simbolice
pe care Honigberger le întreţinea cu exponenţii practicii şi ideologiei coloniale.
Honigberger la Iaşi
Deşi nu a plecat direct spre India - aşa cum, dintr-o eroare de percepţie, se
afirmă în studiul introductiv al traducerii româneşti 18 -, ci interesul pentru curtea din
Lahore i-a fost trezit după ce trăise mulţi ani în Orientul Apropiat, biografia lui
Honigberger este în special legată de subcontinentul indian. Memoriile sale sunt
considerate de îngrijitorul ediţiei E. Ciurtin a fi prima dintre cele trei surse
„documentare" prin care i se pot reconstitui aventurile. 19 Din păcate, versiunea
românească ia în considerare doar ediţia engleză (Londra, 1852) datorată însuşi
15

European colonial polity and urbanisation in Himalayas in 19th cenlury with special reference to
Kashmir, XIII Economic History Congress, Buenos Aires, 22-26 July 2002,
http://www. eh. net/XIII Congress/cd/papers/33 Koul 146. pdf.
16
Necercetate până acum, le rezervăm un studiu aparte. Vezi deocamdată referinţa în articolul nostru
Istoria doctorului Honigberger şi secretul unei nuvele eliadeşti, Origini - Caiete Silvane. Revistă de
studii culturale, nr. 1-2 I 2003, p. 28, n. 20.
17
Umdat-ut-Tawarikh by Lala Sohn Lal Suri, Vak.il at the Court of Lahore, Daftar III, Parts I-V.
Chronicle of the reign of Maharaja Ranjit Singh (1831-1839 A.O.), Translated from Persian into
English with corresponding Christian dates and explanatory and elucidatory notes by V. S. Suri,
Director of Archives, Panjab, S. Chand & Co., New Delhi, 1961, p. 561. Alte referinţe la pp. 160,
161, 460.
18
Honigberger, ed. rom., p. 29.
19
Idem, p. 40.
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autorului şi face puţine şi superficiale referiri la prima ediţie germană (Viena, 1851 ).
Numai o cO'llfruntare sistematică şi adnotată critic cu aceasta ar fi documentat ceea
ce Honigberger vrea sau nu vrea să comunice diverşilor destinatari. Mai mult chiar,
deşi istoricii anteriori cunosc noua ediţie germană (Viena, 1853), revăzută şi
adăugită- „Vermehrte Auflage mit einem Vorwort des Verfassers" -, care pare a fi
o raritate, îngrijitorul versiunii româneşti nu numai că nu ţine seama de acest ultim
cuvânt al autorului, dar o şi ignoră din punct de vedere editorial.
O altă lucrare trecută în bibliografia scrierilor farmacistului braşovean,
Sertum Cabulicum ... (ortografiată Cabullicum), este de fapt semnată de orientalistul
Stephan Ladislaus Endlicher şi de botanistul Eduard Fenzl. Publicată în 1836, la
Viena, ea este o descriere a colecţiei de plante aduse de Honigberger după prima sa
întoarcere din Orient. Raporturile ştiinţifice, încă nestudiate, ale lui Fenzl cu
Honigberger (ca şi cu alţi ardeleni precum botanistul clujean dr. August Kanitz,
membru corespondent al Academiei Române), par să se fi extins şi asupra cercetării
florei transilvane. Alături de Materia Medica ataşată memoriilor sale, colecţiile
botanice ale intrepridului sas precum şi observaţiile sale asupra plantelor indiene şi a
folosirii lor au atras atenţia, încă din secolul trecut, mai mult decât mărturiile sale
istorice. Acest interes se vede atât în articole pentru un public larg, precum recenzia
volumului lui Fitz Hugh Ludlow, The Hasheesh Eate? 0 , cât şi în studii ştiinţifice ca
şi cel al doctorului Richard E. Kunze21 •
Tot ca sursă „documentară" E. Ciurtin adaugă, pe lângă celelalte broşuri şi
articole despre India publicate de autor în engleză, germană, franceză, şi o sumă de
articole apărute în periodice şi calendare româneşti a căror paternitate o consideră
certă. Acestea sunt listate în bibliografia scrierilor lui Honigberger2 2 - în majoritate
notiţe nesemnate din revistele ieşene Albina Românească şi Icoana lumei-, din care
însă lipsesc articolele semnate în periodicele germane din Braşov.
Chestiunea articolelor româneşti necesită o serie de precizări. În primul rând,
paternitatea multora este improbabilă, mai ales a celor din Icoana lumei, dar şi, de
pildă, cea a articolului Ost-India din Albina Românească, nr. 91/1839, care se
bazează pe rapoartele comandamentului armatei britanice din Afganistan despre
luarea cu asalt a cetăţii Gazni şi intrarea în Kabul. Altele sunt în mod evident notiţe
despre Honigberger, precum cea care anunţă sosirea lui la Iaşi în mai 1838 (Eşii, nr.
38/1838), similară cu cele despre sosirea altor călători prin Orient: prinţul Albert de
Prusia (nr. 50/1843) sau baronul Geringer (nr. 29/1844). Un titlu (De la Braşov în
Ardeal, nr. 49/1838) nu reprezintă un articol, ci numele incomplet al uneia dintre
ilustraţiile unui articol datorat lui Honigberger (v. Anexa I), o litografie făcută în
Institutul Albinei de T. Panaitescu după celebra gravură al lui Karl Mahlknecht
20

Hasheesh and hasheesh eaters, Harper's New Monthly Magazine, New York, voi. XVI, no. 95,
April 1858, pp. 653-658 (v. p. 655).
21
Asclepiadaceae (Milkweed Family), Transactions ofthe National Eclectic Medical Association, for
the years 1882-1883, voi. X, Orange, N.J., 1883.
22
Honigberger, ed. rom., pp. 360-362.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Memoriile orientale ale lui Johann Martin Honigberger...

513

(1835), transformată mai târziu în tablou şi de Ştefan Emilian. Nu trebuie exclusă
nici posibilitatea ca unele articole să-l fi putut avea ca autor pe fratele farmacistului
braşovean care, la chemarea acestuia, a călătorit de două ori în India. Într-adevăr, o
notă intitulată Austria din nr. 95/1844 al Albinei româneşti2 3 anunţa că Joseph
Honigberger şi-a propus să facă o descriere interesantă a călătoriei sale la Lahore.
În al doilea rând, unele dintre articolele trecute ca „nesemnate" îl au
menţionat pe Honigberger ca şi autor (de pildă, Călătorie din Albina Românească, 2
aprilie 1839). Dar, chiar şi în cazul celor cu paternitate sigură, nu se ştie dacă sau
care dintre ele sunt colaborări directe şi care simple traduceri ori prelucrări după
revistele germane din Braşov, aşa cum făceau în mod curent primele periodice
româneşti.
Nesiguranţa editorului în privinţa paternităţii poate fi observată şi când, în
succinta lor trecere în revistă din studiul introductiv24 , limitele probabilităţii sunt mai
extinse decât în bibliografia finală. Un articol, Mântuire de moarte de foc (nr.
88/1839), îi este chiar atribuit lui Honigberger. 25 Articolele ar putea fi suplimentate
cu multe altele de acelaşi tip, unele cu paternitate evidentă, altele fără una mai sigură
decât a celor menţionate (vezi Anexa I, pentru a ne limita numai la Albina
Românească).

Toate aceste greşeli, scăpări şi lipsuri 26 ridică suspiciunea că articolele
româneşti au fost adăugate bibliografiei fără a fi fost cercetate direct. Apare ca
evidentă şi nemărturisita intenţie de a întări mai vechea argumentaţie (reluată
polemic şi în studiul introductiv2 7) care vrea să-l anexeze pe farmacistul sas
spaţiului cultural românesc. De altfel, lipsa cercetării directe a periodicelor este
dovedită şi de statistica grăbită - pe baza unor bibliografii parţiale care nu mai sunt
citate28 - a articolelor despre Asia din periodicelor secolului al XIX-iea, până la
1891. Or, fie numai şi indexarea celor 20 de ani ai Albinei româneşti dovedeşte cifre
la fel de mari, ba chiar în unele cazuri superioare.

Honigberger În

româneşte

Încă înainte de Eliade, memoriile lui Honigberger fuseseră citite şi amplu

citate pentru relatarea despre îngroparea fachirului Haridas de către Theodor
Iordănescu29 , indianist de formaţie germană, obligat însă la o modestă carieră liceală
la Focşani.
Albina Românească, Iaşi, 30 nov. I 844, pp. 389-390.
Honigberger, ed. rom., pp. 61-64.
25
Idem, p. 69 şi n. 2, însă cu titlul greşit.
26
Ca şi altele, precum absenţa unor coordonate sau, la articolul Jertfe omineşti la împărăţia de Lahor,
nr. 66, 22 august 1840, pp. 267-268, citarea numărului - greşit - al paginilor ca fiind numărul
revistei.
27
Ibidem, p. 24 etc.
28
Ibidem, p. 63, n. 2.
29
Fachirii indieni şi doctrina lor (II), Convorbiri literare, Iaşi, 45, nr. 10, octombrie 1911, pp.
1150-1152.
23

24
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Fachirii apar adesea menţionaţi de Honigberger în diferitele sensuri ale
cuvântului, nedisociate însă, deşi acesta îi numeşte uneori devoţi sau medici
populari, alteori intoxicaţi sau vagabonzi. Şi în alte impresii de călătorie în Orient
scrise, cam în aceeaşi perioadă, de autori români numai unul din aceste sensuri - cel
de extremă a sărăciei - pare a fi cunoscut. 30 Abia mai târziu la savanţi precum
Hasdeu, de pildă, el recuperează şi sensurile prime. În satira Fakir şi fakin (1892)
acesta scria: „Fakirul, tare printr-o credinţă neclintită, reuşeşte chiar în traiul cel
pământesc a dezlănţui sufletul din trup şi a se rădica senin dasupra ţărânei,
străbătând în neşte sfere nepipăite pentru organele cele de lut." 31 Primii fachiri care
au fecundat imaginţia lui Eliade provin, după toate probabilităţile, din cartea lui
Louis Jaccolliot, În ţara fachirilor, a cărei traducere românească se găsea în
biblioteca sa de licean. 32 În Jurnalul unui om sucit, la data de 30 noiembrie 1921,
găsim următoarea însemnare: „Nu ştiu ce-mi spune mie, de cred în metempsihoză,
că în altă încamaţie eram fachir sau aşa ceva."33 După întoarcerea din India, colegii
săi de generaţie l-au şi ridiculizat pe această temă, de la caricaturile lui Neagu
34
Rădulescu sau Ion Anestin la „catedra de Fachirism" pe care i-o atribuiau tinerii
de la Revista burgheză. 35
Unii dintre fachirii din memoriile lui Honigberger sunt chiar nominalizaţi ori
portretizaţi, precum celebrul Haridas, titular al demonstraţiilor de îngropare de viu,
apoi fachirul brahman care era imun la veninul de viperă (singurii ce s1.: apropie de
yoghini), Chirak Uddin sau fraţii Aziz Uddin şi Nur Uddin, „ambii fachiri bogaţi".
În ceea ce îi priveşte pe aceştia din urmă, E. Ciurtin afirmă că m1.:morialistul
braşovean „pare a face o confuzie între apelativulfachir, care nu se întâlneşte între
membrii importanţi ai durbarului sikh, şi supranumele pe care Ranjit Singh ii acordă
Vezi de pildă: „Vinul este oprit, dar Bekri Mustafa zise lui sultan Murad IV: «Vinule un aur lichid
mai preţios decât toate comorile lumei. El preface pe saraci în cuceritori şi face din cel din urmă
fakir un Alexandru.»". D. Ralleti, Suvenire şi impresii de călătorie, Paris, 1858; reeditată în volumul
Dimitrie Ralet, Suvenire şi impresii de călătorie în România, Bulgaria, Constantinopo/e, ediţie
îngrijită, prefaţă şi note de Mircea Anghelescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 154.
31
Fakir şifakin, Revista Nouă, V, nr. 3-4, 15 iunie-15 iulie 1892, pp. 156-157; reprodus în: B. P.
Hasdeu, Opere, li. Proză, ediţie critică de Stancu llin şi I. Oprişan, Editura Minerva, Bucureşti,
1996, p. 101.
32
Vezi manuscrisul Catalogu/ bibliotecii mele, considerat a data din 1922, publicat în Addenda la
Cum am găsit piatra filozofală. Scrieri de tinereţe, 1921-1925, Humanitas, Bucureşti, 1996, pp.
283-307. Cartea a apărut în 1909, în Biblioteca Minervei, nr. 27. Şi alte traduceri din franceză care îi
anunţau din titlu pe fachiri, apăruseră în acea vreme. Cf. I. L. Peretz, La Fakir şi alte nuvele,
traducere de Horia Carp, Bucureşti, 1915.
JJ Publicat în Addenda la Romanul adolescentului miop, Editura Minerva, Bucureşti, 1989, p. 403.
34
Vezi reproducerile în articolul nostru Secretul doctorului Eliade, Origini - Caiete Silvane. Revistă
de studii culturale, nr. I, 2002, pp. 72-87.
35
Revista burgheză, I, nr. 3, 5 decembrie 1934, p. 31 şi nr. 6, 20 februarie 1935, pp. 34-35.
Împunsături la care el, spre deosebire de Hasdeu, a perferat să nu răspundă. Istoria fachirilor în
literatura şi publicistica românească ar dezvălui o imagologie nu lipsită de interes; încă dinainte de
„Un fachirel convins", cum semna Caragiale în răspunsul la Fakir şifakin, trecând prin Fachirul lui
Emil Botta şi până dincoace de Fachirul începător ( 1992 şi 1998) al lui Marin Sorescu.

10
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acestor doi fraţi" 36 . Trebuie menţionat că nu e vorba de nici un „supranume" pe care
l-ar fi acordat Ranjit Singh, iar Honigberger, de data aceasta, nu face nici o confuzie.
Cei trei fraţi (cel de-al treilea era Imam Uddin, guvernator al fortului Govindgarh)
erau cu adevărat fachiri ("titular Mussulman Faqir", cum scrie în 1846 col. H.
Steinbach, colegul prusac al spiţerului nostru) şi fiii unui fachir venit din Buhara,
care şi-au inclus acest titlu în nume. Există în India mai multe „secte-caste" similare
ale fachirilor, atât hinduşi cât şi musulmani, termenul ajungând să fie folosit mai
mult cu referire la cei din urmă. Distincţia ar fi trebuit făcută înt:1e termenul „clasic"
de fachir (care putea practica, în mod popular, şi medicina) şi sensul său derogatoriu
de iluzionist sau exhibiţionist, folosit de europeni (fenomen cu origini foarte vechi,
dat fiind că încă în secolul al V-lea î.e.n. termenul persan „mag" devenise la greci
sinonim pentru şarlatan). Celora care nu pot face cercetări de teren (cimitirul
familiei în bazarul Hakiman din Lahore, Muzeul Faqir Khana din Fort etc.) lucrul
acesta putea fi clarificat de două importante cărţi scrise de nepoţii celor doi fraţi:
Fakir Syed Waheeduddin37 şi Fakir Syed Aijazuddin38 . Dar deşi menţionate aici în
alte contexte39 , ele par să fie doar adosuri bibliografice.
Şi alte confuzii de acelaşi tip se pot întâlni în notele traducerii, în flagrant
conflict cu erudiţia acestora al cărei efect pare mai degrabă urmărit prin covârşire
decât prin pertinenţă. De pildă, când akalii sau nihangii din Lahore sunt luaţi drept o
„populaţie din zonă"40 sau grav confundaţi cu „un trib iranian din preajma
lspahanului"41 • Acestea erau de fapt nume diferite pentru membrii unui fel de ordin
militar-religios - precum cele ale naga-samnyasinilor hinduşi - care se considera a
fi întemeiat de cel de-al zecelea şi ultim guru sikh, Govind Singh. Ei refuzau să
accepte vreo autoritate laică supunându-se numai ierarhiei religioase şi de aceea
erau în conflict şi cu Ranjit Singh. Honigberger reflectă punctul de vedere al curţii,
tratându-i cu dispreţ, asemenea fachirilor, drept nişte „tâlhari" şi nelegiuiţi. Dacă
Sikh Encyclopaedia sau The Mystics, Ascetics and Saints of India a lui J.C. Oman,
care sunt adesea citate, nu au lămurit sensul cuvântului, ar fi putut-o face mai puţin
specializata Encyclopaedia Britanica (articolul Monasticism de Agehananda
Bharati), disponibilă chiar şi pe Internet.
Pe de altă parte, termenul dogra este, dimpotrivă, explicat ca fiind „o «castă»
de luptători, la origine din Rajputana, la poalele munţilor Himalaya"42 • Or, dogra
este numele unei populaţii din regiunea Jammu (Caşmir), vorbind propria limbă,
dogri, şi fiind împărţită, la fel ca mai toate etniile indiene, în multe caste şi subcaste,

36

Honigberger, ed. rom., p. 310, n. 47.
The Real Ranjil Singh, Karachi, 1965; reed. Patiala, 200 I.
38
Sikh Portraits by European Artists, London-New-York-Karachi-Delhi, 1979.
39
Honigberger, ed. rom., p. 317, n. 95 şip. 76.
40
Idem, p. 320, n. 123.
41
Ibidem, p. 341, n. 277.
42
Ibidem, p. 334, n. 225.
37
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inclusiv cea a războinicilor (numiţi rajpuţi, în virtutea asumatei lor ongm1
rajputane ).
Din nefericire, copleşitoarea desfăşurare de erudition a bon marche -ce
însoţeşte traducerea, depăşind cel mai adesea necesarul, este pusă în mare cumpănă
de astfel de scăderi elementare. Dar nu numai dificultăţile nerezolvate în înţelegerea
sensului unor termeni indieni sau anglo-indieni apasă asupra ediţiei. Ceea ce sare
mai întâi în ochi este însăşi forma ortografică a termenilor de origine indiană. În
timp ce transcrierea unor nume de persoane, etnii, locuri, oraşe, titluri, obiceiuri,
sărbători etc. a fost actualizată fără vreun criteriu explicit, cele mai multe au fost
lăsate ca în transcrierea engleză folosită nesistematic de Honigberger (unele
succesiv în mai multe variante, ca de exemplu sahib, saheb, saheeb), neînsoţite nici
măcar de necesarele note. Cel puţin toponimele şi hidronimele ar fi trebuit redate în
ortografia indiană (cea engleză urmând propriile-i reguli fonetice) şi eventual
identificate actualele nume corespondente. Neonorarea acestei obligaţii editoriale
este cu atât mai curioasă, cu cât E. Ciurtin are convingerea că a făcut-o, precum
afirmă în nota asupra ediţiei: „Numele, transliterate în fiecare ediţie cu o anumită
indecizie - de la etnonimie şi topografie la onomastică -, au fost «aduse la zi» şi
transcrise în acord cu standardul istoriografic'.4 3 . Întrucât acordul nu se lasă văzut,
probabil că şi standardul istoriografic avea nevoie de ghilimele salvatoare.
În ciuda folosirii diacriticelor pentru redarea corectă a termenilor din limbile
indiene (sanscrită, pali şi vemaculare), nu puţini sunt lipsiţi de ele sau greşiţi şi
probabil nu din eroare de transcriere ci de înţelegere (dăm doar exemplul - evident
şi pentru un necunoscător al sanscritei - al termenului devă pentru zeiţă, în loc de
devf 4 ). Aceeaşi problemă, cauzată de deficitul filo.logic în aria lingvistică indiană,
apare în forma în care unele cuvinte indiene sunt redate în română şi supuse
flexiunilor specifice limbii noastre. Ne limităm, din nou, a semnala doar unul dintre
cazurile cele mai evidente: nefericitul plural „sikhşi", întâlnit peste tot în volum,
care nu poate fi justificat după nici o regulă a pluralului în română (firesc ar fi fost
„sikhi"). E regretabil că traducerea cade victimă a tristei răspândiri pe care acest
termen - ce nu poate decât să fie aşezat în aceeaşi istorie cu cel de „nanechişti" (de
la Guru Nanak), întâlnit cu un secol în urmă- a dobândit-o în româna ultimilor ani.
În timp ce unii termeni indieni, menţionaţi de Honigberger în aproximativa
transcriere engleză a pronunţiei lor vemaculare, au primit amuzante glose „docte"
(de exemplu, pujă45), alţii nici nu au fost identificaţi, precum de pildă, turmsala46 ,
care este după toate evidenţele dharmasala. Unele expresii şi pasaje obscure ori
ciudate îndeamnă la confruntarea cu originalul pentru a verifica acurateţea traducerii
(travaliu pe care timpul nu ne permite să-l facem). Chiar şi alte expresii clare sunt
nefericit alese; de exemplu lacul sau bazinul sacru (sarovara), în mijlocul căruia se
43
44

45
46

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 85.

p. 70.
p. 342, n. 291.
pp. 228, 279.
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află Templul de Aur de la Amritsar (identificat în note fără siguranţă printr-un
„probabil''47), este numit „rezervor de apă" şi „porţiune de apă''4 8 •
Alte îngrijorătoare deficienţe se pot constata în comentariile şi interpretările
geografice sau istorice. Hyderabad din itinerariul lui Honigberger, vechea capitală a
Sindhului, e confundat cu capitala omonimă a nababatului carnatic, editorul
făcându-l pe Honigberger să ocolească fantastic prin sudul Indiei pentru a parcurge
distanţa dintre Karachi şi Lahore. 49 Tot din cauza necunoaşterii geografiei indiene,
Honigberger este făcut să traverseze (ca şi în nuvela lui Eliade) „dificila frontieră a
Tibetului, pe la 1850, când l-a vizitat pe Ghulab Singh în Kashrnir" 50 • Dar chiar şi
dacă am lua drept „Tibet", micile regate tibetane incluse în Caşmir, drumul de la
Lahore la Şrinagar nu trece prin Leh, Kargil sau Skardu, ci prin Jamrnu, capitala
triburilor dogra. Muzeul Sikh al Fortului Lahore (numit oficial astfel pentru a-I
deosebi de dublul său mogul) este citat, după surse diferite, ca atare51 , ca „Muzeul
din Panjab"52 sau ca „Sikh Gallery, Lahore Fort (Director of Archeology,
Govemment of Pakistan)"53 , acesta din urmă înscriindu-se în istoria locală a citărilor
de nume asiatice celebru ilustrată anterior cu acel filosof „Shri Aurobindo Ashram".
Ocupându-se de descoperirea Asiei în primele reviste româneşti 54 , E. Ciurtin
începe cu Curierul Românesc (1829-1848, 1859) al lui Heliade şi cu Albina
Românească (1829-1849) a lui Asachi, afirmând că Ardealului îi vor mai trebui
zece ani ca să se alăture celorlalte provincii româneşti, prin Gazeta de Transilvania
(1838) a lui Bariţiu. Or, primele periodice le aparţin chiar ardelenilor, prin
Schematismusul (1820-1909) lui Vulcan şi Biblioteca românească a lui Carcalechi
(1821, 1829-1830, 1834), cea din urmă cuprinzând, încă de la apariţie, şi primele
55
„înştiinţări din Ostindia" .
Pe de altă parte, Braşovul la 1835 este eronat considerat „oraş majoritar
românesc", Honigberger devenind astfel membru al „minorităţii sale germane"56 .
Probabil din aceeaşi dorinţă de a-I asimila pe Honigberger, editorul uită diferenţa
fundamentală dintre burgul Braşovului, ai cărui cetăţeni erau covârşitor germani, şi
localităţile suburbane dezvoltate în jurul lui în care s-a aşezat şi un mare număr de
români, deveniţi cetăţeni abia în epoca dualismului.
Pe lângă acest fel de scăderi filologice şi istorico-geografice, lipsa unui index
de nume, locuri şi termeni sau inadecvarea copertei - pentru care picturile din

47

Ibidem, p. 344, n. 308.
Ibidem, p. 256.
49
Ibidem, p. 43.
so Ibidem, p. 398.
51
Ibidem, p. 84.
52
Ibidem, p. 344, n. 305.
53
Ibidem, p. 76.
54
Ibidem, pp. 60-64.
ss Vezi referinţa în articolul nostru Imaginea Indiei în „Istoria universală" a lui Mi/lot, Limes, IV, nr.
1-4, 200 I, pp. 239-254.
56
Honigberger, ed. rom„ p. 53.
48
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Lahore ale austriacului August Schofft (ce a petrecut o vreme şi la Bucureşti) ar fi
fost mai potrivite - nu mai par atât de grave. Ar trebui, prin urmare, să nu mai
insistăm nici asupra erorilor de detaliu. Dar, deşi ecoul de public al cărţii nu pare,
din păcate, să fie suficient de larg încât să încurajeze publicarea unei a doua ediţii
revăzute şi corectate, credem totuşi necesar, atât pentru editori cât şi pentru cititorii
exigenţi, să atragem atenţia asupra câtorva:
* Geograful şi naturalistul Alexander von Humboldt, autorul Kosmos-ului, e
confundat cu fratele său, lingvistul Wilhelm von Humboldt. 57
* Indianistul vienez Leopold Fischer, indianizat sub numele Agehananda
Bharati, este confundat cu un indian58 , confuzie de altfel generalizată.
* Nenorocosul indianist Theodor Iordănescu este făcut să participe la „al
XVII-iea Congres international des orientalistes din 1923 (nu numai din 1928, aşa
cum se menţionează)" 59 . Or, această a XVII-a ediţie a Congresului (citat în franceză,
nu se ştie de ce, din moment ce nu era francez) a avut loc o singură dată, în 1928, la
Oxford.
* Afirmaţiile lui Norman Girardot despre reacţia profesorului său la
întrebarea asupra posibilei semnificaţii esoterice a nuvelei Secretul doctomlui
Honigberger sunt rezumate răsturnat, denaturându-li-se sensui.60
* !Înpăratul şi braminul (1838) este dată ca „poveste a lui Kogălniceanu"61 ,
când de fapt este o veche poveste indiană tradusă de acesta după prelucrarea
germană Der Kaiser und der Abt a poetului romantic Gottfried August Buerger.
* Dacă un bun număr de referinţe sunt incomplete, lipsindu-le locul şi anul
publicării, nu puţine sunt chiar incorecte: articolul lui Franz Klima62 , cartea lui Hans
Bergel63 , studiul nepublicat al Christei Riedl-Dom 64 ş.a., pentru a ne limita la cele
despre Honigberger. De asemenea, Eliade nu a scris articolul despre Csoma de
Koros „înainte ca el însuşi să plece în India'.6 5 , ci chiar acolo, aşa cum indică de
altfel data de la finalul lui.
O mare parte a notelor ce însoţesc traducerea şi a ipotezelor de lucru din
studiile însoţitoare ale lui E. Ciurtin se datorează unei ample asociativităţi lipsite nu
de interes, ci de un riguros control critic. Apoi, titlurile la care se face referinţă în
text sau, mai ales, în notele de subsol dau adesea impresia unei selecţii neglijente
dacă nu chiar întâmplătoare. Servindu-se de surse recente, cel mai adesea de prima
mână, dar fără să le poată controla, diverse afirmaţii ale editorului rămân sub
beneficiu de inventar atunci când nu sunt chiar contrazise de surse şi mai recente.
Idem, p. 50 şi n. 3.
Ibidem, p. 51 şi n. 5.
59
Ibidem, p. 73, n. 5.
60
Ibidem, p. 384.
61
Ibidem. p. 335, n. 238.
62
Ibidem, p. 17, n. I şi p. 30 I, n. 2.
63
Ibidem, p. 302, n. 2.
64
Ibidem, p. 303, n. 5.
65
Ibidem, p. 379.
57

58
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De asemenea, în raport cu surplusul de minuţiozitate în unele cazuri, alte tratări sau
referinţe nu pot să nu pară lacunare. În timp ce referinţa cea mai recentă pe care am
observat-o în volum este databilă chiar înainte ca acesta să primească bunul de tipar
- The New York Review of Books din 13 mai 200466 -, publicaţiile noi asupra lui
Honigberger par a fi fost supuse unui alt tip de selecţie decât trimiterile adesea
pletorice din note, având ca limite extreme ignorarea şi aluzivitatea de intenţie
polemică.
Exigenţa

de alţii cere şi îndreptăţeşte ca el însuşi să fie măsurat
după ea. Chiar şi greşelile de tipar pe care le deplânge în cazul altora - inclusiv la
Eliade - nu sunt deloc rare în volumul îngrijit de el şi nu îi sunt toate străine. Dar de
acest lucru sunt feriţi poate numai fachirii lui Honigberger ori Eliade.
autorului

faţă

Honigberger şi Eliade
Originalul german al memoriilor lui Honigberger nu a mai fost reeditat de la a
doua şi ultima ediţie publicată de autor (1853), care şi ea se dovedeşte greu de găsit.
Deşi versiunea engleză a fost recent republicată de mai multe ori, la Londra sau
New Delhi, ediţiile sunt accesibile doar specialiştilor. Nici o altă traducere nu a fost
întreprinsă până acum. Nu exagerăm deloc afirmând că Honigberger este citit în
lume doar de câţiva cunoscători. Însă, prin traducerea publicată de Editura Polirom,
memoriile sale sunt generos puse la îndemâna publicului larg. românesc. Lucru
necesar, fie şi dacă ar fi numai pentru faptul că tot în cultura română celălalt
Honigberger, cel ficţional al lui Eliade, a dobândit o neaşteptată notorietate
(înregistrată şi de articolul Romania din The Encyclopedia of Science Fiction61 în
care nuvela e menţionată în legătură cu studiile lui Eliade despre yoga şi tantra).
Nu credem că, de pildă, panjabezii, caşmirienii sau afganii vor putea
beneficia curând de o traducere în propriile lor idiomuri. În aceste locuri în care
Honigberger a trăit, muncit şi călătorit, tot versiunea engleză rămâne accesibilă
puţinilor istorici curioşi. Nuvela lui Eliade, Secretul doctorului Honigberger, a avut
însă o cu totul altă soartă. Prima traducere - nepublicată, dar citită cu pasiune de mai
mulţi lectori avizaţi, printre care şi Pauwels - a fost făcută în franceză chiar la câţiva
ani de la publicarea originalului, în 194668 • Ea a dobândit o tot mai mare răspândire
prin tălmăciri în diverse limbi, în părţi foarte îndepărtate ale globului, de la New
York la Tokyo, de la Moscova la Barcelona, de la Oslo la Atena, de la Hamburg la
Istanbul, de la Madrid la Cracovia. Până în prezent am putut număra traduceri în 13
limbi (dintre care îngrijitorul ediţiei cunoaşte doar trei 69 , iar Biobibliografia lui M.
Handoca încă şase): germană, franceză, engleză, maghiară, spaniolă, poloneză,
japoneză, italiană, greacă, cehă, rusă, norvegiană, iarăşi engleză, turcă (vezi Anexa
II).
66
67
68
69

Ibidem, p. 318, n. 98.
Eds. John Ciute & Peter Nicholls, Orbit, London, 1993, pp. 1026-1028.
Cf. însemnările din jurnalul lui Eliade, la 30 ianuarie şi 1 martie 1947.
Honigberger, ed. rom., p. 378, n. 3.
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deci că Honigberger e pe cale să ajungă celebru ca yoghin şi călător în
Shambhala în aproape întreaga lume. Ar fi interesant de văzut ce ecouri a avut
traducerea engleză - reeditată recent la Editura Shambhala din Boston - în India şi
Pakistan, unde limba colonizatorilor a rămas în uz curent. Prin recentele traduceri în
rusă şi turcă, acest Honigberger devine cunoscut unui larg public asiatic, până Ia
frontierele Iranului sau Afganistanului şi poate chiar dincolo de ele.
Într-o postfaţă Ia fel de amplă ca şi introducerea sa, E. Ciurtin încearcă, pe de
o parte, o confruntare a celor doi Honigberger, cel istoric şi cel ficţional, iar pe de
alta, o interpretare a nuvelei Secretul doctorului Honigberger în raport cu Yoga lui
Eliade (şi diversele ei versiuni sau emanaţii ulterioare). Fără a dori să contrazicem
expresa plăcere a exegetului de a se considera primul şi adesea singurul descoperitor
de idei, oameni, locuri, conexiuni, vrem să semnalăm printre interpreţii legăturii
Honigberger-Eliade-Yoga, încă din anii '80, pe doi profesori ce par a fi rămas
necunoscuţi Ia noi: istoricul american al religiilor Ira Chermus (Ia seminarul Eliade
organizat de Universitatea din Colorado, Boulder, în octombrie 198270 ) şi
traducătorul polonez al operei eliadeşti Ireneusz Kania71 , Ia care se găsesc deja
aproape toate datele problemei, nu însă suficient discemute. Cursul de „comparative
religions" dedicat lui Eliade în 2004 de profesorul Frederick Colby la Miami
University (Oxford, Ohio) include o lecţie intitulată Uncovering the Secrets of Yoga
ce are ca „reading" Secretul doctorului Honigberger.
Demersul lui E. Ciurtin este mai amplu, mai detaliat, mai informat decât cele
precedente şi, poate tot din acelaşi motiv, şi mai discutabil. Ipoteza de Ia care pleacă
interpretarea sa pune sub semnul întrebării faptul, susţinut de Eliade însuşi, că
geneza nuvelei Secretul doctorului Honigberger „derivă direct din tratatul Yoga".
Ea se bazează pe două argumente: i) că între „ultimul studiu de indianistică înainte
de SDH', a cărui dată de apariţie este 1937 şi nuvelă există un vid, Eliade nescriind
„aproape nimic despre spaţiul religios al subcontinentului"; ii) că, deşi există o
„dependenţă teoretică" de Yoga, conjunctura elaborării ei nu ar avea legătură cu
aceasta, ci cu „reunirea" maeştrilor lui Eliade - consideraţi a fi fost „absenţi din
biografia, din prezentul său" - adică cu vizita lui Dasgupta la Roma şi cu ultima
eliberare a lui Nae Ionescu.72
În ceea ce priveşte primul argument, între ultimul studiu de indianistică cu
data apariţiei în 1937, Ia care se referă comentatorul (sunt de fapt două: Cosmica!
Homology and Yoga şi Lo Yoga e la spiritualita indiana, iulie-august 1937), şi
Secretul doctorului Honigberger e greu de spus că există un vid de interes pentru
India. De asemenea, nu e vorba nici de patru ani - aşa cum se afirmă - căci între
august 1937 şi ianuarie (iama) 1940 sunt doar doi ani şi jumătate dintre care o

° Conferinţă menţionată în actele seminarului: Waiting for the Dawn: Mircea Eliade in Perspective,

7

eds. David Carrasco & Jane Marie Law, University Press ofColorado, Niwot, 1985, p. 6, n. I.
Le vrai Sambhala, ou est-ii?, Cahiers roumains d'etudes litteraires, Bucureşti, nr. 4, 1984, pp.
149-154.
72
Honigberger, ed. rom., pp. 385-388.
71

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Memoriile orientale ale lui Johann Martin Honigberger...

521

jumătate

de an, între iulie şi noiembrie 1938, Eliade a fost privat de libertate
(începând din iunie este „vânat"). Totuşi, în acest interval, el a mai publicat studiile
Efemeride orientale, Barabudur - templul simbolic, Demonologie indiană şi o
legendă românească, Limbajele secrete (între august 1937 - ianuarie 1938, în RFR),
La concezione delia liberta ne! pensiero indiano (Asiatica, 1938), recenzii la cărţi cu
subiecte indo-tibetane ale lui Ananda K. Coomaraswamy, Georges Dumezil,
Jacques Bacot şi Arthur C. March, (Zalmoxis 1938, 1939), a citit la Radio
conferinţa Noi cercetări asupra celor mai vechi civilizaţii (1938) şi a scris în
periodicele româneşti articole asupra subcontinentului indian (Orientul viu, Viaţa
unui maestru tibetan, Pantheon indic, „ Cândfiinţă nu era, nici nefiinţă", Ignoranţă
şi libertate, Mediterana şi Oceanul Indian, Pentru cunoaşterea Orientului - ultimul
apare chiar simultan cu nuvela despre Honigberger) sau comentarii politice asiatice
(Când Asia devine asiatică, Cine va stăpâni Asia?). Aşadar, chiar dacă în acea
perioadă, după publicarea tezei doctorale, interesele sale îşi găsesc noi puncte de
inserţie, el nu a încetat să citească, să reflecteze şi să scrie despre India şi spaţiu-i
religios ce debordează frontierele sale geografice. Anul 1937 e simbolic nu prin
sistarea preocupărilor pentru India, cât mai degrabă prin publicarea studiului
Folklorul ca instrument de cunoaştere (RFR, aprilie 1937), în care Eliade acorda
premisă de realitate fenomenelor considerate fantastice ·raportate de documentele
folclorice.
Cel de-al doilea argument prezintă dificultăţi asemănătoare. Dacă pe Nae
Ionescu - unul dintre cei trei „maeştrii" (E.C.) din dedicaţia Yogăi - îl revede
într-adevăr în ianuarie 1940 (după o despărţire de cincisprezece luni), pe Dasgupta a
refuzat să-l mai întâlnească vreodată în ciuda scrisorii reconciliatoare de la Roma,
iar maharajahul de Kassimbazar - care nu a fost „maestru"73 ci mecena - mort încă
pe când Eliade se afla în India, nu avea cum să participe la imaginata conjuncţie. În
ceea ce priveşte sugestia înlocuirii acestuia din urmă cu mecena Socec, trebuie
amintit că editorul apare în scenă abia după ce nuvela fusese scrisă şi publicată în
Revista Fundaţiilor Regale.
Nu putem fi de acord nici cu alte ipoteze, precum, de pildă, aceea că „e
extrem de probabil ca Eliade să nu fi revăzut cartea lui Honigberger până a ajunge la
Paris sau la Chicago, deci nu înainte de 1940"74 , care nu ia în considerare
bibliotecile pe care le-a cercetat în cele trei veri petrecute în Germania (1934, 1936,
1937).
Interpretarea propriu-zisă încearcă, în mod insuficient de convingător,
contextualizarea unor extinse citate în coordonatele ipotezei. E. Ciurtin consideră că
Eroarea e răspândită şi se poate găsi în articole precum, de pildă, cel comemorativ al militantului
legionar Victor Corbuţ, Mircea Eliade şi Legiunea, Libertatea, New York, V, nr. 47, iunie 1986:
,.Scăpă din sfera primului maestru - Profesorul - şi din limitele ţării sale pentru a se adânci în
vastitatea Indiei şi a învăţăturilor celorlalţi doi maeştri - Manindra Chandra Nandy şi Surendranath
Dasgupta."
74
Honigberger, ed. rom„ p. 369.
73
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nuvela „derivă mai mult din Yoga Sutra a lui Pătăfijali" 75 decât din Yoga lui Eliade.
Ceea ce, pe un alt plan, echivalează cu a considera că Maitreyi derivă mai degrabă
din Upanişade iar romanul omonim mai mult din Kăma Sutra lui Vătsyăyana decât
din istoria trăită de Eliade şi din jurnalul ei.
Dar exegeza de detaliu a Secretului doctorului Honigberger va avea nevoie
atât de compararea celor două versiuni tipărite ale nuvelei - scurtă (în Revista
Fundaţiilor Regale) şi lungă (la Editura Socec) -, cât şi de confruntarea acestora cu
manuscrisut7 6 • Întrucât de acelaşi subiect ne-am ocupat deja în altă parte77 , pentru a
evita repetiţia nu mai insistăm aici asupra lui.
Honigberger şi istoria orientalisticii româneşti
Honigberger putea să creadă, ingenuu, diverse lucruri despre memoriile şi
broşurile sale sau despre propria-i posteritate. Nu ar fi avut însă naivitatea de a crede
că va deveni subiectul unei nuvele fantastice citite aproape în întreaga lume şi că
tocmai datorită ei se va demara şi traducerea memoriilor sale. Ne putem întreba dacă
s-ar fi aşteptat ca, aşa precum articolele sale germane fuseseră traduse şi publicate în
Albina Românească, şi memoriile să fie pentru prima dată redate tot în română.
Dacă gândul unei traduceri nu ar fi fost poate neobişnuit, ceea ce cu siguranţă nu
şi-ar fi imaginat Honigberger este o altă translatio al cărei obiect a început să fie,
treptat, mai întâi în spaţiul maghiar, apoi în cel românesc. Orientalistul amator nu
şi-ar fi închipuit - nici măcar în puţinul pe care l-a mai trăit după 1867, când se afla
în Himalaya - că va fi anexat orientalismului maghiar, iar apoi - de pe la 1956 celui român, în timp ce în istoria celui teutonic va rămâne aproape ignorat.
De fapt, nu la mult timp după moarte, apartenenţa sa a înregistrat o serie de
anexări accidentale sau conştient manipulate. După ce a fost considerat pe rând
transilvan, german, austriac, maghiar, român şi chiar evreu, mai recent a fost botezat
elveţian78 , morav79 şi francez 80 • Interesul pentru el se trezeşte progresiv şi printre

75

Idem, p. 386.
Aflat în posesia lui M. Handoca, după cum afirmă în articolul Cu Mircea Eliade la Paris, datat din
septembrie 1985: ,,Îi vorbesc despre manuscrisele sale aflate în ţară: [... ] Secretul Doctorului
Honigberger e în posesia mea (cumpărat de la un anticar în urmă cu mai bine de un deceniu .. .)". Cf.
M. Handoca, Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade, Humanitas, Bucureşti, 1998, pp. 313-332;
republicat în: Întâlniri cu Mircea Eliade, volum coordonat de Mihaela Gligor şi Mac Linscott
Ricketts, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă", Cluj-Napoca (în curs de apariţie în 2005).
77
Vezi în special studiul nostru, Istoria doctorului Honigberger şi secretul unei nuvele eliadeşti (I,
II), Origini - Caiete Silvane. Revistă de studii culturale, nr. 1-2 I 2003, pp. 20-30 şi nr. 3-4 I 2003,
pp. 129-158, finalizat printr-o parte a treia în curs de publicare. Alte detalii în articolele „Ciclul
indian" al lui Mircea Eliade. Observaţii pe marginea recentelor ediţii, Litere, Arte & Idei,
Bucureşti, s.n„ VIII, 8 decembrie 2003, pp. 3-4; Orientul şi studiile orientale în cultura română (I,
II, III), Idem, IX, 3, 10 şi 17 mai 2004, pp. 8, 3-4 şi 7.
78
Warwick Ball, Excavations li. in Afghanistan, în: Encyclopredia lranica, ed. Ehsan Yarshater, voi.
8, Mazda Publications, Los Angeles, 1998.
79
Lettre d'information de /'Institut d'Etudes lndiennes, Paris, no. 16, octobre 2004, p. 15.
76
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austrieci sau germani, precum se vede, printre altele, din studiile lui
Walter Leifer81 sau Veronika Bemard82 . Însă, spre deosebire de colegii lor maghiari
sau români, aceştia nu au nevoie de farmacistul sas pentru a umple spaţii goale în
istoria propriilor discipline ori pentru a-şi confecţiona o tradiţie de care au beneficiat
din plin.
Un astfel de demers, condimentat cu accente polemice şi volte
propagandistice, se poate observa în subtextul introducerii şi postfeţei ediţiei
româneşti a memoriilor lui Honigberger. Angajat vulcanic să creeze - dintr-un
prezent pe care îl crede a fi nimic - un viitor pentru orientalistica română, E. Ciurtin
pare să nu fi scăpat tentaţiei de a-i confecţiona acesteia şi un trecut pe măsura
proiectelor sale. Numai astfel se poate înţelege, de pildă, evitarea unei analize a
posterităţii lui Honigberger în cultura saşilor transilvăneni 83 sau în istoriografia
maghiară, pe de o parte, şi insistenţa de a considera studiile asupra lui ca o
„recuperare" sau „restituire" a sa în cultura română, pe de alta. Alături de alte câteva
nume convenabil alese, spiţerul sas ajunge parte a unei istorii care se varsă în
proiecte prezente ce par a îmbina o metodologie de natură sectară cu intenţii şi
politici de imagine de tip monopolist.
În acest context se poate citi o surprinzătoare afirmaţie: „România nu are
indianişti: evident nu unii comparabili cu Eliade, dar nici măcar unii oneşti şi
muncitori pur şi simplu" 84 • Cum să ne explicăm această sincopă de memorie a
editorului care în alte privinţe se arată atât de bine informat? O astfel de afirmaţie,
mai ales tăcută de un ne-indianist, ofensează munca şi onestitatea unor adevăraţi
indianişti români. Pe lângă Catedra de Limbi şi Literaturi Orientale a Universităţii
din Bucureşti şi Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al-George", care au şi secţiuni
de indologie, pot fi amintite mai multe nume ce ilustrează generaţiile noi deja
afirmate - Florin Deleanu, Bogdan Diaconescu, Ferdinand Leopold, Cristian
Coşeru. E inutil să se amintească faptul că toţi aceştia au plecat din ţară după
decembrie 1989, căci nu numai că au tăcut-o tocmai pentru a studia sau a se
În numeroase pagini de web ale homeopatiei indiene, în frunte cu cele ale unor organizaţii
guvernamentale precum Central Council of Homoeopathy şi Dilli Homoeopathic Anusandhan
Parishad.
81
lndien und die Deutschen. 500 Jahre Begegnung und Partnerschaft, Tiibingen - Base(, 1969, pp.
222-224; versiune engleză: India and the Germans. 500 Years of Indo-German Contact, Bombay
1971.
82
Osterreicher im Orient. Ein Bestandsaufnahme ăsterreichischer Reiseliteratur im 19. Jahrhundert,
Holzhausen Verlag, Wien, 1996, pp. 22-23, 77.
83
Celelalte categorii de germani din România par a se fi interesat de figura lui Honigberger într-o
epocă mai recentă şi uneori în legătură directă cu nuvela lui Eliade. În prima parte a studiului despre
Honigberger şi Eliade (loc. cit, p. 29, n. 33) am semnalat interesantul caz al corespondenţei pe care
scriitorul Erwin Wittstock din Braşov a avut-o cu confratele său Andreas Lillin din Timişoara.
Reproducem în ilustraţia 1O scrisoarea din 18 iulie 1951 a celui dintâi, păstrată până în anul 2002
într-una din ediţiile prime ale Secretului doctorului Honigberger de la Biblioteca Centrală
Universitară din Timişoara.
84
Honigberger, ed. rom., p. 378.
80
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în indologie, dar în lumea diferită instaurată după acea dată, ei nu
încetează să aparţină României. În plus, istoria (făcută sau reconstruită) a
orientalisticii româneşti nu numai că începe sub semnul exilului, dar pare să-şi aibă
cel mai bun viitor tot în el.
Negarea acestui prezent, ce există independent de diversele proiecte
politico-academice ale viitorului orientalisticii române, este prelungită şi în trecut.
Lui Sergiu AI-George, pe care Eliade l-a recunoscut ca cel mai valoros indianist
român (dar pe care editorul îl exclude din filiaţia ce şi-o construieşte), i se face un
amplu proces de intenţie - în care chiar şi inocenţa e „vinovată" - teosofică şi
anti-iluministă, după presupuse afirmaţii provenind din surse a căror acurateţe nu
este nici măcar chestionată. 85
Trebuie să afirmăm cu regret că, în virtutea tuturor celor evidenţiate mai sus,
ediţia românească a memoriilor lui Johann Martin Honigberger nu reuşeşte să
satisfacă exigenţele unei opere ştiinţifice ci se înscrie, în cel mai bun caz, la limita
superioară a divulgării pentru un public cultivat. Lăsând la o parte toate greşelile şi
scăpările, îndreptabile într-o ediţie ulterioară, introducerea, notele şi postfaţa ar fi
putut fi până la urmă texte bune dacă autorul lor nu ar fi încercat să le facă mai bune
decât sunt, prin ipoteze hazardate, asocieri superficiale şi erudiţie secundă sau
inutilă. În general, îngrijitorul ediţiei se dovedeşte mai degrabă un politician al
studiilor asiatice decât un orientalist sau un istoric al acestora. Girul generos obţinut
de la trei savanţi francofoni - Arian Roşu (cuvânt înainte), Bernard Le Calloc'h
(notă introductivă) şi Jean-Marie Lafont (prezentare pe ultima copertă) - nu poate
suplini lipsa unei coordonări sau a unui control ştiinţific.
Toate aceste scăderi nu fac însă mai puţin important proiectul traducerii lui
Honigberger, al comentării activităţii şi operei sale, al interpretării celor două
posterităţi de care a avut parte: istorică şi ficţională. Chiar dacă dezideratul
profesionalismului nu a fost realizat, volumul contribuie decisiv la animarea
interesului pentru doctorul sas, pentru studiile asiatice şi cunoaşterea Orientului în
spaţiul românesc, putând amorsa necesare dezbateri menite să aducă la suprafaţă
zone până acum ignorate, marginalizate sau refulate ale culturii române. Dat fiind că
Asia nu numai că a „intrat în Istorie", dar tinde tot mai mult să se situeze în centrul
ei, e necesar ca o editură - care ar putea fi chiar Polirom, în virtutea importanţilor
paşi deja făcuţi în această direcţie - să devină o astfel de gazdă a cercetărilor
dedicate situării spaţiului istoric şi cultural românesc în raport cu Orientul.
ANEXE
I. Articole din Albina
aparţine lui Honigberger

Românească (Iaşi,

1829-1849) care

aparţin

sau ar putea

Rundgid-Sing, supliment la nr. 4911838 (23 iun., pp. 214-215 cu ilustraţiile
„Rungeet-Sing" şi „Martin Onigberger de la Braşov în Ardeal, doctor a lui Rungeet-Sing' de T.
Panaitescu, litografiate în Institutul Albinei, p. 216).
85

Idem, pp. 381-384.
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Indiile orientale sau răsăritene, supliment la nr. 95/1838 (30 nov., p. 408, cu ilustraţia
,,Pagoda sau Capişte. Taurul cel urieş la Taunşar în Indid' [Taneşvar, actualmente în statul
indian Haryana]) şi la nr. 101/1838 (22 dec., pp. 435-436, cu ilustraţia ,,Arderea unei văduvi
indiene").
Ost-India, nr. 211839 (5 ian., pp. 7-8); nr. 3/1839 (8 ian., pp. 11-12); nr. 4/1839 (12 ian., p.
16)- toate trei despre tratatul de alianţă dintre Ranjit Singh şi „şahul Sucia" [Shah Shuja].
Ost-India, nr. 34/1839 (30 apr., pp. 139-140)- despre „statul Sinde Sindiah" şi emirii săi.
Rungit Sing, nr. 79/1839 (5 oct., p. 323-324).
Serbareafunerală a lui Rundjid-Sing, nr. 80/1839 (8 oct., pp. 328-330).
Ost-India, nr. 95/1839 (30 nov., pp. 387-388) - este chiar un raport primit de la
Honigberger despre moartea lui Ranjit Singh.
Ost-India şi Hina, nr. 53/1840 (7 iul., pp. 216-217).
Ost-India, nr. 6/1841 (19 ian., p. 32) şi nr. 7/1841 (23 ian., p. 28) - despre moartea şi
înmormântarea lui Karak Singh.
Ost-India, nr. 15/1841 (20 febr., pp. 59-60) - despre noile biruinţe ale englezilor.
Ost-India, nr. 38/1842 (14 mai, p. 151)-despre puternica epidemie de holeră.
Zăcefronturi a căsătoriei indiene, nr. 9/1843 (31 ian., pp. 34-35).
Ost-India, nr. 95/1846 (1 dec., p. 360)- date despre Caşmir.
Ost-India, nr. 91/1848 (14 nov., p. 368) şi nr. 100/1848 (16 dec., p. 404)- despre luptele
britanicilor în diverse provincii ale Indiei.

II. Traduceri ale nuvelei Secretul doctorului Honigberger de Mircea Eliade
Le Secret du docteur Honigberger, traduit par Jean Soucasse, 1946, nepublicată.
Năchte in Serampore, ilbers. von Gilnther Spaltrnann, Otto-Wilhelm-Barth Verlag,
Milnchen-Phanegg, 1953, 178 pp. [include şi Das Geheimnis des DokJor Honigberger]; reeditare,
2002; reeditare la Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1985 [traducere revăzută de Edith
Silbermann]; tipărire separată: Das Geheimnis des DokJor Honigberger. Eine Nove/le, mit
Initialen u. Illustrationen sowie neun mont. farb. Illustrationen von Andreas Brylka, Hamburg,
1974, LXXI pp.
Minuit
Serampore (suivi de) Le Secret du docteur Honigberger, traduit par
Albert-Marie Schmidt, Librairie Stock, Paris, 1956; reeditare 1980.
Two Tales of the Occult, translated from the Rumanian by William Ames Coates, Herder
and Herder, New York, 1970 [include şi The Secret of Dr. Honigberger]; retipărit cu titlul Two
Strange Tales, Shambhala, Boston, 1986; reeditare, 2001.
Kiilănăs kalandok, forditotta: Bela Gyorgy, Kâlmăn Bela, Zirculi Peter, Kozmosz
Konyvek, Budapest, 1976, 302 pp. [include şi Honigberger doktor titka, tr. Kâlmăn Bela]; tipărire
separată: A Honigberger dokJor titka, forditotta: Kâlmăn Bela & Szekely Janos, Stella Maris
Kiad6, Budapest, 1996, I 07 pp.
Medianoche en Serampor, seguido de El secreto def doctor Honigberger, traduccion de
Joaquin Jordâ, Alianza Editorial, Madrid, 1981; reeditată la Editorial Anagrama, Barcelona, 1994,
1997, 2002.
Tajemnica dokJora Honigbergera, przel. lreneusz Kania, Wydawnictwo Literackie,
Krak6w-Wroclaw, 1983, 82 pp.
Konihiberuga hakushi no nimitsu, tr. Atsushi Naono & Sumiya Haruya, Archives, Kyoto,
1983; reeditare: Fukutake-Shabo, Tokyo, 1990.
II segreto de/ dottor Honigberger seguito da Un uomo grande. Racconti, traduzione dai
rumeno di Mariano Baffi, prefazione di Silvia Lagorio, Jaca Book, Milano, 1988.

a
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[Antologie din nuvelele lui Eliade traduse în greacă, cu prefaţa lui Ioan P. Culianu],
Athena, 1988.
Tajemstvi Doktora Honigbergera, tr. Jifi N~inec, Vy~ehrad, Praha, 1990, 250 pp.
Zagadka doktora Honigbergera, perevod: Anastasia Anatolievna Starostina, Soglasia, nr.
3 (28), 1994; reeditare în volumul: Pod teniiu li/ii, Izclatellstvo „Enigma", Moskva, 1996, 330 pp.;
tipărire separată: Zagadka doktora Honigbergera, lzdatelistvo „Kriterion" (Seria „Mir Eliade"),
Moskva, f.a.
Doktor Honigbergers hemmelighet og andre nove/Ier, oversatt av Tor Fotland, Gyldendal,
Oslo, 1996, 170 pp.
The Secret of Dr. Honigberger, translated by Monica Voiculescu, în: The Gentle Wisper
of the Magic. Romanian Fantastic Prase, Plural, nr. 4, 1999, Bucureşti, pp. 114-136 [traducere
selectivă].

Mistik Oykuler. Kutsal ve Dunyevi, \:eviren Berat <;elik, Ithaki Yayinlari, Istambul, 2000,
239 pp. [include şi Dr. Honigberger' in S1m].

J. M. HONIGBERGER'S TRAVELBOOK IN ASIA, BETWEEN
HISTORIOGRAPHY AND FICTION
(Summary)
The article addresses the recent growth in interest for the Transylvanian
adventurer and amateur scientist Johann Martin Honigberger (1795-1869). He has
come into the focus of both historians and Indologists dealing with XIXth century
India as well as ofthose interested in the hermeneutics of Mircea Eliade's novei The
Secret ofDr. Honigberger.
The occasion is offered by the publication of the Romanian translation of
Honigberger's travelbook: Thirty-Five Years in the East. Foreword by Arian Roşu.
Edition, Introduction, notes and Postface by Eugen Ciurtin. Translation by Eugen
Ciurtin, Ciprian Lupu and Ana Lupaşcu, Polirom, Bucharest-Jassy, 2004.
Emphasizing the importance and interest of such a translation into Romanian
together with a commentary on Honigberger's activity and writings, the article
criticizes the poor quality of the work dane by the editorial team. The edition falls
short ofbeing a scholarly contribution to Asian studies and to their historiography in
Romania. Neither does the postface, in which a detailed Indological reading of
Eliade's novei is attempted, provide a more convincing approach.
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1. J. M. Honigberger, Frnchte aus dem Morgenlande, Wien, 1851 (BAR Cluj-Napoca).
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2. J. M. Honigberger, Fruchte aus dem Morgenlande, Wien, 1851 (BAR Cluj-Napoca).

3. J. M. Honigberger,

gravură

de Karl Mahlknecht, 1835.
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4. J. M. Honigberger (1841), detaliu din tabloul Durbarul din Lahore de
Th. A. Schofft, cca. 1850-1855.

5. Fachirul Haridas (1841), detaliu din tabloul Durbarul din Lahore de
Th. A. Schofft, cca. 1850-1855.
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6. Fachirul Haridas,

gravură
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din Frilchte aus dem Morgenlande, Wien, 1851

7. Fakir Aziz Uddin (dreapta), alături de (de la dreapta la stânga) Akali Phula Singh, Hari Singh
Nalwa, maharajahul Ranjit Singh şi prinţul Sher Singh.
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8. Fachir musulman din secta Benava, pictură dintr-un manuscris al operei Tashrih al-Aqvam,
descriere a originilor şi ocupaţiilor unor secte, caste şi triburi din India, scrisă de col. James
Skinner în 1825 (British Library, Londra, rec. no. 15790, f460v).

9. Mircea Eliade, Secretul doctorului Honigberger,

Bucureşti,
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An den Genossen

A. Lillin
Temeschvar III
Piaţa Plevnei Nr. 6

Sehr geehrter Genosse Lillin ! '
,
Erst heute koinme' ·ich dazu, Ihnen liber .Honigberger. Nachrich t zu geben, da de r zweite Band des 11 Schrii't steller-Lexikons"
sich nicht bei mir befand und von mir erst zurU.ckgeholt· werden
musste. ~ie finden in diesem Band einen zwolf Seiten langen
Artikel liber Johann Martin Honigberger, gewesenen Leibarzt verschiedener ostindischer Konige, aus dem hervorgeht, dass er
ein ziemlich unruhiger Geist gewesen ist, da er nach der Riickkehr von seiner ersten indischen Reise noch wiederholt Fahrten
nach Asien unternommen hat und auch in den europ"ischen L"ndern
viel gereist ist. Der Artikel enth"lt auch die bibliographischen
Da ten der von Honigberger veroff&fl,tlichten Schrii!ten1o - Honigberger wurde am 10. M"rz 1795~oren und starb nach seiner
3:i4. endgUltigen RUckkehr nach- Europa in,Kronstadt am 18.Deze~ber
1869. Ich denke, · dass Sie die Frage interessiert, wo er gestorben ist. Die Abschrift des .Artllkele w"re mit Kosten verbunden,
doch kann ich ihn i'tir' Sie abschreiben lassen, wenn Sie es wtinschen.
·
Hoffentlich ist Ihnen mit diesem Hinweis gedient. Das
"Schri ft stelle r Lexkikoh ode r bioP:raphisch-li ter"ri sche Denk-

ţ~ l"

·t : ; ~-~ d.e: . „~i·e'b ' nb' .
.,, affifij:ftl~-~~~~;;„
eigentli ch in e ine r Te sv arer BUchei"!'ei a:ufzu treiben sein.
tl'ber Ihren Besuch in Stalinstadt habe ich mich sehr gefreut und bitte Sie, falls Sie wieder da vorbeikommen, bei mir
anzurufen; Inzwischen bin ich auch in Bukarest gewesen uild habe
mit Genossin Christian, mit Sperber und im Unterrichtsministerium
mit Genossen Pollak Bespre·chungen gehabt.
Mit besten Grtlssen und freundlichen Wtinschen fiir Ihr
Wohlergehen

10. Corespondenţă despre Honigberger între doi scriitori germani din România: scrisoarea lui
Erwin Wittstock din Braşov către Andreas Lillin din Timişoara, 1951 (păstrată în ediţia primă a
Secretului doctorului Honigberger, BCU Timişoara).
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