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I. ISTORIE

CONTRIBUŢIA MILITARĂ A ROMINIEI LA ELIBERAREA POPORULUI

CEHOSLOVAC (dec. 1944-mai 1945)
::\ICOLAE CIACHIR

In condiţiile ofensivei victorioase a trupelor sovietice din anii 1943-1944,
lupta antifascistă a maselor populare din RomJnia a luat şi mai mare avînt.
Partidul Comunist din Rominia, care a organizat şi a pregătit încă din
timp insurecţia armată, a apreciat că a sosit momentul pentru a se trece
la înfăptuirea ei.
« P.C.R. - arată tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej - a fost iniţiatorul
şi organizatorul insurecţiei armate care a dus la răsturnarea dictaturii
militaro-fasciste. ln conformitate cu planul elaborat de partid, insurecţia
a început în ziua de 23 august 1944 prin arestarea clicii antonesciene de către
formaţiunile patriotice de luptă. Răspunzind chemării partidului şi exprimînd
voinţa şi hotărîrea de luptă a poporului, armata romînă a întors armele împotriva Germaniei hitleriste» 1 .
Ostaşii, subofiţerii, ofiţerii şi generalii cinstiţi şi devotaţi cauzei poporului
roroin, au simţit de la început marea cotitură care se produsese în viaţa poporului nostru şi, însufleţiţi de dorinţa vie de a participa la lupta pentru eliberarea
patriei, au trecut cu hotărtre alături de armata sovietică, la distrugerea
fascismului.
Ieşirea RomJniei din războiul antisovietic şi trecerea ei de partea coaliţiei
antihitleriste, în frunte cu U.R.S.S., a avut pentru Germania hitleristă urmări
grave de ordin politic, militar şi economic. Hitleriştii au pierdut o bază
importantă de aprovizionare cu materii prime vitale pentru ducerea
războiului, tn special petrol şi alimente. Acţiunea formaţiunilor patriotice
de luptă şi a armatei romtne a uşurat înaintarea armatei sovietice şi ieşirea
ei la frontierele cu Bulgaria, Jugoslavia şi Ungaria. Poziţiile Germaniei
hitleriste tn Balcani, atit cele politice ctt şi cele militare, au fost serios
zdruncinate.
ln dorinţa lor fierbinte de a elibera ţara de cotropitorii hitlerişti şi de
a contribui la victoria finală a coaliţiei antihitleriste, masele populare
- mobilizate de P.C.R. - au dat dovadă de multă abnegaţie. Lozinca
1
GH. GHE ORGHIC-DEJ, A XV-a ani11ersare a eliberării Rominiei, în ~Studii••
!,/1959, p. 8.
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Partidului Comunist din Rominia «Totul pentru front, totul pentru victorie•
a fost însuşită de mase, devenind o puternică forţă in lupta pentru
sporirea efortului de război. ln manifestul Partidului Comunist către armată
se arăta caracterul războiului pe care îl ducea poporul nostru: «Luptaţi
într-un război drept, război de eliberare a ţării de cotropitorii nemţi•>.
Pe baza convenţiei de armistiţiu, Rominia se obliga să participe la
războiul antihitlerist cu nu mai puţin de 12 divizii 1 • P.C.R. a chemat pe
toţi patrioţii să sprijine cu toate forţele războiul drept antihitlerist. Cu
mult entuziasm a răspuns acestei chemări tineretul muncitor în frunte cu
uteciştii. Ca urmare a apelului şi muncii P.C. R., pentru eliberarea teritoriului Rominiei, alături de trupele sovietice au luptat 30 de divizii romineşti,
divizia de voluntari «Tudor Vladimirescu•> şi alte formaţiuni cu efectiv de
circa 350.000 oameni 2 • Astfel, Romlnia s-a situat în ceeace priveşte numărul
diviziilor care au luat parte la nimicirea Germaniei hitleriste, la un loc de
seamă după U.R.S.S., S.U.A. şi Anglia.
lncepînd de la 7 septembrie 1944, trupele romine - Armata 1-a şi a 4-a au fost subordonate din punct de vedere operativ Frontului 2 Ucrainean,
comandat de mareşalul Uniunii Sovietice Rodion Malinovski. La 25
octombrie 1944, întregul teritoriul al Rominiei a fost eliberat, armata
romină continuind luptele şi pe teritoriul Ungariei. Trupele germano-fasciste
opuneau o rezistenţă indîrjită, deoarece, aşa cum arată istoricul burghez
englez D.F.C. Fuller, «Ungaria era atit de importantă pentru economia
Germaniei, incit era sigur că Hitler nu va precupeţi nici un efort ca s-o
menţină 3 • Cu toată rezistenţa opusă de hitlerişti, trupele Frontului 2 Ucrainean
şi-au continuat cu succes misiunile de luptă.
Un capitol glorios al participării armatei romine la războiul antihitlerist
îl constituie luptele duse, alături de armata sovietică, de corpul de
armată cehoslovac şi de partizanii cehoslovaci, pe pămintul poporului frate
cehoslovac.
La sfîrşitul lunii decembrie 1944 - ianuarie 1945, trupele Frontului 2
Ucrainean, după ce-au lichidat o mare parte din trupele germano-fasciste din
Ungaria şi au încercuit complet Budapesta, au trecut pe teritoriul Cehoslovaciei
şi au început luptele pentru eliberarea acestei ţări.
Trupele romine au intrat în Cehoslovacia succesiv, potrivit desfăşurării
operaţiilor în fişia lor de acţiune.
La 18 ianuarie 1945, toate marile unităţi romine participante la războiul
antihitlerist s-au grupat pe teritoriul cehoslovac, unde au acţionat pină la
sfirşitul victorios al războiului 4 •
Acţiunile desfăşurate de către trupele romine în cadrul Frontului 2 Ucrainean pe teritoriul Cehoslovaciei au durat 5 luni de zile şi au fost executate
de 16 divizii, inclusiv Divizia «Tudor Vladimirescu i>, un corp aerian cu 240
avioane, o divizie de artilerie antiaeriană cu 500 de guri de foc, un regiment
de tancuri cu 79 de tancuri şi numeroase alte unităţi şi formaţiuni 5 •
Rominiei la războiul antihitlerist, Bucureşti, 1958, p. 81.
N. CIACHIR, L. LOGHIN, Frăţia de arme romino-so"ietică, Buc., 19Ş9, p. 151.
3
D. F. C. FULLER, Bmopa11 Mup0Ba11 eorlHa, Moscova, 1956, p. 439.
4 L. LOGHIN, Participarea trupelor romine în cadrul frontului:! Ucrainean (Arhiva
M.F.A. - manuscris), p. 10.
s Ibidem, p. 9.
1

1
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ln timpul celor cinci luni de lupte aproape nelntrerupte, diviziile romtne
au inaintat in Cehoslovacia pe o adtncime de 400 kilometri, tnsumtnd un total
de 259 lupte importante 1 •
Populaţia Cehoslovaciei a primit cu bucurie trupele eliberatoare. Trebuie
precizat că, in timp ce trupele sovietice şi romine încadrate in Frontul 2 Ucrainean înaintau prin sud, incă in octombrie 1944 au pătruns din spre est trupele
frontului 4 Ucrainean din care făcea parte şi corpul cehoslovac.
Poporul cehoslovac n-a primit tnsă in genunchi robia fascistă. El a luptat
pentru libertatea statului său cu arma in mină. Ocupanţii erau in permanenţă
hărţuiţi şi sabotaţi. lncă la începutul războiului nemţii au aruncat pe frontul
de est trupele slovace, dar deoarece acestea nu doreau să lupte împotriva
Uniunii Sovietice, nemţii le-au retras de pe front, ln august 1941. După bătălia
de la Volgograd (februarie 1943), nemţii neavind resurse umane au aruncat din
nou trupele slovace pe frontul de est 2 • Ca răspuns la aceasta, soldaţii şi
ofiţerii slovaci trec de partea armatei sovietice ori tn rtndul partizanilor. La
30 octombrie 1943, lingă oraşul Melitopol, a trecut in întregime de partea
armatei sovietice Divizia 1-a slovacă de infanterie, cu întreg echipamentul
şi armamentul de luptă 3 •
Pe teritoriul Uniunii Sovietice încep să se formeze unităţi cehoslovace,
cărora armata sovietică le-a acordat un ajutor substanţial. La 28 august 1942
primul batalion era complet instruit şi aştepta ordin să plece pe front'· La 12
octombrie 1943 prima brigadă cehoslovacă sub comanda lui Ludvik Svoboda
intra in luptă 6 •
După tnfringerile suferite tn Romtnia şi Ungaria, hitleriştii hotărăsc să
lichideze « independenţa » Slovaciei şi s-o transforme ln cap de pod lmpotriva armatei sovietice.
ln august 1944 armatele germane fasciste au lnceput să se concentreze
la graniţele Slovaciei.
Unităţile de partizani, prelntimpinind ocuparea Slovaciei, au lnceput
operaţiuni militare importante. Populaţia răsculată, de partea căreia a trecut
o parte a armatei, a eliberat un teritoriu important al Slovaciei. Unităţile
de partizani au constituit forţa cea mai combativă a răscoalei. Ele au fost
repede completate de populaţia locală şi au devenit nucleul armatei de eliberare naţională - prima armată revoluţionară cehoslovacă.
ln a doua jumătate a anului 1944, a fost paraşutat în munţii Slovaciei,
la 100 km de spatele frontului inamic, tn apropiere de şoseaua principală
Kosice-Mihailovce, gruparea sovietică de partizani Vinogradov, formată
din mai multe grupe, printre care şi o grupă de partizani romlni 8 • Această
grupare a avut misiunea de a controla artera principală menţionată şi de a
nimici transporturile inamicului spre front, de a executa misiuni de minare
şi de recunoaştere 7 • ln septembrie 1944, un alt grup de partizani sovietici
Arhiva M.F.A. dos. nr. S, op/1, p. 4i şi urm.
N. CIACHIR, L. LOGHI~, Frăţia de arme romîno-sovietică, p. 116-117.
•
•
Dr. IVAN KRAFTA, Despre armata populară cehoslovacă, în •Propagandistul
ş1 agitatorul•, nr. 19/1957, p. 46.
i J(oKyMeHm6l u MamepuaA6l. CosemcKo-'1exocAOsa14Kue omHO"'eHuR snepuoiJ 1941-1945 u,
Moscova, 1960, doc. 24, 50.
6 Ibidem, doc. 62, p. 116.
8
L. LOGHIN, Participarea trupelor romîne ... , p. 12.
7
«Vestea nouă~. anul I, 1944, nr. 13.
1

2

3
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şi

rom.inia fost paraşutat in Slovacia in munţii din raionul Tisovec-Dobşina 1 •
Grupul romin făcea parte din detaşamentul de partizani sovietic « Kalinin •·
Partizanii romini au intreprins o serie de acţiuni importante. Astfel, ei au
minat şoseaua Lipnik-Dobşina, aruncind in aer coloane de maşini hitleriste.
De asemenea, au aruncat in aer un viaduct pe linia ferată ce leagă Slovacia
de Ungaria, important punct de trecere a trupelor fasciste 2•
Aceste grupări mixte de partizani formate din sovietici, slovaci, cehi,
romini, unguri şi polonezi au fost instruite pe lingă Statul Major Ucrainean
de partizani 3 • ln octombrie 1944 acţionau in Slovacia 9 brigăzi, 6 grupări
mari şi 32 de detaşamente, insumind cifra de 18.000 partizani'·
1n septembrie 1944, trupele Frontului 4 Ucrainean, din care făcea parte
şi corpul cehoslovac, au pornit ofensiva în scopul de-a pătrunde prin răsărit
in Cehoslovacia, in ajutorul răsculaţilor. In ziua de 6 octombrie 1944, trupele
sovietice şi cehoslovace sub comanda mareşalului Konev au străpuns defileul
Dukla şi au trecut graniţa de stat a Republicii Cehoslovace 6 •
In luptele pentru defileul Dukla şi-au dat viaţa 80.000 de ostaşi sovietici
şi cehoslovaci. De aceea ziua de 6 octombrie este ziua armatei cehoslovace
şi ziua prieteniei sovieto-cehoslovace. Klement Gottwald a spus: « La Dukla
s-a născut o lozincă, intrată adinc in sentimentele şi conştiinţa poporului
nostru: «Pe veci cu Uniunea Sovietică! Cu Uniunea Sovietică şi niciodată
altfel» 8 •
Trupele Frontului 4 Ucrainean înaintau din spre răsărit, cind trupele
sovietice şi romine încadrate in frontul 2 Ucrainean au pătruns in decembrie
1944 din spre sud. Pină la 12 ianuarie 1945, trupele romine, alături de cele sovietice, au dus acţiuni în raionul frontierei maghiaro-cehoslovace, la sud-vest
de Kosice, pe platoul Silicka etc., pătrunzind pe teritoriul Cehoslovaciei.
Pentru a înţelege importanţa sectorului in care au luptat trupele romlne
trebuie să se facă unele precizări, privind situaţia întregului front. In primele
zile ale lunii ianuarie 1945 frontul hitlerist prezenta un mare ieşind in partea
de est a Cehoslovaciei, denumit ln documentele operative romlneşti « ieşindul
slovac» 7 • Frontul sovietic Intre Marea Baltică şi cea Adriatică era « ••• fragmentat în două de regiunea muntoasă al cărei centru 11 forma sistemul Tatra
Mică-Tatra Mare» 8 • Avînd forma unui arc curbat spre est, acest ieşind se
sprijinea la nord pe rial Neisse iar la sud pe Gronul inferior. 1n interiorul
arcului se găseau numeroase masive şi lanţuri muntoase care-i asigurau o
mare tărie naturală. Acest teren puternic fortificat se preta la o rezistenţă
îndelungată, stlnjenind înaintarea trupelor sovietice în celelalte sectoare•.
Acţiunile ofensive duse de forţele Frontului 4 Ucrainean şi de aripa dreaptă
a Frontului 2 Ucrainean în februarie-martie 1945 aveau drept scop reducerea
acestui ieşind şi zdrobirea forţelor inamice de aici 10•
1

2
3

Ibidem.
Ibidem.

doc. 141, p. 267.
doc. 141, p. 268.
Ibidem, doc. 108, p. 202 (generalul Svoboda către Mareşalul Konev).
• K.GOTTWALD, H36paRH1JUJ npowuoeHUJ1„ tom. II, Moscova, 1957, p. 61.
7
L. LOGHIN, Participarea trupelor romîne ... , p. 9.
·
8
ContribuJia Rominiei ... , p. 424.
8
Ibidem, p. 424.
1
° Contribuţia Romîniei ... , p. 425.
4

J(oKyMeHm1>1 u MamepuOA1>1 ••• ,
,aoKyMeHm1>1 u MtlmpUa.11e1>1 • .• ,
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Lichidarea acestui ieşind s-a realizat prin două mari operaţii ofensive:
de la Roznava şi operaţia de la Zvolen.
Misiunea de a zdrobi trupele germano-fasciste in vederea eliberării oraşului
Roznava şi ieşirii forţelor principale pe rîul Gron în raionul oraşului Brezno
a revenit grupului de armate comandat de generalul J macenko. La această
operaţiune a participat şi Armata a 4-a romînă cu cele 8 divizii ale sale.
Pentru ca acţiunile să se desfăşoare cu succes, comandamentul sovietic
a întărit unităţile romine, in special cu artilerie. De la începutul acţiunilor
de luptă, Armatei a 4-a romine i-au fost afectate un număr important de guri de
foc. Dintre acestea, Corpului 6 Armată, care urma să acţioneze în direcţia loviturii principale spre Roznava, i s-au subordonat Regimentul 680 Artilerie Antitanc, artileria sectorului 54 Fortificaţii şi Batalionul 324 aruncătoare de gardă 1 •
Cu aceste mijloace Corpul 6 Armată romină şi-a putut îndeplini cu succes
misiunea care-i fusese încredinţată, deoarece focul artileriei sovietice a neutralizat suficient apărarea inamicului. Comandamentul sovietic a prevăzut
ca o parte din marile unităţi romine să lupte sub comandament sovietic, iar
unele unităţi sovietice au fost subordonate marilor unităţi romine 2 •
La 12 ianuarie 1945, orele 9 şi 47 minute, o salvă de 12 aruncătoare
de gardă a marcat declanşarea ofensivei. Ostaşii romîni şi sovietici au atacat
cu violenţă poziţiile fasciste, înscriind glorioase pagini de luptă în istoria
frăţiei de arme romino-sovietice. Cind în luptele pentru cucerirea cotei 379,
Regimentul 1 Vinători a fost oprit de fascişti, subunităţile de la flancul
sting al Diviziei 6 Infanterie Orlov au intervenit cu hotărîre, au nimicit forţele
inamicului şi în strînsă cooperare cu Regimentul 1 Vinători au cucerit cota 3 •
La 23 ianuarie oraşul Roznava a fost eliberat. Bătuţi în raionul Roznava,
hitleriştii au început să se retragă spre nord-vest. Luptele au fost înverşu
nate, inamicul agăţindu-se cu disperare de fiecare palmă de pămint şi organizîndu-şi apărarea pe anumite direcţii deschise de văile munţilor. Acţiunile
de luptă erau executate în condiţii deosebit de grele, clnd zăpada era de peste
un metru, temperatura în jur minus 15°, viscol, comunicaţii reduse şi uneori
aproape impracticabile din cauza numeroaselor distrugeri şi minări '·
Trebuie să precizăm că Germania, deşi suferise pierderi uriaşe, dispunea
încă de importante forţe militare. Producţia ei de război in 1945 era aproape
de 1,5 ori mai mare decît la începutul anului 1942. Pentru zdrobirea definitivă
a hitlerismului se cerea o uriaşă încordare a forţelor 6 •
La sfîrşitul lunii ianuarie 1945 trupele romîne din cadrul Armatei a 4-a
au ieşit în valea Gronului superior, în raionul localităţii Brezno. In timpul
acestor lupte, ele au primit un sprijin deosebit din partea partizanilor
cehoslovaci. Partizanii care au acţionat pe teritoriul Cehoslovaciei în perioada
iunie 1944-mai 1945 au nimicit circa 35.000 de soldaţi şi ofiţeri fascişti,
au distrus 45 avioane, 60 de tancuri, 230 de locomotive, au aruncat în aer
1SO de poduri etc. 8 , contribuind prin acţiunile lor la uşurarea înaintării
trupelor sovietice şi romîne.
operaţia

1

1

J\rhiva M.F.A. Jurnalul de operaţii nr. 3/15, p. 116.

N. CIACHIR, L. LOGHIN, Frăţia de arme romîno-so11ietică, p. 121.

Ar1!-iva M.F.A., Jurnalul de operaţii nr. 3/15, p. 32.
' Ma10r L. LOGHIN, Ac#unile de luptă ale armatei romine între Nitra şi Vah,
Ed. ~Iilitară, Buc., 1958, p. 3.
6
DEBORIN, Al doilea război mondial, Ed. Politică, Buc., 1960, p. 505.
8
/(OKYMeHmN u MamepuaJIN •• • , dor. 141, p. 269.
3
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ln timp ce trupele Armatei a 4-a romine acţionau in raionul Roznava,
Corpul 4 Armată romin, aflat in compunerea Armatei 27 sovietice, a participat
la luptele din raionul Lucenec, contribuind la eliberarea acestui mare oraş
şi nod de comunicaţii.
ln jurul datei de 15 ianuarie 1945, a fost deplasat in Cehoslovacia Corpul
7 Armată romin, care acţionase ptnă atunci în raionul Budapesta şi impreună
cu Corpul 4 Armată au reconstituit Armata 1 romînă ca mare unitate operativă.
Deci trupele romine acţionau tn Cehoslovacia în două armate: Armata 1-a
şi Armata a 4-a.
Armata 1-a romtnă a parcurs, prin lupte continui, Slovacia, Moravia
şi o parte din Boemia, pe o adincime de 350 km.
Operaţiunile executate de Armata 1-a romînă au fost axate pe direcţia
Lucenco-Brno-Praga şi se pot impărţi în:
1. Operaţiunile din masivul J avorina (pină la 20 martie 1945).
2. Forţarea riului Gron şi operaţiunile pină la rîul Nitra (21.111 2.IV. 1945).
3. Operaţiunile intre riul Nitra şi riul Vah (2.IV-5.IV.1945).
4. Operaţiunile pină la riul Morava, la vest de Morava pină la Kvetin
(12.IV-12.V.1945).
5. Operaţiunile din zona Brno şi nord-vest de această zonă (6.V-12.V.
1945) 1 .
Teatrul de operaţiuni era extrem de greu. Armata 1-a s-a izbit de cinci
masive muntoase ( J avorina, Nitra, Glinovetke, Carpaţii Albi şi sud Kromerjij)
şi cinci obstacole (Ipoly, Gron, Nitra, Vag, Morava).
Majoritatea timpului din cele 138 zile a fost neprielnic operaţiunilor
(ploi, viscol, topire, zăpadă mare) 2 • Din cele 138 zile, 124 au fost zile de atac,
atacindu-se zi şi noapte. « Dirzenia rezistenţei inamice a impus de nenumărate
ori acte de forţă, tn care s-a concentrat marea majoritate a mijloacelor pentru a
se produce ruptura necesară, din care cauză am avut şi cele mai mari pierderi» 3 •
Armata 1-a romină a participat la eliberarea Cehoslovaciei cu următorul
efectiv: 81.223 trupă, 4.801 subofiţeri şi 4.117 ofiţeri. Pierderile de efective
au fost de circa 25%, adică 20.565 trupă, 955 ofiţeri şi 941 subofiţeri "·
ln perioada de la sftrşitul lunii ianuarie pină la 20 martie, trupele romine
au participat la operaţia de la Zvolen, dusă de marile unităţi de la dreapta
Frontului 2 Ucrainean. ln cadrul acestei operaţii, Armata 1-a romină şi-a
dus ofensiva tn masivul muntos J avorina, în cooperare strinsă cu Armata
53 sovietică, împreună cu care constituia grupul de armate general Managarov, iar Armata 4-a romînă în Munţii Tatra Mică şi Munţii Metalici, in cooperare frăţească cu Armata 40 sovietică împreună cu care forma grupul de armate
·
comandat de generalul J macenko 6 •
ln luptele pentru reducerea capului de pod de la Zvolen, s-a evidenţiat
în mod deosebit Divizia romină 21 de infanterie. Ea a fost felicitată de generalul Jmacenko, comandantul grupului de armate. 1n scrisoarea de felicitare
se spun următoarele: « Generalul J macenko, erou al Uni unii Sovietice şi comandant al grupului de armate, adresează mulţumiri comandantului Diviziei 21
1

Armata 1-a romînd în campania din 1Jest, Arad, 19lo5, p. 39-loO.
Ibidem, p. loO.
a Ibidem, p. 51.
4 Ibidem, p. 51.
6 L. LOGHIN, Participarea trupelor romine ... , p. 10.
3
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infanterie personal şi întregului corp ofiţeresc şi trupei pentru strălucitele
acţiuni executate de Divizia 21 infanterie prin cucerirea cetăţii cu castelul
Viglas şi a satului Zvol Slatina - astăzi 25 februarie 1945 » 1 • Mai tirziu, cînd
in luptele pentru cucerirea oraşului Zvolen, regimentul 35 infanterie a atacat
pe timp de noapte şi a distrus pe inamic, acest regiment a fost felicitat
de comandantul corpului 51 armată sovietic în subordinile căruia lupta 2 •
Concomitent cu succesele obţinute pe front, în ţară masele populare,
-0onduse de Partidul Comunist din Romtnia, au doborit de Ia putere guvernul
reacţionar al lui Rădescu şi la 6 martie 1945 au instaurat primul guvern
democrat, fapt ce a avut o influenţă hotăritoare asupra consolidării spatelui
frontului şi a întăririi legăturilor dintre spate şi front. Efectivele de luptători
au fost completate, s-a trimis de asemenea pe front cantităţi mari de materiale,
muniţii şi alimente necesare ducerii acţiunilor de luptă.
Inainte de a prezenta în continuare acţiunea trupelor romîne este necesar
de reamintit situaţia generală de pe front.
La 16 martie 1945, comandamentul sovietic a dezlănţuit o nouă mare
ofensivă, cunoscută sub denumirea de operaţia de Ia Viena. In cursul acestei
operaţii, trupele Frontului 2 şi 3 Ucrainean au desăvirşit eliberarea Ungariei,
a unei mari părţi din Cehoslovacia, au pătruns adînc în Austria, eliberind
-0apitala ei, Viena. In această perioadă, trupele de la dreapta Frontului 2 Ucrainean, intre care şi cele două armate romineşti, şi-au desfăşurat acţiunile ofensive ln general in sectorul intre Gron şi Morava 3 •
Gronul era stăpinit de trupele sovieto-romîne pe tot cursul lui, cu excepţia
marelui cot pe care rîul ii făcea în raionul Banska Bistriţa, constituind un
ultim bastion aflat încă sub stăpinirea inamicului. La 20 martie a început
operaţia pentru cucerirea raionului industrial Banska Bistriţa şi a munţilor
Tatra Mare <c ••• care aparţine aproape în întregime armatei romine » '· La
25 martie, Divizia 9 infanterie, în strinsă cooperare cu unităţile sovietice,
eliberează importantul centru Banska Bistriţa. Comandamentul suprem
sovietic a citat prin ordin de zi această victorie. ln ordin se spune <1 • • • capitala
patriei noastre, Moscova, salută vitezele trupe ale Frontului 2 Ucrainean,
precum şi trupele armatei romine de sub comanda generalului de corp de
armată Dăscălescu Nicolae, care au cucerit oraşul Banska Bistriţa, prin 12
salve de artilerie trase de 124 tunuri» 6 •
Continuindu-şi ofensiva, trupele sovietice şi romine au eliberat Ia 3 aprilie
1945 oraşul K.remnice, important centru industrial din Cehoslovacia, deschizind prin aceasta perspective sigure ale întoarcerii apărării fasciste de pe munţii
Tatra Mică şi Tatra Mare. Cu această ocazie trupele Armatei a 4-a romine
şi Armata a 40-a sovietică au fost citate din nou de comandamentul suprem
sovietic 8 • La 11 aprilie au eliberat vechiul oraş Turc. Sv. Martin; la marginea
de nord a oraşului, trupele romîne au făcut joncţiunea cu elementele înaintate ale Corpului 1 armată cehoslovac.
Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii nr. 3/20, p. 76.
Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii nr. 3/20, p. 82.
L .. LOGHIN, Participarea trupelor . .. p. 13.
4
Din contribu/ia armatei romine alături de glorioasa armată soPietică la războiul
antihitlerist în «Analele institutului de istorie a partidului, de pe lingă C.C. al P.M.R. »,
4/1957, p. 46.
5
Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii nr. 320, p. 53.
• Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii nr. 3/2, p. 55.
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ln acest timp armata 1-a romină, in cooperare cu trupele armatei 53
sovietice au trecut Gronul, Nitra, Vahul şi au angajat lupte violente in partea
centrală şi sudică a Carpaţilor Albi. In jurul datei de 28 aprilie, Armata 1-a
romină, în colaborare cu trupele sovietice, aveau misiunea să nimicească
gruparea inamică din masivul muntos Hribi şi să înainteze ln direcţia Olmutz 1 •
Divizia de voluntari «Tudor Vladimirescu » nu făcea parte din cele două
armate romîne, ci era direct sub comandament sovietic, fiind sub comanda
Armatei 53 sovietică, care împreună cu Armata 1 romtnă constituiau grupul
de armate sovieto-romtn General Managarov 2 • La data de 20 martie 1945
pandurii romlni au ajuns la rlul Gron, după ce au eliberat localităţile Valah,
Repiska Lucaniţa etc., atingînd obiectivul care-i fusese fixat. La 20 martie
divizia a fost pusă la dispoziţia Frontului 2 Ucrainean, in vederea regrupării
şi reorganizării. Sfirşitul războiului nu i-a mai dat posibilitatea să reintre
pe front 3 • La 3 mai 1945 Divizia <«Tudor Vladimirescu» a fost decorată
de guvernul sovietic cu ordinul <« Drapelul Roşu &. <« Această decoraţie, a
subliniat mareşalul Uniunii Sovietice Rodion Malinovski, este o dovadă că
aţi luptat curajos, cot la cot cu Armata Roşie pentru eliberarea ţării dumneavoastră. Aceasta arată dovada prieteniei veşnice Intre ofiţerii şi ostaşii romini
şi ostaşii roşii. Această prietenie a fost cimentată cu slngele vostru » "·
La 25 aprilie 1945, trupele sovietice au încercuit complet Berlinul, iar
la 2 mai garnizoana Berlinului a capitulat. ln aceste zile trupele Frontului 2
Ucrainean luptau pentru lichidarea ultimelor rămăşiţe germano-fasciste din
Cehoslovacia. La 6 mai, forţele sovietice au început ultima operaţie de pe
frontul sovieto-german, cunoscută sub denumirea de operaţia de la Praga.
La operaţia de la Praga au luat parte Frontul 1 Ucrainean, Frontul 4
Ucrainean şi Frontul 2 Ucrainean.
ln sectorul Praga, încă la 1 şi 2 mai 1945, au început primele ciocniri
armate intre locuitorii oraşului şi armatele fasciste.
ln timp ce armata sovietică ocupa Berlinul, ln Praga are loc insurecţia
armată condusă de comunişti, care a început la 5 mai 1945. Hitleriştii au
încercat să înăbuşe răscoala populaţiei din Praga prin represiuni crude.
Praga a fost supusă atacurilor aviaţiei fasciste. ln zilele de 6 şi 7 mai
au fost lupte sîngeroase de stradă, unde populaţia ridica baricade.
La 8 mai trupele germane au pătruns ln centrul oraşului.
Trebuia să se dea fără întlrziere ajutor poporului cehoslovac.
La 9 mai, unităţile sovietice ale Frontului 1 Ucrainean trebuiau să dea
lovitura principală hitleriştilor, dinspre nord spre sud, ln direcţia Drezda Praga, iar armatele sovietice din centru loveau inamicul în regiunea munţilor
Sudiţi.

De asemenea, Armata 1-a romină, in dimineaţa zilei de 9 mai, a început
ofensiva spre Praga. După o puternică pregătire de artilerie, sectorul 'german
a fost rupt, armatele romine ajungind pină la raionul Humpolec la 12
mai 1945 6 •
1

rea

Arhiva M.F.A., Participarea Armatei romine la operaţia de la Praga
p. 1513-1514.

victorioasă a războiului, partea a V-a,
2
Contribuţia Romtniei . .. , p. 442.

Arhiva M.F.A., dos. nr. 315/8, p. 177-178.
~ lnainte • din 4 mai 1945.
ş Arhiva M.F.A., Participarea trupelor romine la
V, p. 1542 (din arhiva M. St. M.).
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de la Praga, manuscris,

Corpul de armată cehoslovac continua ofensiva spre vest. Frontul atinge
o lungime de 1.000 km iar distanţa între flancuri era de 300 km. Acestea vor
învălui grupul de armate germano-fasciste. « Centru » - efectivul total al
trupelor inamice, depăşea 900.000 soldaţi şi ofiţeri.
Ofensiva trupelor sovietice începe la 6 mai. Luptau aici armatele Frontului 1 Ucrainean - armatele de tancuri comandate de generalii Rîbalko şi
Leliuşenko.

La 8 mai armatele Frontului 2 şi 4 Ucrainean au ocupat oraşul Olomouţ,
inaintind dinspre sud spre Praga.
La 9 mai unităţile de tancuri ale Frontului 1 Ucrainean au intrat in Praga 1 •
Capitala Cehoslovaciei - Praga - fusese salvată de distrugere şi ruină.
Populaţia oraşului Praga a primit cu entuziasm pe salvatorii ei - ostaşii
sovietici.
Grupul de armată german, de sub conducerea feldmareşalului Schorner,
aflat in Cehoslovacia cu un efectiv de 900.000 oameni, perfect echipat şi înarmat a refuzat să execute capitularea necondiţionată semnată la 8 mai de
Germania hitleristă. Rămăşiţele guvernului hitlerist doreau să predea acest
grup de armată anglo-americanilor. « Din această cauză pe teritoriul Cehoslovaciei luptele au continuat pînă la 14 mai » 2 •
ln zilele de 10 şi 11 mai, armatele sovietice au ajuns fe linia ChemintzAlzen, unde au venit in contact cu trupele americane. n urma operaţiei
de la Praga, sovieticii au luat peste 800.000 de soldaţi şi ofiţeri germani din
trupele lui Schorner.
Văzînd că orice rezistenţă este inutilă, feldmareşalul Schorner fuge cu
avionul in zona americană, la 12 mai 1945.
Trupele romine au participat şi la eliberarea postului de radio Donau.
Pentru eliberarea postului de radio Donau, situat în Cehia, lingă localitatea Dubrovice, comandamentul sovietic, spre a înlătura o ultimă vărsare
de singe inutilă, a cerut trupelor germano-fasciste, care ocupau împrejurimile
postului de radio Donau, să capituleze, deoarece însăşi Germania hitleristă
a capitulat.
Parlamentarii romini şi sovietici care au fost trimişi să ducă tratativele
de capitulare, au fost împuşcaţi de hitlerişti 3 •
ln zorii zilei de 9 mai, la ora 7 dimineaţa trupele Diviziei 9 Infanterie, cot la
cot cu o unitate a Corpului de armată cehoslovac şi sprijinite masiv de artileria sovietică, s-au avintat într-un atac năpraznic. Către seară, in urma
luptelor înverşunate corp la corp, ostaşii noştri au cîştigat victoria, eliberînd
postul de radio Donau"'.
Trupele romine au dus lupte cu inamicul pînă în ziua de 12 mai, cînd au
ajuns la aproximativ 100 km sud-est de Praga.
La luptele de pe teritoriul Cehoslovaciei, în afară de cele două armate
romîne, au mai luat parte un corp aerian, un regiment de tancuri şi alte unităţi
şi formaţiuni. A participat Corpul 1 aerian şi trupe de artilerie antiaeriană.
Incă de la 9 septembrie 1944, Corpul 1 aerian a fost subordonat Armatei 5

1

2
3

4

DEBORIN, l.c., p. 588.
L_. LOGHIN, Participarea trupelor romi.ne ... , p. 16.
~. CIACHIR-L. LOGHIN, Frăţia de arme ... , p. 143.
Ibidem, p. H.3-14.4.
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aeriană sovietică, care intra în componenţa Frontului 2 Ucrainean. EI a acţionat
in sprijinul armatelor 1 şi 4 romîne şi 27 şi 40 sovietice 1 .
Pentru sprijinul acordat armatelor 40 sovietică şi 4 romină pe timpul
ofensivei dintre Gron şi Morava, a fost citat la 3 aprilie 1945, printr-un ordin
de zi al comandamentului suprem al armatei sovietice 2 • Comandantul Armatei
5 aeriene sovietice referindu-se, la 19 mai 1945, la faptele de arme săvirşite
de aviatorii şi tunarii corpului 1 aerian, a declarat următoarele: «Mă simt
fericit că pot saluta reprezentanţii corpului aerian romîn, care şi-au făcut pe
deplin datoria şi au contribuit la victoria finală cu toate forţele ... Armatele
sovietice cu care au cooperat, au fost foarte mulţumite şi au comunicat acest
lucru, atît mie, cit şi mareşalului Malinovski » 3 •
Statistic, contribuţia aviaţiei la nimicirea forţelor hitleriste de pe teritoriul Cehoslovaciei, se poate concretiza in 2.578 misiuni executate in 4.981
ieşiri avion, insumind 6.304 ore de zbor 4 •
Regimentul 2 care de luptă a sosit în Cehoslovacia la 26 februarie 1945,
în perioada cind Armata 1 romînă terminase cucerirea masivului J avorina.
Pînă la 25 martie, regimentul a acţionat in sistemul de apărare antitanc
al trupelor sovietice. La 9 martie regimentul 2 care de luptă, reorganizat,
a fost pus sub ordinele Brigăzii 27 tancuri de gardă din Armata 7 de gardă sovietică. Avea un efectiv de 900 oameni şi 79 maşini de luptă, din care 66 tancuri
şi auto-tunuri şi 13 autoblindate 6 • Regimentul 2 care de luptă, a pătruns
in dispozitivul de apărare al inamicului pe o adîncime de peste 200 km, luptînd
pe teritoriul Cehoslovaciei şi al Austriei. Şi-a îndeplinit cu cinste misiunile
încredinţate la ruperea apărării inamice de pe rîul Gron, Nitra, Vag, Moravia
etc. Comandamentul suprem al armatei sovietice a citat de 4 ori Regimentul 2
care de luptă 6 • Printre trupele care s-au distins la eliberarea oraşului Bratislava
figurează la loc de cinste şi tanchiştii Regimentului 2 care de luptă 7 • De asemenea
trecerea primelor unităţi ale Diviziei 407 infanterie sovietică la vest de
Morava s-a făcut cu sprijinul de foc al Regimentului 2 care de luptă 8 • La 8 mai
tancurile romineşti intrau împreună cu unităţi sovietice în oraşul Znoino 9 •
Regimentul 2 care de luptă a produs importante pierderi inamicului, capturînd sau distrugind 18 tancuri, 43 tunuri, 58 aruncătoare de mine, 86 mitraliere,
55 autovehicule şi peste 4.000 ofiţeri şi soldaţi 10 • Luptele grele sint oglindite
şi în pierderile mari avute. « Regimentul a pierdut 20% din personalul specializat şi care de luptă (77 din 79). Comportarea tanchiştilor romini, care a stirnit
admiraţia comandamentelor şi trupelor aliate, înscrie o pagină de aur in istoria
acestei arme noi din Armata noastră» 11 •
ln luptele de pe teritoriul Cehoslovaciei, trupele romîne, urmînd exemplul
glorioşilor ostaşi sovietici, au acordat ajutoare numeroase populaţiei care

Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii al Corpului 1 aerian, dosar 234/1, p. 10-12.
Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii ... , dos. 234/3, p. 489.
3
Ibidem, p. 571-572.
4
L. LOGHll\, Participarea trupelor romîne ... , p. 17.
5 Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii al Reg. 2 care de luptă, dosar 670/1, luna
martie, p. 13-15.
6
Arhiva :'.\LF.A„ dosar 670/1, luna mai, p. 18.
7
Ibidem, dosar 6/0/1, luna aprilie, p. 7-8.
8 Ibidem, p. 8-10.
9
Arhiva MFA, dosar 670/1, luna mai, p. 17-18.
10
Ibidem, p. 18.
11
Armata 1 romină in ~est ... , p. 55.
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suferea de pe urma groaznicului măcel. Comandanţii au fost primiţi in multe
localităţi cu piine şi sare, apoi purtaţi in triumf, iar trupele romîne au fost ovaţi
onate şi acoperite cu flori 1 . Astfel, in cartierul Kral Pole - Brno au fost hrănite
de către ostaşii romîni 250 persoane înfometate în urma distrugerilor 2 • Delegatul oraşului Bzeneţ, eliberat de trupele romtne a declarat următoarele:
« Poporul cehoslovac nu va uita nicicînd marea jertfă adusă de armata romînă

pentru libertatea ţării lui» 3 • ln arhive se găsesc numeroase exemple de acest
fel. Ajutorul s-a manifestat prin hrană, ajutor medical, lemne, reparare de ·
poduri, transporturi şi ajutor la munca cîmpului. După date incomplete,
in Cehoslovacia, armata romină a acordat populaţiei lipsite 205.000 mese calde,
18.000 kg făină, 7.000 kg cartofi, 120.000 kg lemne de foc, ajutor medical:
20.000 consultaţii şi tratament medical, 300 intervenţii chirurgicale, 650 analize,
transportul a 23.000 persoane, ajutorul la munca cîmpului cu oameni,
animale etc. 4 •
Desigur că armata sovietică şi guvernul sovietic au dat ajutorul cel mai
mare populaţiei, deoarece la 20 octombrie 1944 comandantul suprem al
armatei sovietice a dat ordin să se pună la dispoziţia populaţiei din raioanele
eliberate 500.000 kg făină 0 • Dar ajutorul modest şi atitudinea umanitară a
armatei romine arată atitudinea armatei faţă de poporul frate cehoslovac.
ln concluzie, armata romină timp de 5 luni de zile, infringînd rezistenţa
disperată a inamicului şi greutăţile terenului şi-a îndeplinit cu succes toate misiunile încredinţate de comandamentul sovietic, înscriind pagini de glorie nepieritoare în istoria patriei noastre.
Acţiunile trupelor romîne in Cehoslovacia <c s-au executat aproape exclusiv
in terenuri muntoase şi păduroase» 8 , totuşi diviziile romine au cucerit pas cu
pas 8 masive muntoase, au forţat 4 cursuri de apă importante, au eliberat
1722 localităţi, între care 31 oraşe şi 86 localităţi importante, inaintînd în
dispozitivul inamic 400 km 7 • De asemenea, au provocat pierderi mari în morţi
şi răniţi inamicului, capturînd 16.371 prizonieri şi o mare cantitate de materiale
de război 8 •
Dar şi pierderile au fost mari: 55.000 morţi, răniţi şi dispăruţi, deci aproape
30% din totalul efectivelor angajate in luptă. Trupele romine au consumat
pe teritoriul Cehoslovaciei circa 150.000 tone de muniţii, carburanţi şi alte
materiale. Totuşi, la sfirşitul războiului moralul trupelor era ridicat, aflindu-se
in Cehoslovacia 185.567 militari romini apţi de-a lupta. Guvernul cehoslovac
a apreciat efortul militarilor romîni ridicind un monument la Zvolen şi acordind
5.559 de ordine şi medalii cehoslovace.
Faptele de arme ale trupelor romine pe frontul din Cehoslovacia au fost
apreciate elogios prin 7 ordine ale comandamentului suprem sovietic, precum
şi de comandanţii marilor unităţi sovietice cu care s-a cooperat. Mareşalul
Malinovski, comandantul Frontului 2 Ucrainean scria următoarele: «Unele

Contribuţia Rominiei ... , p. 528.
Arhiva M.F.A., Jurnalul de operaţii, nr. 1/28, p. 86.
Armata 1-a în campania din vest ... , p. 102.
' Ibidem, p. 96.
6
/1oKyMeHmW u .MamepuaAY, doc. 113, p. 208.
1
Arhiva M.F.A., Participarea... (manuscris), voi. V, p. 1659.
7
Contribulia Romlniei •.. , p. 523-52~.
8
Ibidem, p. 52~.
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„

divizii romîne, ne uimeau pur şi simplu prin vitejia şi elanul lor de luptă 1 •
Prin faptele de arme săvtrşite pe frontul antihitlerist alături de glorioasele
armate sovietice, ţara noastră şi-a dat aportul la distrugerea hitlerismului.
Intr-un mesaj personal trimis de şeful guvernului sovietic, în mai 1945,
lui W. Churchill, se arată că Rominia de 8 luni a rupt-o cu Germania hitleristă,
a încheiat armistiţiul cu statele aliate şi a intrat ln război de partea aliaţilor,
cu trupele sale, contribuind prin aceasta la terminarea victorioasă a războiului
în Europa 1 .
Eliberarea Cehoslovaciei de către Armata Sovietică şi romină a deschis
drumul oamenilor muncii spre lupta de eliberare socială, a deschis calea spre
democratizarea Cehoslovaciei.
Sub conducerea Partidului Comunist oamenii muncii din Cehoslovacia
au depus tot elanul lor de muncă şi de creaţie pentru vindecarea rănilor
războiului, pentru refacerea economiei jefuită de Germania hitleristă, pentru
înflorirea unei vieţi noi, lipsită de exploatare, pentru construirea comunismului.
Partidul Comunist din Cehoslovacia care, datorită luptei sale împotriva
ocupanţilor hitlerişti şi-a cîştigat un uriaş prestigiu, a unit masele populare
sub steagul Frontului Naţional şi a condus lupta pentru înfăptuirea programului
de la Kosice, program al desăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice şi de
trecere la construirea socialismului.
ln această perioadă burghezia continua să-şi mai menţină încă unele poziţii
puternice în puterea politică a ţării.
Procesul de transformare revoluţionară a ţării slăbea din ce în ce mai mult
poziţiile reacţiunii, în timp ce Partidul Comunist din Cehoslovacia continua
să cîştige de partea sa mase tot mai largi.
ln urma alegerilor parlamentare din 1946, comuniştii şi social-democraţii
au obţinut 153 locuri de deputaţi din 300. Pe baza alegerilor s-a format un
nou guvern de coaliţie, avînd ca preşedinte pe Klement Gottwald.
Partidele politice burgheze au fost înlăturate de la conducerea ţării.
Benes s-a văzut nevoit să accepte demisia miniştrilor reacţionari şi să
aprobe completarea listei guvernului cu persoane propuse de Partidul Comunist
Cehoslovac.
Incercarea reacţiunii de a da o lovitură contrarevoluţionară a fost
zdrobită în faşă, pe cale paşnică, fără vărsări de sînge şi fără a se trage
măcar un foc de puşcă. Aceasta s-a datorat conducerii înţelepte a Partidului
Comunist Cehoslovac.
ln urma acestor acţiuni, clasa muncitoare a cucerit întreaga putere politică în ţară, instaurind dictatura proletariatului şi păşind hotărît pe calea
construcţiei socialiste.
Astăzi, in Republica Socialistă Cehoslovacă, sectorul socialist a devenit
forţa hotăritoare în toate ramurile economiei naţionale.
Pe plan extern, Republica Socialistă Cehoslovacă duce o politică de pace
şi de colaborare intre popoare. Statul cehoslovac, parte integrantă a familiei
ţărilor socialiste, joacă un rol marcant pe arena internaţională, bucurîndu-se
de un imens prestigiu.
L. LOG HI~. Participarea trupelor romine ... , p. 19.
Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. cu preşedinţii S.U.A
şi primii miniştri ai Marii Britanii ln vremea Marelui Război de Apărare a Patriei,
1941-1945, voi. I, Bucureşti, 1958, p. 367.
1

Citat

după

1 Corespondenţa preşedintelui

1G
https://biblioteca-digitala.ro

~CTHE BOOPY)l(EHHbIX

CHJI

PYMbIHHH B

OCBOBO>K.IlEHHH

qEXOCJIOBAUKOrO HAPO.IlA (,ueKa6pb 1944 r. -

Matt 1945 r.)

(Pe310Me)
B craTbe roaopHTcH o ,ueff:CTBIDIX pyMbIHCKHX BOHHCKHX qacreff:, BXO~l.QHX
B COCTaB 2-ro YKpaHHCKOro cppOHTa, npu OCB060>K,UCHHH qCXOCJIOBRKHH H3-UO,U
cpaIIIHCTCKoro ura B nepuo,u c ,ueKa6pn 1944 ro,ua ,uo Maff: 1945 ro,ua.
BoeHHbIC ,ueHCTBHH pyMbIHCI<HX BOHCI< npo,uoJI>K3.JIHCb 5 MCCJIQCB. B HHX
npHHJIJIH yqacrue 16 ,UHBH3HH, BI<JIIO'IaJI H ,UHBH3HIO « Ty,uop B11a,uHMupec1<y»,
aBHa.QHOHHblH I<Opnyc B 240 CaMOJICTOB, ,UHBH3HH npOTHBOB03.UYlllHOH apTHJlJiepHH B 500 6oeBblX opy;::{HH, TaHI<OBblH UOJIK B 79 TaHKOB H ,upyrue MHOrO'IHCJICHHblC BOIICI<OBblC COC,UHHCHHJI.
B Te'IeHHe nJITH MCCJIQeB, ae,uJI Henpe1<pamaromuecn 6ou, pyMbIHCI<He
,UHBH3HH npo,UBHHYJlHCb Brny6b qCXOCJIOBaI<HH Ha 400 I<Mj B 061..QeH CJlO>KHOCTH
6bUIO npOBC,UCHO 259 Ba)l(HblX cpameHHH.
B CTaTbe, B OCHOBHOM, HCUOJlb30BaH apXHBHblH MaTepuan (cpo11,ua MmmcrepCTBa BoopymeHHbIX cHJI PHP), ,uoi<yMeHTbI, ony6JIHKOBaHHbie B Moc1<Be e
1960: «.Iloi<yMCHTbI H MaTepuanbI. CoaeTc1<0-qexoCJI0BaQKHe oTH0111eHW1 B nepuo,u
1941- 1945))' neqaTb H pa60Tbl' KaCaJOl.QHCCJI BTOpOH MHpOBOH BOHHbl.
B CTaTLe no1<aaaHa Ta.K>Ke 6opb6a qexoCJioBaQKoro Hapo,ua npoTHB cpa111HCTC1<HX OI<KynaHTOB B nepHO,U 1939-1945, y,ueneHO oco6oe BHHMaHHe ,UCHCTBHHM
naprnaaH H pyMbIHCKHX napa11110THCT08 s CJiosa«HH B 1944 ro,uy.
IlpHBO,UHMblH MaTepHaJI CBH,UCTCJThCTBYCT o UOCTOJIHHOM COTpy,UHH'ICCTBC
PYMblHCKHX BOHHCKHX qacreu c COBCTCKHMH qaCTJIMH H 'ICXOCJIOBaQI<HMH, a
TaKme o noMOl.QH pyMbIHCKOH apMHH MHpHoMy Hace11eHH10 qexocJioBaKHH.

LA CONTRIBUTION DE LA ROUMANIE A LA LIBERATION DU
PEUPLE TCHECOSLOVAQUE (DEC. 1944-MAI 1945)

(Resume)
Le present article se rapporte a l'action des troupes roumaines appartenant au 2-e Front Ucrainien, pendant la periode Dec. 1944-Mai 1945, dans
Ies actions militaires pour liberer la Tchecoslovaquie du joug fasciste.
Les actions deployees par Ies troupes roumaines, ont dure 5 mois, et furent
executees par 16 divisions, tout en incluant la Division «Tudor Vladimirescu »,
un corp aerien de 240 avions, une division d'artillerie antiaerienne comptant
500 bouches a feu, un regiment de 79 tanks et de nombreuses autres unites
et formations.
Pendant cinq mois de luttes presque ininterrompues, Ies divisions roumaines avancerent en Tchecoslovaquie sur 400 Km. de profondeur, soutenant un total de 259 luttes importantes.
L'article est avant tout fonde sur des pieces d'archives, (fonds du Ministere des Forces Armees de la R.P.R.), sur le volume de documents paru en
'l - c. l i
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1960 A Moscou « Dokumenty i materialy, sovietsko-cehoslovackie otnosenja
v period 1941-1945 », sur la presse et sur des travaux concernant la seconde
guerre mondiale.
On decrit, egalement dans ce meme article, la lutte du peuple tchecoslovaque contre Ies fascistes, tout en mettant en evidence l'action des partisans sovietiques et roumains parachutes en Slovaquie en 1944.
Le materiei met en evidence la collaboration continuelle des troupes roumaines et des troupes sovietiques et des partisans tchecoslovaques, de meme
que l'aide accordee par l'armee roumaine a la population civile sur le territoire de la Tchecoslovaquie.
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DIN ACŢIUNEA DIPLOMATICI A ŢĂRII ROMINEŞTI îN RUSIA
îN ANII 1736 -1738
AL.

\'IA~U

Războiul ruso-turc, izbucnit în toamna anului 1735, a atras în viitoarea
lui, tncă de la tnceputurile sale, pături largi ale societăţii romtneşti. A. Veşniakov,
rezidentul Rusiei la Constantinopol, într-un raport din 13-24 februarie 1736,
nota: « Poarta ştie despre munteni şi moldoveni că la apariţia unor unităţi
mici de oaste (rusă), ambele aceste noroade se vor ridica de îndată, fiind aduse
la sapă de lemn de către turci şi cu atît mai mult de către domni. După cum
am auzit aici de la diverse (persoane) şi după scrisorile pe care le-am văzut,
ei aşteaptă aceasta cu nerăbdare ... ~ 1 • Concluziile lui Veşniakov, bazate
pe informaţii provenite din surse apropiate de cercurile politice romtneşti
precum şi pe propriile sale observaţii, oglindeau puternicile frămîntări ale miş
cării naţionale din Principate. Grupări boiereşti influente se agitau pentru
a da viaţă planurilor lor de eliberare a Moldovei şi Ţării Romîneşti de sub

dominaţia otomană.

Activitatea acestor grupări, desfăşurată pe fundalul larg al luptei maselor
ţărăneşti tmpotriva exploatării şi asupririi străine precum şi a propriei clase
stăptnitoare, s-a orientat in acei ani ferm şi consecvent spre Rusia. Cu aproape
două decenii in urmă, boierii şi virfurile bisericii din Ţara Rominească se
adresaseră curţii vieneze, rugind să fie luaţi sub protecţia ei. Delegaţiile de boieri
se străduiseră să convingă pe Carol al VI-lea să le dea ca domn pe Gheorghe
Cantacuzino şi ţara să se bucure de largi drepturi ·de autonomie in caz de va
fi eliberată de sub dominaţia otomană 2• Anexarea Olteniei şi politica dusă de
noii stăpinitori in regiunea de dincolo de Olt arătaseră limpede că făgăduielile
lui Carol al VI-lea 3 tăinuit-au plMul de a transforma întreaga ţară intr-o
provincie austriacă. Din aceste cauze curentul spre Rusia întrunea acum sufragiul marii majorităţi a boierimii şi înaltului cler din Ţara Rominească.
Feudalitatea munteană nădăjduia să obţină cu sprijinul Rusiei nu numai
eliberarea de sub suzeranitatea turcă, ci şi întregirea ţării prin oferirea unei
1
A. KOCIUBIKSKI, I'pa!/J AHOpeii HsaHOBU'lb OcmepMaH u paJoe.11 TyPfluu. Hs
ucmopuu 80Cmo11HOZO eonpoca. BouHa n.RmU .1em, 1735-1739, oaesa, 1899, p. 141.
1
C. GIURESCU, Material pentru istoria Olteniei supt austrieci, voi. I, Bucureşti
1913, p. 161-162.
3
Ibidem, p. 212-279.
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compensaţii curţii vieneze în schimbul Olteniei. Acţiunea diplomatică a Ţării
Romîneşti în Rusia în anii 1736-1738 a fost puţin cercetată. C. Şerban
în studiul Relaţiile politice romîno-ruse în timpul războiului ruso-turc din
1735-1739 1 relevă îndeosebi sprijinul dat de masele largi populare armatei
ruse, pomenind tangenţial unele aspecte ale activităţii diplomatice a cercurilor

politice muntene în Rusia 2 •
Singurul istoric care a cercetat îndeaproape momentul principal al acestei
acţiuni diplomatice este E. Şulman, ln articolul Muccu.11 BaAau.tcKow Bop11uKa
II. /(pazyuecKy B Poccu10 ( 1736-1737) zoobl 3. Bogat informat, E. Şulman
aduce o contribuţie valoroasă la cunoaşterea misiunii vornicului P. Drugă
nescu şi mai ales a însemnătăţii planurilor de campanie propuse de el guvernului rus. Studiul lui E. Şulman, axat pe latura militară a activităţii vornicului Drugănescu, constituie - după cum arată autorul - prima parte a unei
lucrări mai ample.
Cea de-a doua parte, care, spre regretul nostru, încă nu este tipărită,
e consacrată problemelor legate de demersurile vornicului P. Drugănescu
în ultimile luni ale şederii în Rusia şi de însemnătatea misiunii sale "· Această
misiune n-a fost însă singura acţiune întreprinsă de cercurile politice muntene.
ln « Arhiva Politică Externă a Rusiei » de la Moscova se află materiale importante, inedite (memoriile boierilor munteni din 25 aprilie 5 şi din septembrie
1737 6 adresate ţarinei Ana lvanovna, scrisoarea lui Vlad Boţulescu din Mălă
eşti către cancelarul I. Osterman 7 , actele cu privire la prezenţa lui Dimitrie
Scutari 1n Rusia 8 ) care dau posibilitatea să se pună în lumină noi aspecte
ale misiunii vornicului P. Drugănescu, şi a întregi cu alte momente semnifioative această pagină puţin cunoscută din istoria relaţiilor romino-ruse.
Spre sfirşitul verii anului 1736, vîrfurile feudale pămintene din Ţara
Rominească au trimis în Rusia ca reprezentant al lor pe vornicul P. Drugănescu.
Acesta avea misiunea de a cere sprijinul guvernului .rus pentru eliberarea ţării
de sub dominaţia otomană 9 • Preda Drugănescu, fiul lui Gavril Drugănescu
vei vornic de Tîrgovişte, se trăgea dintr-o veche familie boierească; unul din
moşii săi, Gheorghe vei vornic, pretendent la tronul Ţării Romineşti, fusese
ucis în 1673 de către Grigore Ghica 10 • ln anul 1703, Preda Drugănescu a fost
trimis în străinătate la învăţătură şi a călătorit în mai multe ţări din Europa 11 •
Tatăl lui Preda se refugiase, în anul 1711, în Rusia, împreună cu vărul său
Toma Cantacuzino spătarul. Peste un an s-a întors în ţară şi şi-a luat fiul cu
el în Rusia. Preda, care avea pe atunci 16 ani, a rămas in Rusia pină spre
sflrşitul anului 1724, cind a revenit la casa părintească 12 •
1
2
3

4

_.\nalele romino-sovietice », Istorie, nr. 4, 1956, p. 113-133.
Ibidem, p. 115, 122.
ln volumul: BeKoaa11 0py31e6a, Chişinău, 1961, p. 211, 239.
Ibidem, p. 237.
•

& Arhiva Politică Externă a Rusiei (mai departe A.P.E.R.), Fond. Relaţiile Rusiei
cu Moldova şi Ţara Romlnească, opis 68/1, dos. nr. 3, din anul 1736-1 ?37, f. 1.
6 A.P.E.R., acelaşi fond, dos. nr. 3, f. 3-5.
7 A.P.E.R., acelaşi fond; dos. nr. 1, din anul 1738, f. 1-2.
8 A.P.E.R., acelaşi fond, dos. nr. 4, din anul Ii42.
8 A.P.E.R., acelaşi fond, dos. dr. 2. anul 1i36-1i3i, f. 33-49.
10 E. ŞCLMA:\, neavînd la dispoziţie material documentar, redă eronat puţinele
date biografice privitoare la Preda Drugănescu şi familia sa (op. cit .. p. 217-'-218).
11 IOA:\ C. FILITTI, Biserici şi ctitori, Burureşti, 1932, p. 42.
12 Viaţa lui Costandin Vodă Brincoveanu de Radu vei logofăt Greceanu, ed. critică
de ŞT. D. GRECEA.NU, Bucureşti, 1906, p. 202.
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ln anul 1730 îl aflăm biv vei căpitan de Slatina, iar sub Grigore II Ghica,·
vornic de Ctmpulung. ln cei 12 ani petrecuţi in Rusia, Preda Drugănescu
a slujit in armata rusă, fiind tn preajma familiilor Cantacuzino şi Cantemir·
şi a cunoscut, probabil, şi pe unii demnitari de la curtea rusă.
Boierii şi mitropolitul Ştefan i-au dat scrisori nesemnate către Constantin
Cantacuzino 1 , pe atunci colonel tn armata rusă, şi către ConstantinCantemir 2), fiul lui Antioh-vodă, care reuşise să se strecoare în Rusia.
ln ambele scrisori erau invocate drepturile Cantacuzinilor şi Cantemireştilor
asupra tronurilor principatelor, iar Preda recomandat «ca unul ce este credincios obştei boierilor şi cu rtvnă pentru patria sa » şi investit « cu puteri depline
date de noi ». ln afară de acestea, marele logofăt C. Dudescu (ginerele lui
Antioh Cantemir), i-a încredinţat scrisori către C. Cantacuzino 3 şi către
cumnaţii săi t, tn care ii ruga să acţioneze« prin persoane de folos şi apropiate
de prea luminata împărăteasă », ca «aceste două ţări, Moldova şi a noastră »
să fie desprinse de Imperiul otoman şi primite sub oblăduirea Rusiei. Copiii lui
Dimitrie Cantemir şi cei ai fratelui său năzuiau, fireşte, ca unul din ei să ocupe
tronul Moldovei. Războiul deschidea căi neaşteptate pentru împlinirea acestei
aspiraţii. Nu intlmplător Maria, fiica lui D. Cantemir, scria fratelui ei Antioh,
in acele zile (29 iulie 1736): <~ Dorinţa mea cea de căpetenie este de a avea cu
d-voastră o intilnire. Noi am trăit numai o jumătate din viaţa noastră, şi de
acum înainte ea depinde de voia şi indurarea lui Dumnezeu. Poate noi vom
vedea cindva patria noastră de odinioară şi ne vom trăi in pace veacul,·
fiecare aşa cum va dori. Dar mie mi se pare că acela care va deveni stăpinitor
al unei ţări întregi, va trebui să-şi ia asupra sa povara guvernării. Aşa ·că
dacă d-voastră veţi fi socotiţi să deveniţi prinţul moştenitor al ţării noastre,
veţi fi nevoit să vă luaţi rămas bun de la viaţa singuratică de filozof» 0 • Şi
Constantin Cantacuzino visa să se ridice pe tronul părintelui său şi a plătit
această năzuinţă cu aproape patru decenii de închisoare în temniţele austriace 6 •
E. Şulman remarcă, pe bună dreptate, că boierii munteni supraapreciau
influenţa Cantemireştilor şi Cantacuzinilor in sferele diriguitoare ruse 7 • Ni se
pare însă neintemeiată afirmaţia sa categorică că ei s-ar fi dezinteresat de misiunea vornicului P. Drugănescu şi «n-au luat cu nimic parte la împlinirea ei » 8 •
Preda Drugănescu a ajuns la Belaia Ţerkov spre sfirşitul lunii septembrie,
după o călătorie anevoioasă, in care «puţin a lipsit » să nu-şi piardă viaţa
- după cum relatează el însuşi 9 •
·
La 1 octombrie 1736, el a comunicat lui Constantin Cantacuzino, intr-o
lungă scrisoare, rosturile misiunii sale.
Pornind de la premiza desprinderii Ţării Romîneşti din sistemul Imperiului otoman in urma războiului ruso-turc, boierii se agitau să nu ajungă
1
2
3

A.P.E.R., acelaşi fond
Ibidem, f. 50.

şi

dosar, f. 51-52.

XI, Petersburg, 1899, p. 208-209.
A.P.E.R., ac·elaşi fond şi dosar, f. 56-58.
6
I. I. ŞIMKO, HoBble ăa1mble K 6uolpa(Juu KH. AHmuoxa J(uMumpueBu•1a KaHmeMupa
u elO 611u:m:auumx poiJcm6eHHUK06, în (( )KypHan MHHHcTepCTBa Hapo,!IHoro npoceemeHHH»,
1891, p. 2?5.
6
':\. IORGA, Studii de istorie şi de istorie literară, în « Literatura şi arta ro mini!. >1„
IV, 1899, p. 18-28. C. Cantacuzino a stat lnchi~ din anul 1?*4 şi pini!. în 1781.
7
E. ŞULMAN, op. cit., p. 222.
8 Ibidem.
9
A.P.E.R., acelaşi fond, dos. nr. 2, anul 1?36-1i37, f. 39-t.O.
C6opHuK 60eHHo-11cmopu'leCKUX Mamepu1106, 6blnycK
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ţara sub suzeranitatea Austriei. « Vedem şi sărmanul trai al boierilor noştri
de peste Olt, care sînt lipsiţi de toate libertăţile lor şi nu au nici o cinste şi
toate privilegiile lor sînt desfinţate şi cu timpul vor ajunge ţărani, mai rău
ca ungurii. Fapt pentru care - scrie P. Drugănescu - am mandat de la boierii
noştri, dacă, după aprecierea d-voastră această ţară va deveni o provincie
a cesarului, să arăt că vom fi pregătiţi să ne răscumpărăm cu bani ; şi vom
da o mie sau două mii de pungi, numai să nu ajungem sub puterea cesarului,
ci sub sceptrul Rusiei ». Ţinind seama de alianţa dintre Rusia şi Austria,
problema Olteniei era pusă sub acelaşi unghi de vedere, inspirat de situaţia
veşnic precară a finanţelor austriace. . .. « De va voi majestatea sa cesarul să
sloboadă şi acel pămînt muntenesc ce se află dincolo de Olt, care ţinea înainte
de această ţară, atunci vom da trei mii de pungi ... pentru că toţi boierii
de acolo doresc să fie sub sceptrul rus» 1 . Evident, se prevedea şi cealaltă
alternativă: (( ... De nu va fi speranţă să ne putem răscumpăra cu bani,
rog iarăşi pe luminăţia voastră - scrie in continuare P. Drugănescu - să mă
înştiinţaţi ... Voi aduce de grabă la cunoştinţa boierilor şi ne vom pleca majestăţii sale cesarului ... De nu va fi luată ţara noastră (sub oblăduirea Rusiei),
cel puţin să fie cuprinsă ţara Moldovei, unde ar veni mulţi boieri de ai noştri,
mai întii logofătul (C. Dudescu), care s-a căsătorit cu fata lui Antioh Cantemir,
şi numeroşi boieri & 11 •
Nu e nici o îndoială că Preda Drugănescu a expus fidel gindurile
celor care l-au trimis în Rusia. In noiembrie 1736, fiind la Kiev, el s-a
prezentat feldmareşalului Miinich şi, la cererea acestuia, a alcătuit un
amplu memoriu cu privire la planul de operaţii al armatelor ruse in
campania anului 1737. O lună mai tirziu, Preda Drugănescu apăra la
Petersburg proiectul său de campanie - operaţii militare ofensive spre
Nistru şi spre Dunăre - care ar fi asigurat, după părerea sa, victoria Rusiei
şi eliberarea ţărilor noastre.
Planul de a transfera teatrul de operaţii militare, in anul 1737, pe teritoriul Moldovei şi Ţării Romîneşti, nu intră însă in vederile guvernului rus.
Recunoscind utilitatea unora dintre recomandările emisarului Ţării Romineşti şi importanţa lor politică, guvernul l-a trimis la cartierul lui Miinich.
Nu avem corespondenţa vornicului Preda Drugănescu cu boierii din ţară.
In memoriul, din 25 aprilie 1737, adresat ţarinei Ana lvanovna.3 , ei arată:
((Ne-am încredinţat din scrisorile suspomenitului frate, boierul Preda, că m.v.i.
aţi acceptat cu bucurie cererea noastră plecată şi rugămintea supusă 1>. Intemeiaţi pe aceasta, ei scriu: ((Auzim că se discută încheierea păcii ... Ne rugăm
stăruitor. . . să acţionaţi astfel incit sau cu armele voastre impărăteşti, sau
prin încheierea păcii. . . prin orice mijloc. . . să ne eliberaţi ~. Memoriul,
precum şi scrisorile adresate vornicului Preda Drugănescu l-au găsit grav
bolnav: în vara anului 1737 el a încetat din viaţă. Misiunea lui nu a rămas însă
fără urmări.
·

A.P.E.R„ acelaşi fond, dos. nr. 2, anul 1736-1737, f. 40.
Ibidem, C. 42-43.
A.P.E.R., acelaşi fond, dos. nr. 3, r. l: Memoriul este semnat de: mitropolitul
Ştefan, vornicul Iordache Creţu/eseu, banul Grigore Greceanu, logofătul C. Dudescu, vistierul
C. Ramadan, clucerul A. Florescu, paharnicul Constantin . . . . (indescifrabil), stolnicul
Barbu Văcărescu, comisul Mihai Bărbătescu, serdarul Pîrvu Cantacuzino, medelnicerul
Pantazi, medelnicerul Ştefan Dudescu, vei medelnicerul Jane, armaş Toma, vistierul Ştefan
Văcărescu, postelnicul Toma Creţulescu.
1

1

3
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După lungi şi obositoare tratative, la 16/27 august s-a deschis congresul
de pace de la Nemirov. Printre condiţiile ridicate de plenipotenţiarii Rusiei,
la punctul al treilea figura recunoaşterea Moldovei şi Ţării Romtneşti ca
principate neatlrnate 1 . Cererile Rusiei cu privire la ţările noastre - ecou şi
al strădaniilor vornicului Preda Drugănescu - s-au izbit de ostilitatea făţişă
a Austriei şi de protestele marilor puteri maritime: Anglia, Franţa şi Olanda.
In timpul cind se duceau tratativele de pace (acestea au început încă in toamna
anului 1736) şi se desfăşurau lucrările congresului de la Nemirov, operaţiunile
militare au continuat pe toate fronturile. La 6/17 iunie 1737, Austria a intrat
in război alături de Rusia şi, in primele zile ale lunii iulie, trupele austriace
au pătruns in Ţara Rominească prin trei direcţii: generalul F. Walis trecu
Oltul aproape de Rîmnic, inaintind pînă la Argeş: generalul Gillany, trecind
munţii pe la Bran, înainta către Bucureşti, iar locotenent colonelul Bărkoczy
cobora munţii pe la Dragoslavele şi ocupa Cimpulungul 2 • Aflînd despre
acestea, C. Mavrocordat se retrase la Olteniţa şi de acolo la Turtucaia, cu un
mic număr de fanarioţi din suita sa 3 • Peste citeva zile, la 24 iulie/4 august,
locotenent colonelul Bărkoczy intră in Bucureşti, în fruntea « a peste 200 de
austrieci şi catane •· Aici, după o discuţie de citeva ore cu mitropolitul Ştefan,
marele vornic Iordache Creţulescu, marele logofăt Constantin Ramadan şi
marele spătar Constantin Dudescu, li ridică pe toţi şi li trimise sub escortă la
Tirgovişte şi de acolo tn Transilvania'·
I. Neculce ne spune că ridicarea mitropolitului şi a fruntaşilor boierimii
a fost făcută cu voia unora dintre ei, iar a altora« fără voia lor• 11. In realitate,
toţi cei luaţi prizonieri au fost ridicaţi împotriva voinţii lor. Despre cauzele
acestei acţiuni a comandantului austriac nu pomeneşte nici un izvor cunoscut
plnă in prezent.
Episodul şi mobilele lui stnt relatate într-un memoriu din septembrie
1737, adresat curţii ruse 0 • « Iată că deodată ţara noastră a fost călcată de
trupele prea măritei majestăţi cesariceşti. . . Aceştia, vrlnd să ne atragă,
fără voia noastră, sub clrmuirea lor, ne-au presat mult de la început să acceptăm protecţia imperiului cesaricesc şi să întărim cu jurămint. . . Am răspuns
celor care ne sileau. . . că nici nu putem şi nici nu primim să facem un astfel
de jurămlnt, nu pentru că am fi un popor nesupus şi neascultător, ci pentru
că, neavind ştire despre stricarea păcii dintre nemţi şi turci, am acceptat de
mult protecţia m. v. prea creştineşti şi că primim să îndurăm orice chin şi
pedeapsă decit să ne arătăm călcători ai făgăduelilor noastre, pe care le-am
dat in scris puterii m.v.i. Cei care ne sileau, auzind acest răspuns al nostru,
vai I cite rele nu ne-au pricinuit. . . Pe doi dintre boierii noştri mari, pe vel
1
1

p. 1?3.

A. KOCIUBINSKI, op. cit„ p. 213-218.
A. A. VASILESCU, Oltenia sub au.striaci. 1716-1739, voi. I, Bucureşti, 1929

3

C. DAPONTES, Ephemerides daces ou chronique de la guerre de quatre ans (1736de E. Legrand, Paris, 1891, p. 19-25.
4
Ibidem, p. 26.
1 I. NECULCE, Letopiseţul Ţării Moldot:ei şi O samă de cu'1inte, ed. Iorgu Iordan,
Bucureşti, 1955, p. 37~.
• A.P.E.R„ acelaşi fond, dos. 3, f. 3-5. Memoriul este iscălit de: Manolache banul
Grigore Greceanu banul, Costandin Ramadan vistier, Antonache Florescu clucer, Barbu
Văcărescu stolnic, Mihai Bărbătescu comis, Şerban Budescu serdar, Matei Cantacuzino
serdar, Plr"u Cantacuzino serdar, Jane medelnicer, Barbu sluger, Pantazi medelnicer
(Dintre cei 12 semnatari, opt au iscălit şi memoriul din 25 aprilie 1737).
1739),

publicată
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vornicul Gheorghe Creţulescu şi pe vei spătarul Constantin Dudescu ... i-au
ca prizonieri din loc in loc. Pînă la urmă i-au pus şi in arest, pe vornicul
la Alba-Iulia, iar pe Dudescu la cetatea Făgăraş ... Să nu lăsaţi pe acei doi
boieri mari să rămină in temniţă » 1 •
Emisarul care a adus în Rusia acest memoriu, Dimitrie Scutari, a sosit
la Kiev in 14/25 decembrie 1737 declarind că a fost trimis de mitropolit şi de
marii boieri. Arătările sale concordă cu cele relatate în memoriu 2 • Ştim că
mitropolitul a scăpat din miinile austriecilor şi a venit în Bucureşti la mijlocul
lunii octombrie 8 ; ar rezulta că Dimitrie Scutari a plecat din ţară după această
dată. El a avut cu sine şi un alt memoriu, alcătuit şi semnat de principalii
boieri, în care ei rugau să fie primită ţara sub protecţia Rusiei, «dar pentru
a înşela pe austrieci acest memoriu a fost datat 20 aprilie » '· Probabil, neştiin
du-se dacă memoriul din 25 aprilie a fost sau nu remis, boierii au ţinut să
întărească cele declarate cu un alt act.
Astfel Austria n-a reuşit să-şi întemeieze pretenţiile sale de a obţine
întreaga Ţară Romînească cu nici un act semnat de virfurile feudale muntene.
După aproape patru luni de tratative, congresul de la Nemirov şi-a încheiat
lucrările fără nici un rezultat.
Boierii intemniţaţi de austrieci şi-au recăpătat libertatea în aprilie 1738,
plătind o mare sumă de bani 6 , Cu puţin timp înainte de eliberarea lor, la 8/19
martie 1738, Vlad Boţulescu de Mălăeşti 6 a adresat din Viena o scrisoare cancelarului A. I. Osterman, iscălită « Vladislas Malaeski de Fidelite » 7 • Vlad
Boţulescu arată că boierii aflaţi in Transilvania l-au delegat să plece in Rusia 8
« împreună cu un ecleziarh care a fost trimis special aici de la Braşov ». Ei
aveau misiunea să prezinte guvernului rus năzuinţele poporului romin, năzuinţe
care sînt ştiute « prin scrisorile ce au fost trimise curţii imperiale ». Din considerente pe care nu le arată, plecarea in Rusia nu mai era posibilă, 'astfel că
eu voi mai rămîne încă aici, iar suspomenitul ecleziarh se va întoarce probabil în scurt timp în acelaşi loc ». Din această cauză. Vlad Boţulescu ruga
pe cancelarul A. I. Osterman să obţină o audienţă la împărăteasă pentru
Constantin Cantacuzino, care era la curent cu problemele Ţării Romîneşti şi
se bucura de încrederea boierimii. Nu cunoaştem urmările acestei scrisori.
tărît

A.P.E.R., acelaşi fond, dos. 3., f. 4.
A. KOCIUBINSKI, op. cit„ p. 313.
C. DAPONTES, op. cit„ p. 44.
.
'A. KOCIUBINSKI, op. cit., p. 313. Despre Dimitrie Scutari şi despre prezenţa
lui in Rusia ştim puţine lueruri. In 15/26 ianuarie 1742 i s-a eliberat, la cererea sa, un
paşaport pentru a se întoarce în ţară. Dintr-un extras după cererea de eliberare a paşapor
tului, rezultă eă la începutul anului 1738 s-a aflat la Petersburg, de unde a fost trimis
la cartierul lui Miinich. f\-a întors in Petersburg în iunie acelaşi an şi a rămas acolo,
pină în anul 1742 (A.P.E.R„ acelaşi fond, dos. nr.!,, din anul 1742, f. 1-5).
6
C. DAPO~TES, op. cit., p. 88.
6
Despre participarea sa la complotul din anul 1744 vezi 1'. IORGA, op. cit„ p.
p. 21-22.
7
A.P.E.R„ Fondul Relaţiile Rusiei cu Moldova şi Ţara Romtnească, dos. nr. 1
din anul 1738, r. 1-2.
'
8 V. Boţulescu mai fusese în Rusia, după cum declară el însuşi, împreună cu
doamna Păuna, soţia lui Ştefan Cantacuzino vv. şi cu fiii ei, dar C. Cantacuaino «a dorit
să mă întorc » şi să militez «împreună cu acei patrioţi zeloşi ai no~tri t pentru eliberarea
ţării. Nu este fără interes faptul că, fiind la Viena, locuia în casa IUi Răducanu (Rudolph)
Cantacuzino, şi ţinea în mare taină faţă de amfitrionul său acest demers.
1

2

3
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Din cele de mai sus se desprind noi aspecte ale insemnătăţii misiunii
':ornicului Preda Drugănescu în Rusia. lntemeiaţi pe comunicările sale asupra
poziţiei Rusiei faţă de cererile Ţării Romineşti, virfurile feudale muntene s-au
opus cu fermitate presiunii austriace, străduindu-se să folosească situaţia
internaţională din acea vreme pentru a elibera ţara de sub dominaţia otomană.
Acţiunea lor consecventă a influenţat evident atitudinea Rusiei faţă de ţările
noastre în lucrările congresului de la Nemirov. Astfel, stringerea relaţiilor
romîno-ruse în perioada războiului din anii 1735-1739 a constituit un
moment important tn istoria mişcării noastre de eliberare naţională.

o nHnnoMATHqECKOA nERTEnhHOCTH BAnAXHH B POCCHH
B 1736-1738
(Pe3KMte)

IT.

ABTOp, HCTIOJlb3YH HeH3)];aHHbie apxHBHble MaTepHaJibl, npHBO)];HT HOBbie
·.n;aHHbie e CBH3H c .n;ttnJI0MaTHt.1ec1<oi1 .n;eHTeJibHOCTblO BaJiaJCHH e PoccHH e ro.n;LI
pycrno--rypel.\l<O-aBCTpHHCKOii BOHHbl. 3eMe.JILHbie it>eo.n;aJlbI crpeMHJIHCb CBOHMH
.n;eMaprnaMH e IleTep6ypr .n:o6HTLCH oceo6o>K.n;emur CTpaHhI oT orroMaHc1<oro
CIOBepeHHTeTa H eoccoe.n;HHeHIUI ee c o6JiaCTblO 3a 0JITOM, KOTOpaH 6bIJia OKKynttpoeaHa aecrpHttQaMH no IlaccapoeHQ1<0My .n;oroeopy ( 1718). B xo.n;e eoeHHbIX
.n;eiicrettii JieTOM 1737 ro.n:a aecrpHiic1<He eoiic1<a ecrynHJIH B BaJiaxmo. Bettc1rni'I
1<a6HHeT, >KeJiaH o6ocHoeaTb ceoH npeTeH3im ua BaJiaXHIO, e neptto.n; pa6oTLI
He~rnpoec1<oro 1<0Hrpecca MHpa nLITaJicH nyTeM .n:aeJieHHH H cHJibI BbipBaTb y
eepxoe 6oHpcrea H M)'HTHHCKOH Qep1<BH aHT «nO.D;t.IHHeHHH)) Ilot.ITH .n:ea.n;QaTHJieTHHll: onLIT aecrpHiic1<oro npaeJieHHH e OmeHHH HCHO no1<a3hIBaJI 6oHpcrey, tJTO
AecrpHH crpeMHTCH npeepaTHTb ceolO crpatty e aecrpttiic1<y10 npoBHHQHIO.
Ilo3TOMY 6oJibrnaH t.IaCTb 6oHpcrea, Bb1pa>KaH >KeJiaHHe ecero uapo.n:a, o6paTHJiaCb 1< PoccHH c npoch6oi! B3HTh cTpaHy no.n: npoTe1<TopaT. BoHpe H Bbicrnee
.n:yxoBeHCTBO peUIHTeJibHO OTBeprJIH ece nonbITKH BeHCl<Oro I<a6HHeTa. IlocJie.n:oeaTeJibHOCTb MYHTHHCl<HX it>eo.n;aJioe noBJIHHJia Ha no3HQHIO Poccnn n OTHOrneHHH pyMLIHCl<HX 1<HH>Kecre; Ha HeMHpoec1<0M KOHrpecce, noeepeHHhie e .n:eJiax
PoccHH BbIJJ:BHH)'JIH B 1<at.1ecree o.n;ttoro H3 ycJIOBHH: npH3HaHHe He'3aBHCHMOCTH
MoJI.n;oBhI H BaJiaXHH.
naHHLie, npHBO)];HMbie aBTOpOM, .n;onOJIHHIOT 3TY MaJIO H3BeCTHYIO CTpaHHQY
H3 HCTOpHH PYMhIHO-pyccKHX OTHOUieHHM.

DE L'ACTION DIPLO.MATIQUE DE LA VALACHIE EN RUSSIE
PENDANT LES ANNEES 1736-1738

( Resume)
L'auteur se fondent sur des nouveaux pieces inedites d'archives, apporte
de nouvelles donnees concernant l'action diplomatique de la Valachie en
Russie pendant Ies annees de la guerre russo-turco-autrichienne.
Les feodaux indigenes de Valachie chercherent a obtenir par leurs demarches a Petersbourg la liberation du pays soumis a la. suzerainete ottomane,
en meme temps que le rattachement de son territoire d'au-dela de l'Olt, qui
avait ete accapare par Ies Autrichiens a la paix de Passarovitz (1718).
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Au cours des operations militaires de l'ete de 1737 Ies troupes autrichiennes penetrerent en Valachie. Le cabinet poursuivant ses pretentions sur la
Valachie dans le cadre des travaux du Congres de la paix de Nemirov, essaya
d'arracher par des pressions et des violences, un acte de <c soumission I) de la
part des (boyards) et de l'eglise valaque. L'experience de prea de deux decennies d'administration autrichienne en Oltenia, avait clairement montre aux
boyards, que l'Autriche cherchait a transformer tout le pays en une province
autrichienne.
C'est pourquoi justement, la grande majorite des boyards exprimant le
voeu du peuple tout entier, s'adressa alors a la Russie, la priant de prendre le
pays sous son protectorat.
Les boyards, ainsi que le haut clerge, repousserent fermement toutes Ies
tentatives du cabinet viennois. L'attitude consequente des feodaux valaques
influen~a positivement la Russie a l'egard des Principautes Roumaines; au
congres de Nemirov, Ies plenipotenciaires russes souleverent comme une des
conditions de la paix, la question de la reconnaissance de l'independence de
la Molda vie et de la Valachie.
Les donnees fournies par l'auteur completent a la sorte cette page encore
peu connue de l'histoire des relation roumaino-russes.
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EMIGRAREA BULGARILOR îN ŢARA ROMÎNEASCĂ ÎN TIMPUL
RĂZBOIULUI RUSO-TURC DIN 1806-1812
CONSTANTIN N. VELICHI

Emigrarea bulgarilor la nord de Dunăre a fost un proces complex şi îndelung, care a durat aproape cinci veacuri, începînd cu căderea poporului bulgar
sub jugul otoman şi încheindu-se odată cu eliberarea Bulgariei prin războiul
din 1877-1878.
Mai ales în timpul războaielor ruso-turce, emigrarea 1 ia un caracter de
masă, mii de familii putind trece Dunărea fără nici o piedică, sub protecţia
armatelor ruseşti. ln acest fel au luat fiinţă numeroase aşezări bulgare în
special în sudul Rusiei şi în Ţara Romînească, centre care au avut un rol deosebit de important în renaşterea culturală şi in mişcarea de eliberare naţională
a poporului bulgar.
Emigraţia bulgară din sudul Rusiei s-a bucurat incă de la începutul secolului trecut de atenţia unor cercetători ruşi şi bulgari 2 , astfel incit, în general,
ea este azi bine cunoscută, chiar dacă unele aspecte ale sale, mai ales cele
social-politice, trebuie reconsiderate. ln această privinţă în istoriografia sovietică au apărut lucrări care, chiar dacă nu se referă direct la această problemă,
dau însă serioase indicaţii şi utilizează sau semnalează o serie de materiale
nefolosite de cercetătorii bulgari din trecut şi de azi 3 •
1 Pentru a nu da o extindere prea mare studiului de Caţă, nu insistăm asupra cauzelor
care stau la baza acestei forme a luptei de clasă care a Cost emigrarea. Ele rezidă în
situaţia economică, socială şi politică în care se afla poporul bulgar sub jugul feudal otoman
şi au Cost expuse fie în lucrările de sinteză, fie în diverse monografii. Vezi Hcmopull Ha
EMzapuR, ed. II, Sofia, 1961, p. 309 şi urm.; D. KOSEV, JleK11uu no Hoea 6aMapcKa
ucmopull, Sofia, 1951, p. 13; P. CONSTANTINESCU-IAŞI, Rolul Romlniei ln epoca de regenerare a Bulgariei, Iaşi, 1919, p. 14-18, 21, şi urm.; CONSTANTIN N. VELICHI, Miş
cdrile re1Joluţionare de la Brdila, Bucureşti 1958, p. 11-26.
1
ln afară de lucrările lui Zanetov, Skalkovski, Klaus ş. a., vezi importanta monografie a lui N. S. DERJAVIN EoMapcKue Ko110Huu e Poccuu, în C6.H.Y.,
XXIX, Sofia, 1914, unde se află şi bibliografia problemei. Vezi de asemenea VL. DIAKOVICI,
EoAZapcKa Eaccapa6u!l, Sofia, 1918; S. BERNSTEIN, CmpaHUljbl u1 ucmopuu 60AzapcKou
eMuzpa11uu B Poccu10 eo epeM!l pyccKo-mype11Kou BOUHbl 1828-1829 zz. tn «Y'lleHhle 3aITHCKH
HHcmryra CJlaBflHOBeAeHmrn, I Moscova-Leningrad, 1949.
3
Vezi, de ex., N. I. KAZAKOV, H1 ucmopuu pyccKo-6011zapcKux CB!lJeu B nepuoiJ
eo1iHw Poccuu c Typ11ueu (1806-1812), în « Bonpocb1 HCToptttt», Moscova, 6, 1955; V. D.
KONOBEEV, PyccKo-6oMapcKue omHOrueHUll B 1806-1812, în volumul 111 ucmopuu pyccKo6011zapcKux omHorumuu, Moscova, 1958.
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Nu tot aşa stau lucrurile în ceea ce priveşte emigraţia bulgară din Ţara
Rominească, Moldova şi Transilvania. Dacă aşezările bulgare din Transilvania şi Banat au început să fie studiate încă de la finele secolului trecut de
Miletici 1 , pentru cele din Ţara Romînească şi Moldova nu posedăm astăzi,
nici in istoriografia bulgară şi nici în cea romînească, cu mici excepţii, lucrări
care să le prezinte fie in ansamblu, fie în diferite momente ale formării lor.
Despre emigrarea bulgarilor în Ţara Romînească şi Moldova s-a scris doar
tangenţial în diverse articole sau studii privind alte probleme şi făcindu-se uneori afirmaţii fără o hază documentară, mai ales in ceea ce priveşte datele cifrice2 •

ln parte, această situaţie este explicabilă atît prin sărăcia materialelor documentare, cit mai ales prin lipsa de preocupare a istoriografiei burgheze pentru
astfel de probleme.
Pentru emigrarea din perioada războiului din 1806-1812, in afară de
unele afirmaţii referitoare la numărul emigranţilor pe care le găsim in diferite
lucrări, nu există nici în istoriografia burgheză bulgară şi nici în cea romînească
studii speciale. De asemenea şi în marile lucrări de sinteză bulgare ( Jirecek,
Stanev sau Pastuhov) 3 şi romineşti (Xenopol, Giurescu, Iorga ) 4 nu se scrie
nimic despre această emigrare 4 • Doar V. A. Urechia in voi. XI din Istoria
Romînilor, Buc., 1900, rezervă o. singură pagină pentru «Colonizări de sirbi
şi bulgari » (p. 540). Trebuie totuşi să menţionăm că acest istoric a
fost cel dintîi care s-a oprit asupra problemei, puhlicind unele documente
referitoare la emigrările balcanice. Alături de aceste acte publicate ca «anexe »
au rămas însă o serie întreagă de documente necunoscute şi care se găsesc in
diferite condici ce se păstrează azi la Biblioteca Academiei R.P.R. sau mai
ales la Arhivele Statului din Bucureşti. lnvăţatul bulgar St. Romanski a
republicat în colecţia sa initulată Eall2apume B BJUUuKo u Mo.aOoBa, Sofia
1930, 13 documente din cele publicate de V. A. Urechia, adăogînd la acestea
încă unul necunoscut de ultimul, ca şi o parte din <c Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei » pe anul 1810 (după Mss. 1457 din Biblioteca Acad. R.P.R.), in
care se găsesc citeva date extrem de importante pentru emigrarea bulgară
din timpul războiului 1806-1812. La acestea se pot adăoga cele 2-3 documente turceşti publicate in traducere bulgară in colecţia Academiei Bulgare
de Ştiinţe 5 .
Materialul documentar cel mai bogat referitor la această emigrare se
află în arhivele sovietice. El a fost publicat in mai multe colecţii de documente, in special în colecţia YcmpoucmBo JaoyHaucKux nepeceAem-1eB B Eeccapa6uu u
oe11meAbHocmb A. P.IOiuNeBcKozo, C6opNUK JloKy.MeNmoB, apărută la Chişinău în
1957 sub redacţia lui L. V. Cerepnin, ca« .Um<yMeHThI u MaTepuaJlhrn 8 alcătuind
1
Dr. L. !\llLETICI, CeoMuzpaoch-ume 6Mzapu in C6.H.Y. XIII, Sofia 1896; 3ace.1e11uemo Ha Kamo11uwKume 601uapu s CeoMUzpaocKo u EaHam ln C6.H.Y., XIV, Sofia.
2
Vezi, de pildă, I. KRAEV, care în lucrarea sa BumaHUJ1rna Ha 6oAZapume, Sofia,

1904., p. 18, afirmi1 Pă în urma războiului ruso-turc din 1'i68-1?'i4. au părăsit Bulgaria 160.000 de oameni, iar după cel din 1787-1792 s-ar fi refugiat la nord de Dunăre,
:JG0.000 de oameni, cifre evident exagerate.
3
K. J IRECEK, JfcmopuR Ha EMzapuR, trad. Zlatarski, Sofia, 1929; :\'. ST Al'\EV,
EMzapuR noo uzo. Bo3pa~oaHe u ocso6o~oeHue, Sofia, 1935; IVA:\ PASTUHOV, EMzapcKa ucmopuR, II, Sofia, 194.3.
~ A. D. XE'.'\OPOL, Istoria Romînilor din Dacia Traiană, IX, Buc., 1929; C. C.
GIVREtiCU, Istoria Rominilor, III, Buc., 1932; I\. IORGA, Istoria RominilO(, Vil, Buc.,
1939.
6

i.(oKyMeHmu Ja 6~AZapcKama uanopu.11, III, Sofia, 1940, p. 51-52.
lucrării culegerea va fi citată sub acest titlu.

• în cursul
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volumul II din Hcmopu1i MoMaBuu. Această colecţie reproduce şi citeva din
documentele cuprinse în alte publicaţii ca: M. Dubrovin, C6opHUK ucmopu•ucKux
Mamepua110B U38AetteHHl>lX UJ apxut1a co6cmBeHHO'U ezo wm. Be11uttecmBa KaHLfe11apuu,
Bbln. 7, St. Ph., 1895; KymyJo8 8 oyHaUCKWC KH.R3'Cecm8ax, Chişinău, 1948, sau
M. H. KymyJOB, C6opHUK )JoKyMeHmoB, III, Moscova, 1952. Alte documente
se găsesc şi în volumul E<UpamuoH 8 oyHaUCKUX KH.R:JICeCmBax, Chişinău, 1949.
Folosind multe din aceste documente ca şi altele inedite din diversele
arhive sovietice, cercetători ca N. I. Kazakov sau V. D. Konobeev şi-au publicat
lucrările lor dedicate relaţiilor ruso-bulgare din perioada războiului 1806-1812
atingind tangenţial şi problema emigrării. Neurmărind însă în mod direct
această problemă, cei doi cercetători sovietici n-au utilizat, cum era şi firesc,
documentele romîneşti citate mai sus, ocupîndu-se în special de acţiunile mai
importante ale emigraţiei sau de participarea diferitelor corpuri de voluntari
la războiul ruso-turc.
Prezentul studiu încearcă să arate in general emigrarea bulgară la nord de
Dunăre in timpul războiului 1806-1812, caută să precizeze ln acest cadru
aşezările bulgarilor in Ţara Romlnească, ţinlnd seama de etapele în care
aceasta s-a desfăşurat, stabilind - în măsura in care datele documentare o
permit - satele sau oraşele în care s-au aşezat «băjenarii», subliniind aspectele
sociale, diferitele interese contradictorii de clasă care au determinat-o şi
căutînd în sflrşit să aprecieze numărul bulgarilor care au rămas aci in urma
aceluiaşi război.

Deşi războiul din 1806-1812 se deosebeşte oarecum de celelalte războaie
ruso-turce din cauza intervenţiei lui Napoleon, nu vom insista asupra diferitelor sale faze, ci vom trece direct la problema emigrării bulgare care a avut
loc în aceşti ani.
De asemenea, din aceleaşi motive menţionate la începutul acestui studiu,
nu se vor expune aci cauzele care a provocat această emigrare şi care rezidă
în situaţia economică, socială şi politică in care se afla poporul bulgar la începutul secolului trecut.
Ceeace trebuie neapărat să subliniem este faptul că netesitalea populării
întinselor stepe din sudul Rusiei a obligat guvernul ţarist să atragă incă din
a doua jumătate a sec. XVIII colonişti străini. Intre aceştia, bulgarii au ocupat
un loc de frunte, profitlnd de marile avantaje şi privilegii ce li se ofereau.
ln cei trei ani dinaintea războiului din 1806-1812, mişcarea bulgarilor
spre Rui;ia şi în special spre Kerson, a fost deosebit de puternieă. După cum
afirma ducele de Richelieu, bulgarii care se aşezaseră aci au reuşit iu foarte
scurtă vreme să ajungă la o situaţie de invidiat. El dorea să aşeze în această
regiune şi alţi colonişti bulgari, le pregătise deja bani şi locuinţe, deoarece
era sigur că războiul ce se declarase va favoriza puternic emigrarea populaţiei
sud dunărene. De aceea, cu asentimentul ţarului Alexandru, toţi generalii
ru_şi care au comandat armatele de la Dunăre, începînd cu ~Iihelson şi termrnînd cu Kutuzov au urmărit cu perseverenţă această problemă. Dacă ea
apare deschis în diferitele lor. rapoarte, Kutuzov, in 1811, o subliniază in modul
cel mai clar într-o scrisoare a sa către Rumianţev: «Chiar de la început,
de cînd oştile majestăţii sale imperiale au intrat în aceste principate, toţi
conducătorii de armate au încercat, atît cit le-a fost posibil, să mute pe locuitorii
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(de peste Dunăre) pentru a-i aşeza in regiunea Novorosiisk »1 • Aşa cum
foarte just observă istoricul sovietic Konobeev, guvernul ţarist urmărea această
colonizare a <( ţăranilor bulgari, pornind nu de la dragostea faţă de un popor
frăţesc. Ţarismul işi urmărea scopurile sale egoiste - acela de a-şi întări
influenţa politică printre popoarele din Peninsula Balcanică; în afară de
aceasta guvernul Rusiei ţariste era interesat in dezvoltarea regiunilor sudice
unde se aflau imensele stepe ... »2 De aceea atit generalii ruşi cit şi preşedinţii
sau vicepreşedinţii Divanurilor din Ţara Rominească şi Moldova, Kuşnikov,
Krasno-Milaşevici ş. a., in strinsă legătură cu ducele de Richelieu şi cu oameni
speciali trimişi de acesta in Ţara Rominească sau in Bulgaria, au utilizat
toate mijloacele pentru a-i convinge ·pe bulgari să plece in gubernia
Kersonului.
De asemenea şi boierimea din Ţara Rominească şi Moldova era in căutarea
de braţe de muncă. Interesele de clasă ale tuturor acestor exploatatori vor
intra în conflict cu interesele şi dorinţa de libertate a ţăranilor bulgari. Dacă
aceştia plecau de bună voie în sudul Rusiei in 1800 sau 1804, situaţia se
schimbă atunci cind armatele ruseşti sint la Dunăre sau trec in Bulgaria şi Cind
aceeaşi ţărani au siguranţa sau măcar speranţa că şi ţara lor va scăpa de
asuprirea feudală otomană. In orice caz, cei mai mulţi doreau să rămină pe
malul sting al Dunării, in Ţara Rominească sau Moldova, aşteptind rezultatul
unui război care s-a prelungit şase ani de zile. ln afară de principala cauză a
emigrării -situaţia social-economică din Bulgaria - politica ţaristă a fost
elementul care a determinat in foarte mare măsură emigrarea bulgarilor in
timpul acestui război.

• • •
Deşi trecerea populaţiei bulgare la nord de Dunăre s-a desfăşurat fără
întrerupere in tot timpul războiului, ea a marcat citeva momente de virf,
în care emigrarea a luat un caracter masiv, sute sau chiar mii de familii pără
sindu-şi satele şi oraşele pentru a se stabili in Ţara Rominească, Moldova sau
sudul Rusiei. Aceste momente de virf alcătuiesc tot atitea etape ale emigrării
şi ele vor fi urmărite in mod cronologic.
Intrarea trupelor ruseşti in Moldova şi Ţara Rominească a fost desigur
evenimentul care a intensificat mişcarea populaţiei de pe malurile Dunării.
Aşa cum arăta in anul 1811 Koronelli, tutorele emigranţilor bulgari din
Ţara Romînească, din primele zile ale campaniei din 1807 «unii dintre bulgari
şi creştini de alte naţii, dorind să profite de protecţia Rusiei, părăsindu-şi
patria, au trecut pe partea stingă a Dunării şi s-au aşezat în Valahia şi Moldova : 3 • Tot Koronelli a afirmat că, atunci cind armatele au trecut peste
Dunăre şi teritoriile ocupate de trupele ruseşti au intrat sub administraţia
sa, a găsit ln aceste locuri locuitori originari din Moldova şi Ţara Rominească,
romîni şi ţigani, care profitind de război au fugit ... « din cauza grelei asupriri
a lor de către Divanuri şi propietari, fiind nevoiţi să treacă împreună cu familiile lor peste Dunăre in Turcia. » După cum se vede din acelaşi raport, aceşti
1
În continuare Kutuzov arată eforturile pe care le-a făcut personal pentru realizarea (<acestui scop comun». Vezi raportul său în J(0Ky.11eumbl u MamepuaAbl, p, 201.
2 KONOBEEV, op. cit., p. 201.
3 O afirma
şi Kutuzov tn martie 1812. Vezi J(oKy~Hmbl u MamepU<JAbl, p. 37:
«aceşti colonişti, indiferent de rangul lor, au început să treac!I. Dunărea dm anul 1807 ~.
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locuitori fugiseră mai înainte de război sau chiar in timpul războiului, dar
înainte de numirea generalului Bagration ca şef al armatei de la Dunăre 1 •
Totuşi, deoarece soarta războiului era greu de prevăzut şi nesiguranţa
era mare, au trecut la nord de Dunăre mai ales familiile bulgare mai înstărite,
din satele şi oraşele din imediata vecinătate a fluviului. De fapt, documentele
existente nu arată deplasări mai importante pînă la armistiţiul de la Slobozia
din august 1807. Nici după această dată şi pină la reluarea operaţiilor militare
din primăvara anului 1809 de către Bagration nu constatăm documentar
emigrări masive. Din această perioadă datează probabil aşezările izolate ale
unor bulgari la Piteşti, unde o jalbă a orăşenilor menţionează că <( de la venirea
împărăteştilor oştiri. . . intr-acest oraş s-au adunat mulţi oameni străini,
băjenari din ţara turcească, care sînt cu putere şi îşi fac alişverişurile lor ».
Orăşenii cer în continuare <(a se pune cvartiruri şi prin casele acestor băje
nari ... » 7 Deşi jalba datează din martie 1811, din textul ei se poate înţelege
că aceşti băjenari veniseră în oraş curînd după intrarea oştilor ruseşti. Trecuseră insă 2-3 ani pină ca noii veniţi să-şi facă un rost, ba chiar şi case, şi
dacă la început fuseseră scutiţi de cazarea unor militari, acum o puteau face
uşor, fiind oameni cu stare. Tot din aceeaşi jalbă, reiese clar că aceşti băjenari
erau negustori şi meseriaşi.
Treceri mai numeroase au fost în regiunea bălţilor Dunării, la Silistra,
Turtucaia şi altele. De altfel, ţăranii din aceste regiuni ale malului bulgăresc
au trecut totdeauna Dunărea uşor. Mai mult chiar, aşa cum se arată în documente, (( din vechime s-au obişnuit silistrenii şi alţi oameni ce erau locuitori
în ţinutul ţării turceşti, peste Dunăre, de ţinea în bălţi, dincoace, stupi i
rîmători şi totdeauna plătea dijmărit ... 3 » Acum însă unii bulgari din satele
judeţelor Teleorman şi Ialomiţa - şi printre ei şi romini - nu vor să plătească
dijmăritul. Vornicul Iordache Slătineanu întreba Divanul dacă sîrbii (adică
bulgarii) vor plăti dijmăritul aşa cum l-au plătit în anul trecut (1810) şi arăta
necesitatea întocmirii unei catagrafii de acei (( sîrbi » care vor fi scutiţi de
plata dijmăritului. 4 ln primii doi ani ai războiului constatăm însă aşezări
sirbeşti în Oltenia. Este vorba de <1 sîrbii » care au trecut într-acele judeţe cu
oi şi vite mari, din ţara turcească, prin ţara nemţească, 6 în primii ani ai
războiului sau chiar înaintea acestuia 6 , ca urmare a răscoalei condusă de
Karagheorghe.
1
.
Deci înainte de primăvara anului 1809. Vezi JioKyMeHmbl u MamepuaAbl, p. 22;
Bibi. Acad. R.P.R. Mss. 322, f. 160; HURMUZAKI, Documente, XVI, p. 834, 848;
A. D. XENOPOL, op. cit., IX, p. 289.
2
V. A. URECHIA, Istoria Romînilor, voi. XI, p. 740.
3
Ibidem, p. 570.
4
Şi în acest document, datat din august 1811, se vede că este vorba de sîrbii veniţi
~anul trecut» (1810) sau chiar mai înainte. Ibidem, p. 571.
5
Ibidem, p. 709, 710 (Documentele datează din august 1809) .
6
•
Ibidem, p. 712. Că aceştia erau sîrbi se vede dintr-o jalbă dată Divanului în 1812
de.Jupineasa Alexandra Bucşeneasca pe moşia căreia «anume Gaia, din judeţul Dolj, trei
am sint de cînd din porunca răposatului ghinăralului Esaia (lsaev) s-au aşezat cu lăcuinţa
15 case de sîrbi de ai lui Karagheorghe, iar ... de al doilea au venit încă un pîrcălab cu
o sumă de familii sîrbi şi i-au aşăzat tot pe numita moşie Gaia». Arh. St. Buc. Mss. 66,
f. 207 v. ln alte documente din noiembrie 1809 se vorbeşte de « sîrbii ce au fugit pentru
o vrem~ în Valahia cea mică». Vezi Arh. St. Buc., Mss. 61, f. 39 v. Vezi şi sîrbii de
pe moşia Gîrla din judeţul Mehedinţi «în malu Dunăriei » pe care « atît plnă a nu veni
împ_ă~ăteştile oştiri, cit şi după ce au venit, s-au aşezat cu lăcuinţa mulţi slrbi bejenari
vemţ1 du peste Dunăre.» V. A. URECHIA, op. cit., p. 718.
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Toţi emigranţii veniţi de la sud de Dunăre urmau să se bucure de «oarecari scutiri de dări şi obligaţii obşteşti », potrivit dispoziţiilor pe care feldmareşalul Prozorovski le-a dat senatorului Kuşnikov, preşedintele Divanurilor.
De asemenea generalul Isaiev ceruse lui Engelhardt, vicepreşedintele Divanului din Ţara Romînească, scutirea lor de plata impozitelor pe termen de un
an de zile. 1
A doua etapă a emigrării bulgare la nord de Dunăre în timpul acestui
război începe o dată cu numirea generalului Bagration în calitate de comandant suprem al armatelor de la Dunăre. Cînd trupele sale au trecut la sud de
fluviu, el a repetat ordinul dat de predecesorul său feldmareşalul Prozorovski,
referitor la atitudinea pe care armatele ruseşti trebuiau s-o aibă în teritoriile
de peste Dunăre. Acest ordin prevedea ca satele şi oraşele locuite de populaţia
creştină, ha chiar şi de cea otomană, să nu fie distruse, deoarece pe de o parte
prin ele se făcea legătura cu malul stlng al Dunării, iar pe de altă parte pentru
(( a int;1ri şi a păstra fidelitatea acestor popoare creştine faţă de noi » şi mai
ales a bulgarilor «care simt pe deplin greutatea jugului turcesc şi care chiar
prin deputaţii lor ... şi-au manifestat fidelitatea faţă de Rusia» 2 •
Dacă o parte a populaţiei de pe malul drept al Dunării, care reuşise să
se ascundă sau să nu fie silită de oştile turceşti să se retragă în interiorul ţării,
trecea la nord de fluviu din proprie iniţiativă, cea mai mare parte era trimisă
aci de către generalii ruşi. In ordinul pe care îl adresa armatei din tabăra sa
de la halta Măcinului. Bagration sublinia cu propriile sale cuvinte acest fapt,
arătînd că «acum (15/27 august 1809) văd că multe familii creştine de bulgari,
moldoveni şi greci se mută de pe malul drept pe cel stlng al Dunării, fiind trimise
aici de către armatele noastre care acţionează pe malul drept ». Astfel,
populaţia a trei sate din apropierea Tulcei, fiind silită de turci să se retragă in
interior, a fost ajunsă de oştile ruseşti şi întoarsă înapoi. Bagration arată că
generalul Zass a procedat « prudent » atunci cind nu a readus această populaţie
în vechile ei sate, ci a dat dispoziţii ca ea să fie trecută la nord de Dunăre.
Comandantul suprem dădea la 7 /19 septembrie dispoziţii clare in sensul ca
populaţia locală să fie ajutată şi în general să nu fie deplasată din locurile ei
de baştină. Acest ordin dat de Bagration nu trebuie interpretat in sensul că
generalul ar fi renunţat la deplasarea populaţiei de pe malul drept pe cel stlng
al Dunării. El nu dorea însă ca acest lucru să-l facă armata. Tot acest teritoriu
nou ocupat urma să fie administrat de Koronelli, care avea ordine clare şj
dispoziţiile acestuia trebuiau executate de toţi comandanţii de corpuri, regimente etc. 3
ln al'eastă privinţă Bagration mergea exact pe urmele lui Prozorovski.
Astfel, referindu-se la ordinul acestuia din 2 august 1809, Bagration reamintea
lui Kuşnikov că «acţiunile militare de pe malul drept al Dunării» ... au
făcut ca« multe familii creştine dintre supuşii Porţii să fie luate în captivitate
de oştile noastre ». Acestea urmau să fie aşezate în Moldova, Valahia şi mai
ales în Basarabia. 4 Cunoaştem, pe baza documentelor păstrate, ce s-a petrecut
cu familiile din cele trei sate dobrogene din apropierea Tulcei - Nicoliţel,
1 /(oKyMeHmbl

u MameţuaAbl,

p. 47; vezi

şi

Arh. St. Buc., Mss. 63,

r. 1

V.

a Bagralion se referea la Atanasie Nekovici şi Ivan Zambin, de a căror misiune

luilse

cunoştinţă.

1949, p. 94, 99.

Vezi

dispoziţiile

sale în

EazpamuoH 11 oy11ailcKux

.

a Ibidem, p. 99.
4

Ibidem, p. 92.
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KHR:J1Cecm11ax,

Chişinău

Teliţa şi Mănăstirea, trimise de generalul Zass la Galaţi. Potrivit dispoziţiilor
lui Kuşnikov, acestea trebuiau aşezate in Bugeac, dar nu prea aproape de
cetatea Izmailului. Divanul a trimis la Galaţi pe vornicul Hrisoverghi, care
a intrat in legătură cu refugiaţii, atunci cind dintre aceştia nu mai rămăseseră
decit 131 de familii. Hrisoverghi a procedat ca de obicei şi anume: acele
familii care aveau rude sau cunoscuţi in diferite sate sau oraşe din Moldova
şi Ţara Romînească urmau să fie aşezate pe lingă acestea. Hotărlri noi urmau
să se ia doar pentru acele familii care nu se găseau tn această situaţie. Ca de
obicei insă, toţi cei din prima categorie şi-au găsit şi singuri locul de aşezare.
La întrebarea vornicului, nici una din cele 131 de familii rămase nu mai aveau
rude in Principate şi toţi şi-au manifestat dorinţa de a se aşeza chiar pe malul
Dunării, la Reni, unde au şi fost trimise fiind date in grija ispravnicilor
de acolo 1 •
Bagration era hotărit insă ca toate familiile bulgare şi tn general creştine
din dreapta Dunării să fie aşezate provizoriu la răsărit de Prut pentru a fi
trimise apoi tn gubernia Kersonului 2 • ln această privinţă scrisese ducelui
de Richelieu inştiinţîndu-1 ca pentru detalii să se adreseze lui Kuşnikov.
Campania din Dobrogea s-a desfăşurat in mod rapid. La 18 august Bagration ocupase Măcinul şi Hirşova, iar la începutul lui septembrie alungase
oştile turceşti din toată Dobrogea asediind Silistra. Cu toate acestea, epidemiile,
lipsa de alimente şi furaje, faptul că in mare parte populaţia fusese silită
de oştile turceşti să se retragă sau să se ascundă prin păduri, l-au silit pe Bagration să-şi retragă trupele pentru iernat tn Ţara Rominească. O dată cu ele
au trecut pe malul sting al Dunării numeroase familii din satele bulgare. De
organizarea acestor treceri s-a ocupat însuşi Koronelli. Astfel, într-o scrisoare
a sa către Kuşnikov, datată « 16/28 oct. 1809 pe drum spre cetatea Htrşovii »,
el arată că locuitorii satelor Kuzgun, Rasevat ş. a. din jurul lor au fost trecuţi
cu bărcile pe malul sting al Dunării, fiind aşezaţi chiar in satele romtneşti
de pe mal de căpitanii Liubobratici şi Samburski, care i-au însoţit. Alţi
refugiaţi au trecut în Moldova şi Koronelli ii ruga pe Kuşnikov, ca acesta să
intervină pe lingă Divanuri pentru ca noii veniţi să nu intimpine greutăţi din
partea autorităţilor romineşti. 3 Alţi bulgari s-au aşezat pe moşiile mtnăstirilor
Dealul şi Radu Vodă şi pe altele tn satele Socarici, Jigălia, Hindău şi Piatra
din judeţul Telorman ', ca şi prin toate celelalte judeţe de pe marginea
Dunării.
Deşi

potrivit înţelegerii dintre Kuşnikov şi ducele de Richelieu, ultimul
a trimis pentru aducerea familiilor bulgare pe Zeia Nestorov, starostele
coloniilor bulgare din gubernia Kersonului, care avea şi banii necesari pentru
trans_port, acest lucru nu s-a putut face «din cauza timpului rece de toamnă ».
ln martie 1810, contele Kamenski, care preluase comanda lui Bagration, a permis însă tuturor celor veniţi de peste Dunăre şi care « se aşezaseră
temporar in satele cele mai apropiate de fluviu din Valahia, Moldova şi
Basarabia » ca să rămină in aceste locuinţe provizorii pînă la toamnă, cind
urmau să plece pentru aşezarea lor definitivă, fie in Bugeac, fie in gubernia
Vezi raportul către Kuşnikov în EazpamuoH .. . , p. 92.
O afirma Kutuzov în oct. 1811 . . . ~ in anul 1809 Bagration ... a hotărit
ca pe toţi bulgarii care au trecut sau trec încoace să-i trimită ln gubernia Kersonului,
J(oKyMeHm1>1 u MamepuaA1>1, p. 15.
3
EazpamuoH .• „ p. 110.
4
V. A. URECHIA, op. cit„ p. 712.
1

1

3 - c. 11
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Kersonului. Deplasarea era amtnată pentru ca bulgarii să-şi facă semănăturile
de primăvară şi să se asigure de alimentele necesare pentru drum şi pentru
primele luni ale stabilirii lor tn noile locuinţe.
Deşi contele Kamenski era de acord cu plecarea emigranţilor tn gubernia Kersonului, deşi preşedintele Divanurilor Krasno-Milaşevici ceruse
aceasta şi dăduse dispoziţiile necesare, Zela NestofO'v s-a tnapoiat la
Kerson fără a-şi fi putut îndeplini misiunea. ln acest fel, emigranţii au rămas
tn Principate.
Numărul familiilor ce au trecut în Ţara Rominească odată cu retragerea
lui Bagration este azi uşor de precizat pe bază documentară. Danilevski tn
lucrarea sa indică cifra de 3000 de familii 1 • Konobeev precizează pe baza
afirmaţiei lui Bagration că au fost 13.000 de inşi, duclnd cu ei circa 20.000
capete de vite, refugiaţii primind un mare sprijin din partea armatelor ruse,
care le-a dat alimente şi i-a ajutat să-şi facă bordeie pentru iernat 2 •
Attt strbii ctt şi bulgarii aşezaţi in Oltenia de la începutul războiului şi
pină in anul 1809 s-au bucurat de privilegii. Deşi, după obicei, toţi străinii
care se aşezau in ţară cu oi şi vite mari plăteau oierit şi văcărit, iar banul
Craiovei Barbu Văcărescu ti supusese la această dare, emigranţii n-au voit
să-l plătească şi s-au plins generalului Bagration. La ordinul acestuia, la 18
noembrie 1809, Divanul, i-a scutit, dind poruncă să li se întoarcă «toţi acei
bani ce le va fi luat, pină la un ban » S-a dovedit însă că niciunul dintre
<1 sirbi » nu apucase să plătească această dare 8 • Abia in iulie 1812 Divanul a
revenit şi a hotărtt ca bulgarii şi sîrbii aşezaţi înainte de război să plătească
oeritul ca şi pămtntenii '·
Nici bulgarii care se aşezaseră în satele de lîngă Dunăre din Ţara Romînească nu plăteau proprietarilor de moşii dijme, ba deschideau fără ştirea
acestora ctrciumi vînzînd vin şi rachiu 6 •
Cum era şi firesc, la începutul războiului şi în primii doi ani ai acestuia,
au trecut la nord de Dunăre in primul rînd acei bulgari care aveau o brumă
de avere, sau care în urma lichidării vechilor lor gospodării aveau ceva bani
sau mai ales vite. Neplătind dări şi fiind pricepuţi in negoţ, ei şi-au putut
înjgheba gospodării despre care, trei ani mai tirziu, in mai 1812, Krasno-Milaşevici scria următoarele: <c ••• cu toate că generalul Bagration a interzis bulgarilor să facă comerţ. . . cei care s-au aşezat anterior anului 181 O de această
parte a Dunării au reuşit să-şi facă case, să-şi cumpere pămînt, să-şi facă
grădini şi vii şi prin diferite meserii şi negoţ să-şi consolideze situaţia astfel,
incit azi ei pot fi consideraţi bogaţi comparativ cu băştinaşii care sînt săraci
şi

ruinaţi

1>.

Atît din această cauză, cit şi pentru a-i sili să plece de bună voie în sudul
Rusiei, generalul Komnino, vicepreşedintele Divanului, intenţiona să-i supună
în 1811, la plata tuturor dărilor pe care le plăteau localnicii 6 •
1
MIHAILOVSKI - DANILE\'SKI, OnucaHue mype!JKou 11oiiHbl 1806-1812 u„
Petrograd, 1843, I, p. 207.
1 KONOBEEV, op. cit„ p. 236-'i' şi notele 135, 136.
3 Corespondenţa cu generalul Engelhardt la V. A. URECHIA, op. cit„ p. 'i09-711;
vezi şi Arh. St. Buc„ Mss. l\r. 61, f. 3\J v; Mss. nr. 62, f. 7, Mss. Nr. 63, f. 1 v.
' ROMANSKI, op. cit„ p. 23.
6 Plingerile minăstirii Dealul ş. a. l-au determinat pe Bagration să hotărască interzicerea deschiderii circiumilor şi a vinzării băuturilor spirtoase de elitre blijenarii bulgari.
Urechia, op. cit„ p. 713; .[(oKyMeHmbl u Mame~a.nbl, p. 52.
6 Raportul lui Krasno-Milaşevici elitre Kutuzov în .[(oK.'VMeHmbl u Mamepua.nbl, p. 52.
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Cu totul alta era în anul 1811 situaţia romînilor şi ţiganilor fugiţi la sud
de Dunăre înaintea războiului şi care, auzind de ordinele date de Bagration
sau Kamenski, potrivit cărora toţi cei ce vor trece la nord de fluviu <c vor fi
aşezaţi pe pămînturi libere » şi că « nu vor mai depinde de Divanuri şi de vechii
lor stăpîni », se întorseseră in ţară împreună cu băjenarii. Ei au fost readuşi în
vechea lor situaţie şi regretau adînc că s-au lăsat înşelaţi şi s-au întors, căci
• asuprirea Divanurilor şi a boierilor ii tnspăimintă mai mult decit însăşi
stăpinirea turcească » 1 •
A treia etapă importantă a trecerii populaţiei bulgare la nord de Dunăre
a început in anul 1810, odată cu ofensiva generalului Kamenski. Operaţiile
militare reluate in primăvara acestui an au continuat pină la mijlocul lunii
Octombrie şi in acest timp au fost cucerite toate cetăţile turcetti de pe Dunăre.
Ctnd armatele ruseşti s-au apropiat de Razgrad, ţăranii bulgari din satul Arnautkioi şi din alte sate s-au răsculat. Aproape întreaga Bulgarie de nord a fost
golită de trupele turceşti, ruşii cucerind Tirnova, Plevna, Loveci şi Sevlievo,
Dar şi de astă dată, odată cu venirea iernii, operaţiile militare au fost sistate
şi armatele ruseşti s-au retras din nou in Ţara-Rominească. Odată cu ele
au trecut la nord de Dunăre numeroase familii din satele şi oraşele Bulgariei.
In primul rînd au plecat aceia care se ridicaseră cu armele şi ajutaseră armatele ruseşti, adică ţăranii din jurul oraşului Razgrad. De altfel, încă din iunie,
cind izbucnise aci răscoala, generalul Kamenski se adresase acestora prevenindu-i în felul următor: « Şi chiar dacă aceste locuri în care vă găsiţi acum
ar rămine in miinile turcilor, soarta voastră nu ar fi mai puţin fericită. Malul
stîng al Dunării este pentru creştini un adăpost sigur. Veniţi şi aşezaţi-vă
printre noi: păminturi fertile vă aşteaptă şi naţiunea frăţească vă întinde
bratele» 2 •
' Intr-adevăr, bulgarii din jurul Razgradului, din satul Arnautkioi şi
altele au trecut în ţara Romînească 3 • Unii dintre aceşti bulgari s-au aşezat,
după cum arată documentele turceşti ' şi cele romîneşti, la Buzău. Meseriaşii
şi micii negustori şi-au găsit loc printre tovarăşii lor din breslele oraşului,
pe cînd ţăranii şi-au întins grădinile lor în partea de nord-est a oraşului în suburbiile Gtrlaşi şi Broşteni 1'.
Bulgarii din regiunile Plevna, Loveci şi Sevlievo au trecut la nord de Dunăre
o dată cu retragerea armatelor generalului Voronţov. Unii dintre ei s-au
aşezat « temporar »la Zimnicea 8 cu toate că generalul Kamenski dăduse dispoziţii ca toţi bulgarii să fie mutaţi în Rusia, afară de cei din jurul Razgradului, care se puteau aşeza în interiorul Ţării Romîneşti 7 • Cele mai multe aşe
zări de la Zimnicea provin însă din Şiştovul vecin şi ele datează din vara şi
toamna anului 1810. Cu toate că moşia Zimnicea era a lui Constantin lpsilanti, generalul Stetter, vicepreşedintele Divanului, a considerat-o drept bas
turcesc la fel cu cele de la Turnu, Brăila sau Giurgiu şi a propus-o spre vtnzare
..

1

Ibidem, p. 22, raportul secret al lui Koronelli către Kutuzov; Pentru ţiganii

fug1ţ1 în ţara turcească, reveniţi în Vlaşca şi readuşi inapoi, vezi Arh. St. Buc. Mss. 63, f. 9v,

KONOBEEY, op. cit„ p. 251.
Ibidem, p. 257.
' Documentele turceşti indică vreo 2000 de oameni. Unii dintre ei ar fi trecut ln
Moldova, la Iaşi. Vezi iJoKyMeHmu 3a 6uzapcKama ucmopuR, III, p. 51-2.
6
B. IORGULESCU, DicJionarul geografic, statistic şi economic al jude/ului Buzău,
Bucureşti, 1892, p. 101, 121, 199.
8
KONOBEEV, op. cit„ p. 258.
7
Ibidem, p. 358.
:1
3
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Bulgarii din Şiştov, care s-au aşezat aci după arderea oraşului (1810),
bordeie 2 , ar fi voit să o cumpere. Divanul orinduise însă un inginer
care le fixase locul şi le arătase <c unde şi in ce chip să-şi sistisească oraşul »,
care urma să se numească <c Noul Siştov » 3 • Cea mai mare parte a şiştovenilor
s-au aşezat în satul Mavrodin ', de unde mai tirziu au plecat înfiinţînd oraşul
Alexandria 6
Alţi bulgari s-au aşezat în satele din judeţul Ialomiţa, unde <c Catagrafia
Eparhiei Ungrovlahiei » din septembrie 1810 nota că în satul Fundul Crăşa
nilor, pe lingă cele 20 de case ale vechilor locuitori, mai sint încă 15 case
(82) locuitori) ale unor băjenari acum veniţi ». La fel <c străini băjănari » (93
locuitori) sint semnalaţi în satul Mănăstirea Slobozia lui Enache. ln satul
Pisculeşti, pe liagă cele 31 de case cu 140 locuitori (romJni), se notează încă
48 de case (194 locuitori) <c băjenari, sătenii cei din cimp » (care-şi făcuseră
casele ln cimp la marginea Pisculeştilor ». ln sflrşit, la Lăteni se notează: <c La
acest sat au fugit toţi poporani săteni şi sint nişte băjenari din ţara turcească,
care sînt gata a fugi, de aceia nu s-au scris» 8 • Desigur alţii se vor fi aşezat
prin satele din Ilfov, alături de conaţionalii stabiliţi anterior, sau ln judeţele
Vlaşca, Teleorman, Prahova, Olt, ca şi in toate judeţele din Oltenia. După
propria lor mărturisire, bulgarii din regiunea Oreahovo, şi anume din satele
Beala Slatina, Kruşovene şi Dolni Dăbnik, au trecut peste Dunăre şi s-au aşezat
ln satele Deveselu, Stoeneşti şi Fintinele, de lingă Caracal. Tot in anul 1810
s-au aşezat in satul Boanta din acelaş judeţ în satele Deveselu, Stoeneşti
şi Fintinele, de lingă Caracal. Tot în anul 1810 s-au aşezat ln satul Boanta din
acelaş judeţ bulgari veniţi din Lom Palanka 7 •
După catagrafia din 1810, mai sus amintită, satele ce aveau aşezări bulgare
ln judeţul Ilfov erau: Glina, Bragadiru de jos, Chirnogi, Dărvari, Băleani,
Odăile, Cioroglrla şi Bragadiru de sus, toate în plasa Sabarului; Căţelu, Bră
neşti, Fundulea, unde şi preotul era bulgar, Boşneag, Mtnăstirea, Spanţov
şi Dodeşti, toate tn plasa Mostiştei. ln judeţul Prahova, ln afară de Ploeşti,
bulgarii se stabiliseră la Tirşor, in Vlaşca în satele Pielea şi Găşteşti, tn Teleorman la Flntinele etc 8 • Tot documentar sint menţionaţi bulgarii care se aşe
zaseră - după toată probabilitatea in 1810 - pe moşiile Gruiul şi Hereşti 9 •
în 1811

1•

făclndu-şi

V. A. URECHIA, op. cit., p. 713.
8e făcuseră «publicaţii în toată ţara şi aici în politie ... pentru cei ce vor voi
să ia în vinzare la Giurgiu şi Zimnicea ce se zice« Novoe Siştov •şi Turnu, prăvălii turceşti
şi hanuri, moşii, vînzare de carne, bălp de pesce ... " Divanul afirmind că Zimnicea era
moşia
lui Ipsilanti, cercetările urmau. Vezi V. A. l'RECHIA, op. cil., XI,
p. 628-631.
3 V. A. URECHIA, op. cit., p. 712; ROMANSKI, op. cit., p. H.
4 Despre siştovenii
aşezaţi la Mavrodin şi care aveau tlrg o dată pe săptămină,
vinerea, vezi V. A. URECHIA, op. cil., XI, p. 791.
& Datele documentare sînt confirmate şi
de memoriile lui K. Dimitrov: ~ In
anul 1810, cind oştile ruseşti au trecut dincoace de Dunăre, tot oraşul Siştov a fugit ln
Rorolnia stabilindu-se ln satul Mavrodin •· Vezi G. P. HRISTOV, C1JU114011 11 MUHa.11omo
(86-1877), Sviştov, (1936), p. 39. Oraşul avea în această vreme peste 20.000 de
locuitori.
8 Vezi catagrafia publicată de ROMANSKI, EMzapume •• • , p. 13.
7 ST. R~MANSKI EMZapcKomo uace.11eHue oKo.110 2paoa KapaKa.11 ln « MaKe.QoHCIOl
Ilpeme.r111, Sofia, IX, 1935, Nr. 3-~. p. 83-89.
8 Vezi ROMANSKI, Ewuapume •• •, p. 9-1~.
'u Ibidem, p. 17. Veniseră şi clerici sau mirenii care se calugăriseră. (Mai ales la
schiturile M-rii Cernica în care erau destui călugări bulgari din Tlrnova, Plevna, Sofia
ş.a. stabiliţi aci de la finele sec. XVIII. Acad. R.P.R. Mss. CMXVII, f. 377, 379.
1

1
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Pentru toţi aceştia contele Kamenski intervenise la Divan cerind ca
numai cei săraci şi ruinaţi să fie scutiţi de dări pină la o nouă dispoziţie 1 •
La începutul lunii august 1810 ducele de Richelieu a dat ordin consilierului Karpov să plece tn Moldova, nu numai cu aceeaşi misiune pe care n-o
putuse împlini tn 1809 Zeia Nestorov, ci pentru a lua toate măsurile ca şi
bulgarii de la sud de Dunăre să fie convinşi a se stabili în regiunea Novorosiisk. De la Iaşi Karpov a trecut în Ţara Romînească şi apoi la Silistra.
Dar încercările sale au rămas zadarnice, deoarece nici bulgarii din Ţara
Romînească, din sudul Moldovei sau de peste Dunăre nu doreau să se aşeze
tn gubernia Kersonului 2 •
ln raportul său către ducele de Richelieu Karpov arăta şi cauzele acestui
refuz. In primul rînd, bulgarii refugiaţi în Ţara Romtnească erau siguri că
oştile ruseşti vor elibera întreaga Bulgarie şi că în curind se vor întoarce
la vechile lor gospodării. De aceea nici nu voiau să asculte pe cei care ii
îndemnau să plece în Rusia, mai ales acum cind se vorbea de sftrşitul războiului.
ln al doilea rînd, bulgarii, << fiind oameni simpli şi inculţi şi avînd multe prejudecăţi » se lăsau lesne influenţaţi de diverşi oameni, care le băgau în cap
ideile cele mai false şi mai duşmănoase faţă de situaţia din Novorosiisk. Deşi
la început li s-ar fi acordat privilegii, mai tîrziu satele în care vieţuiau puteau
fi dăruite unor boieri şi unor mtnăstiri iar «feciorii sau nepoţii lor vor ajunge
să fie robi ».
Cu toate acestea, Karpov n-a renunţat la misiunea sa şi, după mai multe
consfătuiri cu Krasno-Milaşevici şi cu generalul Kamenski, au ajuns la concluzia că bulgarii trebuiau mutaţi neapărat la Kerson 3 • Potrivit acestei
hotăriri toţi bulgarii ce trecuseră la nord de Dunăre, cu excepţia celor din
Şiştov, Razgrad şi Arnautkioi trebuiau să plece in ianuarie 1811 în regiunea
Novorosiisk, ispravnicii şi armata rusă dind ajutorul necesar. Din documentele
cunoscute nu putem afla numărul familiilor bulgare care au plecat din Ţara
Romînească. E sigur că transportarea lor s-a făcut odată cu venirea primăverii,
cu căruţele lor proprii sau cu acelea puse la dispoziţie de ispravnici şi cu fondurile alocate de ducele de Richelieu '· Trecerea bulgarilor in Rusia a fost
oprită - după toate probabilităţile pe la mijlocul lunii mai.
Este foarte probabil că atît Nekovici cit şi Sofronie au intervenit fără
succes la generalul Kamenski. Ei au găsit însă sprijin la generalul Kutuzov,
noul comandant al armatelor de la Dunăre. Konobeev a descoperit o scrisoare
a lui Sofronie din 16 mai 1811, către Kutuzov, prin care ti aducea la cunoştinţă
că funcţionarii locali au dat poruncă băjenarilor bulgari ce locuiau în satele
din apropierea Bucureştilor să se pregătească de plecare în sudul Rusiei.
«Bulgarii sînt foarte tulburaţi de această comunicare şi mi-au adus o jalbă
foarte înduioşătoare, prin care mă roagă să-i ajut în situaţia lor de azi » scria Sofronie. El ruga pe Kutuzov să dezmintă acest zvon «pentruca eu să
pot linişti familiile lor ... 3 Prin Koronelli, Kutuzov a dat nu numai răspunsuri
cu totul liniştitoare, dar a şi ordonat ca ultima coloană să fie imediat 'lprită 1 •

<c

1

Vezi raportul lui Krasno-:Milasevici ln J(oKyMeHmbl u MamepuaAbl, p. 48.
Kutuzov către Kozodavlev, în J(oKyMeHmbl u Mamepua.tlbl, p. 17.
Ibidem, p. 8 Karpov catre ducele de Richelieu.
4
Ibidem, p. 40. Aceşti bulgari s-au aşezat ln Bugeac în satele Beşghiaz şi
Kongaz, ln 1811. Vezi P. VON KOEPPEN, Die Bolgaren in Bessarabien, ... , in
• Bulletin de la Classe hist.-phil. de l'Acad. de St. Petersb. •, D. Petersbourg, 1854, p. 211.
11
KONOBEEV, op. cit., p. 260, nota 198.
2

3
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lntr-adevăr, căpitanul de stat major Borovski i-a ajuns din urmă şi 128
de familii bulgare au fost readuse în vechile lor locuinţe 1 •
O dată cu sosirea lui Kutuzov la Bucureşti începe a patra etapă a emigrării
bulgare la nord de Dunăre. Noul comandant intenţiona să ducă un război
defensiv, întărind linia Dunării, în care scop unele cetăţi turceşti ca Nicopol
sau Silistra trebuiau distruse. Această situaţie a determinat numeroase familii
bulgare din satele sau oraşele de pe lingă Dunăre, să treacă ln Ţara Romînească. Astfel bulgarii din jurul Rusciukului s-au adresat generalului Essen,
exprimindu-şi dorinţa de a trece la nord de Dunăre fapt pe care acest comandant l-a adus la cunoştinţa lui Kutuzov. Răspunztnd lui Essen, la 8 aprilie
1811, Kutuzov li cerea să incurajeze pe bulgarii ce şi-au exprimat asemenea
dorinţe, oferindu-le pentru aşezare ţinuturile fertile din jurul Odesei. Pentru
convingerea bulgarilor, Essen trebuia să recurgă la serviciile consilierului de
stat Karpov, care primise sarcina expresă de a se îngriji de mutarea bulgarilor
în această regiune şi căruia Kutuzov ii dăduse ordin să se prezinte generalului. Aşa cum raporta însă Essen şi bulgarii de aci au refuzat să plece tn acele
locuri îndepărtate. Toţi şi-au exprimat dorinţa de a trece îndată peste Dunăre
şi de a se aşeza mai ales în hasurile Giurgiu, Brăila, etc., ceeace Kutuzov
a aprobat 2 •
Comandantul suprem al oştilor ruseşti îşi dădea însă bine seama că
influenţa lui Karpov asupra ţăranilor bulgari nu putea fi prea mare, ultimul
putind să se îngrijească doar de organizarea deplasării acestei populaţii.
De aceea Essen trebuia să ctştige tn acelaş scop pe episcopul bulgar de la Rusciuk, asigurindu-1 că Kutuzov va interveni la ţarul Alexandru spre a-l recompensa pentru faptele sale. Dacă regiunea Odesei li se va părea prea îndepărtată,
atunci bulgarii puteau fi aşezaţi <c în regiunea cetăţilor de pe malul sting al
Dunării, unde aşezările lor nu vor depinde de Divanurile locale, ci vor fi puse
sub protecţia unor funcţionari ruşi. In primul rînd căutaţi să-i determinaţi
ca să se mute tn Rusia ... » - răspundea Kutuzov lui Essen 8 • Şi alţi generali
ruşi care comandau trupele de pe malul drept al Dunării adresau rapoarte
asemănătoare lui Kutuzov, care a dat acum ordinul ca bulgarii din jurul
Silistrei să fie mutaţi tn raiaua Brăilei, iar cei de pe lingă Nicopol în jurul
Turnului. Văzind aceste treceri ce aveau loc «în fiecare zi de pe malul drept
pe cel stîng, din cauza distrugerii oraşelor Nicopol şi Silistra », Kutuzov a
trecut la organizarea lor recurgind şi el la serviciile lui Koronelli, care a fost
numit la 24 aprilie 1811 «tutorele principal » al acestor bulgari.
Numirea lui Koronelli se datora faptului că acelaş consilier de stat, după
ce fusese iniţial folosit de Prozorovski pentru «partea diplomatică», începuse
încă din 1809 să se ocupe de mutarea bulgarilor de pe malul drept al Dunării
pe cel sting. Kutuzov ii dăduse sarcini precise şi anume: Koronelli avea să se
ocupe de toţi bulgarii care au venit de dincolo de Dunăre incepind din anul
1809. Cu excepţia celor veniţi din Şiştov, Razgrad şi Arnautkioi, ca şi acelora
de la Silistra şi Nicopol (care se mutaseră, chiar atunci în aprilie 1811, la
Brăila şi Turnu) <c precum ştiţi şi Dvs - afirma Kutuzov - sînt destinaţi
a fi mutaţi în regiunea Novorosiisk, sub supravegherea şi dispoziţiile lui
Karpov ... ».
1
1
8

KozodavJev către Kutuzov tn f1oKYMeHmr.z u Mamepua.11r.z, p. 12.
Ibidem, p. 18.
Kutuzov către Essen, în M. H. KymyJoB, C6. ,l1oK., III, Moscova, 1952, p. 314.
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Trecerea Dunării trebuia să se facă sub supravegherea generalului Voinov,
care se afla la Slobozia, ca şi a comandanţilor de unităţi din Turnu şi Giurgiu.
Conducătorii grupurilor de familii care treceau Dunărea urmau să primească
îndată o dovadă semnată de Kutuzov, ln care se confirmau promisiunile
verbale ale aceluiaşi referitoare la organizarea şi avantajele pe care le vor
primi emigranţii şi care se vor arăta mai jos.
Peste două zile, la 26aprilie1811, Kutuzov preciza şi ln scris acele avantaje
făgăduite noilor veniţi şi care aveau să întărească şi mai mult emigrarea bulgarilor la nord de Dunăre. ln acest important document, Kutuzov acorda «celor
de aceeaşi credinţă cu noi ... care trec de bună voie de pe malul drept pe cel
ating al Dunării ... dreptul de a fi liberi de orice taxe şi dări timp de trei ani •
- termen care s-ar mai putea prelungi apoi - şi care începea o dată cu
aşezarea lor pe partea stingă a Dunării, in acele locuri pe care şi le vor alege
singuri şi unde se vor rezerva pămlnturi libere pentru stabilirea lor. Se preciza
că băjenarii nu vor depinde de « Divanurile locale ale principatelor•, ci vor
fi puşi sub autoritatea unor ofiţeri ruşi. ln încheiere Kutuzov lşi exprima
speranţa că « popoarele de aceeaşi credinţă cu noi, afllnd de aceste privilegii
se vor grăbi să se unească cu compatrioţii lor ce se află deja aci» 1 •
Din documentele păstrate se vede că ln aprilie-mai 1811 situaţia bulgarilor de pe malul drept al Dunării nu era de loc sigură, că unităţi mărunte
turceşti se apropiau de fluviu şi că unii dintre bulgarii care ar fi dorit să-l
treacă erau împiedicaţi de aceste unităţi. De aceea, la 20 mai 1811, doi fruntaşi
bulgari din cei abia veniţi in Ţara Rominească « au dorit ei lnşişi să meargă
peste Dunăre cu cei 250 bulgari înarmaţi din neamul bulgarilor 2, ca să cheme
de acolo şi pe ceilalţi compatrioţi ai lor urgisiţi de turci ». Lingă satul Selera
au fost atacaţi şi siliţi să se retragă, fiind urmăriţi plnă la Turtucaia, unde
trupele ruseşti i-au ajutat să respingă pe turci şi să revină pe malul ating.
ln acelaşi raport Kutuzov arăta împăratului « cu cită bucurie bulgarii de peste
Dunăre ... se grăbesc să treacă sub sceptrul lui» 3 •
Această grabă de care vorbea Kutuzov a sporit din cauza operaţiilor
militare din vara şi toamna anului 1811, care s-au desfăşurat pe malurile
Dunării - bătălia de la sud de Rusciuk (22 iunie), operaţiile de la Calafat,
Vidin, trecerea Dunării de către marele vizir (29 august), trecerea Dunării
pe la Petroşani de către generalul Markov (1 oct.) etc. Toate acestea au determinat emigrări masive. Astfel, numai la retragerea lui Kutuzov de la Rusciuk
au trecut la Giurgiu 635 de familii " şi pină la încheierea păcii numărul refugiaţilor s-a ridicat la 3 OOO de familii 6 • Cea mai mare parte a acestor băjenari a
rămas provizoriu in Ţara Rominească.
ln rapoartele sale către miniştrii ţarişti, Kutuzov arăta motivele care
l-au determinat să oprească mutarea forţată a bulgarilor ln gubernia Kersonului. ln primul rind bulgarii şi-ar fi putut pierde încrederea ln Rusia. Or
la o eventuală trecere a Dunării de către armatele ruseşti ajutorul acestora
nu putea fi neglijat. Kutuzov sublinia că deşi « numărul celor care au trecut
recent în acest an dincoace şi care trec zilnic la noi de peste Dunăre este foarte
N. DUBROVIN, op. cit., p. 300. Documentul a fost reprodus şi în alte lucrări.
Se referă la «oastea bulgară t formată din emigranţi (6onrapcKoe aeMcKoe eoHcKo).
: Raportul lui Kutuzov în J(oKYM.eHmbl u .~mepua,1bl, p. 387.
MIHAILOVSKI-DANILEVSKI, op. cit., II, p. 182.
1
V. N. ZLATARSKI, lloAUmu1tecKama po11R Ha CorfipoHUR Bpa1taHcKu, în I'oi). Ha Gorj.
YHuBepcumem, Hcm.-rfiiu. rfiaKy,1mem, XIX, 3, Sofia, 1293, p. 63.
1
1
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mare », la retragerea oştilor ruseşti la nordul fluviului, « voi putea lua măsuri
pentru mutarea unui număr considerabil de colonişti&.
ln al doilea rind, bulgarii care au rămas pe malul drept al Dunării trebuiau
să se convingă de avantajele emigrării şi mai ales de faptul că nu erau siliţi
să plece in regiuni îndepărtate. 1n sflrşit, Kutuzov, care era convins de necesitatea ca bulgarii să plece - mai curînd sau mai tirziu - în sudul Rusiei,
a propus lui Karpov alte două mijloace pentru atingerea scopului lor comun.
Consilierul trebuia să convingă pe ciţiva oameni mai bătrlni, să-l însoţească
la Kerson şi să vadă cu ochii lor situaţia înfloritoare a aşezărilor bulgare din
sudul Rusiei. O altă soluţie era aducerea citorva bulgari de la Kerson care să
viziteze aşezările bulgare din Ţara Romlnească sau chiar satele de peste
Dunăre, pentru a-şi convinge conaţionalii.
Deocamdată însă majoritatea băjenarilor s-a aşezat in primul rtnd ln
toate satele în care se stabiliseră conaţionalii lor, veniţi mai înainte şi ln special
ln 1810. Cei mai mulţi au poposit tot ln judeţele de la Dunăre, căutlnd să
rămlnă cit mai aproape de fluviu. O cerere a Divanului Ţării Romineşti către
generalul Stetter, arăta că, diind prin cele mai multe sate ale ţării strbi (bulgari)
risipiţi » era bine să se facă o catagrafie a lor 1 • Alte documente li menţionează
pe cei din Oltenia, din judeţele Romanaţi şi Dolj 2 ca şi din celelalte judeţe 3 •
La fel, în satele din judeţul Teleorman «ce sînt pe marginea bălţii»"· Alţii
îngroaşă numărul celor aşezaţi la Zimnicea 6 , pe moşiile învecinate cu acest
tirg, ca şi pe moşia Odivoaia ce aparţinea spitalului Pantelimon 8 , în satele
din judeţul Vlaşca 7 , ca Parai pani 8 , Daia 8 , Flăminda 10 sau chiar la Giurgiu 11 ,
pe moşia minăstirii Colţea din satul Lichireşti - judeţul Ialomiţa 12 , ca şi tn
satele Giormăneşti 13 , Ciocăneşti şi Bogata u sau Călăraşi 16 din acelaş judeţ,
în judeţul Ilfov, mai ales in satele care aveau deja populaţie bulgară. Astfel,
alături de satul Chirnogi se adaugă acum satul Chirnogii streini, unde «au
venit sîrbii ... de au făcut sat lingă satul lor» 18 • Sau tot pe acea moşie «vreo
70 de familii strbi băjenari, alăturea cu satul Stupinele » 17 • De asemenea, la
Dudeşti Cioplea 18 la Chiajna 18 veniţi mai ales din părţile Rusciukului
sau la Epureşti (după cercetări personale). Cei veniţi in primăvara anului
1811 ar fi trebuit să se aşeze «pe pămtnturile necultivate ale proprietarilor
1

V. A. URECHIA, op. cit., p. 571.
V. A. URECHIA, op. cit., p. 572 (29 noembrie 1811).
3 Ibidem, p. 713, 715; ROMANSKI, op. cit., Doc. Nr. 11.
'V. A. URECHIA, op. cit„ p. 688, 717. Vezi şi ACAD. R.P.R.
Mss. 357, loc. cit.
6 ROMAJ\ SKI, op. cit„ Doc. 6, 7.
8
Din iulie 1811, V. A. URECHIA, op. cit„ p. 703.
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Ibidem, p. 71lt, 717; ROMANSKI, op. cit., Doc. l'ir. 14.
8 ARH. ST. BUC„ Mss. 66, f. 239.
8 Ibidem, f. 202.
lO Ibidem, r. 201 V.
11 Ibidem, f. 130, 240.
13 V. A. URECHIA, op. cit„ p. 714-715; RO:\IA~SKI, op. cit„ Doc. :Nr. 8, 9.
1s ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 103.
u Ibidem, f. 126, 212 v.
u Ibidem, f. 241.
11 Ibidem, f. 211.
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Ibidem, f. 106.
18 ROMANSKI. op. cit., p. 350-352.
18 Z. IUFFU, ln legătură cu. sistemul fonetic al graiu.lui bulgar din comuna Chiajna,
în ~Romanoslavica•, VII, Buc. 1963, p, H.8-tt.9.
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privaţi şi

ale mănăstirilor» 1 • Numărul lor mare, ca şi alte cauze, au făcut însă
ca unii dintre ei să nu găsească astfel de « păminturi libere », cerute de
Kutuzov Divanului Ţării Romîneşti, şi să se aşeze pe diferite moşii.
Este foarte probabil că acea catagrafie, amintită mai sus, nu s-a făcut.
Totuşi un alt document ne ajută să facem o oarecare apreciere a situaţiei
băjenarilor. In iulie 1812, Divanul, care silise prin ispravnici pe băjenari să
plătească oieritul, se vede nevoit să ia măsuri mai severe. Nu se plătise oieritul
pentru peste 99.000 de oi ale băjenarilor aşezaţi în 7 judeţe ale Ţării Romîneşti
şi anume: pentru 2 220 de oi in judeţul Slam Rimnic, 1567 - în Brăila, 1375 in Saac, 1606 - în Prahova, 12.565 - in Ilfov, 40.000 - în Vlaşca
(în 5 sate întregi) şi 40.000 - in Teleorman (in 9 sate) 2 • Aceasta ne arată pe de
o parte că băjenarii s-au stabilit nu numai în judeţele de la Dunăre, unde bine
înţeles se aşezaseră cei mai mulţi, ci şi ln alte judeţe cum erau Prahova, Slam
Rimnic, Saac, Dîmboviţa şi altele 3 • Tot de acum datează o parte din aşezările
bulgare din satul Puntea de Greci (Dîmboviţa), băjenarii stabiliţi aici fiind
originari din Oreahovo, Plevna, Tirnovo, - după mărturia bătrînului Ion
Păun, zis Cimpoerul, din acelaş sat, dată în vara anului 1962.
Alţii s-au aşezat, aşa cum am văzut mai sus, pe fostele hasuri turceşti
din jurul Severinului, Turnului, Giurgiului sau Brăilei, formînd <( colonii
speciale», după organizarea sugerată de Kutuzov. Potrivit dispoziţiilor acestuia,
pe fostele hasuri turceşti şi pe păminturile nelucrate ale unor boieri sau
minăstiri trebuiau să ia fiinţă astfel de colonii formate din mai multe sate,
nu prea depărtate unele de altele, şi care urmau să fie puse sub autoritatea unor
pristavi, numiţi dintre ofiţerii ruşi, care, fie din cauza rănilor, fie din alte cauze,
nu mai puteau să ia parte la război.
Koronelli urma să elaboreze instrucţiuni pentru aceşti pristavi privind
întreaga organizare a noilor aşezări, instrucţiuni care trebuiau să fie apropiate
de obiceiurile şi de viaţa pe care o duseseră coloniştii în patrie. Deoarece
Koronelli cunoştea prea puţin aceste obiceiuri, Kutuzov i-a propus să alcă
tuiască un comitet ', din care trebuiau să facă parte episcopul Sofronie de
Vraţa, fostul episcop al Silistrei, Kiril, căruia i se permisese să se stabilească
la Bucureşti, precum şi fostul episcop catolic de Nicopol, care se afla
deasemenea in Ţara Rominească, ultimul urmind să fie consultat numai în ceea
ce privea pe bulgarii catolici. Toate aceste instrucţiuni trebuiau aprobate de
Kutuzov.
Din documentele cunoscute pină acum nu avem nici o atestare că acest
comitet ar fi luat fiinţă şi ar fi lucrat in mod efectiv, după cum nu cunoaştem
acele (( instrucţiuni » pe care ar fi trebuit să le elaboreze. Ceea ce arată atit
documentele ruseşti, cit şi cele romineşti, este faptul că aceste colonii au luat
fiinţă nu numai pe teritoriile hasurilor turceşti, ci aproape pe tot ţărmul
stlng al Dunării. Cunoaştem de asemenea numele multor pristavi, precum şi
dispoziţiile date de Koronelli că aceştia se vor supune in mod exclusiv directivelor sale, neavind a asculta în nici o privinţă de ispravnicii locali sau de
1

Kymy308 11 3aOyHiJUcKux KHll:HCecmaax, Chişinău, 195~, p. 87.
V. A. URECHIA, op. cit., p. 528-529.
De exemplu, în jud. Dimboviţa. Bibi. Acad. R.P.R. Mss. 357 f. 155 v.
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Acest comitet preconizat pentru organizarea aşezărilor bulgare din Ţara Rominească a fost socotit în mod greşit de către istoricul burghez Pastuhov drept un guvern
bulgar provizoriu. Vezi PASTUHOV, op. cit., p. 607, KONOBEEV, op. cit., p. 257.
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Divan, faţă de care erau total independenţi. Deoarece se considera că bulgarii
s-au aşezat pe pămlnturi « libere », ei erau scutiţi, potrivit dispoziţiilor lui
Kutuzov, de orice fel de impozite şi ca urmare ispravnicii, sau ori care alte
autorităţi locale, nu trebuiau lăsaţi să pătrundă in aceste aşezări. Doar pentru
problemele legate de ajutorarea coloniştilor, Koronelli trebuia să se adreseze
vicepreşedintelui Divanului, raportind în acelaşi timp şi lui Kutuzov orice
cerere făcută 1 • Astfel de pristavi au fost la Turnu Severin Liubobratici 2 ,
ln alte părţi ale Olteniei căpitanul de rezervă Koronelli, în satele din jurul
Bucureştiului Atanasie Nekovici, in fosta raia a Giurgiului căpitanul Karavia 3 ,
la Daia şi în oraş la Giurgiu« Vasile căpitan ce se află orinduit asupra bulgarilor de Ex. sa G. Koronelli » 4 şi «Enache căpitan ce este asupra sirbilor
de acolo din Giurgiu » 6 ; în judeţul Ialomiţa fusese numit arhivarul de colegiu
Makedonski 8 ; in jud. Ilfov, la Chirnogi şi Stupinele «doi căpitani ce sint
peste acei sirbi anume Dumitru şi Andronache » 7 • ln Bugeac pristav era
rotmistrul Gripara, după cum la Galaţi şi Brăila fusese numit căpitanul
Logofăt 8 • Este foarte probabil ca o astfel de funcţie să fi îndeplinit şi Vatikioti,
mai ales că, aşa după cum se vede din numele celor de mai sus, mulţi dintre
pristavi erau aleşi dintre actuali sau foştii «volintiri ».
Aceşti pristavi au funcţionat plnă la încheierea păcii, deşi la finele lunii
martie 1812 autoritatea lor era aproape total diminuată. De unde în anul 1811
erau independenţi de Divan, la 29 martie 1812 ultimul dădea porunci «în
toate judeţele ţării către ofiţerii ce sînt orînduiţi asupra sîrbilor », pentru ca
aceştia să plătească vama 9 •
Mulţimea acestor băjenari a făcut ca aşezarea lor să întlmpine destule
greutăţi. Astfel, la mijlocul lunii noiembrie 1811, un raport al lui Koronelli
către Kutuzov menţiona următoarele: « coloniştii de peste Dunăre, fără
a avea pînă in prezent pămînturi libere, se află azi risipiţi prin Ţara Romînească, Moldova şi Basarabia şi pentru a se hrăni, acei care au ceva bani
sint nevoiţi a-şi alege aşezarea provizorie pe pămînturile boierilor, mănăsti
rilor şi statului, plătind pentru aceasta proprietarilor şi arendaşilor impozite
grele tn bani şi altele după cum li s-a impus. Alţi colonişti însă, fiind săraci,
umblă dintr-un loc într-altul pentru a găsi hrana de care au nevoie. Iar coloniştii din unele sate aşezate pe Dunăre s-au împrăştiat in interiorul ţării, astfel
incit tutorele principal nu are o cunoştinţă sigură despre locul stabilirii lor & 10.
Kutuzov însuşi atrăgea atenţia lui Krasno-Milaşevici, arătindu-i această
situaţie şi subliniind faptul că ea putea duce « la lipsă de încredere faţă de noi »
şi la faptul că nimeni « din cei ce locuiesc in ţinuturile turceşti. . . nu vor

1
Vezi ordinul lui Kutuzov către Koronelli în culegerea M. H. KymyJoa. III,
Moscova, 1952, p. 377; vezi raportul lui Kutuzov în JloKyMeHmbl u Mamepua.nbl, p. 2,
1
Mai tirziu acesta a Cost mutat în Teleorman, în plăşile Oltului de jos, a Marginii
şi a Călmăţuiului. ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 233 v.
3
N. I. KAZAKOV, op. cit., p. 62.
~ ARH. ST. BUC. Mss. 66, C. 170, 202.
fi Ibidem, f. 2fo0.
6
KAZAKOV, op. cit., p. 62. Arh. St. Buc. Mss. 66, f. 118; URECHI A, op. cit,.
p. 713.
7 ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 211.
8 KAZAKOV, op. cit., p. 62.
8 ARH. ST. BUC., Mss. 66, f. 202 v.
10 .f1oKyMeHmbl u Mamepuanbl, p. 1fo, 23.
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mai dori să se mute aci•> 1 • Tot din această cauză a răspîndirii lor, nu se
puteau face liste pentru a se cunoaşte cu precizie numărul lor 2 •
Kutuzov a acordat o mare atenţie emigranţilor. Pentru a veni in ajutorul
.acestor băjenari săraci el a aprobat în iulie 1811 propunerile lui Koronelli
pentru înfiinţarea unor rezerve de cereale prin următoarele mijloace: băjenarii
care se aşezaseră pe păminturile nelucrate ale mănăstirilor şi le semănaseră,
nu vor preda acestora a zecea parte din recoltă, ci o vor depune pentru crearea
fondului de rezervă; de asemenea cei care insămînţaseră păminturile nelucrate
ale proprietarilor urmau să dea acestora numai jumătate din a zecea parte,
iar cealaltă jumătate trebuia să se depună la fondul de rezervă. Aprobind
.această măsură, Kutuzov o aducea la cunoştinţă exarhului Gavriil, subliniind că ea a fost luată numai pentru un singur an şi că nu va afecta <lecit
păminturile lucrate de colonişti care « pină la venirea lor erau pustii. . . şi
nu aduceau nici un venit nici mănăstirilor şi nici proprietarilor •> 3 •
Pe de altă parte, aşezarea lor pe păminturile unor proprietari şi a unor
minăstiri şi nesocotirea privilegiilor acestora, ce aducea după sine mari pier<ieri materiale, au dat naştere unor numeroase plîngeri adresate Divanului.
Astfel, în iunie 1811, arendaşii moşiei Zimnicea se plîngeau că bulgarii stabiliţi
pe acea moşie le-au inchis circiumile şi aducîndu-şi buţile lor cu vin şi rachiu,
le pricinuiesc pagube'· La fel în iulie 1811, paharnicul Ştefan Belu, epitropul
minăstirii Colţea reclama Divanului că băjenarii bulgari, veniţi din jurul
Silistrei, s-au aşezat pe moşia acelei minăstiri de la Lichireşti, unde nesocotesc
.drepturile arendaşilor Dan postelnic şi Ştefan căpitan 6 • Alte plîngeri din septembrie 1811 arată că bulgarii aşezaţi in satele Gruiul şi Hereşti din judeţul
Ilfov « in silnicie s-au pus de au cosit fin. . . cît şi la bucatele ce au făcut să
arată cu împotrivire nevrind să dea dijmă după obicei şi pravilele pămîntului,
nici din vin şi nici din bucate ... »a. De asemenea Divanul arată generalului
Steter că «un Petcul ce se numeşte pre sine-şi volintir, in silnicie ... au făcut
pe moşia Chirnogii din sud Ilfov circiumă in care vinde vin şi rachiu ... •> iar
<iacă i-au zis de ce vinde ... «el a întins puşca asupră-i 1>. ln schimb cei 100
.de cazaci ai colonelului Grekov, <(nu făceau supărare ... nimănui» 7 • Situaţii
.asemănătoare erau la Bogata, Ciocăneşti şi in alte locuri 8 •
Toate aceste fapte ale băjenarilor sînt explicabile, atit prin concepţia
.acestora despre păminturile pe care se aşezaseră, cît şi ·prin situaţia ce li se
<:rease de către generalii ruşi. ln primul rind, aceştia din urmă considerau pe
drept cuvint ca «teritorii otomane» toate hasurile din jurul cetăţilor turceşti
<ie la Dunăre, Turnu, Giurgiu, Brăila etc. De aceea in anul 1811 ele au şi fost
vindute la mezat, putind fi cumpărate de oricine 9 • O dată cu acestea însă
1

Ibidem, p. 30, în febr. 1812.
Ibidem, p. 3ft.
3
Vezi )10KyMeHm1>1 u MamepuaJtbl„ Doc. ~r. 5, p. 11-12.
4
ROMANSKI, op. cit„ Doc. Nr. 7; V. A. URECHIA, op. cit„ p. 713.
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Ibidem, p. 715; ROMANSKI, op. cit„ Doc. 8, 9.
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Ibidem.
7
ARH. ST. BUC„ Mss. 66, f. 106.
8
Ibidem, f. 126, 211, 212.
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.
Vezi dispoziţiile lui Kutuzov date Divanului pentru vinderea prăvăliilor
-ş1 hanurilor din Zimnicea, Turnu, Giurgiu, etc. ARH. ST. BUC. Mss„ 63, f. 58
verso. Pentru vînzarea arendei bălţilor din raiaua Brăilei vezi V. A. URECHIA, op. cit„
p. 573.
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se pun greşit ln vînzare şi pămînturile care nu fuseseră hasuri turceşti cum
este moşia Zimnicea, proprietatea lui Constantin I psilanti, sau unele moşii
ale mănăstirii Pantelimon ca Odivoaia, moşia Lichireşti din jud. Ialomiţa
a mănăstirii şi spitalului Colţea ş.a. Divanul protestează şi arată că acestea erau
moşii mănăstireşti şi boiereşti, iar nu hasuri turceşti. Cercetările care se fac 1
întirzie, dar plnă atunci bulgarii se stabilesc pe aceste moşii. De altfel, băjenarii
nu făceau nici o deosebire intre teritoriile de la nord şi cele de la sud de Dunăre,
socotindu-le ca teritorii otomane eliberate de armata rusă. Ei susţin aceasta
şi ln faţa ispravnicilor de judeţe. Astfel băjenarii aşezaţi la Chirnogi, ca şi ln
alte sate de pe lingă balta Greaca (care era de fapt a mănăstirii şi spitalului
Pantelimon), spuneau ispravnicilor că <c ••• excelenţa sa gheneral Zat (Zass)
le-au dăruit balta aceasta să fie a lor »2 •
De asemenea Petre Canuş se pllngea Divanului că, avind pe moşia Giormăneşti (Ialomiţa) un prival de peşte, « doi sirbi anume Gheorghe i Sava ce
se află tilmaci pe lingă Ex. sa ghinărar Inţov ... după rugăciunea ce au făcut
către Ex. sa i-au hărăzit vînzarea peştelui de pe acea moşie 3 •
Comandanţii trupelor ruseşti, care erau în aceste judeţe de pe marginea
Dunării, i-au aşezat aci pe bulgari, pe de o parte pentru că aceştia nu voiau
să plece mai departe, iar pe de alta pentru că socoteau că stabilirea lor aci
era cu totul temporară, urmind ca la prima împrejurare favorabilă să fie
trimişi ln sudul Rusiei unde ii aşteptau locuinţe gata pregătite. De altfel
însuşi Koronelli explică situaţia cit se poate de clar. Deşi bulgarii trebuiau
aşezaţi pe păminturile libere, aceştia aveau nevoie de hrană şi de toate cele
necesare pentru a fi instalaţi aci, iar păminturile care se dădeau de stat fiind
libere, dar pustiite, nu le puneau la dispoziţie posibilitatea de a-şi satisface
nevoile lor. De aceea s-au aşezat printre locuitorii de baştină. lnşişi proprietarii îi invitau să se aşeze pe pămînturile lor 4 •
O dată cu venirea lui Kutuzov la comanda armatelor de la Dunăre
situaţia se schimbă total. Considerînd, pe de o parte, că păminturile «libere »
vor putea cuprinde pe toţi emigranţii şi dorind, pe de altă parte, să incurajeze
trecerea Dunării de către bulgari, el a dat lui Koronelli cunoscutele înştiinţări.
acordînd totodată băjenarilor privilegiile arătate mai sus. Aceste privilegii
au fost considerate de către bulgari ca fiind valabile pe tot întinsul ţării, care
după cum considerau ei, fusese în întregime pămînt turcesc eliberat acum de
armata rusă, care putea dispune de el după voie.
Alături de plingerile arătate mai sus, s-au păstrat şi altele asemănătoare,
nu numai din anul 1811, pe care le lăsăm însă la o parte, pentru a încheia
cu una din ele, care aduce elemente noi şi foarte importante.
La 3 noiembrie Divanul arăta generalului Komnino pagubele ce le-au
adus băjenarii spitalului săracilor bolnavi al mănăstirii Pantelimon. Pe
moşia acestuia de la Chirnogi, bulgarii făceau negoţ « cu scaun de măcelărie.
1

V. A. URECHIA, op. cit., p. 629-630.
Ibidem, p. 697.
J ARH. ST. BUC.
Mss. 66, f. 103. La fel făceau şi ~ sirbii • aşezaţi în satele
Cio('ăneşti şi Bogata (ale minăstirii Antim şi Mărgineni) ... • zicînd că le-au poruncit
un ofiţer ('e au trecut pe acolo ca aşa să urmeze ... D Aceeaşi situaţie este şi pe moşiile
mănăstirilor Dealul şi Radu Vodă din Ialomiţa unde bulgarii erau apăraţi- de •un ofiţer
anume Makedonski • şi . . . •acum în puterea acelui ofiţer să împotrivesc ... ».
2

(f. 118, 126)
4

,aoKyMeHmbl u Mamepua11bl,

p. 67.

44
https://biblioteca-digitala.ro

şi cu băcănii şi cîrciumii pe moşia spitalului », neplătind vamă pe peşte sau
chiar tncasind-o ei de la alţii etc. Divanul arată (( că după porunca ce este dată
de Excelenţa sa glavnoe comanda (adică de generalul Kutuzov), au a fi apăraţi
numai de dijmă şi de clacă », dar « nu sint slobozi să se amestece in drepturile
moşiei pe care lăcuesc » 1 •
Interpretarea pe care o dădea Divanul privilegiului acordat băjenarilor
de către Kutuzov la 16 aprilie este de mare importanţă pentru lămurirea
declaraţiei acestuia referitoare la « ocBo6o>«AeHHe oT BCJIKHX 3CMCKHX no,l(aTeii
H nomnrnocreii ... »
Pină la această dată nici dispoziţia lui Kutuzov şi nici cele cu mult mai
vagi date de predecesorii săi nu fuseseră precizate în norme concrete, Divanul
neavînd nici un interes să publice aceste măsuri, care ar fi micşorat veniturile
clasei exploatatoare. Kutuzov precizase încă în septembrie 1811, la o întrebare
a lui Krasno-Milaşevici, cum trebuie interpretată dispoziţia sa din 26 aprilie
şi anume să fie scutiţi de acele dări care se plătesc Vistieriei şi de acele dări
fixate de Divan şi nu de celelalte ca zeciuiala şi toate obligaţiile pe care după
obiceiul locului le are orice om care nu posedă pămîntul său propriu şi pe care
trebuie să le plătească sau să le execute in folosul proprietarului. . . (( Nu
aveau voie să vindă vin şi alte băuturi ... să se eschiveze de la plata vămii
pe mărfuri ... să-şi însuşească semănăturile făcute de alţii, fineţele şi vitele ... »2
Am văzut mai sus că atit feldmareşalul Prozorovski cit şi generalii
Kamenski şi Bagration au dat unele indicaţii Divanului referitoare la anumite
scutiri de dări ce ar fi trebuit acordate bulgarilor. Nu avem insă documente
romineşti care să arate cu precizie dacă aceste măsuri s-au aplicat şi de care
anume dări au fost scutiţi bulgarii. Singurele documente care arată această
situaţie sint acelea din anul 1809, care se referă la bulgarii şi sirbii din
Oltenia. Deşi mai înainte străinii plăteau (( oeritul şi văcăritul străinilor după
ponturi», generalul Bagration prin porunci severe a dispus ca băjenarii «care
au trecut într-acele judeţe cu oi şi vite mari ... să nu se supere cituşi de puţin
de darea oeritului sau văcăritului. . . ci doar catagrafie să facă. . . ca să
ştie şi Vistieria cită sumă de bani să scadă pe dumnealor boerii cumpărători
ai acestui huzmet ... »a.
De altfel, aşa cum se vede din documente, băjenarii afară de cei din
Oltenia, n-au fost scutiţi de niciun fel de dări, in anul 1810 plătind dijmăritul "·
O dată cu dispoziţia dată de Kutuzov la 26 aprilie, băjenarii nu mai
plătesc nu numai dijmăritul, ci nici un fel de dări. Astfel, in 1811 băjenarii
nu vor să plătească vinăriciul, oieritul sau văcăritul, fumăritul etc. 6 , iar arendaşii de impozite necunoscind scutirea acordată de generalul Kutuzov păgu
besc sume mari pentru care se pling Divanului s. Văzind această situaţie sudiţii
nu vor să mai plătească nici ei dijmăritul decit pe jumătate. Sirbii şi bulgarii
aşezaţi cu mult înaintea războiului in Oltenia, afirmă că şi ei sînt băjenari 7 •

1
1

V. A. URECHIA, op. cit., p. 716; ROMANSKI, op. cit., p. 19, Doc. Nr. 12.
J(oKyMeHmbl u Mamepua11bl, p. 1~, 50.
V. A. URECHIA, op. cit., p. 710.
' Ibidem, p. 571. Vezi şi ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 118, 126.
6
Vezi ROMANSKI, Euzapume .. ., p. 18-23; V. A. URECHIA, op. cit.,
p. 572, 57~.
8
Vornicul Manolache pierdea numai în Oltenia peste 50.000 de taleri. Vezi
ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 220 v.
7
V. A. URECHIA, op. cit., p. 716-7; vezi şi ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 126.
3
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afară de aceasta, localnicii se dau şi ei drept băjenari şi nu vor să mai

plătească. Locuind in aceleaşi aşezări cu localnicii şi avind aceleaşi interese,
băjenarii ii apără pe aceştia, ascunzindu-i printre ei şi nelăsind să pătrundă
in sat organele fiscului, (( zicind că aşa este porunca Ex. sale gheneralului
Koronel » 1 • Astfel, pentru judeţele Ialomiţa şi Teleorman, Divanul cerea «a se
face îndreptare pentru satele de la bălţi din jud. Ialomiţa, care sint amestecate
cu sirbi, că nu îngăduieşte pe slujbaşi a căuta huzmetul ofiţerul şi cu cazacii
cei orinduiţi de Excelenţa sa gheneral Coronet (Koronelli) ... iar pentru judeţul
Ialomiţa şi Teleorman să nu să zătignească slujbaşii, căci cu această pricină ...
pe lingă sîrbi să păgubeşte şi de la păminteni ce sint amestecaţi cu sirbii ... »2 •
La Paraipani (Vlaşca) <( sătenii mălureni (romini şi bulgari) nu i-au îngăduit
să intre în sat, ba i-au şi bătut », iar cind i-au chemat ispravnicii la judecată
<(au stat cu împotrivire şi la trimişii isprăvniceşti zicind că ei pă maioru din
Giurgiu îl au ispravnic şi stăpin. . . care le-au dat poruncă ca pe oricare din
slujbaşii pămînteni vor vedea prin satele lor, să dea cu ciomegele într-inşii
şi să nu-i îngăduiască a intra în sat nicidăcum » 3 •
Solidaritatea de clasă dintre băjenarii fugiţi de sub exploatarea otomană
şi a rlerului grecesc, atit de aspră la sud de Dunăre, şi ţăranii romini nu mai
puţin asupriţi de stăpînii de moşii din Ţara Romînească, s-a manifestat cel mai

puternic şi cel mai masiv sub această formă. ln mai 1812 Krasno-Milaşevici,
referindu-se la situaţia din acel an, ca şi din anii trecuţi, a băjenarilor, raporta
lui Kutuzov: <(Emigranţii, veniţi de peste Dunăre, cu ajutorul conducătorilor
ce li s-au numit, ascund intre ei pe locuitorii de baştină ai acestei ţări şi chiar
pe birnici, cu scopul de a-i scăpa pe aceştia din urmă de plata dărilor către
stat şi de împlinirea obligaţiilor lor ... ». Ei pot face aceasta, datorită faptului
că aşezările bulgare nu depind de autorităţile ţării. Deşi Kutuzov luase măsuri
în arest sens şi cu toate că (( 779 de familii fuseseră readuse la vechea lor
situaţie» (de birnici), Krasno-Milaşevici afirma că «şi astăzi încă sint mulţi
dintre birnici » care profită de aceste avantaje. In afară de aceasta, localnicii
se strecurau printre colonişti pentru a vinde vin şi altele ((fără a plăti vină
riciul sau alte dări ... ». Astfel, în august 1811, fiind în conflict cu nişte ţărani,
Petre Canuş a dovedit prin judecată că o baltă, anume Zadna, era proprietatea sa. Atunci ţăranii ((au luat în ajutorul lor pă nişte sîrbi şi i-au pus la
cale de au vinat peşte într-acea baltă»'· La fel ·tn martie 1812, nişte ţărani
datornici din satele Crov şi Bratia s-au ascuns la bulgarii aşezaţi in satul
Flăminda (Vlaşca) 6.
Krasno-Milaşevici arată că această ascundere a localnicilor de către
băjenari a luat proporţii atit de mari, incit <( numărul birnicilor scade din oră
în oră », iar restul birnicilor, care trebuie să plătească din ce in ce mai mult,
sint siliţi să se ascundă prin păduri sau să fugă peste hotare - in Austria,
din care cauză numărul celor ce plătesc biruri scade şi mai mult. Prin aceasta
însă nu suferă numai Vistieria ţării, ci ((însăşi satisfacerea nevoilor armatei
ruse », în a cărei aprovizionare <( se simt greutăţi şi piedici ce dau mereu naş
tere la încurcături şi nereguli » toate acestea provenind din independenţa

ARH. ST. BUC. Mss. 66, f. 202, 220 v.
Divanul către generalul Stetter-29 august 1811,
op. cit., p. 571.
3 ARH. ST. BUC., Mss. 66, f. 239.
4 ARH. ST. BUC., Mss. 66, f. 121-122.
6 ARIL ST. BUC., Mss. 66, f. 101 v.
1

2
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aşezărilor bulgare faţă de autorităţile ţării şi din faptul că aceste aşezări
« sînt apărate zelos şi peste măsură de pristavii lor». Din această cauză
generalul Komnino propusese lui Kutuzov ca băjenarii - măcar cei veniţi
de la 1810 încoace - să nu se mai bucure de nici un fel de privilegii, ci să
fie trecuţi în rîndul birnicilor - fapt pe care Kutuzov nu l-a aprobat 1 . Şi
ţiganii unor boieri din Bucureşti se ascunseseră la bulgarii din Giurgiu. Cînd
a venit mumbaşirul să-i aducă înapoi, acesta n-a putut executa porunca
« din pricina unui Enache căpitan ce este asupra sirhilor de acolo », care au pus
« pă ţigani de l-au şi bătut » 2 • Kutuzov însuşi lua măsuri pentru ca pristavii
să nu permită ascunderea printre colonişti a ţăranilor localnici ce voiau să
•
scape de plata dărilor 8 •
O altă formă sub care s-a manifestat solidaritatea de clasă dintre băjenari,
fie ei bulgari, sîrhi sau alţii, şi băştinaşi era aceea a cererii unor anumite avantaje de care însă se bucurau mai mult localnicii decît noii veniţi. Aşa erau
de exemplu acele <c găzduiri » şi cazări de trupe în trecere, obligaţie însoţită
de mari pagube pentru ţărani şi de care ei se pltngeau adesea. Krasno-Milaşevici arată, in acelaşi raport al său către Kutuzov, că băjenarii veniţi de dincolo de Dunăre <c cer scutirea caselor lor de găzduire », dar in acele sate « cea
mai mare parte a locuitorilor o reprezintă băştinaşii şi dacă se va satisface
această dorinţă a celor dintîi (a băjenarilor), atunci şi aceştia din urmă
(localnici) nu vor mai da găzduiri 1> 4 •
ln sfirşit, aceste sate ale băjenarilor, în care autorităţile locale nu puteau
intra, au oferit cel mai sigur şi mai comod adăpost haiducilor romîni, bulgari
sau sîrhi. Din raportul spătarului Pantazoglu - afirmă Krasno-Milaşevici care primise <c sarcina urmăririi şi arestării hoţilor şi ttlharilor », se vedea că
dintre cei prinşi în anul 1811, unii erau bulgari şi sîrbi veniţi de pe celălalt
mal al Dunării; că aceşti <c Ulhari», după fiecare expediţie mai mare se retrăgeau
<1 pentru odihnă un timp oarecare în aceste sate, după care cutreerau iarăşi
Principatele » şi că «polcovnicii şi căpitanii spătăriei stnt împiedicaţi să facă
cercetări în satele bulgare, deoarece conducătorii acestora li se împotrivesc,
iar tilharii tşi găsesc acolo un adăpost sigur» 6 • Astfel, la 30 sept. 1811, Divanul
arăta generalului Stetter că în jud. Muscel s-au ivit <c 17 tilhari arnăuţi, sîrbi
şi romtni, care au jefuit casele unor polcovnici », dintre care unii <c fiind slujbaşi
dă dijmărit i-au luat şi taleri 200 din hanii dijmăritului ». Jaful a durat patru
ceasuri, stringîndu-se acolo trei sate, iar polcovnicii spătăriei, care erau prin
apropiere, n-au îndrăznit să intervină 8 •
De asemenea, în iulie 1812, în jud. Ialomiţa <c s-au ivit 12 Ulhari ... care
întrupindu-se şi cu alţi sîrhi tot de peste Dunăre ce să stăpînesc dă către ofiţer
Lahohratovici, comandir bulgarilor. . . şi luindu-să după dînşii i-au izgonit
pină au intrat în satele sîrheşti, unde acolo într-acele sate polcovnicului nu-i
este îngăduit dă a călca» ... 7 • In sfirşit, o solidaritate de clasă se vede şi intre

Vezi raportul lui V. Krasno-Milaşevici către Kutuzov, in JloKyMeHmM u
p. 51-52.
1
ARH. ST. BUC., Mss. 66, f. 240.
8
/lOKYMeHmbl u Mamepua.tibl, p. 33.
' /loKyMeHmbl u .Mamepua.tlbl, p. 51.
6
Ibidem, p. 53 .
• ARH. ST. BUC., Mss. 66, r. 140-140 V.
7
Ibidem, f. 233 v.-234. Vezi pentru alte cazuri r. 157 v., 170 ş. a.; Vezi şi ARH.
ST. BUC., Mss. 65, f. 104 (Barbu! şi Nicola slrbii, împreună cu romlnii Ion Burea,
Tudor Miclăuş, Moise Moga ş.a).
1

Mamepua.Abl,
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romlni şi fugarii din armata ţaristă ascunşi de către cei dintti. Atestările
documentare in această privinţă nu eînt puţine 1 •
Stratificarea de clasă din sinul emigraţiei bulgare din Ţara Romlnească
se reflectă foarte clar în documentele vremii. Astfel, attt ·bulgarii de la Piteşti,
menţionaţi mai sus, cit şi din alte oraşe ale ţării şi mai ales din Bucureşti,
făceau parte din aceia pe care un document ii arată ca « mulţi oameni foarte
bogaţi, care se ocupă de negoţ şi alţii care cumpără pămlnturi şi vii, fac vin
şi-l vînd şi, prin urmare, au mijloace de a-şi consolida situaţia »2 • Aceasta
era burghezia bulgară, ln rlndul căreia nu intrau numai negustorii, dintre
care unii erau şi proprietari de pămlnturi şi vii, ci şi numeroşi meseriaşi
fugiţi ·din oraşe ca Nicopol, Şistov, Rusciuk, Turtucaia, Silistra, Plevna,
Loveci etc.
O stratificare se vede şi ln sinul emigraţiei ţărăneşti. Pe de o parte slnt
cei care, veniţi inainte de anul 1810, au reuşit să-şi facă case, să-şi cumpere
ceva pămint sau vii şi, prin meserii şi negoţ, să-şi indrepte situaţia, putind
fi consideraţi bogaţi faţă de băştinaşi, precum şi alţii, care au avut ceva
avere şi s-au aşezat pe pămînturile boierilor şi mănăstirilor unde plătesc dări
grele. In sflrşit se vorbeşte de cei săraci ce eint încă nomazi, umbllnd din
loc in loc.
Este uşor de înţeles că, in afară de acei ţărani, care fac parte din prima
categorie şi al căror număr a fost relativ mic, cei mai mulţi au căzut, mai
curlnd sau mai tirziu, sub exploatarea proprietarilor şi arendaşilor, aşa cum
afirma Koronelli sau generalul Ermolov 3 • De altfel, boierii ii <c invitau» să se
aşeze pe moşiile lor'· Fără îndoială, ei erau aceia care răspindeau printre băje
narii bulgari zvonurile răuvoitoare despre situaţia din sudul Rusiei, despre
care scria consilierul Karpov 5 • Exploatarea băjenarilor le-a adus probabil
venituri mari, mai ales după plecarea lui Kutuzov, cind privilegiul acordat
emigranţilor la 26 aprilie 1811 nu a mai fost luat în seamă. Aşa se explică
şi faptul că, în timpul războiului următor, unii dintre dînşii n-au pregetat
să trimită peste Dunăre, ba şi peste Balcani, agenţi care să ademenească şi
pe alţi bulgari «să se aşeze pe moşiile lor» 8 •
Proprietarii de pămînt nu erau însă singurii care căutau să tragă foloase
de pe urma băjenarilor. Cu toate scutirile de care se bucurau, chiar în timpul
lui Kutuzov, organele fiscului exercitau şi asupra lor aceleaşi abuzuri ca şi
asupra ţăranilor noştri, aşa cum o arată clar Koronelli 7 • Pe de altă parte,
însăşi burghezia bulgară, negustori şi proprietari, dintre care unii stabiliţi
mai înainte în Ţara Romînească, au profitat de situaţia grea a unora dintre
băjenari pe care i-au împrumutat cu bani, inglodindu-i în datorii. Nu trebuie
neglijat faptul că procesul de formare a burgheziei romineşti a antrenat tn
aceeaşi direcţie numeroase elemente balcanice, mai ales bulgare, după cum
destui erau aceia care îşi cumpăraseră titluri de boierie 8 de la domnitorii
1 ARH. ST. BUC., Mss. 63, f. 5, 23 v.; Mss. 65, f. 17 v., 45 v., 46 v., 47 v.,
56 v., Mss. 66, r. 93 V., 101 v., 109 v., 117.
2
Citat de KONOBEEV, op. cit., p. 259.
3 «Emigranţii veneau la mine şi mă rugau să-i apăr, deoarece boierii din Valahia
li persecută şi-i supun». Citat de KONOBEEV, op. l'it., p. 259.
' Raportul lui Koronelli în [(oKyMeHmw u Mamepua11w, p. 67.
& Vezi mai sus p. 47.
8 DR. IV. SELIMINSKI, în Eu611uomeKa [(p. H8. Ce11uMUHCKU, IX, Sofia, 1928, p. 80
7 Vezi doc. Nr. 11, ln [(oKyMeHm&l u Mamepua11w, p. 23.
8 BIBL. ACAD. R.P.R. Mss. 322, f. 159 v.
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care îşi cumpăraseră mari suprafeţe de pămlnt sau se îmbogăţiseră
prin luarea în antrepriză a diferitelor impozite, vămi, etc. In dorinţa lor de
îmbogăţire ei n-au ezitat să-şi exploateze compatrioţii 1, împreună cu boierimea
şi arendaşii mai mult sau mai puţin autohtoni. Cazul bulgarului Andrei Deşu,
care i-a înşelat pe băjenarii şiştoveni, vînzîndu-le o bucată de pămlnt pe care
apoi a alipit-o moşiei sale Brinceni, chiar dacă s-a petrecut ceva mai ttrziu,
nu este unic. Tot intre bulgari se găsesc destui care devin curînd uneltele
unor arendaşi, pină la urmă ajung ei înşişi arendaşi şi exploatează pe conaţio
nalii lor aşezaţi în diverse sate 2 •
In sfirşit, nu rareori chiar pristavii numiţi în satele bulgare de către
Koronelli, pe de o parte ii apărau pe bulgari de organele fiscului, iar pe de
alta făceau abuzuri însuşindu-şi sub diferite pretexte sume de bani de la băje
nari 3 • Alteori pristavii făceau cauză comună cu «tilharii » sîrbi. Astfel căpi
tanul Vasile, pristavul de la Giurgiu împărţise lucrurile şi banii cu cei ce se
ascundeau in acest oraş"· Alţii, cum era Vatikioti, făceau comerţ împreună
cu negustorii din Bucureşti şi, beneficiind de calitatea pe care o aveau, nu se
prezentau la judecata Divanului 5 •
Ceea ce unifica această ţărănime bulgară stratificată ca avere era dorinţa
de a căpăta pămînt pe care să-l lucreze în condiţii bune pentru acea scurtă
vreme cită mai putea fi plnă la eliberarea ţării lor de sub jugul otoman de
către armatele ruseşti. De aceea, privind emigrarea lor la nord de Dunăre
ca pe ceva cu totul temporar, voiau să se aşeze cit mai aproape de acest fluviu,
împotrivindu-se la orice indemn de a se stabili în interiorul Ţării Romineşti
sau mai ales plecării in locurile depărtate din sudul Rusiei. ln dorinţa lor de
a-şi vedea cit mai repede libere locurile natale, ei au dat ajutor armatelor ruseşti
mai ales prin participarea la acea « armată teritorială bulgară » formată din
ţărani băjenari.·

Cu totul alta era situaţia burgheziei bulgare - a negustorilor şi meseriaşilor înstăriţi. Dorinţele burgheziei bulgare şi-au găsit o formulare precisă
şi concisă in acea «Cerere » pe care, tn numele tuturor Sofronie a înaintat-o

lui Kutuzov. Deşi în studiul citat, Konobeev reproduce unele puncte ale ei,
a.cest document extrem de important n-a fost publicat pînă acum in întregime
şi deaceea il redăm mai jos în traducere romînească, după originalul ce se află
în arhivele de la Moscova:

1
. La 6 mai 1813, lui Hagi Ioan şiştovlău i se acordă dreptul «a ţinea liude cinci
oameni străini, aduşi din străinătate ... pentru a-i avea pentru ajutorul casei sale».
BIBL. ACAD. R.P.R. Mss. 357, f. 179 v.
1
Astfel într-o plingere a ţăranilor din satul Ore:i:i din judeţul Ialomiţa se vorbeşte
de T~nase strbul şi Bucur sirbul şi Gheorghe, care nu sint •vechi lăcuitori ai
satului.•. ci nişte « iabangii t, unul din ei fiind chiar circiumarul arendaşului de anul trecut
al moş1e1. Din act se vede că aceşti noi veniţi o fac pe vechilii satului, cerind a lua moşia
in arendă, dar de fapt sint uneltele unor arendaşi. ARH. ST. BUC. Mss. 90,

f. 152-153.

8
. ln raportul lui Krasno-Milaşevici se vorbeşte despre • plingerile unor bulgari
lmp?tr1va acelor pristavi, care cer şi :i:eciuială şi alte dări puse pe pămint şi pe vite,
bani ~entru vin:i:area vinului, pentru vămi ... De aici re:i:ultă că nu de organele fiscului
sint e1 sărăciţi, precum afirmă Dl. Koronelli, ci de acei oameni care ii suprave~h~a:i:ă direct•· J(oKyMeHmbl u .Mamepua11M, p. 50. Despre abu:i:urile pristavului Gripara,
ibidem, p. 73.
' ARH. ST. BUC„ Mss. 66, f. 170.
6
Ibidem, f. 2U.
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Cerere din partea tuturor bulgarilor eare se afli aci
1. Să se acorde pentru aşezare şi construire de oraşe, teritorii pe ţărmul stîng al

fluviului

Dunărea,

în

stăpînire

de veci, începînd de la Turnu, Zimnicea, Slobozia, Giurgiu,

Brăila, Galaţi şi pretutindeni unde vor dori a se strămuta, hotărnicindu-se pămînt
îndestulător pentru agricultură, fineţe, viticultură, cultivare de pomi fructiferi sau pentru
mătase şi unde să crească animale şi să facă diferite fabrici şi uzine.
2. Să fie scutiţi timp de zece ani de orice dări către stat, nu numai bulgarii ce s-au
strămutat acum pe ţărmul stîng al fluviului Dunărea, ci şi aceia, care aflînd de acordarea
acestor privilegii, vor dori a se strămuta. De asemenea şi acei bulgari, care, in diferite timpuri,
din cauza asupririi ~i tiraniei turceşti şi-au părăsit locurile părinte~ti şi s-au strămutat
în Moldova şi Valah1a, unde se află suh diferite supuşenii. Toţi aceştia care vor dori să se
aşeze lingă confraţii lor, vor fi primiţi şi ei in ob~te, bucurindu-se de drepturi egale.
3. In toate oraşele in care se vor aşeza, bisericile vor fi construite de către stat,
slujitorii acestora Ji tot clerul va fi din naţia lor, iar după moartea acestora îşi vor
alege ei înşişi pe ţii din aceiaşi naţiune.
(t. ln fiecare oraş va fi cite un medic, întreţinut împreună cu ajutoarele sale de

stat.
5. ln Iiecare oraş se vor înfiinţa instanţe judecătoreşti, prin alegerea unor magistraţi
din sinul locuitorilor fruntaşi de aceeaşi naţiune. Judecătorii, secretarii şi funcţionarii de
cancelarie vor Ii plătiţi de stat.
6. ln fiecare oraş se va înfiinţa o şcoală pentru educarea tinerilor, învăţindu-se felurite limbi. Şcolile vor fi sub supravegherea magistraţilor, iar învăţătorii vor fi plătiţi
de către stat.
7. Oraşele vor fi scutite de aşezarea sau încartiruirea ostaşilor.
8. (Coloniştii) vor avea voie să facă comerţ in toate porturile imperiului rus şi în
cele străine, avind vasele lor proprii de comerţ şi avind drepturi egale cu negustorii ruşi.
Toate produsele lor pe care le vor aduce spre vînzare in Valahia, Moldova şi Rusia,
ca şi produsele valahe, moldoveneşti şi ruseşti ce se vor aduce pe teritoriile lor, vor fi
scutite de taxe. Mărfurile străine aduse de peste graniţă vor plăti o singură vamă, după
care se vor putea vinde liber, atit pe teritoriul lor, cit şi în Valahia, Moldova şi Rusia,
nemaiplătindu-se altă taxă in porturile sau oraşele ruseşti, deoarece aceasta s-a plătit
odată; mărfurile vor putea deci să fie încărcate şi aduse pe calea apei sau pe uscat în
Moldova sau Valahia. Nu se va îngădui ca guvernul Moldovei sau Valahiei sau boierii lor,
să se mai atingă de această naţiune ai cărei magistraţi vor depinde de guvernul rus.
9. Din această naţiune nu se vor lua oameni pentru slujbă (militară) fără voia lor.
Cine va voi să facă acest serviciu, va fi primit, urmind să fie eliberat fără nici o reţinere,
atunci cind nu va mai li capabil să-l îndeplinească.
10. Bălţile de pe malul sting al Dunării li se vor da în stăpînire veşnică, bucurindu-se şi mai departe de libertatea pescuitului pe acest fluviu.
11. Printre bulgarii ce se aşează aci, sînt familii care în patria lor, sub administraţia
turcească, s-au bucurat de titluri de nobleţe pe care le au şi acum şi care nu ar fi potrivit
să decadă, continuîndu-se linia străvechii nobilimi bulgare din generaţie ln generaţie.
12. Bulgarilor care s·au aşezat aici şi au sărăcit, să li se dea de către stat cite
o pereche de boi, şi cite o vacă, iar dacă e cazul şi o sumă de bani pentru a-şi clădi o casă
şi a-şi consolida situaţia materială.
13. ln oraşele şi satele lor, vinzarea vinului din struguri şi a vodcii de fructe să fie
permisă, atit cu amănuntul precum şi cu ridicata.
H. Armata rusă servind lui dumnezeu, să se anexeze imperiului rus şi ţărmul drept
al Dunării, iar bulgarii colonişti şi care posedă în patria lor pămînturi proprii sau moştenite
să aibă dreptul de a le stăpîni.
'15. Ovreii şi ereticii să nu aibă dreptul a veni să se aşeze aici şi să nu se amestece
şi să tulbure negoţul lor.
Pe original semnez eu, în asentimentul întregii obştii.
către

(ss) Sofronie, arhiereu al Bulgariei 1 •
1
Textul rusesc al acestui document se află in Arhiva Centrală Istorică Militară din
:Moscova (Fond. 9190, op. 165. Leg. 63, Dos. 18, f. 93-95), de unde mi-a fost trimis
în copie de tov. E. SEMEONOV..\, la rugămintea mea, şi pentru care îi aduc şi aici mulţu
mirile mele.
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Cererea lor reprezintă, aşa cum subliniază Konobeev 1 , programul burgheziei bulgare şi arată nivelul la care se ridicaseră concepţiile, precum şi aspiraţiile acesteia. La cererea de mai sus se pot adăuga şi alte documente. Unele
arată încercarea bulgarilor şiştoveni de a face in ţară o fabrică de testemel uri,
fapt pe care Divanul nu l-a încuviinţat, deoarece în hrisovul fabricii de la
Mărcuţa se arăta că o altă intreprindere similară nu putea fi înfiinţată <lecit
după trecerea unui termen de 15 ani de la crearea primei 2 • Şi mai semnificativă
este cererea lui Atanasie Nekovici, susţinută de Sofronie la generalul Kutuzov.
Nekovici cerea, pur şi simplu, ca generalul Kutuzov să-i dea pe malul Oltului, la
o distanţă de 15-20 verste de la vărsarea sa in Dunăre o întindere de pămînt
de 15 verste, unde sub îngrijirea sa se vor aşeza bulgari care vor cultiva
pămintul, vor face acolo mori etc. 3 • Este cit se poate de clar că Nekovici
devenea astfel proprietarul unei moşii pe care trebuiau să lucreze conaţionalii săi.

Kutuzov a manifestat destulă suspiciune faţă de asemenea cereri şi le-a
arătat - probabil prin Koronelli - că el nu avea dreptul să distribuie
păminturi tn Ţara Romînească, în care oştile ruseşti se aflau vremelnic.
Din toate aceste proiecte, ca şi din acordarea acelei scutiri de dări pe trei
ani, băjenarii bulgari n-au folosit aproape nimic. Doar in anul 1811 aceştia

nu au plătit dijmăritul, oeritul, văcăritul. ln 1812 aceste dări s-au reintrodus
şi pentru ei"·
*

*

Faptul că încă din primele luni ale anului 1812 privilegiile acordate băje
narilor erau serios ameninţate a determinat pe aceştia să reziste mai puţin
plecării lor in sudul Rusiei. Această deplasare, la care Kutuzov nu renunţase,
după cum se vedea şi din întinsul său raport in care justifica măsurile luate,
a început să fie pregătită încă din toamna anului 1811. Astfel, la 15 noiembrie
Koronelli ii prezenta un raport cu propuneri concrete pentru mutarea bulgarilor din Ţara Romtnească în Bugeac. Lectura atentă a acestor propuneri
arată că « tutorele principal » a fost puternic influenţat de cererile fruntaşilor
burgheziei bulgare, pe care voia să le realizeze tn noile aşezări, deoarece şi
el aminteşte de «fabrici şi uzine », de « vasele de comerţ » şi de negoţul ce
urmau să-l facă prin porturile ruseşti. Koronelli nu excludea insă din numărul
coloniştilor pe ţăranii romtni, care - fugiţi tn trecut peste Dunăre - se
r~î~t?arseră în ţară odată cu băjenarii, după cum nu înlătura nici pe ţigani
ŞI mCI pe cele citeva familii « de lege ebraică şi mahomedană », pe care burghezia
bulgară nu voia să le admită în obştea sa. Koronelli înfiinţase în sfirşit, « Comit~tul » care - cu excepţia a doi membri, dintre care unul era desigur Sofrorue - trebuia să însoţească pe băjenari în Bugeac. După propunerile sale,
ro~ul . acestui Comitet trebuia să fie secundar faţă de atribuţiile « tutorelui
prmc1pal », ultimul afllndu-se sub ordinul direct al lui Kutuzov. Koronelli
se temea insă ca nu cumva boierii să incerce să ascundă pe moşiile lor pe
băjenari şi de aceea sugera ca « oricine ar indrăzni să reţină pe colonişti, să
plătească pentru fiecare, indiferent de sex, o amendă de un gulden olandez
1
2

8

1

~- cit., p. 272 şi urm.

A. URECHIA, op. cit., p. 802-80~.
în lntregime de KO~OBEEV, op. cil., p. 278-279.
V. A. URECHIA, op. cit., p. 712. Textul la ROMANSKI, EMzapume ... , p. 23.
•

Publicată
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pe lună ». Operaţia mutăriii coloniştilor trebuia efectuată in primăvara anului
1812, incepîndu-se în martie şi terminindu-se în mai 1 •
Propunerile lui Koronelli au fost însuşite de către Kutuzov care le-a transmis lui Krasno-Milaşevici. La rlndul său, acesta a cerut pe de o parte tabele
nominale de colonişti, pentru a şti ce păminturi să le rezerve, iar pe de alta a
încercat - convins de intervenţiile insistente 2 ale ducelui de Richelieu - să-l
clştige pe Kutuzov pentru mutarea bulgarilor la Kerson. In acest scop el a
cerut generalului ca să-l trimită pe Koronelli la Iaşi pentru discutarea
problemei.
Se pare că pînă la urmă Koronelli a trecut de partea bulgarilor, deoarece
pe de o parte el trimitea la Iaşi pe ajutorul său - consilierul Bein - iar pe
de alta, la începutul lui martie 1812, in loc să înceapă deplasarea bulgarilor,
cerea lui Kutuzov să aprobe băjenarilor să-şi facă insămînţările de
primăvară.

La 12 aprilie 1812, Kutuzov dădea ordin lui Koronelli ca bulgarii şi sirbii
de peste Dunăre în Ţara Rominească să fie mutaţi imediat în Bugeac,
iar la 25 aprilie ultimul ii prezenta propunerile sale concrete în această privinţă.
Transportul celor săraci urma să se facă pe seama Vistieriei. Rămineau încă
tn Ţara Rominească aceia care nu-şi puteau vinde recoltele şi care ar fi venit
în Bugeac după strtngerea lor. Pentru ca localnicii să nu-i ascundă pe băjenari,
primii urmau să plătească cite trei lei pe zi de fiecare om ascuns, incepind
din ziua de 12 aprilie şi pină la descoperirea acestuia. Intreaga mutare trebuia
să se execute sub conducerea maiorului Zafirov 3 .
In orice caz chiar mutarea băjenarilor în Bugeac, care a început la sfîrşitul primăverii anului 1812 se desfăşura foarte anevoios, cu toate că noul
comandant, amiralul Ciceagov, a recurs in acest scop la ajutorul multor
persoane influente. Răspunzind amiralului, generalul Repninski, care trebuia
să se ocupe de această mutare, raporta şefului său o serie de greutăţi. Repninski recursese la ajutorul lui Sofronie. Dar - propunerea generalul - ar fi
bine ca «Ex. Voastră să invitaţi pe însuşi arhiereul bulgar» să se mute în
Bugeac, deoarece aceasta ar convinge pe mulţi conaţionali ai săi. Doar Sofronie
a fost acela căruia i se datora trecerea multor bulgari la nord de Dunăre, în
Valahia, unde « unele sate se opuneau să se mute ». Tot prin preoţi se intervenise şi pentru mutarea bulgarilor care se aflau «aşezaţi pe Siret»'·
Un ajutor efectiv în această operaţie l-a dat locotenentul Vatikioti. El a
convins pe fruntaşii celor trei mii de familii ce locuiau în colonia de la Călăraşi
de avantajele pe care le oferea aşezarea în Bugeac. Vatikioti cerea publicarea
unei înştiinţări care să arate toate acestea şi se obliga să însoţească o delegaţie
de bătrini, care să viziteze regiunea in care urmau să se aşeze 5 •
Ceea ce a grăbit trecerea in Bugeac a băjenarilor a fost dispoziţia lui
Ciceagov, potrivit căreia toţi băjenarii care se bucuraseră de scutirea acordată
de Kutuzov trebuiau să plătească acum nu numai dijma, ci şi cite o monetă de
am de fiecare familie 8 • Această măsură a avut ca rezultat pe de o parte grăbirea
trecerii în Bugeac, iar pe de alta dorinţa reîntoarcerii in patrie. Astfel unii
veniţi

1
2
3

~
5
8

Vezi raportul lui Koronelli ln f!oi.:y.11emnbl u J1::z•mp11a,1oi, p. 21-29.
Ibidem, p. 38-39.
Ibidem, p. 39-41.
Ibidem, p. 68, 69.
Ibidem p. 70.
Ordinul lui Ciceacov s-a dat la finele lui iulie, Ib,-dem, p. 73.
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băjenari

au refuzat să plătească aceşti bani, plîngindu-se funcţionarilor otomani.
La rîndul lor aceştia au arătat Divanului că potrivit tratatului de pace, bulgarii
nu erau datori să plătească nimic Vistieriei. Ba mai mult, Kehaia bei, care
se afla în ţară, se gîndea să reîntoarcă în regiunile Rusciuk şi Loveci circa
1500 de familii bulgare, care locuiau la Bucureşti, Piteşti şi Zimnicea şi care
ceruseră bilete ca să treacă dincolo.
Dacă generalul Ciceagov nu a renunţat la piaţa acestor bani, în schimb
nu obiecta nimic împotriva reîntoarcerii în patrie a acelor familii bulgare 1 •
lntr-adevăr supunerea la dijmărit, oierit şi celelalte dări a băjenarilor, a determinat pe mulţi să se gîndească la trecerea Dunării. Deşi tratatul de pace acorda
un termen mai scurt pentru aceste mutări, in mai 1813 problema nu era încă
definitiv soluţionată. Astfel, la 17 mai 1813, Ioan Vodă Caragea arăta ispravnicilor că <c sîrbii şi bulgarii ce au venit in vremea răzvrătirii cu lăcuinţa aci
în pămtntul ţării aduc multe supărări celorlalţi lăcuitori ». Pentru aceasta
« şi mai vîrtos ca să nu mai umble felurimi de turci ce se trimit de către aianii
după margini pentru <linşii şi fac multe zulumuri. . . şi pă lingă ei mâglisesc
atrage dă ceia parte şi chiar din lăcuitorii ţării, vă poruncim Domnia mea
că să faceţi cercetare şi ori cît sîrbi şi bulgari noi veţi dovedi in acel judeţ,
veniţi în vremea răzvrătirii trecutului război, să-i dăosăbiţi dintre birnicii
lăcuitori şi dintre ceilalţi sîrbi ce au fost veniţi cu lăcuinţa aci înaintea răz
boiului». Dintre cei dovediţi că au venit în perioada 1806-1812, aceia care
voiau să plece aveau învoirea Domniei cu condiţia ca ispravnicii să observe
cu stricteţe ca în numărul lor să nu se amestece « ori din lăcuitorii ţării sau
din sîrbii ce sint veniţi aici înaintea războiului» 2 •
ln iunie 1813 sultanul se adresa domnitorilor Caragea şi Calimachi, cerindu-le ca populaţia din regiunea Razgrad, din regiunile, oraşele şi satele de pe
malul drept al Dunării, <c toată trebuie să se reîntoarcă şi să revină la locurile
ei (vechi) », în care scop s-a trimis un funcţionar care să aducă la îndeplinire
respectiva poruncă. La mijlocul lui august 1813, sultanul arăta că s-a acordat
o amnistie generală: « porţile iertării sint deschise pentru acei ce cer indurare ».
Din aceste porunci se vede clar dorinţa exploatatorilor otomani de a recăpăta
această numeroasă forţă de muncă ce se afla acum tn Ţara Romînească şi
care, reîntoarsă la sud de Dunăre, trebuia să aducă acele regiuni în starea <c de
înflorire şi prosperitate în care s-au aflat înainte »3 • Şi din Bugeac se constată
reîntoarceri în Dobrogea, dar cazurile sînt destul de rare"·
Deşi băjenarii sperau ca pînă la urmă situaţia lor să se îmbunătăţească,
acest lucru nu s-a intimplat. Dar cu toate că din vara anului 1812 ispravnicii
începuseră să intre prin satele băjenarilor, iar pristavii lor primeau porunci
de la Divan 6 , la finele anului 1813 Caragea arăta că o mare parte dintre« strbi
şi bulgari nu şi-au plătit oieritul şi văcăritul străinilor » 6 • ln iulie 1814 procesul
reîntoarcerii peste Dunăre încetase aproape total şi chiar dintre aceia care
iniţial se pregătiseră să plece, unii acum se răzgindeau şi rămineau in ţară 7 •
ln domnia lui Caragea toţi băjenarii au fost supuşi la dări, acordtndu-se doar
1

2
3

4

5
6
7

Ibidem, p. ?3-74.
ACAD. R.P.R., Mss. 267, f. 41 verso.
l(oKy,11eHmu 3a 6aJUapcKama ucmap1111, III, p, 51, 52.
l(oKyMeHmbl u Mamepua.1bl, p. 102.
ARH. ST. BlJC„ :\lss. 66, f. 202 v.
BIBL. ACAD. R.P.R., :\lss. 267, f. 96.
Ibidem, C. 31 v.
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scutiri individuale 1, sau pentru mici grupuri de negustori 2 • ln cele din urmă,
tn 1815 situaţia se clarifică total. Astfel, la 15 ianuarie, Vistieria scria biv vei
căminarului Ştefan Bălăceanu, ispravnicul străinilor, că «după chibzuirea
ce s-au făcut către Athanasie Nekovici, deputatul sirbilor. . . s-au găsit cu
cuviinţă a se tmplini de la fiecare sîrb ce se află în 12 judeţe. . . cite
taleri doi »3 •
Trecerea băjenarilor în Bugeac s-a făcut încă din ultimile luni ale comandamentului lui Kutuzov şi, ca de obicei, ea a fost masivă atunci cînd oştile
ruseşti s-au retras din Ţara Romlnească. Aceasta se vede şi după aşezările
bulgare din Bugeac, care, în majoritatea lor, s-au întemeiat in această vreme.
ln încheiere, rămine de rezolvat o singură problemă, şi anume aceea referitoare la numărul populaţiei bulgare care a trecut la nord de Dunăre în timpul
acestui război. ln această privinţă trebuie subliniat faptul că in 1812, atunci
ctnd Kutuzov s-a hotărtt să treacă la mutarea băjenarilor in Bugeac, KrasnoMilaşevici a cerut lui Koronelli tabele nominale care să arate numărul acestora,
ca şi satele şi oraşele in care erau deocamdată aşezaţi. Răspunsul pe care l-a
dat Koronelli reflecta realitatea: băjenarii erau atit de risipiţi, incit nici el
singur nu mai putea oferi datele cerute. Din documente reiese totuşi că asemenea tabele s-au făcut 4 • De ele se amintea şi lui Ciceagov, care voia să ştie
numărul exact al băjenarilor care ar fi putut presta serviciul militar. Aceste
tabele, dacă mai există, trebuie căutate in aceeaşi arhivă istorică militară
de la Moscova, unde se află şi celelalte documente utilizate mai sus. Nu s-a
găsit de asemenea nici acea catagrafie de sirbi, rerută de Caragea în 1813,
in cazul in care s-a alcătuit, fapt puţin probabil, mai ales că mulţi dintre
băjenari se ascundeau încă de frica turcilor.
ln lipsa acestora avem însă o scrisoare a lui Kutuzov prin care se aduc
mulţumiri lui Koronelli pentru felul în care s-a achitat de insărcinările sale
tn legătură cu băjenarii. ln această scrisoare Kutuzov afirmă că au trecut
la nord de Dunăre «aproape 20.000 de familii » 5 • Această cifră se apropie de
acelea pe care Nekovici le declara in 1842 la Viena. Deşi trecuseră 30 de ani,
Nekovici, la cele două interogatorii ale sale a indicat întîi 20.000 şi apoi
15.000 de familii 6 • Este probabil că ultima cifră se apropie foarte mult de
adevăr şi Nekovici putea s-o ştie bine, deoarece el însuşi lucrase la acele tabele
amintite mai sus. Pe de altă parte, cam la aceleaşi cifre ajungem şi pe altă
1 BIBL.
ACAD. R.P.R., Mss. 357 ... Zaharia "'.\enovici, parte negustorească
de aci ... ii iertăm de rindul tuturor dăjdiilorVistieriei şi alte podvezi şi angarii ... scutit
de vinărici i dijmărit ... (C. 1li v). La Cel pentru Stanciu abagiu (f. 119 v), Dumitru
Rusciuklăn (C. 1:!1), Petre sin Anghel Sişlovlău (f. 1 :W), Ignatie sirbul Rusciuklău
(f. 14:!) etc.
1 De ex. pentru cei 44 de negustori din compania străinilor din Caracal «oameni
străini veniţi acum aici în pămîntul ţării• sau pentru alţi negustor! sud-dunăreni
aşezaţi la Bucureşti. Al. Papiu Ilarianu. Tezauru de monumente istorice, II, Buc. 1863,
p. 366-68.
a BIBL. ACAD. R.P.R., ~lss. 267, f. 61. Athanasie ~ekovici «deputatul bulgarilor» a fost, de fapt, unul din cei mai apropiati colaboratori ai lui Koronelli. După
retragerea trupelor ruseşti, el a continuat să se ocupe de soarta conaţionalilor săi din Ţara
Rominească, care i-au şi mulţumit printr-o scrisoare solemnă semnată de fruntaşii emigraţiei
în cap cu Sofronie de Vraţa (Vezi scrisoarea datată 2 august 1813 la ZLATARSKI,
op. cit., p. 65.
' jJoKyMeHmbl u Mamepua11w, p. 3~, 35, 65.
ij Ibidem, p. 37.
• ROMANSKI, op. cit., p. 109, 110.
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După toate statisticile ruseşti, în Bugeac se aflau în 1819 (este de
reţinut faptul că intre 1813-1819 emigrarea în aceste locuri a fost cu
totul neînsemnată) 6532 familii bulgare 1 , iar în Ţara Romînească, după catagrafia din 1815, pe care o foloseşte şi Dionisie Fotino, se aflau 7799 de familii
bulgare, fără a socoti pe bulgarii din Bucureşti - dealtfel destul de numeroşi. Pe judeţe, această populaţie era repartizată astfel 1 : R. Sărat - 81 de
familii, Buzău - 24, Săcueni-, Prahova - 264, Dimboviţa - , Muscel
, Ialomiţa - 899, Ilfov - 2 232, Vlaşca - 372, Teleorman
, Argeş - 927, Olt , Vllcea - 222, Gorj - 768, Romanaţi - 717, Dolj - 921,
Mehedinţi - 372.

cale.

Cu excepţia judeţelor Săcueni, Dimboviţa, Argeş, Muscel şi Olt, unde
Dionisie Fotino nu ne dă date, dar unde se află băjenari, socotim cifrele sale
foarte apropiate de cele reale. Ţinînd seamă şi de bulgarii din Bucureşti, numeroşi şi răspindiţi în toate mahalalele oraşului, după cum ne arată catagrafia
din 1810, sau de cei care au rămas în Moldova, ţinind seamă şi de faptul că
între familiile trecute la nord de Dunăre au fost şi numeroase familii de romîni,
mai puţine de sirbi, greci sau alte naţionalităţi, socotind şi numărul destul
de redus care s-a reîntors la sud de Dunăre, ajungem cam la aceleaşi cifre indicate de Kutuzov şi Nekovici, adică la aproape 20.000 de familii. De altfel
cifra dată de Dionisie Fotino se apropie şi de alte izvoare 3 •
După cum s-a arătat mai sus, marea majoritate a acestor băjenari erau
ţărani şi ei au împărţit destul de repede soarta localnicilor, după cum meseriaşii
şi negustorii au intrat in breslele respective din oraşe. Ceea ce este important
de subliniat, este faptul că pătura orăşenească a emigraţiei s-a dezvoltat mult
mai repede ca in Bulgaria din punct de vedere economic - dovadă cererile
ei atit de îndrăzneţe din 1811. Relaţiile capitaliste dezvoltindu-se mai repede
la noi in ţară decît pe teritoriile bulgare, burghezia bulgară din Ţara Romînească a început să ocupe un loc de frunte în mişcarea de eliberare naţională
şi în renaşterea culturală a poporului bulgar.

3MlfrPAIJ;HJI BOJirAP B BAJIAXffiO B IIEPMO.IfPYCCKO-TYPEIJ;KO:A:
BO:A:Hbl 1806-1812 rr.
(Pem1tte)
3MRrp3.l.l;HH 6onrap Ha ceaep no ,Izymuc-. Henpep&IBH&m npoQecc, npo.o;oJImaaunmca Ha npoTJDI<emm acero nepuo.o;a, nor<a 60.JirapcKHH: Hapo.o; HIDCO.o;wICJI
no.o: <t>eo.O:a.JlbHO-OTTOMaHCKHM HI'OM, 6&ma oco6eHHo HHTCHCHBHOH B nepuo.o:
BOHHbI 1806- 1812 rr. 3 MHrpaHT&I nocemvmc& Ha ro re Poccuu, a MoJI.D;oae H
BaJiaxHH. ECJIH noceJiemm 6onrap Ha rore PoccHH 6&IJIH H3yti:eH&I pyccKOH H
6oJU'apcKoM: 6ypmyll3HOH ucropuorpaqmeM:, 3MHrp3.l.l;HH 6onrap a BaJiaxruo .o;o
CHX nop CI.Qe He npHBJICK1Ill BHHMaHHe HCCJIC.O:OBaTeJieH. 0Ha H KBJIJieTCJI o6'beKTOM
HaCTOKI.QCH CTaTbH, B KOTOpOM HCnOJib3yroTCJI COBeTCKHe H PYMblHCKHe apXHBHbie

1

N. DERJAVIN, op. cit., p. 10.
DIONISIE FOTINO, Istoria generală a Daciei, Bucureşti, 1859, III, p. H7-182.
HURMUZAKI, Documente, X, p. 136. (Kreuchely către von Militz despre
populaţia Munteniei ... ) Numai pentru jud. Mehedinţi este o diferenţă de 226 de familii.
1

3
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HCTO"IHHl<ll, a TaJOKe HCKOTOpbIC HCCJICAOBa!UUI, IIOCBHU\CHHhie APYrHM npo6JieMaM, H B KOTOpblX BOIIpoc 06 3MHrpaqHH TPaKTYCTCH nonymo.
B cTaT&e yKa3blBaCTcH, "ITO B roAbJ, npeAllleCTByroll\He eoihle, T. e. B 18003MHrp3.UIUI 6oJirap Ha ror PocCHH 6b1Jla HHTCHCHBHOH. rpa<t> PHllle.m.e,
ry6epHaTOp HoeopocCHiicKoii ry6epHHH, npeAOCTaBJlJIJI 6oJlbwHe npHBHJiernH
TCM, KOTOpbie TaM CeJIHJrnCb. ABTop corJiaceH c MHCHHCM COBCTC.Koro HCTOpH.Ka
B . .II,. KoHo6eeea, .KOTopbIH no,nqepKHBaCT, "<ITO uapH3M uacro:Htnmo nLITaJICH
npHBJIC'llb 6onrapc.KHX .KOJIOHHCTOB B 3TY ry6epHHlO . .Il,OKa3bJBaeTCH <t>aKTaMH,
"<ITO ece pyccKHe reHepaJILI, KOMaHAOBaBllIHe JzyHaHCKHMH apMIDIMH, .KaK: Mmce.ru.coH, I1poaopoecimii, EarpaTHOH, KaMeHCKHH, Kyzyaoe H ~'llarOB crpeMHJIHCb
BbIDOJIHHTb 3TO »<emnrne. CpeAH HHX reHepaJI Kyzyaoe npeACTaCT B HaH6oJiee
Bbll"OAffOM CBCTe, I<aK 'lleJIOBe.K, KOTOpbtii JIY'lllllC Bcex IlOHHMaJI mrrepeCbl KOJIOHHCTOB H o6p~aJICH c HHMH Ca.MhIM ryMaHHbIM o6paaoM.

1806,

ABTOp OTMe'llaeT, 'llTO, XOTH 3MHrp3.UIUI Ha ceeep no .IlyHaro npOAOJI»<aJiaCb
HenpepbIBHO, OHa AOCTHI'Jia K)'JlbMHH~OHHOro nyH.KTa, .KOrAa npHHHJTa
MaCCOBbIH xapaKTep, KOrAa COTHH H Aa»<e TbICH"<Uf ceMeii IlOKHAaJIH ropoAa H
CeJia. 3TOT nepHOA pacnaAaCTCH Ha 'lleTbipe 3Tana, HayqaeMLIX OTAeJILHO. ABTOp
Ha OCHOBe AOK)'MCHTOB y1<a3bIBaeT Ha yeaALI H ceJia BaJiaxHH, B KOTOpbIX
nOCe.JIH.JIHCb 6e»<CHl.\bl.
YACJIHB oco6oe BHHMaHHe KJiaccoeoMy coAep>«amuo 3Toro HCTOpH'llecKoro
npouecca, aBTOp IlOA'llCpl<HBaeT H y1<a3bIBaeT Ha <l>aKT npoHBJieHHH KJiaCCOBbIX
mITepecoe uapH3Ma HJIH 6oHpCTBa BanaxHH, npHBOAJI 11U0Ke H MHOro'llHCJICHHbie
npHrtlepbI KJiaccoeoii coJIHAapHOCTH 6e»<eHQeB H pyMLIHCKHX KpeCTLHH, 3.KCilJIYaTHpyeMbIX 3eMJleBJlaACJILQaMH.
B CTaTbe YTO'llHHeTCH TOT <t>aKT, "ITO 6e>«eHQbI, KOTOpbie nepeA BOHHOii
IT. He ycneJIH YHTH Ha ror PoccHH, MeHHIOT CBOIO n03HJ.lHl(), HaAeHCb,
"ITO 3Ta BOihla ycrpaHHT OTTOMaHCKOe roCDOACTBO B EonrapHH. I1o3TOMY OHH He
TOJlbKO npe,nnO'llHTalOT noceJIHTbCH B BaJiaxHH, HO H crpeMJITCH HaxO,l(HTLCH no6JIIDHe
K .Il,yHaro, "<IT06h1 HrtleTb B03MO»<HOCTb eoaepaTHT&CH Ha PoAHH}' noCJie aaKmo'llCHHH MHpa.

1806-1812

XoTH pyccKHe reHepa.ru.1 npe,IlJio>«HJIH .Il,Heaey BaJIBXHH oceo6o~ 6e>«eHuee OT HaJioroB, 3TO He 6bIJIO BblllOJilleHO. 0.z:tRa.KO, 6bIJIH OCBo6o>K,z:{eHbJ OT HaJIOroB Ha nacr6HI.Ua ,IlJIH oeeu H Kopoe no npHKa3y EarpaTHOHa cep6bI n 60J1rapb1,
noceJIHilllJHeCH B 0JITeHHH, noCJie qero Ha OCHOBe npHBHJierHii, Bbl,IlaHHbIX B
anpe.ne 1811 r. Kyzy30BbIM, 6e»<eHQbl 6bIJIH OCB060>K,z:{eHbl OT HeKOTOpbIX HaJIOroB KaaHe . .Il,eiiCTBHTeJILHo 3MHrpaHTbI He IIJiaTHJIH npH Kyzyaoee HH.KaKHX
HaJIOroB, IIOTOMY "ITO B noceJieHHH, HaxO,l:(Hll\HXCH IlOA HaA30pOM CDeQHaJlbHbIX
npHCTaBOB, nO,l:('llHHeHHbIX KopoHe.JIJIH, noKpOBHTemo 3THX KOJIOHHCTOB, He
HrtleJIH npaea BOHTH HaJioroc6opll\H.KH H3 BaJiaxHH. I1oCJie yxo):(a Kyzyaoea eoccraHOBHJIOCb npe»<Hee noJIOH<eHHe: 6e>«eHQbl ,l:(OJI»<Hbl 6bIJIH IlJlaTHTL onpe):(eJieHHbie HaJiorn, yCTaHoBJieHHLie BMecre c HX npe):(CTaBHTeJieM AT. HeKoBH'lleM.
lfa-3a 3Toro, a T810He H H3-38. Toro, "<ITO cymaH nonpocHJI rocno):(apH HoHa Kapa,l:()f{a paapellIHTb 6emeHQaM B03BpaTHTbCH Ha ror .Il,yHaH, MHOrHe H3 3MHI'paHTOB
YllIJIH Ha ror PoccHH.
Ha ocHoBe AOK)'MeHTOB Toro epeMeHH aeTop YTO'llWICT, 'llTO so BpeMJI eomu.1
rr. nepewJio Ha ceeep no .Il.yHaro OKOJIO 20 OOO ceMeit, H3 .KOTOpbIX
TOJILKO qacr& ocraJiacb B BaJiaxHH. I1oCJie eoihILI 'llHCJIO 6oJIDip e BaJiaxHH
cocraeJUUio 7800 ceMeii (KpoMe Eyxapecr). 3Ta :q11<t>pa 6blJia yCTaHoBJieHa H
HaHeceHa Ha 1<apzy npH nepeDHcH HaceJieHHH e 1815 ro.zzy.

1806-1812
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L'~MIGRATION

DES BULGARES EN VALACHIE PENDANT LA
GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1806-1812

(Resume)
L'emigration des Bulgares au Nord du Danube, processus permanent
qui dura aussi longtemps que le peuple bulgare subit le joug feodal ottoman,
a ete tres active pendant la guerre de 1806-1812.
Les emigrants se sont etablis dans le Sud de la Russie, en Moldavie et en
Valachie. Si Ies etablissements bulgares du sud de la Russie ont ete etudies
par l'historiographie bourgeoise russe et bulgare, l'emigration bulgare en Valachie n'a pas fait jusqu'a present l'objet de recherches historiques. C'est elle
qui constitue l'objet du present article, qui utilise comme sources Ies archives
sovietiques et roumaines, ainsi que certaines etudes qui, traitant d'autres
problemes, ont atteint en passant cette emigration aussi.
On montre qu'avant la guerre, c'est-it-dire entre 1800-1806, l'emigration
bulgare dans le Sud de la Rusie fut tres massive, le duc de Richelieu, gouvernateur de la region de Novorosijsk accordant de grandes facilitees a tous ceux
qui s'y installaient. L'auteur est d'accord avec l'historien sovietique V. D. Konobeev, qui met en evidence l'insistence du tzarisme pour attirer Ies colons
bulgares dans cette region. On prouve avec des faits precis que tous Ies generaux russes qui ont commande Ies armees du Danube: Mikelsohn, Prozorovski,
Bagration, Kamenski, Koutouzov et Tchitcheagov ont essaye de realiser ce
desideratum. Parmi ceux-ci, le general Koutouzov se place sur le premier plan,
car c'est lui qui a le mieux compris Ies interets de ces colons et utilisent Ies
methodes Ies plus humaines a leur egard.
On montre encore que, bien que l'emigration au Nord du Danube se soit
effectuee sans interruption, elle a connu quelques moments culminanta, quand
elle prit un caractere massif, lorsque des centaines et meme des milliers de
familles quitterent leurs villages et leurs villes.
Ces moments la constituent Ies quatres etapes de l'emigration, dont chacune est etudiee a part. L'auteur indique a l'aide de documenta, Ies districts
et Ies villages ou Ies refugies s'etablirent.
Accordant au caractere de classe de ce processus historique une attention speciale, l'auteur specifie et montre la fai;on dont se sont manifestes
Ies interets de classe du tzarisme ou de la noblesse de Valachie, en illustrant
en meme temps, par de nombreux exemples, la solidarite de classe entre Ies
emigres et Ies paysans roumains exploites par Ies proprietaires terriens. On
precise que Ies refugies qui, avant a Ia guerre de 1806-1812, n'hesitaient pas
a aller dans le Sud de la Russie, changent maintenant l'attitude, car ils esperent
9ue cette guerre abolira la domination ottomane sur la Bulgarie. C'est pourqoi,
1ls preferent non seulement s'etablir en Valachie, mais ils cherchent a se fixer
le plus pres possible du Danube, pour pouvoir revenir dans leur patrie a la
conclusion de la paix.
Quoique Ies generaux russes aient reccomande au «Divan» (Assemble)
de Valachie d'accorder aux refugies une dispence d'impots, la chose ne fit pas.
Furent toutefois dispenses des impots sur Ies moutons et Ies vaches, par
Ies dispositions de Bagration, - Ies Serbes et Ies Bulgares etablis en Oltenie
- de meme que - en vertu des privileges accordes en Avril 1811 par Koutouzov, Ies emigres furent dispenses de quelques impOts dus au Tresor. En
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fait, Ies emigres n'acquitterent au temps de Koutouzov, aucun impot, car dans leurs etablissements places sous le commandement de surveillants speciaux, qui recevaient leurs directives de Koronelli, le tuteur de ces colons, aucun
fonctionnaire du fisc valaque n'avait la permission de penetrer chez eux.
Apres le depart de Koutouzov, la situation revient ă. la normale, Ies emigres
devant payer certains impOts etablis d'accord avec leur depute At. Nekovici.
A cause de ces impots et ă. cause de la demande du Sultan au prince
regnant Jean Caradja, de permettre aux refugies de retourner au Sud de
Danube, un grand nombre d'emigres s'installerent dans le sud de la Russie.
L'auteur precise, grâce aux documents de ce temps, que pendant la
guerre de 1806-1812, 20.000 familles environ passerent au nord du Danube;
un certain nombre d'entre elles resterent en Valachie.
Au lendemain de cette guerre, le nombre des Bulgares de Valachie,
excepta la viile de Bucarest, s'elevait ă. 7.800 fR.milles environ, chiffre
indique par Ies recensement de 1815.
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REVOLUŢIA ROMîNl DE LA 1848 ŞI ALIANŢA POLONĂ
P. P.

PA~AITESCU

INTRODUCERE. Revoluţia de la 1848 în Europa nu se poate studia
declt pe plan internaţional, al interdependenţei dintre diferitele mişcări din
ţările continentului. A fost atunci o încercare de revoluţie burgheză democratică avînd fire de legătură care străbăteau de la Atlantic pînă la Marea
Neagră. Legăturile revoluţiei romîne de la 1848, în special a celei din Ţara
Rominească, aceia dintre revoluţiile romîneşti care a îmbrăcat forme politice,
sociale şi ideologice mai complete, cu revoluţia franceză, cea ungurească
şi cea polonă sînt cunoscute în liniile lor generale.
ln ce priveşte revoluţia polonă de la 1848, este ştiut că ea nu s-a putut
realiza, ca o mare mişcare naţională. Totuşi se poate vorbi de o revoluţie
polonă în acel an, prin mişcările din Poznania şi din Galiţia, dar mai ales prin
aportul militar dat revoluţiei ungureşti şi prin vasta acţiune diplomatică
şi de propagandă a emigraţiei, în vederea unei revoluţii generale a popoarelor
lipsite de independenţă din Europa centrală şi răsăriteană.
Liniile mari ale legăturilor romînilor progresişti cu emigraţia polonă în
Europa la mijlocul secolului al XIX-lea sînt cunoscute 1 , totuşi rămln în
legătură cu această alianţă romino-polonă în numele revoluţiei naţionale,
o serie de probleme destul de întunecate, pe care vom încerca să le lămurim,
sau măcar să le punem ca probleme, ln prezentul studiu.

1
Pentru legăturile emigraţiei polone cu revoluţia romlnă de la 1848, P. P.
PA:-.!AITESCU, Emigraţia polonă şi re11oluţia romînă de la 1848, Bucureşti, 1929;
M. HAI\DELSMAN, Le prince Czartoryski et la Roumanie, 1834-1850, Varşovia, 1933
(extras din La Pologne au Vll-e congres international des sciences historiques), acelaşi,
C,~artoryski, Nicolas I et la Question du Proche Orient, Paris, 1934; ST. LUKASl K, Reia·
ţiile lui Mihail Czajkowski, Sadyk paşa, cu rominii, în 'Revista Istorică Romina~. II,
1932, p. 232-261; acelaşi, Rumunja i Polska w XI X wieku, (Rominia şi Polonia ln veacul
al. XIX-iea), Cracovia, 1929; GH. DUZINCHEVICI, Contribuţie la istoria re11oluţiei
~m 1848 în Muntenia, Iaşi, 1935, (extras din 'Revista Critică•). L. RUSSJAN, Polacy
'sprawa Polska na Wegrzech, w roku 1848-1849 (Polonii şi chestiunea poloneză ln Ungaria
ln anul 1848-1849), Varşovia, 1934:capitolul XII: Rumuni i wschodna polityka Wegier
(Romţn~i şi politica orientală a Ungariei), p. 177-201; ADAM LEWAK, Dzieje emigracji
Polskie1 w Turcji (1831-1878) (Istoria emigraţiei polone ln Turcia, 1831-1878), Varşovia,
1935; W. ADAM:::!Kl, Istoria relaţiilor romîno-polone, Polonezii şi revoluţia romînă de la
1848, in «Arpo! •, revista Asociaţiei Romino-Polone, I, februarie, 1948, p. 6-7:
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EMIGRAŢIA
polonă, în care se

CONSERVATOARE ŞI

CEA

DEMOCRATICĂ.

Emigraţia

cuprindea şi o parte a armatei revoluţiei polone din 18301831, se organizase în diferite ţări din Europa, după căderea revoluţiei. lndată
după retragerea revoluţionarilor poloni din ţara lor, emigraţia se rupe în două:
pe de o parte conservatorii, regaliştii, nobilii, în frunte cu Adam Czartorysk.i,
fost ministru de externe al ţarului Alexandru I şi fost preşedinte al guvernului
polon în timpul revoluţiei, pe de altă parte «Asociaţia democratică» sau
<( Centralizaţia », aripa stingă a revoluţiei, formată în primul rînd din orăşeni.
Ambele mişcări urmăreau dobîndirea independenţei Poloniei dar deosebirea
intre cele două părţi ale emigraţiei stătea tn special în chestiunea agrară:
democraţii încercau ctştigarea ţăranilor pentru revoluţia naţională, promiţind desfiinţarea clăcii şi împroprietărire şi pe lingă aceasta erau şi republicani.
Acţiunea partizanilor lui Adam Czartoryski cerea amînarea rezolvării chestiunii
ţărăneşti în Polonia pînă la dobindirea independenţei polone şi se declara în
favoarea unui regim monarhic în acea ţară. ln 1834, la Poitiers în Franţa,
proclamaţia « Democraţiei Polone », rupea legăturile cu acţiunea lui Adam
Czartoryski, pe care-l declara nedem de a reprezenta revoluţia polonă. ln
manifestul de principii de la Paris din 4 decembrie 1836 Asociaţia Democraţiei polone declara într-un stil mistic că «marea misiune a Poloniei nu este
încă îndeplinită. . . ln Polonia sînt toate condiţiile pentru dobîndirea independenţei şi a vieţii democratice. Independenţa Poloniei trebuie asociată
cu lupta celorlalte popoare pentru independenţă. . . Prin asociere pentru
Polonia, prin Polonia pentru omenire » 1 • După evenimentele din
1846-1848 în Galiţia, cind răscoalele ţărăneşti fuseseră o piedică faţă de
mişcarea revoluţionară pentru independenţă, partidul conservator fu nevoit
să recunoască nevoia desfiinţării clăcii.
Cele două acţiuni revoluţionare din Polonia: cea din Galiţia din 1846,
cea din Poznania, în 1846-1848, se făcuseră sub egida democraţiei polone
dar neizbînda lor compromite Asociaţia Democratică 2 • ln schimb, acţiunea
diplomatică a lui Adam Czartoryski de la Paris, reţeaua de agenţi întreţinută
de el în toată Europa ii dau un mare prestigiu. Atit guvernul francez al celei
de a doua republici, cit şi cel englez ii recunosc pe el ca singur reprezentant
oficial al Poloniei 3 •
ln participarea militară a Poloniei în războiul din Ungaria, la 1848-1849
se disting deasemenea cele două emigraţii: de o parte emigraţia conservatoare cu generalii Bem şi Dembinsk.i, legaţi de Adam Czartoryski, recunoscut
ca şef al emigraţiei de către guvernul Kossuth, pe de altă parte legiunea ridicată
în Ungaria de democraţi în frunte cu generalul Wysocki '·
ln aceste condiţiuni se încheie legăturile revoluţiei romine de la 1848
cu emigraţia polonă. Se ştie că pe urmele vechilor legături ale lui Ioan Cîmpineanu şi Ioan Ghica din 1838-1840 cu Hotelul Lambert de la Paris (sediul
emigraţiei polone conservatoare), N. Bălcescu intră în contact cu Adam Czartorys}{i la Hanovra, in Germania, în martie-aprilie 1848, în vederea alianţei
1 JOZEF FREILICH, Polska w dobie wielkiej emigracji (Polonia in epoca marii
emigraiii), Cracovia, 1923, p. 8-11; CC. Polska Akademia Nauk, Historia Polski, II-e,
Varşovia, 1952, p. 85-86.
2 Historia Polska, Il-e, p. 188-218, cf. şi p. 222.
3 M. HANDELSMAN, Czartoryski, Nicolas I, et la Question du proche Orient, Paris,
1934, p. 27.
~ J. FREILICH, op. cit., p. 23-25, L. RUSSJAN, op. cit.
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revoluţiei polone şi trimiterea unei misiuni militare polone in Ţara
Rominească pentru instruirea unei armate revoluţionare romine 1 • Ca urmare
a acestor legături guvernul provizoriu din . Bucureşti angajează un număr
de ofiţeri poloni, din partidul conservator, in frunte cu colonelul Zablocki,
pentru instruirea armatei romîne şi aceşti ofiţeri organizează cu colonelul

politice a

Magheru cunoscuta tabără de la Troian în Oltenia 2 • ln Ungaria deasemenea,
mediaţia intre unguri şi romini în chestiunea naţională a rominilor se datoreşte tot reprezentanţilor militari ai conservatorilor poloni, generalii Bem şi
Dembinski, care au lucrat alături de N. Bălcescu, şi nu generalului democrat
Wysocki, care a stat de o parte în această chestiune.
Ne aflăm în faţa unei probleme tulburătoare: Cum se face că revoluţia
romînă de la 1848, cei mai însemnaţi capi ai ei A. G. Golescu, Ion Ghica,
Magheru şi mai ales N. Bălcescu, au fost în strinse legături cu emigraţia conservatoare şi nobiliară polonă, au dus, pînă la un punct, o acţiune politică comună
cu ea şi nu s-au apropiat de grupul democratic al aceleiaşi emigraţii?
N. Bălcescu, in special, cunoştea prea bine problema internă a Poloniei,
asuprirea ţărănimii nelibere de către moşieri, conflictul social care stătea in
calea unificării naţionale şi a dobindirii independenţei, tocmai problema
principală care forma obiectul rupturii din emigraţia polonă. ln studiul său
asupra <« Stării sociale a muncitorilor plugari », N. Bălcescu scria, doi ani înainte
de revoluţie, făcînd aluzie la revolta poloneză din Galiţia din 1846: <« Astfel
noi văzurăm în zilele noastre o naţie puternică şi vitează, cu care ne luptam
împreună pe cimpul slavei pentru libertate, o văzurăm căzind cu sgomot,
zdrobită în bucăţi, o văzurăm chiar în anul acesta frămintîndu-se in mormîntul
său, fără a se mai putea ridica, nu din nevoia puternicilor săi vrăjmaşi, dar
din pricina că şi acolo o aristocraţie egoistă călcase in picioare drepturile
omenirii» 3 •
Bălcescu, care, in timpul misiunii sale în Anglia, în 1850, ştiuse să distingă
imediat cel mai democratic curent social din acea ţară şi se adresase lui Richard
Cobden, şeful şcoalei de la Manchester 4 , faţă de emigraţia polonă se adresează
conservatorilor regalişti ai lui Adam Czartoryski. Socotim că aceste legături,
care nu erau numai ale lui Bălcescu, ci datau din vremea lui Cîmpineanu 5 , iar
in 1848 erau împărtăşite de principalii fruntaşi ai revoluţiei muntene, cîţi
vedeau revoluţia pe plan internaţional, se explică prin anumite consideraţii
speciale. ln nici un caz nu poate fi vorba de o necunoaştere a ideologiei şi
poziţiei în problemele sociale ale fiecăreia din cele două tendinţe ale emigraţiei
polone, ci numai de o alegere în perfectă cunoştinţă de cauză.
1n favoarea partidului conservator polon stătea împrejurarea că şeful
său, Adam Czartoryski, era recunoscut ca reprezentant oficial al Poloniei
de către guvernele burgheze democratice din Franţa şi Anglia. Revoluţionarii
1
.
G. GEORGESCU-BUZĂl', Activitatea lui N. Bălcescu pentru pregătirea revoluţiei
din 1848, in ~Studii~ IX-I, 1956, p. 57-58; Anul 1848 în principatele romine, l, p. 34834~, ~~. HA~DELSMAN, Czartoryski, Iricolas I et la Question du proche Orient, p. 96,
Historia Polski, 11-3, p. 312-313.
1
P. P. PANAITESCU, Emigraţia polonă şi revoluţia romînă de la 1848, Bucureşti,
1929, p. 110-112, cf. Historia Polski, loc. cit., paragraful intitulat: ~Participarea polonilor
la re1Joluţia romină *
3
N. BĂLCESCU, Opere Ed. Academiei R.P.R., I, Bucureşti, 1953, p. 144.
' I. GHICA, Amintiri din pribegia după 1848, Bucureşti, 1889, p. 451-452.
~ P. P. PANAITESCU, Planurile lui I. Cimpineanu pentru unitatea nafională a
rom!nilor, ln 'Anuarul Institutului de Istorie Naţională•, Cluj, III, 1926.
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romtni vedeau un spr1Jm principal extern pentru mişcarea lor în a doua
republică franceză. Se ştie că această nădejde nu s-a implinit, Franţa nu a
putut ajuta revoluţia romînă de la 1848, dar la începutul revoluţiei şi chiar
în vremea emigraţiei romîne în Franţa, după căderea guvernului lui Lamartine,
s-au pus mari speranţe într-o intervenţie franceză în orient. Pentru Franţa
problema romînească, a eliberării romtnilor de sub suzeranitatea turcească
şi de sub protectoratul ţarului, făcea parte dintr-o problemă mai largă, aceia
a formării unor state independente tn răsăritul Europei, sub influenţa politică
franceză, viztndu-se în primul rînd Polonia. Francezii ştiau că Adam Czartoryski avea mare inrîurire în Polonia, el se afla la Paris, unde încheiase legă
turi personale cu toţi oamenii politici francezi democraţi, cu presa, deasemenea şi cu guvernul englez. Deaceia, legăturile revoluţiei romine cu Polonia,
dacă treceau prin Franţa, trebuiau să se îndrepte spre Adam Czartoryski,
Ladislau Zamoyski şi ceilalţi fruntaşi conservatori-naţionalişti.
Dar pe lingă aceasta, trebuie să mai ţinem seamă şi de politica externă
a partidului conservator al emigraţiei polone. Ca şi democraţii, el era duşman
al ţarismului, dar spre deosebire de aceştia, vedea revoluţia polonă pe plan
internaţional. Democraţii poloni burghezi se bazau tn primul rtnd pe oraşele
din Galiţia şi Poznania şi aveau puţine legături utile tn Europa şi mai ales
în Turcia şi Franţa. Deşi programul de la 1836, de care am vorbit, proclamase principiul, «prin asociere pentru Polonia, prin Polonia pentru omenire•,
încercase prea puţine acţiuni practice pentru o extindere a revoluţiei polone
în cadrul revoluţiei generale în Europa.
ln sfîrşit, este probabil că cei mai mulţi revoluţionari romîni îşi dădeau
seamă că « democraţia polonă »nu reprezenta întregul popor polon. lncercarea
de mişcare din Galiţia la 1846 arătase că democraţia polonă de factură burgheză
nu ştiuse să se apropie de ţărănime, clasa care atrăgea în primul rînd atenţia
celor mai progresişti dintre revoluţionarii romîni. ln consecinţă, cum vom
vedea, revoluţionarii romtni deşi nu adoptară ideologia politică a conservatorilor poloni, intrară totuşi in alianţă cu această ramură a emigraţiei, care putea
da un sprijin practic în domeniul militar şi diplomatic.
Revoluţionarii romini nu se mărginiră însă exclusiv la legăturile cu conservatorii poloni, şi nu excludeau de loc colaborarea cu ambele ramuri politice
ale emigraţiei polone, fără a interveni tn conflictul dintre ele. Legăturile
revoluţiei romîne cu democraţia polonă au existat totuşi, deşi le cunoaştem
mai puţin. Arhivele emigraţiei polone democratice nu au fost încă cercetate
pentru problema romînă şi nu cunoaştem decît foarte puţine documente
privitoare la aceste legături. Din rapoartele colonelului Zablocki despre misiunea sa în Ţara Rominească în timpul revoluţiei reiese că el, ca reprezentant
al lui Adam Czartoryski, se temea de legăturile revoluţionarilor romlni cu
democraţii poloni, care erau reale. El arată că C. A. Rosetti era partizan al
« democraţiei polone » şi a primit rece pe reprezentantul partidului conservator» 1 • ln Moldova se aflau agenţi permanenţi ai democraţilor poloni care
stăteau în legătură cu mişcările şi organizaţiile clandestine din Galiţia 9 •
Zablocki, agentul lui Czartoryski scria că toţi membrii guvernului provizoriu
muntean se declară republicani, <i şi am observat adesea că, cu toate atenţiile
şi preţuirea de care îmi dădeau dovadă, toţi fără excepţie, cu toată această
1
2

P. P. PANAITESCU, Emigraţia polonă şi revoluţia
Ibidem, p. 43-44 şi W. ADAMSKI, op cit., p. 6-7.
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romină

de la 1848, p. 102.

prietenie, urmau mai mult indicaţiile democraţilor noştri, decit ale mele.
Aceasta provenea in parte poate şi din faptul că democraţii ti induceau mereu
tn eroare, cum că tn Polonia răscoala este iminentă şi va izbucni tn scurt
timp »1 • Rezultă de aci că şi alţi membri ai guvernului provizoriu, afară de
Rosetti, întreţineau relaţii cu « democraţia polonă ».
.
1n ceea ce priveşte pe Rosetti, avem dovezi că el a primit la Bucureşti,
tn timpul revoluţiei, pe un delegat oficial al democraţilor poloni, trimis de organizaţia clandestină din Liov. Fapt este că adresa şi delegaţia trimisă de această
organizaţie, pină acum inedite 2 , s-au regăsit intre hirtiile lui C. A. Rosetti,
aflătoare azi la Academia R.P.R. «Comitetul Central Polonez» din Galiţia,
la 20 iulie 1848 se adresează guvernului provizoriu din Bucureşti şi-l felicită
pentru nobila şi generoasa lor revoluţie. « Ea ridică in favoarea naţiunii
voastre toate simpatiile lumii civilizate şi va găsi tn voi, cetăţeni, piloţi luminaţi,
şi patrioţi, care o vor conduce la ţelul dorit ». Adresa vorbeşte de <c curajul
eroic al ţării voastre » şi de <c simpatia naţiunilor civilizate, mai ales a acelora,
ale căror interese slnt strins legate de această luptă », anume <c lupta împotriva
absolutismului străin ». <c ln Europa, spune adresa democraţilor poloni, s-a
crezut întotdeauna că prima lovitură de tun trasă pe Dunăre va fi semnalul
unei conflagraţii generale». Dar, ceea ce va fi produs desigur desamăgire
la Bucureşti, Polonia, <c astăzi încă înlănţuită, nu poate da decit un sprijin
moral sforţărilor voastre». Urmează apoi consideraţii mistice şi incurajări:
• Raţiunea de a fi este raţiunea supremă, este legea lui dumnezeu ... Romini,
curaj, înainte, Europa vă priveşte, Polonia vă urmează cu inima şi binecuvintează această nobilă intreprindere a unui popor eroic ». Comitetul polon din
Liov declară că a aflat cu plăcere « dorinţa voastră » de a intra in legături cu
dinsul, deci iniţiativa legăturii o avuseseră revoluţionarii din Bucureşti. Delegaţia cu aceiaşi dată 3 , dă depline puteri ca reprezentant al <c comitetului
central polonez » cetăţeanului Henric G6rski, să intre în legătură cu guvernul
provizoriu din Ţara Romtnească şi să aibă grijă, <c dacă împrejurările o vor
îngădui », să formeze acolo o legiune polonă. Nu cunoaştem deloc pină acum
acţiunea acestui G6rski în Ţara Romînească, ea nu pare a fi fost prea importantă»'· Se vede însă bine că au existat legături ale guvernului provizoriu
cu democraţia polonă şi mijlocitorul acestor legături a fost C. A. Rosetti,
pe cind N. Bălcescu, I. Ghica şi Goleştii îşi îndreptau speranţele mai ales
către cealaltă partidă polonă. Cit priveşte pe I. Heliade Rădulescu, el a
condamnat întotdeauna legăturile mişcării din Ţara Romînească cu celelalte
revoluţii din acel an şi a considerat întotdeauna revoluţia de la 1848 o simplă
mişcare internă de « regenerare ».
EMIGRAŢIA POLO~Ă ŞI DESFil:\ŢAREA CLĂCII

IN ŢĂRILE ROMINE

lntruclt principalele legături ale revoluţiei romine de la 1848 au fost
încheiate cu emigraţia polonă de nuanţă conservatoare, s-ar părea că problema
1
1

P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 102.
Anexa I, Fragment la ST. LUKASIK, Pologne et Roumanie, Paris, 1938, p. 89.
8 Anexa II, Fragment la LUKASIK, loc. cit.
' un episod puţin cunoscut pînă acum al colaborării polonilor democraţi cu revoluţia
m1;1nteană din 18t.8, a fost sosirea în ţară a unui grup de 80 de polonezi înarmaţi, veniţi
Pi:in Moldova, care la sflrşitul revolu/ie1, avură lupte cu oştile cotropitoare de la mănăstrirea
Vmtilă Vodă, în judeţul Buzău. (C . B. IORGULESCU, Un episod necunoscut din istoria
re11oluţiei de la 1848, în« Arhivat, Iaşi, III, (1892), nr. 132 şi Anul 1848 tn Principatele
Romine, IV, nr. 611 şi 712).
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eliberării şi împroprietăririi ţăranilor n-a putut juca un rol în aceste legături,
deşi această problemă stătea la baza revendicărilor democratice formulate
în Ţara Romînească. Am spus însă că, în urma răscoalelor ţărăneşti din Galiţia,
emigraţia polonă în întregimea ei adoptase desfiinţarea clăcii în Polonia.
Pe de altă parte, era imposibil ca polonii, aliaţi ai revoluţiei romine, să nu fi
văzut că problema ţărănească în principatele romîne era problema cheie pentru
revoluţie, mijlocul de a cîştiga o bază solidă într-o ţară cu oraşe puţine şi
încă slabe din punct de vedere economic.
De aceea, mai ales după căderea revoluţiei muntene, emigraţia polonă

urmăreşte

cu atenţie desfăşurarea problemei agrare la romîni. ln epoca ce
a urmat imediat după revoluţie, boierii moşieri din Ţara Rominească au căutat
să răspîndească justificări ale clăcii ţărăneşti pe moşiile lor, simţind situaţia
lor periclitată în această privinţă. Unul din aceste memorii datorit doctorului
Arsache, fost ministru al lui Alexandru Ghica, memoriu destinat să fie difuzat
în Rusia ţaristă şi la Poartă, căzu în miinile agentului polon Gradowicz de
la Bucureşti. El copiază memoriul lui Arsache, datat din 27 septembrie 1849
şi-l transmite agenţiei polone (conservatoare) de la Constantinopol, însoţin
du-l de observaţii critice, care formează un adevărat rechizitoriu al regimului
legal al muncii ţărăneşti stabilit de Regulamentul Organic din Ţara Rominească, un document menit să fie o armă de luptă pentru eliberarea ţăranilor
romîni. Această critică tradusă în franţuzeşte la 18-30 ianuarie 1850, a
fost transmisă de agenţia polonă din Orient centralei emigraţiei lui Adam
Czartoryski, la Paris, spre a fi difuzată ca o combatere a propagandei boierilor
pentru menţinerea în servitute a muncii ţărăneşti ; era deci un text destinat
propagandei în lumea politică europeană şi cerută de împrejurări.
Este interesant de constatat că această critică poloneză a regimului feudal
din ţările romîne a fost scrisă chiar în acelaşi an, în care N. Bălcescu a publicat
la Paris strălucitul său studiu pamflet îndreptat împotriva aceluiaşi regim:
Question economique des principautes danubiennes. Ambele, păstrind proporţiile intre o critică improvizată şi opera documentată a unui istoric şi profund
cunoscător al situaţiei sociale din ţară, răspundeau aceleiaşi nevoi. Lupta
pentru acapararea braţelor de muncă ţărăneşti din ţară a provocat demascarea
regimului de servaj feudal întîrziat în ţara noastră în faţa opiniei publice
europene. ln această luptă facem cunoştinţă acum cu o contribuţie a emigraţiei polonei.
Prin încheierea convenţiei de la Balta Liman privitoare la principatele
romine, între Rusia şi Imperiul Otoman (1849) se pusese problema revizuirii
Regulamentelor Organice din cele două ţări şi in special aceea a reconsiderării
relaţiilor feudale între ţărani şi boieri. Pamfletul amintit al lui N. Bălcescu,
cit şi observaţiile doctorului Arsaki şi criticile lui Gradowicz aduse regimului
feudal din ţările romine stau în legătură cu aceste proiecte de reformă.
Memoriul lui Arsache recunoaşte că există o mişcare generală de nemulţumire a ţăranilor împotriva clăcii, a rentei feudale în muncă, de care nemulţumire s-au folosit şi« instigatorii »ultimei revoluţii. ln anume ţări din Europa,
spune Arsache, claca a fost răscumpărată in bani, astfel in Austria şi în Prusia
şi despăgubirea priveşte în mod egal pe ţărani şi pe stat. Dar această măsură,
crede autorul memoriului, ar fi imposibil de aplicat în Ţara Rominească, unde
mijloacele financiare, circulaţia monetară, adică starea locuitorilor, nu îngăduie
1

Anexa III.
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răscumpărarea clăcii cu bani. ln Ţara Romînească braţele de muncă 11int rare
şi numai sub <1 protecţia legii & ţăranii vor fi siliţi să muncească. Acestei munci
forţate i se datoreşte dezvoltarea economică dobîndită de ţară in ultimul
timp (adică îmbogăţirea boierilor prin comerţul extern cu grlne); ea se datoreşte, spune dr. Arsache, nu ţăranilor, ci proprietarilor, care-şi cultivă moşia
cu braţele ţăranilor şi cu vitele lor, căci fără constringere aceştia nu ar munci.
Autorul e silit să recunoască o evoluţie viitoare spre libertatea ţăranilor,
căci spune despre situaţia din vremea lui că va trebui să mai fie menţinută
e clţiva ani încă ». La urmă se dă un citat biblic despre datoria de a munci.

ln observaţiile lui Gradowicz autorul se arată bine informat asupra stării
sociale din ţările romlne. După ce ironizează argumentele trase din Biblie,
analizează obligaţiile ţăranilor din Ţara Romînească după Regulamentul
Organic. Se ajunge astfel, după calculul autorului polon, la 20-80 de zile
de muncă obligatorie pe an a ţăranilor pe lotul proprietarului, tocmai zilele
clnd aceştia au nevoie să lucreze pentru hrana proprie. El arată pacostea arendăşiei şi proclamă, alături de istoricii progresişti, că ţăranii din Ţara Romlnească
slnt • cei mai vechi locuitori privilegiaţi asupra solului », deci nu li se poate
cere legal chirie in muncă, alte 12 zile de clacă, pentru casa pe care o ocupă.
Această formă a regimului feudal, spune cu dreptate Gradowicz, nu exista
înainte de Regulamentul Organic. Este interesant de văzut cum acest critic
polon al împrejurărilor sociale din Ţara Rominească are o vedere justă, nu
numai asupra stărilor din vremea lui, ci şi asupra aspectului istoric al chestiunii, arătlnd că feudalismul la noi s-a instaurat printr-un abuz împotriva
drepturilor străvechi ale ţăranilor. Se arată apoi obligaţiile zdrobitoare pentru
ţărani ale clăcii pentru transporturi, deosebită de muncile agricole propriu
zise, la care se mai adaugă şi dijma din produsele cultivate pe porţiunea lăsată
în folosinţa ţăranilor. Afirmaţia proprietarilor că ţăranii ar fi leneşi, ar munci
numai pentru nevoile hranei lor proprii, dacă n-ar fi îndemnaţi de proprietari,
este respinsă de Gradowicz cu dispreţ: De ce ar munci ţăranul, de vreme
ce ştie că ln orice clipă este ameninţat să fie despoiat? Dovadă strălucită
împotriva învinuirii aduse de proprietari este munca moşnenilor. «ln Ţara
Romlnească toată lumea recunoaşte că moşnenii, adică ţăranii proprietari,
sint bogaţi ln vite şi in bani şi se ocupă cu agricultura şi cu negoţul, fără să
fie siliţi de sarcinile care reduc pe ţărani (cei de pe moşiile proprietarilor) la cea
mai mare sărăcie. Ţăranul ar munci, dacă munca sa ar fi asigurată.» Regulamentul Organic este astfel redactat, incit lasă cale liberă interpretărilor ln
favoarea celui mai puternic sau a celui mai şiret. Prefecţii şi subprefecţii
corupţi se fac uneltele regimului de despoiere a ţăranilor: se dau exemple
de fuga ţăranilor ln faţa asupririi, fuga ţăranilor de la Breasca (Breaza) Ungă
Ploieşti. Această stare de lucruri face necesară emanciparea legală a ţăranilor,
•pentru dezvoltarea materială şi morală a ţării•· <e Comerţul (cu grine) nu va
suferi de pe urma desfiinţării clăcii, atlt agricultura, cit şi comerţul vor creşte,
pentru că beneficiile vor fi repartizate in chip egal, dar dolce far niente al
I boierilor va lua sflrşit •· Iată ce ii face să tremure,
« faptul că vor trebui
să se mulţumească cu venituri mai mici şi că vor trebui să se ocupe mai
serios de agricultură, pentru că ţăranul romin nu e leneş, ci numai boierul •·
De aceea acesta caută prin toate mijloacele să păstreze vechea stare de lucruri.
Co.misia pentru revizuirea Regulamentului Organic (orinduită de Barbu
Ştirbey) n-a făcut nimic pentru ţărani, i-a lăsat ln sclavia proprietarului,
de vreme ce ţăranii nu se pot muta de pe moşie timp de şapte ani. ln concluzie,
5-c.11
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ţărănimii romîne
să-şi îmbunătăţească soarta, dacă legea
adevărul « dacă naţiunea vrea să aibă

se întreabă, cum va putea ţăranul
U opreşte de la aceasta. Acesta este
o existenţă politică, abuzul trebuie
dezrădăcinat, (prin abuz se înţelege claca). In ce priveşte Biblia invocată
de Arsache, nicăieri nu veţi găsi acolo principiul după care un om trebuie să
muncească, iar altul să consume ».
Acest interesant răspuns polon este o contribuţie de cel ma.i mare interes
la lupta pentru eliberarea ţăranilor romîni, a doua zi după revoluţia de la
1848. Este adevărat că autorul nu propune soluţii precise, afară de desfiinţarea clăcii, se fereşte să vorbească de o expropriere a moşiilor. Totuşi desfiinţarea clăcii, chirie pentru lotul rezervat ţăranului, înseamnă in chip logic
că acest lot ii va rămîne in deplină proprietate.
REVOLUŢIA PE PLAN INTERNAŢIONAL Dar, trebuie să recunoaştem,
aceste preocupări sociale nu erau pe primul plan al acţiunii emigraţiei polone,
în special al celei conduse de Adam Czartoryski. In relaţiile ei cu mişcarea
revoluţionară romină juca un rol principal politica internaţională. Rominii
aveau puţine relaţii folositoare cu partidele democratice revoluţionare din
Europa; prin studenţii romini se încheiaseră anume cunoştinţe la Paris,
iar Cimpineanu în 1839 fusese la Londra, dar vizita sa politică în Marea
Britanie nu avusese urmări. In schimb, polonezii încă de 17 ani aveau
poziţii ciştigate în toate statele europene, cu legături cu partidele politice,
cu presa, cu diplomaţia, cu burghezia bancară şi chiar cu curţile regale.
Comitetul polon din Paris condus de Adam Czartoryski poseda o întinsă
reţea de agenţi diplomatici, semioficiali, în toate capitalele, de la Londra la
Constantinopol, precum şi o altă reţea de spioni şi agenţi secreţi conspirativi 1 • Această reţea putea fi de mare folos pentru revoluţionarii romini
în acţiunea lor de propagandă în Europa.
Dar organizaţia polonă de legături internaţionale se baza pe anume
principii politice, care se pot rezuma astfel: revoluţia nu poate fi practic
vorbind, nici în scopurile sale ultime, o acţiune locală, ci este un moment din
evoluţia tuturor popoarelor spre libertate. Pentru îndeplinirea ei trebuie
încheiată o înţelegere a popoarelor asuprite în vederea sculării împreună
împotriva alianţei asupritorilor. De aceea au încercat polonii în 1849 o mediaţiune pentru împăcarea romînilor şi a ungurilor, de aceea luptau pentru unirea
popoarelor din răsăritul Europei.
Dintre romîni erau mulţi care au văzut revoluţia de la 1848 într-un
cadru foarte strîmt, ca o luptă pentru nevoile locale, astfel Heliade, Tell,
N. Golescu, pe de altă parte I. Ghica înclina să socotească revoluţia de la 1848
ca o revenire la vechile capitulaţii cu Imperiul Otoman. In schimb, N. Băl
cescu, poate influenţat şi de revoluţionarii poloni, a conceput în chip hotărit
revoluţia pe plan internaţional: <( Ziua dreptăţii se apropie, în care se vor
ridica popoarele, ca să măture rămăşiţa tiranilor, de pe faţa pămintului. Atunci
nu veţi mai fi singuri în faţa duşmanului, ci toate popoarele Europei vor alerga
într-ajutorul vostru şi vor sta împreună cu voi » (septembrie 1850) 3• E vorba
deci de revoluţia generală, a alianţei popoarelor asuprite, aşa cum o vedeau
şi polonii.
studiul polon asupra

1
M. HANDELSMAN, C:r.artoryski, Nicolas I et la Question du Proche Orient,
p. 12, 24-27.
2
N. BĂLCESCU, Opere, Ed. Acad. R.P.R„ I, Bucureşti, 1953, p. 312.
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Totuşi, în ce priveşte revoluţia din răsăritul Europei, intre Bălcescu
pe care-l socotim cel mai clarvăzător reprezentant al ideii romineşti de atunci,
şi concepţia politică a emigraţiei polone este o deosebire. Despre revoluţia
romlnă Czartoryski scria: <1 Chestiunea moldo-valahă sau romină face
parte, ca să zicem aşa, din chestiunea slavă, in care stă secretul puterii
sau al neputinţei Imperiului Austriac» 1 • Czartoryski socotea că alianţa
popoarelor slave subjugate, cehii, slovacii, croaţii, sirbii din Austria, polonii
din Imperiul ţarilor şi cei împărţiţi intre Prusia şi Imperiul Habsburgic,
bulgarii din Imperiul Otoman, chiar ruşii democraţi, să formeze principalul
nucleu al revoluţiei.Sprijinirea revoluţiei ungureşti, a celei romîneşti, a fost
pentru el numai o lărgire, o anexă a politicii slave 2 • Această politică de unitate
slavă in numele revoluţiei naţionale fusese adoptată şi în celebrul, Manifest
către popoarele Europei, al congresului slavilor de la Praga din 1848, care
cuprinde şi atacuri împotriva popoarelor romanice, germanice şi a maghiarilor 3 •
Dimpotrivă Bălcescu se gîndea mai ales la unirea şi la solidaritatea celor
trei popoare neslave din Europa de răsărit; « Se afla in orient, scrie Bălcescu,
trei naţionalităţi ce se deosebea de elementul slav. Avea in mina lor multe
elemente de putere şi mărire. In loc să se înţeleagă, să se ajute, s-au asuprit
una pe alta şi in anul acesta (1848) cite trele au căzut. Inţeleg pe unguri,
romini şi turci ... ». « Noi nu sîntem duşmani ai slavilor de miazăzi, adaugă
imediat Bălcescu, ... (dar) pe lingă dezvoltarea şi conservarea elementului
slav şi roman, noi vrem pentru interesul Europei Orientale, conservarea şi
dezvoltarea elementului turc şi ungar » •.
Vederile de politică generală ale lui N. Bălcescu erau mai largi ca acelea
ale emigraţiei polone conservatoare conduse de Adam Czartorysky, ele cuprindeau concepţia unei înţelegeri generale a popoarelor din răsărit, pentru eliberarea lor, atit a popoarelor slave, ctt şi a celor neslave. Trebuie subliniat
acest fapt in lumina celor spuse mai sus că încheierea legăturilor intre revoluţia romină şi cea polonă conservatoare nu însemna că revoluţionarii romini
nu vedeau deosebirile de idei şi de interese dintre dînşii şi conservatorii poloni,
d_eosebiri doctrinare şi de vederi asupra politicii generale. Cit priveşte «democraţia polonă» ea încă nu avea, din nefericire, o acţiune hotărîtă şi urmărită in
chip stăruitor pentru reunirea revoluţiilor din răsăritul Europei, mulţumindu-se
cu apeluri mistice la unitate.
Singur marele poet Adam Mickiewicz, dintre fruntaşii emigraţiei polone
despărţiţi de gruparea condusă de Adam Czartoryski, întreprinde o acţiune
de internaţionalizare a revoluţiei, publicind la Paris în 1849 revista « La Tribune des peuples » al cărei titlu era un program. 1n comitetul de redacţie
se aflau reprezentanţi ai tuturor popoarelor subjugate, intre care şi romlnii:
N. Bălcescu, D. Brătianu şi Ştefan Golescu 5 •
Insă in 1850 « Democraţia polonă • iese din izolare şi aderă la Comitetul
revoluţionar internaţional al lui Mazzini. La această dată reprezentanţii emigraţiei romine, intii N. Bălcescu, apoi Dimitrie Brătianu, intrară şi ei în comitetul
~I. HAr-oDELSMAN, op. cit., p. 102.
L. Rl'SSJAN, Polacy na Wegrzech, p. 3?.
G. GEISSLER, Europăische Dokumente, Leipzig, 1939, p. 595.
' Scrisoare a lui N. Bălcescu către A. G. Golescu, Belgrad, 1/13 ianuar 1849,
Academia R.P.R. autografe.
6
I. c. CHIŢIMIA, At)aM Mu11Ke11U'I, H. Eall'lfCKY u (( necHh o PyMblHUU», în
• Romanoslavica 1>, II, 1958, p. 138.
1

2

3
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democratic internaţional de la Londra, pentru asocierea mişcărilor revoluţio
nare din toată Europa. Atunci se produce o apropiere între democraţia polonă
şi emigraţia romînă, apropiere despre care nu avem pină acum decit date
indirecte, căci documentele ne lipsesc. Anume avem ecoul acestei apropieri
la partidul conservator polon, care plnă atunci păstrase locul intii şi apr<!ape
exclusiv în relaţiile dintre emigranţii poloni şi cei rornîni. In 1850 Czajka
Czajkowski, reprezentantul partidului conservator polon pe lingă Poarta
Otomană, a vrut să oblige pe emigraţii romini să renunţe la relaţiile cu« Democraţia polonă », dacă vor să se mai bucure de sprijinul diplomaţiei lui Adam
Czartoryski. Aceasta însemna că la acea dată relaţiile emigraţiei romine
cu democraţii poloni ajunseseră la o mare dezvoltare, pe care n-o avuseseră
înainte. Dar Czartoryski răspunde reprezentantului său la Constantinopol
că nu crede necesar un asemenea demers şi că va continua să acorde rominilor
sprijinul său, în interesul general 1 .
Stringerea legăturilor între emigraţia romînă şi Democraţia polonă este,
după cum se vede, o urmare a schimbării atitudini acesteia din urmă în politica internaţională şi aderarea la alianţa revoluţionară a popoarelor. Astfel
ln ianuarie 1850 N. Bălcescu intră ca membru în Comitetul Internaţional
de la Londra, în care se aflau şi doi poloni, Lubomirski şi Branicki, amîndoi
nobili, dar independenţi de acţiunea lui Adam Czartoryski şi care aderaseră
la Democraţia Polonă. Alături de ei se aflau reprezentanţi unguri, ruşi, cehi
şi slavi de sud. Ţinta acestui comitet care privea exclusiv Europa răsăriteană
era, cum scrie Bălcescu: « o confederaţie democratică a tuturor mijloacelor
revoluţionare şi solidaritate în mişcări» 2 • In iulie acelaşi an, Mazzini formează,
deosebit de comitetul est european de mai sus, un nou comitet revoluţionar general european, care se adresa şi romtnilor 3 • Participarea romînilor
la comitetele internaţionale revoluţionare din anii 1850-1857 nu este
încă deplin studiată şi mai rămîne să mai fie cercetată în amănuntele ei.
Este însă clar că din punct de vedere ideologic, la începutul acestei
evoluţii a luptei revoluţionarilor romini, care trecură de la concepţia revoluţiei
locale la aceia a alianţei internaţionale a popoarelor, stă legătura cu emigraţii
poloni, care erau la 1848 mai înaintaţi pe această cale a revoluţiei generale.
De aci, rominii au evoluat treptat, desfăcîndu-se de influenţa mişcării conservatoare polone, pînă la intrarea în comitetul internaţional al popoarelor.
Socotim că această acţiune a avut în istoria noastră, pentru pregătirea opiniei
publice în Europa şi pentru influenţarea guvernelor, o influenţă mai mare
de cit aceia care i s-a acordat pînă acum ln istoriografie.
MEDIAŢIUNEA POLONÂ ÎNTRE ROMÎNI ŞI UNGURI LA 1849. fo timpul
războiului din Ungaria, tn 1849, intre unguri şi Austria, cu intervenţia la
sflrşit a armatelor ţarului, se produce o acţiune politică pentru apropierea
şi colaborarea revoluţiei romîne din Transilvania şi din cele două principate
cu cea ungurească, în vederea luptei comune împotriva puterilor reacţiunii, imperiul Habsburgilor şi cel ţarist. Condiţia acestei colaborări era
recunoaşterea de către guvernul unguresc a drepturilor naţionale ale
romtnilor.
M. HANDELSMAN, op. cit., p. 120...:..121.
I. GHICA, Amintiri din pribegie, p. 457-460; HANDELSMAN, op. cit., p. 121.
8 AL. MARCU, Conspiratori şi conspiraţii tn epoca renaşterii politice a Rominiei,
Bucureşti, 1930, p. 19 şi urm.
i
1
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Se ştie că Nicolae Bălcescu,ca « agent al emigraţiei romine » şi Cezar
Bolliac au fost mediatorii acestei mari opere de înfrăţire şi că prin <« proiectul
de pacificare» de la Seghedin (14 iulie 1849) ei obţinură recunoaşterea legală
de către guvernul maghiar a unei naţionalităţi romineşti aparte in Ungaria
şi dreptul ei de a folosi limba romină in administraţie, şcoală, biserică, odată cu
declararea solemnă a desfiinţării clăcii şi a tuturor prestaţiilor feudale 1 .
Pentru obţinerea acestui tratat, care, din nefericire, nu a putut fi pus
tn aplicare din cauza căderii revoluţiei ungureşti, au fost necesare lungi tratative intre delegaţii romini şi guvernul lui L. Kossuth. Nu odată Bălcescu
fu cuprins de disperare: «Eu însumi des per şi nu mai crez că este chip a împăca
aceste ambe naţii. Nu poţi rezona cu ura, răzbunarea, fanatismul, mtndria
şi înverşunarea amîndurora: trebuie pentru aceasta vreme, multă vreme • 1 ,
scria el abia două săptămtni inainte de încheierea tratatului. Pentru rezultatul
fericit, fie şi simbolic, al tmpăcării intre romini şi unguri au contribuit puternic
şi polonii aflaţi in Ungaria 3 • Doi generali poloni din partidul lui Adam Czartoryski, Bem şi Dembinski, au stăruit să arate guvernului maghiar necesitatea
urgentă de a se înţelege cu romtnii. ln special Demhinski, fost comandant al
armatelor polone in revoluţia de la 1830-1831, a sprijinit puternic misiunea
lui Bălcescu şi a lui Bolliac. Ctnd se oferi a doua oară lui Demhinski comanda
supremă a oştilor ungureşti, el declară că nu o va primi, decit dacă maghiarii
« vor recunoaşte naţionalitatea slavă şi cea romină & '· Această mediaţiune
ln chestiunea naţională a rominilor şi a slavilor din Ungaria a mai fost subliniată 6 , dar în istoriografia noastră s-au cercetat prea puţin împrejurările
speciale ale intervenţiei polone intre noi şi guvernul lui L. Kossuth, situaţia
specială in care se aflau emigraţii poloni faţă de situaţia internă din Ungaria
la 1849.
ln Ungaria, ca şi in celelalte ţări din Europa, emigraţia polonă se afla
divizată intre democraţi şi conservatori, chiar in ceea ce priveşte pe fruntaşii
militari ; Generalii Dembinski şi Bem erau dintre conservatori, generalul
Wysocki aparţinea democraţilor. lnvinuirile aduse de Wysocki lui Bem, cum
că ar fi lmpiedicat acţiunea voluntarilor poloni şi toată opera de eliberare
a Poloniei, făceau parte din obişnuitele polemici intre cele două aripi ale
emigraţiei 8 •

Faptul că N. Bălcescu s-a adresat generalului Dembinski, precum şi
lui Bem şi nu lui Wysocki, comandantul legiunii polone, despre care pomeneşte
de citeva ori tn scrisorile către Ioan Ghica 7 , se datoreşte împrejurării că cel
din urmă nu a aderat la mediaţiunea intre unguri şi romini, a dezaprobat
expediaţia lui Bem tn Moldova şi şi-a concentrat toată atenţia numai spre
o trecere a armatelor polone şi ungureşti in Galiţia s.
Dar misiunea romlnă in Ungaria nu s-a aflat numai tn faţa diviziunii
emigraţiei polone, ci trebuia să piloteze cu indeminare in apele tulburi ale
1
1

I. GHICA, op. cit., p. 371-376.
Ibidem, p. 346.
3
Cf. şi Historia Polski, t. Il-3, p. 314.
: P. _P. PANAITE~CU, Emigraţia polon4 şi re11~luţia romtn4 de la 1848, p. 119. .
Ibidem, p. 16-19, M. HANDELSMAN, op. cu., p.108-119; RUSSJAN,op. cu.,
p. 177-201.
1
J. FREILICH, Polska w dobie wielkiej emigracji, p. 23-25.
7
I. GHICA, Amintiri din pribegie, p. 279, 322, 324.
8
L. RUSSJAN op. cit., p. 202-217.
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diviziunii din interiorul cîrmuirii revoluţiei ungureşti, între partidul militar
al generalului Gi:irgey de o parte şi generalii poloni de alta. Gi:irgey refuză să
vadă pe Bălcescu şi să asculte argumentele lui în favoarea romînilor 1 • De
două ori Dembinski a fost înlocuit cu Gi:irgey la comanda armatei ungureşti.
Cel din urmă se apropia de aşa numitul « partid al păcii », care dorea o împăcare
cu Hahsburgii şi înlăturarea lui L. Kossuth. Această politică de duplicitate
a dus, cum se ştie, la capitularea de la Şiria 2 • In aceste condiţiuni politice
misiunea lui Bălcescu era destul de delicată, el nu trebuia să nemulţumească
nici pe unii, nici pe alţii, pentru a nu-şi ridica duşmani şi în acelaşi timp să
ştie să se adreseze acelora care trebuiau să-l înţeleagă şi să-l sprijine. De aceea
făcînd abstracţie de ideologia politică internă, el s-a adresat pentru mediaţiune
lui Dembinski, pentru acţiunea în principate a lui Bem. Dacă Dembinski,
care împărtăşea vederile lui Adam Czartoryski, a fost un sprijin sigur de la
început pentru Bălcescu 3 , tn schimb Bem, la început nu primeşte bine pe
delegatul romtn, şi-i declară că « nu se ocupă de politică » '· Era absolut necesară adeziunea lui la mediaţiunea între romîni şi unguri şi mai ales pentru
o acţiune în principate, din cauza situaţiei armatelor lui. In primăvara anului
1849, Bem, comandant al armatei ungureşti din sud est, era stăpînul celei mai
mari părţi a Transilvaniei, numai prin el se putea ajunge la Iancu în Munţii
Apuseni, precum şi la drumurile care duc în Moldova şi în Ţara Rominească.
Cezar Bolliac care a stat mai mult pe lingă Bem, a ştiut desigur să-l convingă
pentru a interveni în favoarea romlnilor. Bălcescu spusese lui Bolliac, «care
e bine cu dinsul (cu Bem), să-i zică cu meşteşug mare că noi l-am numi bucuros
ca domn sau rege al nostru» 11 • Opera de influenţare a lui Bolliac pe lingă
Bem nu trebuie suhpreţuită, el izbuti să ciştige pe acest general polon pentru
noi. La aceasta a contribuit şi acţiunea mai puţin cunoscută a lui Robert
Colqouhoum, consulul englez de la Bucureşti, prieten al revoluţionarilor
romîni, care trimite în Transilvania pe lingă Bem pe Effingham Grant,
cumnatul englez al lui C. A. Rosetti 6 •
Totuşi Bem încă din aprilie 1849 devenise un adept convins al colaborării
cu rominii şi merge atît de departe, incit intîmpină învinuiri din partea lui
Kossuth că ar fi întrecut instrucţiunile lui, cu cuprins pur militar, că a luat
măsuri politice în regiunile romîneşti stăpînite de armata lui 7 • ln proclamaţiile
sale Bem declară acum că « Ungaria nu luptă numai pentru libertatea ei,
ci doreşte şi libertatea celorlalte popoare» 8 • Lui Kossuth li scria: «Domnule
preşedinte, nu ajunge să biruieşti numai fiziceşte un popor, dacă vrei să culegi
roadele biruinţii, trebuie să-l cîştigi moralmente» 9 •
Atunci (mai 1849) se pune la cale pe un teren mai real formarea legiunii
romine în Transilvania, al cărei iniţiator a fost Bălcescu 10 • Era un fapt bine

1
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Ibidem, p. 301.
L. RUSSJAN, op. cit., p. 49-53.
I. GHICA, op. cit., p. 346-348.
Ibidem, p. 270.
Ibidem, p. 343.
L. RUSSJAN, op. cit., p. 187.
Ibidem, p. 18f,,-185.
Ibidem, p. 190.
Ibidem, p. 199.
I. GHICA, Amintiri din pribegie, p. 376-384.
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stabilit intre acesta şi emigraţia din Ungaria că se va da comanda legiunii
romine unui general polonez 1•
lncă înainte de a se fi constituit legiunea romlnă, îndată după redactarea
(I proiectului de pacificare »de la Seghedin intre romini şi unguri, Bem a încercat
cunoscutul său pas ln direcţia principatelor romine prin incursiunea armată
de la Tirgul Ocna din 23-25 iulie (st. n.) 1849. Din proclamaţia de la Oituz
din 19 iulie se vede că în gindul generalului polon nu era vorba de o simplă
demonstraţie, ci se glndea la o acţiune de lungă durată menită să elibereze
Moldova: « Popor moldovean, dacă vrei să fii liber şi să te bucuri de o cirmuire
constituţională sub suzeranitatea Porţii, scoală-te . . . In curind, cu ajutorul
armatei ungureşti şi a populaţiei războinice din Ţara Rominească, care se va
scula în acelaşi timp, nimicirea armatei duşmane nu va fi grea» 2 • Oastea
lui Bem dobîndise la 23 iulie o biruinţă la Oneşti şi ocupase tirguşorul Tirgul
Ocna, ceea ce produce teamă intre boierii care se pregăteau să fugă din ţară 3 •
Retragerea lui Bem in Transilvania, peste trei zile, nu se datora lipsei
de ecou a proclamaţiei sale intre moldoveni, ecou care nu avusese timpul material să se facă auzit ,ci necesităţii în care se afla generalul de a face faţă luptelor
din Ungaria, care luaseră o întorsătură tot mai defavorabilă.
Intrebarea care rămtne nerezolvată este aceea de a şti dece Bem s-a
îndreptat spre Moldova şi nu spre Ţara Rominească, unde domnea un spirit
revoluţionar mai avansat şi in direcţia căreia îl indemna şi Cezar Bolliac '·
Chiar Bălcescu era convins că Bem va porni spre sud, în Ţara Rominească,
şi scria plin de nădejde: <c Aşa dar peste puţin, împreună cu Bem voi intra
in Valahia Mare (Ţara Rominească) c-o mare putere şi 8 milioane oamini vor
fi în picioare » 6. Este posibil ca acţiunea lui Bem tn Moldova să fi fost dictată
de motive strategice, pentru tăierea legăturilor armatelor ţariste din Ţara
Romînească, dar mai ales motive politice i-au dictat să se îndrepte în această
direcţie. Este uşor de înţeles că scopul său final era eliberarea Poloniei şi
Polonia se afla mai aproape de Moldova, pe acolo se putea ajunge mai repede
în patrie.
Episodul Bem ln Moldova, alături de mediaţiunea emigraţiei polone
pe lingă guvernul maghiar in favoarea rominilor, sint două fapte pozitive,
deşi de scurtă durată, din istoria alianţei romîno-polone de la 1848-1849.
Ele trebuie amindouă înţelese in cadrul împrejurărilor grele, pline de
contraziceri, din Ungaria, în perioada celui de al doilea an al mişcării
revoluţionare din acea ţară.
COOPERAREA ROMÎNO-POLONĂ LA 18lt8-18lt9 lN LUMINA ISTORIEI

Cooperarea romîno-polonă tn revoluţia de la 1848 a fost unul din acele
episoade istorice, care, la prima vedere, s-ar putea numi <c zadarnice». Desigur,
istoria este plină de asemenea episoade şi de lupte fără rezultat şi care nu au
ajuns nici măcar la întruchipare tn fapte precise, rămînind simple proiecte,
planuri politice rămase neterminate. Este însă o întrebare: cit de zadarnice
1
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L. RUSSJAN, Polacy isprawa polska na Wegrzech, p. 196-197.
I. GHICA, op. cit., p.392-393.
L. RUSSJAN, op. cit., p. 200.
I. GHICA, Amintiri din pribegie, p. 36lt.
Ibidem, p. 366.
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au fost în realitate asemenea lupte, dacă prin nădejdile pe care le-au
deşteptat, prin pilda lor, au lăsat totuşi ceva pozitiv în istorie?
Revoluţia romînă de la 1848 nu s-a putut sprijini pe revoluţia polonă,
care n-a izbucnit; revoluţia polonă nu s-a putut sprijini nici ea pe revoluţia
romtnă, care a fost prea curînd înăbuşită. Nici unul din marile planuri de lupte
comune, de federaţie, de colaborare politică şi de independenţă, n-au putut
fi duse la îndeplinire. Unele istorii generale ale poporului nostru nici nu
pomenesc această alianţă romtnă-polonă de la 1848, de pildă Istoria Romtnilor
a lui Nicolae Iorga nu o aminteşte în capitolul revoluţiei 1 .
Polonia n-a tras roadele, în care îşi pusese speranţa, din înţelegerea
cu revoluţionarii romini. Impotriva aşteptărilor, Romînia şi-a dobindit
singură independenţa şi Polonia a rămas încă mulţi ani împărţită şi neliberă.
Totuşi socotim că aceste fapte şi proiecte nu trebuie şterse nici din istoria
Poloniei, nici din a Rominiei. Şi în istorie se poate spune că nimic nu se pierde.
Amintirea sforţărilor de la 1848 a creat o atmosferă de înţelegere intre cele
două popoare, care se păstrează pină azi. O luptă istorică se repetă, prevesteşte
pe altele viitoare. Nu este o simplă coincidenţă că în ciuda înfrîngerii de la
1848, Rominia şi Polonia şi-au alcătuit totuşi unitatea naţională în acelaşi
an, după primul război mondial şi sînt şi azi aliate şi prietene. De aceea cooperarea de la 1848 trebuie să-şi capete locul în istoria popoarelor.
ANEXE
I.

1848 iulie, 20, Lio11.
Le comite central polonais au Gouvernement Provisoire de la Valachie,
Liberte, egalite, fraternite.
Citoyens,
Nous vous felicitons cordialement d'avoir accompli d'une maniere si noble et genereuse votre glorieuse revolution. Elle remue en faveur de votre nation toutes les sympathies
du monde civilise et trouvera dans vous, citoyens, des pilotes aussi eclaires que patriotiques
pour etre conduite â. coup sur au bon port.
La providence saura degager votre patrie des etreintes de l'absolutisme etranger
par le courage Mroique de votre pays et la sympathie des nations civilisees, surtout celles
dont Ies interets sont etroitement liees au sort de cette lutte.
On a toujours cru en Europe que le premier coup de canon tire sur le Danube sera le
signal d'une conflagration generale.
La Pologne n'y restera pas indifferente. Aujourd'hui encore enchainee elle ne peut
preter â. vos efforts qu'un appui moral. Si toutefois les circonstances lui permettent, elle
serait heureuse de contribuer par Ie sang de ses enfants a l'affranchissement definitif de votre
patrie regeneree.
La raison d'etre, c'est la raison suprtlme, c'est aussi la loi de Dieu. Roumains ! du
courage, marchez ! L'Europe vous regarde, la Pologne vous suit de coeur et benit cette noble
entreprise d'un peuple heroique.
C'est avec plaisir que nous apprenons, citoyens, votre desir d'entrer avec nous en
communication directe et particuliere. Le porteur de cette lettre est muni des pouvoirs et
des instructions necessaires. II est digne de votre confiance.
Salut et fraternite.
President la seance. S.S.
Lemberg, le 20 Juillet 181,8.
(Academia R.P.R., Ms. romînesc nr. 4846, nepaginat, hirtiile C. A. Rosetti)
1

Capitolele despre

revoluţia

de la 181,8, în volumul IX.
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II

1848 iulie 20, Lio11.

Le comite central polonais.
Liberte, egalite, fraternite.
Le citoyen Henri G6rski est autorise par Ia presente d'entrer en relation avec Ie
gouvernement de la Valachie. II en a Ies pleins pouvoirs. Si Ies circonstances permettent
de former une Jegion polonaise, ii veillera â. ce que Ies conditions de l'instruction ci jointe
soient observes. Dans ce cas, ii servira d'intermediaire entre le gouvernement et Ia Jegion.
Lemberg, le 20 juillet 18(.8.
President la seance, S.S.
(Academia R.P.R., Ms. romEnesc, nr. 4846, nepaginat, hîrtiile C. A. Rosetti)

III.
(Extras din scrisorile lui Gradowicz din

Bucureşti

1 februar-20 ianuar 1850)

Gdyz jeden punkt traktatu Limanskiego przez wejscie wojsk ruskich nie sie wypelnie,
niezawodnie i reszty przyda do rozmowy, miedzy temi najwazniejszy, poprawenie Regulament. W tymto najwazniejszy punkt dia przyslosci Woloszczyzny jest punkt podda1'1stwa.
W imienim tutejszych bojar6w przegotowal p. doktor Arsaki, byly mmister zewnetrzych
spraw pod Ghika, jedno po drugim, o stanie szczesliwym tutejszych chlop6w, Fuatu,
kt6ry te pisma zakommunikowal konsula francuskiemu. Te papiery przepisalem teraz
dia Ambasady w Petersburgu, z kt6rych wyjawszy kopie, suplementu 7, posylam panu.
Widzac tyla falszywosci, nieomieskalem napisac: • Obser11a1ions •, kt6rego dalem panu
Poujade, kommunikujac je panu, mozeby sie zdalo ukazac Achmed6w, bym wiedzial, jak
on w tym wzgledzie mysli.
Musze panu napomnac, bym nie oszukal, ze nie jestem w stanie tak po francusku
mowic, albowiem te pisma kilka dnie pracowalem z slownikiem.
TRADUCERE
1850 1 februarie/20 ianuarie,

Bucureşti.

Dacă
ruseşti, nu

unul din articolele tratatului de la Balta Liman, privitor la ieşirea armatelor
a fost îndeplinit, fără îndoială că ~i celelalte articole pot fi supuse discuţiei.
Intre acestea, cel mai important este cel privitor la revizuirea Regulamenului Organic.
ln acesta, cel mai important punct pentru viitorul Ţării Romineşti este punctul şerbiei.
In numele boierilor de aci, domnul doctor Arsaki, fost ministru al afacerilor externe în
vremea principelui Ghica, a pregătit un memoriu după altul, care fusese trimis lui Fuat 1 ,
despre starea fericită a ţăranilor din această ţară, care scrieri Ie-a comunicat consulului
francez. Aceste hirtii Ie-am copiat acum pentru ambasada de la Petersburg 1 , din care
scoţlnd o copie, o trimit domniei voastre ca suplimentul nr. 7.
Văzind autea falsificări, nu m-am putut reţine să scriu nişte ~ Observaţii•, pe care
le-am dat domnului Poujade 3 şi vi Ie comunic şi dumneavoastră, poate veţi avea prilejul
să le comunicaţi lui Achmed' ca să vedem cum priveşte aceste lucruri.
Trebuie să vă amintesc, ca să nu greşesc, că nu ştiu să vorbesc franţuzeşte, de aceea
am prelucrat cu dicţionarul aceste scrieri clteva zile 6 •
(Anexă

la scrisoarea

precedentă)

Ce 27 septembre 1849.
Sur la nt!cessitti de maintenir le tra11ail en nalure dans les relations entre les proprietaires et les paysans culti11ateurs en V alachie.

Les relations entre Ies proprietaires et Ies paysans cultivateurs sont dans ce moment
un objet de serieuses preoccupations pour tous Ies gouvernements ou Ies prestations et Ies
Fuad Effendi, comisarul Porţii ln Ţara Romînească în septembrie 18(.8.
Se înţelege ambasada Franţei.
3 Consulul Franţei la Bucureşti.
' Ministru turc.
6 Scrisoarea nu este semnată, dar Iace parte din rapoartele agentului polon Gradowicz

1
1

din

Bucureşti.
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services en nature existent encore. Pour etouifer Ies plaintes que Ies paysans eleverent d'un
commun accord partout contre ces prestations et ces services, pour ecarter ce germe de
haine et de discorde que Ies fauteurs de la derniere revolution ont si bien su faire servir
a leurs dessins, Ies gouvernements surpris, entraines par la Coree des circonstances, prononcerent d'abord purement et simplement l'abolition de toutes ces obligations. Ils cherchent
aujourd'hui a indemniser les proprietaires des pertes qui en resultent pour eux:. Cette indemnite ne saurait consister qu'en argent payable par les paysans en tout, ou en partie par eux
et en partie par le tresor. Ce qui retombe encore sur Ies paysans,parceque ce sont toujours
eux qui entretiennent le tresor par leurs contributions. En Autriche les proprietaires doivet
supporter aussi une partie des pertes 1 •
Cette mesure si facile qu'elle paraisse dans les pays ou il y a plutOt manque d'ouvrage
que de bras, plutOt manque de terrain a cultiver que de cultivateurs et ou, par consequence
elle ne peut .amener un trop grand derangement dans la culture du pays, cette mesure
rencontre neamoins dans l'execution des difficultes que Ies legislations ne peuvent
resoudre encore 2 •
Cette mesure est impossible a introduire en Yalachie. La constitulion du pays,
Ies moyens financiers, l'etat des habitants, leur nombre si peu en rapport avec son etendue,
le manque de bras, si Ies institutions n'interviennent a soumettre le peu qu'en existe,
font, pour quelques annees encore au moins, du service en nature une question vitale
·
pour le pays.
On sait que l'agriculture fait la seule source des richesses pour ce pays, que ce qu'il
faut a cette agricultura ce sont Ies bras, que ces bras elle ne saurait Ies trouver autrement que sous la protection des lois qui le regissent, qu'elle doit a ces lois le developpement
qu'elle a regu dans ces derniers temps, qu'elle doit a ce developpement d'avoir procure
au pays un bien etre inconnu jusqu'alors, et ce developpement ce n'est pas aux: paysans
qu'elle le doit, mais bien au proprietaire, car le paysan qui ne consomme rien, ne produirait
rien, si on le laissait faire.
Veut-on le faire travailler, il faut lui creer des besoins, car ceux: qu'il a aujourd'hui
se reduisent a rien el s'il est absolument necessaire que Ies proprietaires fassent des concessions, ii Caut que ces concessions tournent au profit du fisc, si on ne veut pas qu'elles deviennent pour lui un moyen de paresse, car dans aucun pays du monde le paysan n'est aussi
peu impose qu'en Valachie.
A Dieu ne plaise, que je blâme cel etat de choses, mais il faut des besoins, soit prives,
soit publics, a l'homme pour l'aiguillonner au travail. Qouiqu'il en soit, ces concessions
ne doivent pas aller jusqu'a paraliser le mouvement des grands proprietaires, qui sont
aussi Ies grands producteurs dans le pays, soit par eux memes, soit par leurs representants,
et ce mouvement souffrira, si chaque paysan, ou du moins chaque paysan qui possede des
bestiaux, ne donne au proprietaire le nombre de journes qu'exige la culture de deux: pogons
par an, un pogon pour Ies semailles du printemps, l'autre pour Ies semailles de l'automne,
d'apres le tableau ci dessous mentionne. C'est le minimum de ce qu'il fait aujourd'hui,
si l'on y ajoutte ce qu'il travaille pour le terrain qu'il regoit en sus de celui que le Reglement
lui accorde. On ne peut pas admettre que ceci l'empechera de travailler pour son compte,
car ii lui reste assez de temps pour cela, d'autant plus que ce n'est pas du tout un paradox:e
que Ies communes qui travaillen t le plus pour elles memes et qui se trouvent en meilleur
etat, sont justement celles qui travaillent le plus pour Ies proprietaires. On s'habitue au
travail comme a l'oisivete et on s'habitue a preferer le travail quand on a golite le bien-etre
qu'il procure. ~Ce n'est pas pour rien faire que l'homme a ete renvoye sur la terre, mais
bien pour la cultiver $ (Genese, chapitre 111, 18) t.
1
II ne faut pas perdre de vue en parlant de celte derniere circonstance que en Valachie Ies prestat.ions ressortent toutes du_ droit prive de Ia propriete, droit que la France
meme a r~specte dans sa f'.1-meuse declarat10n du 4 Aout 1789 et que d'ailleurs ces prestations
ne sont r1en en compara1son de celles dont tous Ies droits reposent sur des privileges
seigneuriaux (Nota autorului memoriului).
11
L~ ~ouve_ment de 18f.8 n'3: su que donner plus d'eclat aux cris qui avaient deja
commence a se fa1re entendre depms longtemps dans Ies pays ou la Coree des choses rendaient Ies obligations difficiles a soutenir. Plusieurs dispositions en Autriche sous l'empereur
Joseph, e!l ?russe sous le. ministere Hardenberg et ailleurs, indiquent cette tendance a
separer d1stmctement la hberte personnelle du paysan de la liberte du sol et a amener
s~r la b3:se de ce~te distinction l'affranchissement du premier, moyenant une compensat1on equ1table. Cest autour de ce point que tournent tous Ies errorts. des publicistes
·
allemands dans celte question (Nota autorului memoriului).
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Jo'Ul'll4es necessaires

a la

culture d'un pogon d'apres le Reglement Organique.

A. Culture d'automne. (ble, orge, etc.). Labour 1 jour 1/2, ensemencement 1/3,
he~age 1,1/3 (c'est le travail de trois heures, tout au plus), recolte, 4, transport de l'aire 1,
dep1quettement 2-2 1/2.
B. Culture du printemps (mais). Labour 1 jour 1/2, ensemencement 1,1/2 (c'est
le travail d'une demie journee), Mche 7 (un paysan fait ordinairement le travail en 5 jours),
recolte 2, transport 1, depouillement de l'epi 2, total 15, total general 25,1/6.
N. B. De toutes ces operations ii n'y a que le labour et le transport qui ont besoin
du concurs des bestiaux, le reste se font â. la main.
Bucarest, le 18/30 Jan11ier 1850
Obser11ations sur Ies supplements 5 et 6. Tout ce que M. M. Ies boyards de la Rou-

manie disent par leurs ecrits, que Ies avantages dans Ies relations reciproques sont surtout
pour Ies paysans, que d'apres un verset de l'Ecriture Sainte l'homme est mis sur la terre
uniquement pour travailler et autres sophismes, sont tres faciles a refuter.
Le Reglement Organique adopte l'obadjia, ou le servage de 4 hommes pour cent et
-Oblige chaque clacash ou pere de la familie a faire 12 jours de travail pour le proprietaire avec ses bestiaux ou avec Ies mains, s.:ms compter qu'au lieu de 12 jours ii parvient a en faire 20 et 30 par Ies chicanes du fermier et Ies fait justement dans le temps
necessaire a son propre labourage. Cette institution est un emprunt du droit feodal, que
dans ce pays n'existait pas avant le Reglement impose par la Russie. La claca de 12 autres
jours, que le paysan est oblige de faire pour le loyer de la maison qu'il occupe, est
augmentee par Ies abus du proprietaire, non pas du veritable proprietaire, mais bien par
son fermier, qui considere encore moins que ce dernier Ies paysans comme Ies plus anciens
habitants privilegies sur le sol. Et pour en tirer tout le profit possible, ii lese le paysan dans
ses droits et ne le lui laisse que ce qui lui est strictement necessaire.
Suivant le Reglement, le proprietaire a encore droit â. 6 jours de corvee de la
part du paysan, afin de lui apporter du foin et du bois. Le gouvernement a droite ii. 6 jours
de corvee pour cause d'utilite publique, mais ii arrive tres souvent qu'il faut au paysan
4 â. 9 jours de marche pour arriver sur le lieu ou ii doit faire ces 6 jours. Outre cela
ii y a ancore des abus, tel d'envoyer le paysan travailler dans telle ou telle maison
de boyard, au lieu de servir le gouvernement.
Le paysan doit outre l'impOt payer encore la dîme â. son proprietaire.
Cependant le proprietaire fait tout son possible pour denigrer le paysan, qui le nourrit
et le soutient et l'accuse d'etre stupide et paresseux. Pourquoi travaillerat-il donc, lui
qui sait qu'il est â. chaque instant menace d'etre depouille? 11 serait absurde de soutenir
avec Ies indiscrets que, si Ies paysans etaient moins surcharges, ils deviendraient pareseux,
car en Roumanie il est generalement reconnu que Ies moshnenis ou Ies paysans proprietaires sont riches en bestiaux et en argent et qu'ils s'occupent de l'agriculture et du commerce sans y etre forces par Ies charges qui reduisent Ies paysans â. la plus grande
pauvrete. Le paysan travaillerait si son travail lui etait assure. La raison en est tres simple,
car chacun veut gagner d'avantage, afin de sortir de la misere ou ii se trouve et qui est
cause du decouragement occasionne par Ies mauvaises institutions du pays. Le Reglement
est si ambigu dans ses dispositions, que partout ii laisse, comme â. dessin, des lacunes en
faveur du plus fort, ou du plus fin; surtout â. l'article du droit foncier, qui generalement
est vendu par Ies proprietaires a des fermiers, lesquels, proteges par des prefets et des sousprefets corrompus, traitent Ies paysans suivant leur volonte. Le paysan peut porter plainte.
Mais quand lui fait-on droit? Quand le fermier sera-t-il reprime dans son oppression?
Jamais. Le paysan est Coree alors de quitter son foyer, son sol natal, ce qui arrive tout
Ies jours; ii y a des exemples que non seulement des Valaques paresseux ont quitte leurs
foyers, mais encore des Serviens et des Bulgares, hommes reconnus pour etre tres actifs.
Pres de Plojesti, tous Ies paysans du village de Breasca se sont enfuis pour cause d'oppression, une partie s'est etablie sur le terrain pres de la ville, l'autre partie dans la viile d'AJexandrie et font fleurir ces deux villes. C'est pourquoi ii est presque toujours stipula, pour la
ferme, dans Ies contrats de ferme, que dans le cas ou Ies paysans viendraient a s'enfuir,
le fermier en deviendra responsable. Cet etat de choses rend necessaire l'emancipation
legale des paysans, pour Ie developpement materiei et moral de la nation. Par l'abolition
de la claca, ou du moins de la plus grande partie, le commerce n'en souffrira nullement,
l'agriculture n'en serait pas pour cela negligee, au contraire, l'un et l'autre augmenterait,
parceque Ies benefices seraient egalement repartis, mais le dolce far niente des boyards
aurait une fin. Voici ce qui Ies fait trembler: des revenus moindres dont ils devront d'abord
se contenter, puis Ia necessite de s'occuper de quelque chose de plus serieux, de l'agriculture,
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parceque ce n'est pas le paysan valaque qui est paresseux, mais bien le boyard. C'est pour
cela que tous leurs efforts sont diriges pour maintenir le status quo existant et sous la pretendue amelioration du sort du paysan, ils veulent le rendre pire. La proposition qu'a fait
la presen te commission pour reviser le Reglement donne des preuves de cette intention,
car elle reprend d'un main ce qu'elle donne de l'autre; Ies 30 jours legaux de claca doivent
t\tre reduits a 20 jours, mais comme compensation le paysan doit payer 2 dixiemes au proprietaire. Pour ce bienfait magnanime le paysan doit en meme temps perdre sa liberte
personnelle, l'unique bien qui lui est resta jusqu'a present. Par cette proposition il n-a
plus le droit de changer son domicile pendant 7 annees. Et c'est la ce qu'on appelle des avantages pour le paysan. Qui empechera alors le proprietaire ou proprement dit le fermier
de considerer le paysan comme son esclave pendant 7 ans et le trailer comme tel? De quelle
maniere le paysan pourra-t-il ameliorer sa situation miserable, quand cela lui est defendu
par la Joi?
Ce sont la des obJections qui existent reelement, ce sont des abus enracines qu'il
faut extirper, si la nat10n doit avoir une existence politique. Quant a l'Ecriture Sainte,
on n'en trouve ecrit nulle part qu'un homme doit travailler et l'autre consommer.
(Fondul Czartoryski, la Craco1Jia, R. P. Polonia, ms. nr. 5429 nepaginat. Scrisoarea
lui Gradowicz în limba polonă, dată de noi ln traducere rominească, ane:i:ele în franţuzeşte).

PYMbIHCKAH PEBOJIIOJ.UUI 1848 ro,nA 11 COI03 c IIOJUIKAMM
(Pe310Me)
PeeoJUOQHOHHoe A13ID1<eHne 1848 ro,l(a HMCJIO Me»<;zyHapo.l(Hhiii xapwcTep.
Me>1<.zzy pa3IDl'tlHhIMH eeponeiicKHMH rocy.l(apCTBaMH ycraHOBHJIHCL oTHoweHIUI,
KOTOpbie CO,l(eiiCTBOBaJIH COTpy,l(HH'tleCTBY peBOJllOQHOHHhIX napTHii. IloJibCK!UI
3MHrpawuI noCJie peeomoQHH 1830 ro,l(a 3aruma B Eepone enoJllle onpe.n;CJieHHOe
MeCTO. Oua HMCJia CBOHX AHIIJIOMaTOB BO ecex CTpaHax, H3,l(aBa.JUl ra3CThl H >KypHaJILI, pacnonaraJia BOeHHoii CHJIOit, c IlOMOIW>lO KOTOpoii IlOMCP>I<aJia peeoJllOQHIO e BeHrpHH n B pyMhIHCKHX KHH>Kecreax. Pa3ACJieHHe noJlbcKoii 3MHrpaUHH Ha ,!l;BC napTHH - KOHCCpBaTHBHYIO H 6yp>fCYa3Ho-.n;eMOKpaTH'tleCKYIO npHBCJIO K oCJia6JieHHJO ee .l(eiicrenH:. Pyi<oeo.n;HTeJIH peeomoQHH B MyHTemm
YCTaHOBHJIH 60Jiee TeCH)'lO CBH3b c KOHCepBaTHBHOii napTHeii:, BO rJiaBe KOTopoii
CTOHJI KHH3b A.n;aM qapTOphICCKHH, IlOCKOJlbKY 3TO KphIJIO 3MHrpaQHH IlOJlb30BaJIOCb IlO'tlTH oq>HUHaJlbHOii IlOMep:>l<Koii 6yp>1<ya3HhIX npaBHTCJlbCTB 3ana.n;1mii
EeponhI. XoTH .n;oKyMeHThI 06 oTHoweHIDIX c .n;eM01<paTH'tlecKHM KphIJIOM n0Jlbc1<oii 3Mnrpaunn B aua'tlHTe.m.Hoii ceoeii qacrn ell.le He 6LIJIH ony6JDU(OBaHhI,
BCe-Tal<H MO>KHO npe,rolOJIO>KHTb, 'tlTO 'tlaCTb MYffTHHCl<HX peBOJilOQHOHepoB 6hIJia
CBH3aHa c HHM. B 1<aqecree npHJIO>KCHHH K HaCTOHll.lCMY HCCJI~OBaHHIO ny6JIHl<yJOTCH .n;ea )l;OK)'MCHTa o IlOChIJilCC npe.n;craBHTCJIH IlOJlhCl<Oro .n;eM01<paTH'tlCC1<0ro,!l;BID1<eHIDI cr. rypc1<oro) H3 JlLBOBa B Eyxapecr B nepno.n; npaBJICHHH BpeMeHHoro npaBHTCJlbCTBa.
IloCJie na.n;eHIUI MYffTHHCKOii peBOJllOqHH OAHH H3 npe.n;CTaBHTCJieii IlOJlbCKOH
3MnrpauHH, OCT3BWHHCH B CTpaHe, rpa.n;OBH'tl C03)l;3CT B 1850 ro.n;y Ha q,pamzy3CKOM
H3hIKe Tpy.l(, B KOTOpOM BhicrynaCT npOTHB OCHOBHhIX IlOJIO>KeHHH MeMyapoB TCOpCTHKa peaKQHOHHoro <t>eo.n;aJlhHoro pe>KHMa 6onpHHa Apcwce.
B CBOCM OTBCTC rpa.n;OBH'tl OTCTaHBaCT HCKOHHhIC npaea pyMhIHCKHX KpCCTbHH
Ha o6pa60ThIBaeMyJO HMH 3CMJllO, npoTecryCT npoTHB 6apll.lHHhl H KpenOCTHH'tlCCTBa.
BeponTHo, 3TOT TPYA npe,wiaaHa'tlaJICH AJDI pacnpoCTpaHeHIDI B nepe.n;oehIX Kpyrax
Esponh1 KaK npoTeCT npoTHB nopa6oll.leHHH 1<pecr1>HH B BaJiaxnn. HatIHH!UI c
18 50 ro.n;a' «IlO.JlbCK!UI ACMOKpaTIDI))' 6yp>Kya3HO-,l(CMOKpaTH'tleCKOe KphIJI03MHrpaunn, pacwnpHCT CBOIO ,l(CHTCJibHOCTb Ha eeponeii:CKOH apeHe H BXOAHT
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B 6onee TeCH}'IO CBH3b c pyMLIHCKOH 3MHrpa.Qneii:.- Tpy~ 3aKaH•rneaeTc.R coo6I.QeHHeM o nocpe;:{HHtiecree noJI.RKOB B OTHowemmx Me>K,Jzy pyMhIHa.MH H eettrpaMH
BO epeM.R peBOJllOqHH B BeHrpHH, o nocpe~HHtiecree, B KOTOpOM Be~LQYIO poJib
<:birpaJI BCJIHKHH peBOJllOl.{HOHep- ~eMoKpilT H. E3.Jl'lecKy.

LA REVOLUTION ROUMAINE DE 1848 ET L'ALLIANCE POLONAISE

(Resume)
Le mouvement revolutionnaire de 1848 s'est deroule dans !'arene internationale. 11 a existe entre Ies actions des differents pays d'Europe des relations
qui tendaient vers une collaboration entre Ies partis revolutionnaires. L'emigration polonaise occupait une place bien def inie en Europe apres la revolution
de 1830; elle disposait d'agents diplomatiques dans tous Ies pays, de journaux
et de revues, de cadres militaires qui lui permirent d'appuyer Ies revolutions
de Hongrie et des Principautes roumaines. La scission de l'emigration polonaise en conservateurs et democrates bourgeois a contribue toutefois a
l'affaiblissement de son action. Les chefs de la revolution valaque ont entretenu d'etroits rapports avec le parti conservateur que conduisait le prince
Adam Czartoryski, cette aile de l'emigration jouissant de l'appui quasi officiel des gouvernements bourgeois de l'Europe occidentale. Mais, bien que la
plupart des documents relatifs aux relations avec l'aile democratique n'ait
pas encore ete publiee, c'est chose certaine qu'une partie des revolutionnaires
valaques en ont entretenues. En annexe a son etude, l'auteur publie deux
pieces concernant l'envoi d'un agent du mouvement democratique polonais
(H. Gorski) de Lemberg a Bucarest, ou le pouvoir etait alors exerce par le
gouvernement provisoire.
Apres l'echec de la revolution valaque, l'un des agents de l'emigration
polonaise demeure dans notre pays, Gradovicz, redige en 1850 en franctais
une etude pour combattre le memoire du boyard Arsache, tbeoricien reactionnaire du regime feodal. La reponse de Gradowicz met en lumiere Ies droits
antiques des paysans roumains sur le sol qu'ils travaillaient et s'eleve contre Ies
corvees et le servage. Son ouvrage etait destine probablement a etre diffuse
dans Ies pays progressistes de !'Europe, comme une protestation contre l'asservissement des paysans de Valachie. A partir de 1850, la« democratie polonaise»,
aile bourgeoise et democratique de l'emigration, elargit son activite sur le plan
europeen et entre en rapports plus etroits avec l'emigration polonaise. Le present article s'acheve sur des informations portant sur la mediation polonaise
entre Roumains et Hongrois lors de la revolution de Hongrie, mediation dans
laquelle une place de choix revient au grand democrate revolutionnaire que
fut Nicolas Bălcesco.
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DATE NOI DESPRE «EPISODUL POLONEZ »
iN REVOLUŢIA MUNTEANĂ DIN 1848
DIMITRIE GH. IONESCU

ln cursul anului 1848, mişcarea din Moldova şi revoluţia din Ţara Romtnească s-au bucurat, în mod efectiv, de sprijinul politic şi diplomatic al
emigraţiei polone 1 • Despre un ajutor armat, în împrejurările de atunci,
nu a putut fi vorba, deoarece conducerea oficială a emigraţiei polone era de
părere că <c dacă o ţară nu se poate ridica prin puterea sa lăuntrică, o mină

de oameni, aduşi din afară, n-o vor pune pe picioare» 2 •
Masele populare poloneze însă, inţelegind mai bine sarcina istorică de
a-şi creea, prin luptă, un stat naţional, eliberindu-se de stăpinirile străine,
dar şi de jugul feudalilor locali, au organizat ajutoare militare pentru diferite
fronturi ale revoluţiilor burghezo-democrate din 1848. O iniţiativă de acest
fel s-a orientat în toamna anului 1848 spre Ţara Romînească. Este vorba de
un .detaşament de revoluţionari poloni, proveniţi din armata ţaristă, care
încearcă să lupte în părţile Buzăului şi ale Rimnicului Sărat, sfirşind tn chip
tragic în ultimele zile ale lunii septembrie 1848, pe valea Slănicului 3 •
Ştiri neîndoielnice confirmă sosirea unui grup de 113 polonezi în zona depresiunilor intracolinare subcarpatice, stabilindu-şi sediul la mănăstirea Vintilă
Vodă de pe Slănic, cu puţin înainte de a fi fost lichidată revoluţia din Muntenia.
De pildă, raportul ocîrmuirii de Buzău, din 12. X. 1848, către Departamentul dinlăuntru, în care se foloseşte o corespondenţă primită din Moldova
prin Slam-Rimnic 4, spune foarte explicit: «La 4 ale trecutului septembrie 5 ,
' 1 P. P. PANAITESCU, Emigraţia polonă şi re11oluţia romină de la 1848. Studii şi
documente, Bucureşti, 1929 şi T. HOLBAN, Emigraţia polonă în anii 1831-1948 şi
influenţa ei a.supra mişcărilor de independenţă ale Romînilor ln „Revista Istorică", XX,
10-12, p. 325-344.
2 Raportul agentului polon Butkiewicz, din 15.Vl.1848, în op. cit., p. 42.
a Faptul a fost consemnat prima oară ln amintirile prof. I. D. Petrescu, publicate
mult mai tîrziu, întii în foiletonul ziarului~ Binele Public», Buc., aug.-nov„ 1879, ~i apoi
într-o broşură aparte,' intitulată Buchetul, urmat de di11erse cugetări alese, Tirgovişte, 1889,
.
p. 51.
' Jud. R. Sărat a purtat acest nume pînă în 1862 şi avea reşedinţa în Focşanii-Mun
teni, oraşul R. Sărat era numai reşedinţă de plasă (sub-octrmuire).
6 Nu tot attt de clar este raportul Departamentului către Căimăcămie din 11.X.1848,
în care se dă• 4 ale curgătoarei luni» (Anul 1848 în Principatele Romine. Acte şi documente
V, 1904, p. 104-105).

79
https://biblioteca-digitala.ro

113 lehi, călări şi pe jos, venind din fundul Leşunţului, au străbătut de acolo
pe la Sticlărie, prin pădure, tocmai la Zboina Verde din ţinutul Putnei, şi
de acolo, prin fundul Vrancii, prin munţi, în Valahia: ... căpitanul lor era
Karol, tot leah, îmbrăcat în haine ofiţereşti» 1 •
Important din acest punct de vedere este şi interogatoriul, luat după
15 septembrie, pandurului Gheorghe Terec-Ungureanu, hangiu în R. Sărat,
care declară că <' gvardia » naţională din acel oraş a avut oaspeţi, timp de
2 zile, un grup de 50 de polonezi înarmaţi, că au mers împreună, încolonaţi, pe
uliţe pînă la cancelaria subocîrmuirii, de unde s-au înapoiat iarăşi acasă la
praporgicul D. Perieţeanu, căpitanul de panduri, unde erau găzduiţi. Apoi,
s-au înapoiat spre Buzău 2• Prof. I. D. Petrescu, care-şi petrecea vacanţa la
Vintilă Vodă, nu scapă să noteze că « el » i-a primit şi încartiruit pe polonezi,
avînd şi avizul autorităţilor 3 •
Toate aceste ştiri impun concluzia: polonezii sosiţi în munţii Buzăului,
îşi stabiliesc cartierul la Vintilă Vodă cel mai tirziu în ultimele zile ale primei
decade din septembrie 1848, iar la R. Sărat ajunseseră venind dinspre
Vintilă Vodă.

Polonezii coborau dinspre Moldova, organizaţi şi pregătiţi pentru luptă;
erau sub comanda unor ofiţeri, purtau drapele pe care sta scris: «Legiunea
polonă de sud» 4 , unii erau călări, alţii pe jos şi toţi înarmaţi 6 • Ne punem
întrebarea: unde şi în ce împrejurări se formase acest detaşament ?
ln Moldova anului 1848 se întilnesc destui polonezi. Unii, puţini la număr,
se aciuiaseră, cu ani în urmă, in Iaşi, de unde se împrăştiaseră şi prin celelalte
oraşe ale Moldovei, exercitînd diferite ocupaţii lucrative (meseriaşi, precupeţi,
vechili, scriitori, profesori) 6 : alţii, în ciuda măsurilor severe de pază ce se
iau la graniţă, izbutesc să pătrundă în Moldova în vara anului 1848, pretextind achiziţii de sare şi tutun 7 •
Pentru completarea evidenţei lor, cerută de Ministerul de Interne, în
vara anului 1848 8 , poliţia din Iaşi înregistrează, după o repetată şi minuţioasă
cercetare - 81 (in 1846, fuseseră 94) 9 ; în judeţul Tutova erau numai 16, cei
mai mulţi erau stabiliţi la Bîrlad 10 •
ln toată Moldova, numărul acestora nu trecea, deci, peste 2-300. Mai
interesant este faptul următor: politic, aceşti refugiaţi poloni, agitaţi de clteva
elemente radicale - continuu urmărite de poliţie şi de consulatul rus din
Iaşi 11 - se situaseră la extrema stingă a emigraţiei polone: erau republicani
1 BIBL. ACAD. R.P.R., mss., 3863, f. 184. Polonezul Adam Kseifopolschi, prins
de autorităţile maghiare în ziua de 9.Xl.1848 pe teritoriul comunei Ghelniţa din Trei
Scaune (I. ARVA Y, Două documente priPitoare la actiPitatea emigranţilor poloni în
MoldoPa. în „Rev. Arhivelor", III, 1, p. 184), făcuse parte din grupul ajuns în munţii

Buzăulm.
1

Anul 1848, V, p. 7-8.

a Buchetul, p. 52.

' Bukurester Deutsche Zeitung t, nr. 47 din 11.X.1848.
& Anul 1848, V, p. 66.
8
Do_cumente priPitoare la anu~ rePoluJionar 1~48 fn Moldo1Ja, Buc., 1960, p. 293-294.
7 Ibidem, p. 270, 280, 281 ŞI Anul rePoluţionar 1848 în Moldo1Ja Documente I
Buc., 1950, p. 252, 256 şi 258.
'
' '
8 Doc. prii'., p. 120-121.
9 lbid., p. 275, 281.
10 lbid., p. 293-294.
11 lbid., p. 291, 293.
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şi democraţi, credeau într-o apropiată revoluţie poloneză şi organizau, din
cei in stare să poarte armele, grupuri pentru Ungaria şi Galiţia poloneză de
sub austrieci, unde părea iminentă izbucnirea revoluţiei 1 ; în timp ce conducerea oficială a emigraţiei, monarhistă şi aristocrată, luptind pentru evitarea
oricăror provocări inutile la adresa Rusiei şi împotriva dispersării forţelor
proprii pe alte fronturi, pentru a le avea la dispoziţie la primul apel, nu se
bucura de nici o influenţă printre democraţi 2 •
Legăturile ascunse ale democraţilor poloni cu boierimea liberală din
Moldova 3 , precum şi propaganda pe care o făceau printre ţărani îndemnîndu-i
să nu-şi mai îndeplinească îndatoririle către proprietari şi nici să mai achite
datoriile către stat •", au dat mult de lucru poliţiei moldovene în vara anului
1848, iar influenţa democraţilor poloni asupra revoluţionarilor munteni a
fost sesizată chiar de trimişii pe care conducerea oficială a emigraţiei polone
ii avea la Bucureşti: Butkiewicz şi Zablocki 6 •
Şi totuşi, prezentarea detaşamentului polon în părţile Buzăului şi Rîmnicului-Sărat, ca rezultat al întăririi legăturilor dintre democraţi şi revoluţia
munteană 8 , rămine nemotivată. O simplă analiză a chipului în care ideea
unei rezistenţe armate a fost realizată în Muntenia respinge această ipoteză.
Se ştie că organizarea « gvardiei » naţionale, in care radicalii vedeau embrionul
viitoarei armate, nu făcuse progrese nici măcar la Bucureşti; iar la o ridicare
a maselor populare - singurele in stare să apere revoluţia - nu se gîndise
nimeni serios 7 , de vreme ce, pe la sfîrşitul lui august şi începutul lui septembrie - în momentul în care revoluţia se vedea ameninţată - se trecuse la
dezarmarea satelor s.
De altfel, guvernul provizoriu de la Bucureşti era conştient de faptul
acesta cînd refuza « diplomatic » propunerea agentului Zablocki, care oferea
ofiţeri poloni în vederea organizării armatei noastre 9 •
Detaşamentul militar polon n-a fost produsul unei înţelegeri şi pregătiri
anterioare (lipsa completă a ştirilor în izvoarele noastre constituie încă o
dovadă). Şi, de altfel, nu e greu de presupus astăzi că existenţa unei astfel de
înţelegeri între democraţii poloni din Moldova şi guvernul provizoriu de la
Bucureşti n-ar fi putut scăpa agenţilor Zablocki şi Butkiewicz, martori atlt
de bine informaţi ai evenimentelor care se petrec în Ţara Rominească, de la
începutul revoluţiei şi pînă la împrăştierea fruntaşilor ei, după retragerea
lor in Transilvania.
1 Rapoartele agenţilor emigraţiei polone pe lingă guvernul provizoriu Bucureşti,
Butkiewicz şi Z3.blocki, la P. P. PANAITESCU, op. cit. p. 37, 102.
1
Ibidem, p. 31, 42 şi 43.
3 Rapoartele poliţiei vorbesc despre «uneltirile secrete ale răzvrătitorului polon
Ion Loga (Radziszewski) ce ţine în posesie o moşie în ţinutul Dorohoiului şi de astă pri:
măvară colindă pe la mulţi boieri şi cneji Cantacuzini de la Bălţăteşti şi Grozeşti, văzuţi
deseori umblind cu feliur1 de oameni înarmaţi• (Doc. priv. la anul 1848 tn Moldova,
p. 310-312).
' Anul revoluţionar 1848 ln MoldoPa. Documente, p. 256 şi Doc. priv . ... p. 280-281.
li Raportul lui Zablocki, din decembrie 1848, ~n. op. cit., p. 102.
„
.
.
8 O. BĂDINA, Revoluţia din 1848 tn oraşul şi 1udeţul Buzilu, in « Studu ŞI articole
de istorie&, III, Buc., 1961, p. 179.
.
.
7 Insuşi
Nicolae Bălcescu recunoaşte aceasta în. scrisoarea dm 10/22 nov.
1848, către Al. Golescu-Arăpilă, (fragmente la C. C. BODEA, Figuri din revoluţia
de la 1848, ln $Studii~. XIII, anul 2, p. 132).
8 Anul 1848, V, p. 690.
9 Raportul lui Zablocki, din 26.VIl.1848, in op. cit., p. 61.
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Pe mmă, acest detaşament, format spre sfirşitul revoluţiei muntene, in
lmprejUl'ări care se vor arăta mai departe, nu a fost recrutat, cel puţin în marea
lui majoritate, dintre democraţii poloni aflători de mai înainte in Moldova.
Detaşamentul polon a fost regrupat de către căpeteniile democraţilor
poloni ln pădurea Grozeşti de pe Oituz (8 km. sud-vest de Oneşti) spre sfirşitul
lui august 1848, dintre soldaţii şi ofiţerii poloni (poate şi ruşi), care dezertaseră din armata ţaristă ajunsă pe Siret. Această afirmaţie nu se sprijină
numai pe cunoaşterea împrejurărilor excepţionale, care au determinat organizarea şi împingerea detaşamentului spre munţii Buzăului, ci şi pe o relatare
contemporană apărută în organul bUl'gheziei germane din BucUl'eşti - « Bukurester Deutsche Zeitung » de la 11 octombrie 1848 - , în care membrii grupului polonez sînt numiţi «dezertori, în cea mai mare parte polonezi» 1 • Cu
privire la ţinuta militară a ostaşilor poloni, există şi mărturiile ţăranilor
din Vintilă-Vodă şi Lopătari, culese 50 de ani mai ttrziu de prof. B. Iorgulescu «de la martori oculari, demni de toată încrederea» 2 •
ln această ordine de idei, se poate pune întrebarea: de ce dezertaseră?
ln atmosfera revoluţionară a anului 1848, polonezii, din cauza contradicţiilor
de clasă (aristocraţia polonă, de teama maselor populare, se sprijinea pe
autocraţiile străine: rusă şi germană) şi a concentrării de forţe militare în
ţinuturile respective, n-au izbutit să dezlănţuie o revoluţie proprie, dar au
găsit prilejul să-şi manifeste voinţa lor de a înlătura, prin revoluţie, relaţiile
feudale şi stăpînirea străină în vederea restaurării unei Polonii independente.
In fruntea acestei lupte se aflau, după cum am văzut, republicanii democraţi, a căror activitate se desfăşoară, în bună parte, şi pe teritoriul Moldovei.
Unul din mijloacele la care au recurs în lupta lor pentru revoluţie a fost,
desigur, şi mobilizarea compatrioţilor lor aflaţi în Moldova, dar au căutat mai
ales să atragă ostaşii poloni din armata rusă în Moldova, spre a fi regrupaţi
şi trimişi să lupte în Galiţia sau în Ungaria. Insăşi conducerea oficială a emigraţiei polone recunoaşte că în vara anului 1848 <c dezertorii din armata
rusă ar fi numeroşi în Moldova » 3 •
Un alt mijloc de luptă, mai puţin folosit, dar mult mai îndrăzneţ, a fost
şi organizarea unor ciocniri şi hărţuieli ale detaşamentelor şi convoaielor
ruse izolate, provocarea unor mişcări în armata rusă, în rîndurile căreia se
aflau mulţi ofiţeri şi soldaţi ruşi care simpatizau cu cauza lor, cum vor simpatiza, cind vor ajunge în Transilvania, şi cu cauza maghiară 4, spre a slăbi
astfel forţa de luptă a ţarismului - jandarmul absolutismului feudal în Europa
de răsărit. Organizarea acestui complot s-a desfăşurat în pădurea Grozeşti,
Fliichtlinge, grosstentheils Polen. Vezi şi Vestitorul romînesc din 2.X.1848.
Intre altele, ţăranii îşi amintesc de c• 70-80 polonezi tineri, bine îmbrăcaţi, cu
mantăi de mătase aruncate pe umeri, înarmaţi cu puşti cu 2 ţevi, pistoale şi alte arme,
executind zilnic, în curtea mănăstirii exerciţii de luptă». Şi Iorgulescu adaugă: Copiii satului
curioşi ii urmăreau peste tot, şi acum (1890), deşi sînt oameni de cite 55-60 de ani, păstrează
atit de bine amintirea lor incit aproape pot spune figura fiecăruia dintrinşii şi locul ce-l
ocupau în front» (Cf. Un epizod necunoscut din istoria re11oluţiunii anului 1848, petrecut
în munţii Buzăului, în comunele V. Vodă şi Lopătari, ln revista• Arhiva» laşi, 1892, III,
2-3, p. 132-137.
3 Memoriul
conducerii oficiale a emigraţiei polone către Butkiewicz, din
12.X.1848, în op. cit., p. 72. Cit despre simţămintele ofiţerilor poloni din armata ţaristă,
care prin restaurantele din Bucureşti închinau «în sănătatea Poloniei», vezi • Gazeta
Transilvaniei», Nr. 93-96 din 15/25.Xl.1848.
4 A. S. l\IFOl\TOV, Rusia în anul 1848, Moscova, 1949, p. 297-300.
1

2
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fiind condusă de Ion Loga 1 şi alţii ; de ea nu era străin nici cneazul Dimitrie
Cantacuzino, silit, pe la 20 octombrie, cînd urmăririle se înteţesc, să fugă
peste graniţă 2 •
Aceste acţiuni, puse la cale pe teritoriul Moldovei şi îndreptate
împotriva armatelor ţariste, prezentau o gravitate in plus pentru guvernul
de la Iaşi, prin participarea boierilor Cantacuzini de la Bălţăteşti şi Grozeşti,
care, dispunînd de mici grupuri înarmate - continuu semnalate de poliţie 8
- , luptau să reaprindă revoluţia în Moldova, împotriva domnitorului
Mihail Sturza. Din această cauză, complotul militar polon din pădurea
Grozeşti a 1nspăimintat atit de mult autorităţile Moldovei şi comandamentul
militar ţarist, incit o adevărată vînătoare se organizează 1n Moldova, în
cursul lunii octombrie, pentru prinderea a 20 de « răzvrătitori » in majoritate
poloni, pentru că « făcuseră parte din complotul leşesc» 4 • Printre cei urmăriţi
se afla un doctor (romîn ?) de la Repedea de lingă Iaşi 5 , precum şi hatmanul
Alecu Aslan, proprietarul satului Oneşti, arestat de ruşi fiindcă <( aprovizionase şeica poloneză ce se aduna în pădurea Grozeşti. . . şi, ştiind planul
cel tulburător liniştii ţării ... , nu a înştiinţat ocirmuirea »8 •
Insuşi Petrescu, care a stat de vorbă cu polonezii la Vintilă Vodă, notează
că făcuseră parte din armata ţaristă, din care dezertaseră de teama represaliilor în urma unei conspiraţii militare descoperite 7 •
Rămine de explicat de ce, după eşuarea complotului, porniseră încoace
într-o vreme în care revoluţia din Muntenia nu mai putea fi apărată, iar
anotimpul nu permitea nici măcar un război de partizani 8 •
In lipsa totală a ştirilor asupra acestei laturi, o singură presupunere se
poate face: detaşamentul polon, neputînd trece în Transilvania, unde generalul Bem înregistra victorii (trecătoarea Trotuş fusese împănată cu cazaci),
sub presiunea armatelor ţariste, şi-a schimbat direcţia. Se putea ajunge în
Transilvania şi pe valea Buzăului.

Rapoartele poliţiei II prezintă ea şef (Doc, priv ... , p. 310); iar agenţii
polone ca •înrola tor general» al polonezilor din Moldova (raportul lui
Butkiewicz, din 15.VI. 1848, în op .cit., p. 44).
1
Doc. priv., p. 286-287, 308-312.
3 Ibidem, p. 286, 308 şi 310. Vezi şi Hurmuzaki, VI, supl. 1, p. 582-583.
4 Ibidem, p. 286-287, 290-293 şi 310. In vederea stăvilirii acţiunilor revoluţio
nare ale polonezilor din Moldova, guvernul din Iaşi ia măsuri excepţionale. Penţru
identificarea lui Casinschi, Hilari, Faustin şi Loga (nume conspirative) se comumcă
poliţiilor şi semnalmentele. Faustin vorbea franceza, engleza şi germana, călătl?rise
pe la Paris şi Londra, reprezenta ideologia democrată şi socială din apus, el subvenţiona
şeica poloneză. Pentru arestarea lor poliţiile din Iaşi, Roman, Bacău şi Putna puteau să
folosească chiar forţa armath făcind apel la comandirii oştilor rosieneşti» (Doc. priv ... ,
p. 290-293). Date interesante despre activitatea lui Faustin Brudzinschi în Mold<?ya?
la V. POPOVICI, Despre activitatea emigranţilor poloni în Moldova 1846-1848 (Studu ŞI
Cercet. ştiinţifice-istorie, I X, 1, p. 81, laşi).
5 Ibidem, p. 290-291.
8 Anul 1848, V, p. 512-513.
7 Buchetul, p. 52. Ideea unei conspiraţii militare imp_otriva ţarismului, drept cauză
a sosirii polonezilor in munţii Buzăului, a fost acceptată mtegra~ de ~. Iorga care ~
tradus pasajul respectiv din Petrescu în I. franceză, spre a putea f1 folosit d~ cer~etătorn
streini (Cf. Un complot militaire polonais en Valachie en 1848, in • Revue h1stor1que du
sud-est europeen •, XI, 7-9, p. 253-254).
.
.
.
.
s •Eram la începutul lui septembrie, notează Z~block1, plo.Jle începuseră. ş1 vîrfurile
munţilor erau deja acoperite cu zăpadă» (raportul dm decembrie 1848, op. cit., p. 111).
1

emigraţiei
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Sosiţi în depresiunea de la Vintilă-Vodă, după contactul cu autorităţile
Sărat şi Buzău, înţelegînd că o colaborare militară nu era posibilă,
«căpeteniile poloneze, - spune Petrescu - luînd drapelele, trec spre Transilvania cu intenţia de a se alătura trupelor lui Bem» 1 •
Cei rămaşi, nu atit de numeroşi, intră în legături de colaborare mai
strinsă cu « gvardia » - mult mai bine organizată în R. Sărat de căpitanul de
panduri, praporgicul D. Perieţeanu 2 şi încearcă unele acţiuni de interceptare
a convoaielor, curierilor şi ştafetelor ruseşti, in trecere pe şoseaua dintre
Buzău şi Focşani 3 •
Dacă asupra acestor manifestări documentele care ni s-au păstrat vorbesc
mai puţin, tn schimb, din declaraţiile revoluţionarilor de la 1848, implicaţi
tn procesul de la Văcăreşti, cunoaştem mai mult. De pildă, la această activitate desfăşurată de polonezi, Scarlat Voinescu, prefectul revoluţiei în judeţul

din R.

Buzău, n-a participat cu nimic. Invinuirii, ce i se aduce la proces, de a fi
«oprit, maltratat, despecetluit depeşile curierului rusesc », el li opune, în
apărare, argumentul că «spre scăpare l-a oprit şi i-a dat înadins căprar
spre îndeplinirea slujbei sale, încît seara, în aceeaşi zi, fu ajuns la Focşani 4 ».
Acest fapt ilustrează poziţia lui Scarlat Voinescu din acel moment, poziţie
nu prea mult distanţată de a succesorului său, A. Samurcaş, care, la 22 septembrie, îi prezenta pe revoluţionarii polonezi « o bandă de străini vagabonzi» 5 •
Ce fel de primejdie ameninţa pe curierul rus între Buzău şi Focşani,
pentru ca Scarlat Voinescu să-i dea un însoţitor « spre scăpare »? Desigur,
primejdia pe care o prezentau acţiunile polonezilor.
Cu totul altfel s-a manifestat praporgicul Dimitrie Perieţeanu, căpitan
de panduri şi şeful « gvardiei » naţionale din R. Sărat. El a primit şi găzduit
la sine grupul polonez, a pus la cale şi a organizat acţiuni de sabotaj împotriva
armatelor ţariste pe linia Buzău - R. Sărat - Focşani, iar acuzaţia care
s-a adus la Văcăreşti rîmniceanului Dumitrache Ion, «prins in vremea
preumblării de noapte aproape de satul Greabăn (lingă R. Sărat) cu acte şi
materialuri de foc» 8 , dovedeşte colaborarea <c gvardiei » naţionale din R.
Sărat cu şeica poloneză care-şi făcuse din acest oraş centrul activităţii sale 7 •
De asemenea, ţăranii de pe Valea Slănicului au ajutat lupta polonezilor,
oferindu-le aproape o lună de zile adăpost, hrană şi călăuze pentru a se orienta
tn zonă. Şi nu este exclus, ca, între «revoluţionarii din Prinţipat înţeleşi cu
polonezii », despre care pomeneşte raportul lui Samurcaş s, să se fi aflat
ţărani de pe Slănic.
Pe la 20 septembrie, imobilizaţi de trupele de ocupaţie şi de ploile torenţiale la Vintilă-Vodă, polonezii sint d~nunţaţi de reacţionari şi un pluton de
cazaci 9 ii atacă spre sftrşitul lui septembrie. Unii izbutiseră să fugă, alţii se
baricadează în clopotniţa mînăstirii, apărîndu-se eroic timp de 7 ore, nu fără
1
1
1

VI, p.
'
1
1
7

'
•

Buchetul, p. 52.
Interogatoriul lui G. Terec-Ungureanu, tn Anul 1848, V. p. 7-8.
Raportul lui A. Samurcaş către Căimăcămie, din 22.IX.1848, in Anul 1848,
487.
Arh. St. Buc., dos. 129/1849 al Comisiei de cercetări.
Anul 1848, V, p. 487.
La C. C. BODEA, op. cit., p. 139.
Raportul lui A. Samurcaş, tn op. cit., p. 487.
Ibidem, p. 488.
• Bukurester Zeitung •, dă 20 de cazaci.
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a suferi pierderi:. 8 morţi şi mulţi răniţi 1• In cele din urmă, capitulează şi
sînt luaţi prizonieri ·2 •
La 30 septembrîe, A. Samurcaş, 1ioul perfect, raporta Departamentului
că la Vintilă-Vodă se găsise un geamantan plin cu hărţi, cărţi tipărite, broşuri,
publicaţii revoluţionare, « jurnaluri in limba leşească », liste de multe nume,
stindarde cu armele Poloniei şi alte hirtii « compromiţătoare » pe care le-a
trimis generalului Ltiders s.

•
Din cele de mai sus, rezultă că« epizodul polonez» reprezintă o încercare
a polonezilor republicani şi democraţi de a participa cu armele alături de roniini
în revoluţia paşoptistă. Datorită împrejurărilor vitrege în care s-a produs,
acţiunea polonezilor, complet neorganizată din punct de vedere politic şi
prea redusă ca forţă combativă, nu putea avea alte urmări. Reţinem însă
adeziunea maselor populare şi a elementelor înaintate ale revoluţiei noastre,
care se alătură polonezilor colaborind cu ei.

HOBl>IE .IT,AHH:bIE O « ITOJThCKOM 3I1H30.II.E » B BAJIAlliCKO:A:
PEBOJIIOUHH 1848 ro.II.A

(Pe3KUte)
ABTOp CTaThll noKa3bIBaeT, KaK rpynna IlOJIHKOB B COCTaBe 113 lleJIOBeK
noHBHJiach B ceHTH6pe 1848 ro'Aa B MOHaCTL1pe BHHTHJI3 Bo;:p B ropax Ey33y.
Pet1h H,IJ;eT 06 oTpH,ne noJihCKHX ,no6poBOJihQeB, KOTOpbIM nptt6bIJI c10,na H3 MoJI,!l;OBbI. OH 6Lm c<I:>opMttpoBaH pyKoso,ncTBOM nomcKHX ,neMOKpaToB B KOHQe
aBryCTa 1848 ro.na B Jiecax rpo3ellJTh OKOJIO Oiiry3a ll3 IlOJihCKHX COJJ,IJ;aT ll o<tmQepoB, ,ne3epTttposaBlllHX H3 QapcKoii apMHH. HcCJie,nosas o6craHoBKY H yCJioBHH, B KOTOpbIX c<t:>opMttpOBaJICH 3TOT OTpH,D;, aBTOp YCTH8BJIHBaeT, llTO B rpo3ellJTh (MoJI,IJ;oBa) 6bIJI opraHH30BaH 3aroBop c QeJihlO Bbl3B8Th BOCCTaHlle B
p1.1,nax pyccKoH: apMHH. 0,IJ;HaKo 3arosop He ocyIQeCTBHJICH, rpynna noJIHKOB
nblTaJiach nepeiiTH B TpaHCHJihBaHHIO H npHHHTh yt1acTHe B soeHHbIX ,neiîCTBIDIX
no,n pyKoso,ncrsoM reHepaJia EeMa. He H.l\\eH B03MomHOCTH ocyIQeCTBHTh 3TOT
nJiaH, OHH HanpaBHJIHCh B BaJialllcKoe KIDimecTBO H noHBHJIBCh B BHHTHJI3 Bo,n3
Tor.na, Kor,na pesomoQHH yme 6Lma no,nasneHa. 3,nec& OHH no ,noHocy peaKQHOHepos 6bIJIH aTaKOBaHbl B3rJIH,IJ;OM K838KOB H yttHllTO)f{eHbl B KOHQe ceHTH6pH
1848 ro.na.

Buchetul, p. 52 ; ~ Bukurester Zeitung ~. l. c.
Raportul lui A. Samurcaş, in op. cit„ p. 4.88. Sfîrşitul eroic al polonezilor căzuti,
luptînd pentru libertate, a rămas neşters în amintirile ţăranilor de la Vintilă-Vodă.
Măcelul, spun ei, a durat cîteva ore. lnsuşi comandantul, Carol Totlich, împuşcat
într-un picior şi cu pîntecele străpuns de o suliţă, aşezat într-un car cu boi, încetează
din viaţă în drum spre Buzău. Ciţiva polonezi s-au putut salva numai datorită gazdelor
din sat (B. IORGULESCU, Un epizod ... , p. 134.). Investigaţiile lui B. Iorgulescu,
continuate în scopul de a desprinde legăturile întimplărilor de la Vintilă-Vodă cu
mişcările revoluţionare din 1848 au rămas atunci infructuoase. Reţinem doar declaraţia
lui Ion Ghica, obţinută prin mijlocirea lui Grigore Tocilescu, că Nicolae Bălcescu a
fost auzit vorbind despre polonezii ajunşi în munţii Buzăului (Un epizod •. . , p. 135.).
3 Anul 1848, VI, p. 611-612.
1

2
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NOUVELLES DONNEES CONCERNANT <c L'EPISODE POLONAIS •
DE LA REVOLUTION VALAQUE DE 1848

(Resume)
L'auteur montre dans cet article comment un group de 113 Polonais
est arrive en septembre 1848 au monastere de Vintilă Vodă, dans les montagnes du Buzău. Il s'agit d'un detachement de volontaires polonais qui
etaient arrives de Moldavie. Il avait ete organise par les chefs des democrates
polonais dans la foret de Grozeşti, situee sur la riviere d'Oituz, vers la fin aout
1848, avec des soldats et des officiers polonais qui avaient deserte de l'armee
tzariste. Recherchant Ies circonstances et Ies conditions de la formation de
ce detachement, l'auter etablit qu'un complot avait ete organise a Grozeşti
(Moldavie) afin de provoquer une revolte militaire dans Ies rangs de l'armee
russe. Mais le complot ayant echoue, le groupe polonais aurait voulu passer en
Transylvanie afin de se joindre a l'action entreprise par le general Bem. N'y
parvenant pas, ils se dirigerent vers la Muntenie et arriverent a Vintilă Vodă
precisement au moment de la liquidation de la revolution. Y ayant ete
denonces par Ies reactionnaires, ils furent attaques par un peloton de cosaques
et detruits vers la fin de septembrie 1848.
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li. LINGVISTICĂ

cc MONOFTONGAREA» EA > A DUPl LABIALE ÎN ELEMENTELE
SLAVE ALE DACOROMÎNEI
Acad. E. PETROVICI

ln remarcabila sa gramatică istorică a limbii bulgare, Kiril Mircev,
ocuplndu-se de tratamentul lui ebulgar în elementele slave (bulgare) ale limbii
romîne, afirmă că iat (e) bulgar a fost redat in limba romină, în anumite
condiţii, prin ea, care înaintea unei silabe conţinind un a sau un 'h, a devenit
a, ca de exemplu în rom. izmană, nevastă, pomană, vadră, ţavă < bulg. izmena,
nevesta, pomem,, vedro, ceV'b 1 .
Două din exemplele citate de lingvistul bulgar au nevoie de anumite
precizări. Astfel rom. pomană nu provine din sl. pomem,. El s-a format pe
teren romlnesc ca postverbal al lui a pomeni după modelul lui dojană - a
dojeni, ceartă - a certa, nălucă - a năluci, oglindă - a oglindi, osîndă - a
osîndi, rugă - a se ruga, tăgadă - a tăgădui, trîntă - a trînti, trudă - a (se)
trudi etc. In ce priveşte pe ţeavă, forma slavă care i-a stat la bază a fost
cev„ (nu cev'b), care în limba romină a devenit *ţeave > ţeve, cu pluralul ţevi,
din care a fost refăcută o formă de singular ţeavă ( >ţavă) 2• In legătură cu forma
din urmă mai trebuie remarcat că în toate celelalte exemple e (>a) e precedat
de o nazală sau fricativă labială, pe cind în ţeavă (ţavă) consoana precedentă
este o africată dentală. Forma ţeavă (ţavă) intră în categoria lui ţeapă (ţapă),
înţeapă (înţapă), ţeapăn (ţapăn}, ţară(< ţeară), ţeastă (ţastă), proţap (<*proţeap) 3 • «Monoftongarea» - dialectală (cu excepţia aceleia din ţară) - a lui
ea se explică în aceste forme puţin diferit de aceea din forme ca nevastă,
pomană etc. De aceea, în cele ce urmează ne vom ocupa numai de « monoftongarea » lui ea precedat de labiale.
Cauza « monoftongării » lui ea nu poate fi, însă, cea indicată de gramatica
istorică a limbii bulgare citată mai sus. Explicarea fenomenului propusă de
Kiril Mircev nu ţine cont de faptul că, în numeroase elemente de origine
KIRIL MIRCEV, Hcmopu11ecKa zpaMamuKa Ha 6~J12apcKUR e3UK, Sofia, 1958, p. 72.
Diferitele aspecte pe care le-a luat *ţea1Je ln graiurile dacoromlne pot fi urmărite
pe harta 485 a ALR sn, voi. II. Drept dovadă că forma ţavă ( < ţeavă) se datoreşte durificării lui ţ' poate servi coincidenţa aproape perfectă a ariei lui ţeavă_ cu aceea •. de exemplu,
. .
a lui nepoţi sau a lui subţire. Vezi SCL, I (1950), p_. 190-191, hărţile nr. 6 ş1 7.
3 Etimologia lui proţap este bulg. np014en (vezi DLRM, s. v. proţap). ln unele gramr1
bulgare (apusene) se constată aceeaşi •monoftongare• a Costului i! după aCricata ţ, ca ln
graiurile romlneşti (sau în majoritatea lor). Prin Bulgaria apuseană np014en are forma
npo11an, ca 1/QA llQAa 1/aAYBa în loc de 1/RA, 1/RAa, ~Aysa. (STOJ KO STOJ KOV, s~J12apcKa
oua11eKmo!IOZUR ~a I K;pc Hay11umeJ1CKUme uHCmumymu (litografiat), Sofia, 1955, p. 29).
1

1
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slavă

daco-moesică 1 - şi latină - ale dialectului dacoromin, se observă
trecerea ea >a chiar dacă in silaba următoare nu se găseşte nici un a sau ă,
ceea ce ne obligă să căutăm cauza « monoftongării » nu in acţiunea vocalei
din silaba următoare, asupra« diftongului» ea, ci in acţiunea consoanei urmate

de <c diftong». ln forme ca arman (<armean< sl. armenim,), Bal 'nume de
familie in reg. Hunedoara' (< *Beal < sl. belo 'alb'), Baloş 'nume de pers.'
(< *Bealoş<sl. Belo87> 2 ), Balotă 'nume de pers.'(< *Bealotă<sl. Bllota 8 ),
bat' ( < beat <lat. bibitus 11 }, mal 'humă albicioasă, lut de culoare deschisă
cu care se unge prispa şi vatra casei' 6 ( < meal 7 < sl. mefa 'cretă' 8 ), pag '(cal)
cu pete albe pe cap sau pe trup' (< *peag < sl. peg'l> 'id.'), podbal (<podbeal
'Tussilago farfara'< bulg. podbjal 'id.') 8 , pribag (<pribeag< sl. prebeg7>}, sfat
( < sfeat < sl. S7>'1et7>), smad ( < smead < sl. smed7>}, Smado'1iţa 'numele unui
piriu şi al unui sat in raionul Strehaia' ( < *Smeado'1iţa <sl. *Smedo'1ica 10 },
'1ac 11 ( < '1eac < sl. '1ek7>) <c diftongul» ea nu e urmat de nici o silabă conţinind
un a sau un ă; cu toate acestea în locul lui ea apare a.
Tot aici trebuie amintite şi derivatele cu sufixul -an ( < ean < sl. -enin7>) 12
de la nume de locuri a căror temă e terminată în -'1 sau y.: Băză'1ani (nume de
1 Slava daco-moesică este slava vorbită odinioară în Dacia şi Moesia, cu care romanica daco-moesică, apoi romîna, a fost în contact începînd cu secolul al VI-lea al e.n. Graiurile slave daco-moesice prezentau trăsături sud-slave orientale (bulgare). Termenul de~ slavi
daco-moesici • l-a pus în circulaţie A. M. Se!i§cev. (CnaB11HcKoe HaeeAtHue 11 AAfiaHuu, Sofia,
1931, p. 245: Cruulf!He i:\31<HHCl<O-MH311HC){l!e).
2 Nume de pers. derivat cu sufixul -ofb de la adjectivul bifa 'alb' (vezi FRANZ MIKLOSICH, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen (Manulneudruck), Heidelberg, 1927, p. 39 (253]. ln documentele noastre vechi e scris cu iat în prima silabă de
ex. liiMow• (formă de genitiv) la 1433 (vezi MIHAI COSTĂCHESCU, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, Iaşi, 1931, I, p. 350).
8 Nume de persoană derivat cu sufixul -ota de la blfa 'alb'. La bulgari şi sîrbi avea
forma liiMoT• (vezi MIKLOSICH, op. cit„ p. 39 [253].
4 Formă răspîndită în jumătatea nordică a ţării.
6 1.-A. CANDREA OV. DENSUSIANU, Dicţionarul etimologic al limbii romîne,
Elementele latine, Bucureşti, 1914, s.v. beat.
8 Vezi Dicţionarul Academiei, s.v. humă: LR, X (1961), 1, p. 22.
7 Forma meal e răspîndită în sud-vestul Transilvaniei. Prin părţile Orăştiei, meal
înseamnă 'pămînt alb din malul unei rîpe; se desprinde ca bucăţelele de piatră' (comunicat de acad. DAVID PRODAN). Privitor la mal (meat) în toponimia romînească a se
vedea N. DRĂGANU, Rominii in veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei,
Bucureşti, 1933, p. 254. Mai demult am pus la îndoială - nejustificat - existenţa, în
graiurile romîneşti, a lui mal (meal) cu sensul de 'pămînt, lut albicios'. Termenul acesta
este însă foarte viu în diferite regiuni ale ţării şi cu siguranţă a fost şi în trecut. De
aceea cred că N. Drăganu (l. c.) are dreptate cînd consideră toponimicul Mal din
raion. Caransebeş de origine romînească (vezi« Romanoslavica », I, p. 20).
8 Fr. Miklosich
(în Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum) îl traduce prin 'creta,
syrtis, calx'. Cf. rus. MeA 'cretă'. Etimologia justă a lui mal (meal) a dat-o încă Cihac
făcînd însă greşeala de a-l identifica cu mal avind sensul de 'ţărm', de aceeaşi origine cu
alb. mal 'munte' (A. DE CIR.AC, Dictionnaire d'etymologie daco-romane, Elements slaves.
magyars, turcs, grecs-moderne et albanais, Frankfurt am Main, 1879, p. 183.
9 Există şi varianta podbeală (vezi DLRM, s.v. podbal),
10 Vezi « Romanoslavica ~ I, p. 25-26. Există şi un derivat diminutival romînesc
al acestui toponimic: Smadovicioara 'numele a două sate din raionul Strehaia' (l.c.).
11 Forma vac se întîlneşte mai ales în expresia a-şi face (a-şi duce, a-şi trece, a-şi petrece)
vacul 'a-şi duce viaţa' care poate fi auzită sub forma aceasta şi în gura bucureştenilor.
Cf. DLRM, s.v. veac.
12 Privitor la sufixul -ean, care apare şi sub varianta -an, a se vedea GIORGE PASCU,
Su/ ixele romineşti, Iaşi, 1916, p. 30: ~ Precedat de ş, -ean se schimbă ln -an & G. Pascu
dă însă şi exemple ca Moldovan, Băcăuan (p. 303). Formularea de mai sus trebuie completată în sensul că -ean se schimbă în -an şi după labiale (11, 11).
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sat în fostul judeţ Mehedinţi, comuna Ţirioi) 1 < *Băzo" (< sl. Bozo1Jo '(loc) cu
soci, socet'
-ean (sg.), -eani (pl.) > -an, -ani); Borgo1Jan (nume de familie)
< Bîrgău (forma maghiară e Borgo) (localitate în raionul Bistriţa, reg. Cluj)
-ean {>-an); CaşMn (nume de familie din Valea Bistriţei) 2 < Caş1Ja (numele
-ean (>-an); Cîmpani (numele a trei sate
unui sat din raionul Reghin)
din raionul Beiuş) < cîmp
-eani (>-ani); Dumbră1Jani (nume de sat din
raionul Beiuş) < dumbra1Jă
-eani (>-ani); Ghindă1Janu (nume de familie
din Valea Bistriţei) (cf. mai jos numele de sat Ghindăoani); lipo1Jan (locuitor
al oraşului Lipova, reg. Banat), Lozo1Jan (nume de familie) < Lozo1Ja (sat
in fostul jud. Covurlui)
-an; moldMan; Oşlobanu (nume de familie) (cf.
numele de sat Oşlobeni, raionul Tirgu-Neamţ) < Voşlab (nume de sat în raionul
-an (< -ean); Săsărman (nume de familie) < Săsarm (nume de
Gheorgheni)
sat, raionul Dej)
-an; talpan 'originar din Talpa, raionul Dorohoi' 3 ; Ardeoani (sat, raionul Bacău); băcăuan 'originar din Bacău', Băcăuanu (nume de
familie din Valea Bistriţei); Bîrgăoan (nume de familie din Valea Bistriţei),
Bîrgăoani (toponimic în raionul Tirgu-Neamţ)' < Bîrgău + -an; Crăcăoani
(sat pe rîul Cracău, raionul Piatra-Neamţ), Crăcăoanu (nume de familie in
Valea Bistriţei) < Cracău (hidronim)
-an, -ani; Faraoani (sat, raionul
Bacău); Ferestrăuanu (nume de familie în Valea Bistriţei) (cf. toponimicul
Ferestrău, raionul Bacău); Ghindăoani (sat, raionul Tirgu-Neamţ); iluyan
'originar din Ilva-Mare sau Ilva-Mică, raionul Năsăud' < llya (în pronunţarea
rapidă Jlfl) (numele popular al localităţilor Ilva) < *Jluya +-an 6 ; Săbăoani
(nume de sat, raionul Roman) < Sabău
-ani6; sălăyan 'originar din Salva'
< Salya (numele popular al Salvei < *Saluya 7 )
-an; Tăzlăuanu (nume de
-an; 1Jămani 'locuitori din satul Vama, raion. Oa ş' 8 •
familie) < Tazlău

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

topografic şi statistic al Romîniei, Bucureşti,
.
2 Acest nume şi cele înşirate în continuare purtind indicaţia «din Valea Bistriţei»
au fost culese şi explicate de echipa Institutului de lingvistică din Cluj care colaborează
la monografia graiului din localităţile al căror teritoriu e astăzi ocupat de lacul de acumulare al Centralei hidroelectrice de la Bicaz.
3 Comunicat de E. VRABIE.
~ FRUNZESCU, op. cit., p. 32.
5 Referitor la formele iluyan (atestă într-un document slav din sec. al XVI-iea sub
aspectul iluanilor, vezi GR. G. TOCILESCU, 534 documente istorice sla110-romîne du~.
Ţara-Romînească şi Moldo11a pri11itoare la legăturile cu Ardealul, 1346-1603, Bucureşti,
1931, p. 550) şi Jlya, Jlp a se vedea «Studii şi cercetări ştiinţifice» (Academia R.P.R.
Filiala Cluj), Seria III, Anul V (1954), 3-4, p. 454.
.
.
8 Locuitorii satului slot ceangăi, care îl numesc Szab6fal11a ( =satul Im Szahoj.
Numele de familie sau supranumele Szabo (>rom. Sabău) are la bază numele de profesie
magh. szaho 'croitor'.
7 Pirîul care se varsă în Someş la Salva ~e numeşte S~~ăuţa. P~ivitor _la forma Salya
vezi «Studii şi cercetări ştiinţifice» (Academia R.P.R:, F1hala CluJ), Seria 111, V, 3-.4,
p. 455. Formele Jlya, iluyan, Salya, sălăyan, Sălăuţa m1-au fost confirmate de prof. Vasile
.
.
.
Scurtu, originar din Parva, raion Năsăud.
a I. A. CANDREA, Graiul din Ţara Oaşului, Bucureşti, 1907 (Extras dm «Bul_etinul Societăţei Filologice~. II), p. 5. Din forme ca cîmpan-cîmpani ( <cîmpea_n - cîmpea'!i),
dumbrăPan - dumbră11ani băcăuan - băcăuani etc., a fost extras un sufix -an, -ani ce
poate fi ataşat şi la tem'e care nu slnt terminate în consoană labială: arădan: arădani
'originar din Arad', prilogani •din satul :frilog' (Candrea, l.c.). D.~ la .B~zău derivatul su
sufixul -ean va fi fost *buzăujan, devemt - în urma ~ontractărn ţu1 ay neaccentuat m
o- buzojan. E singurul caz în care - pe ctte ştiu - derivatul cu suhxul -ean de la toponimice în -y nu e terminat în -uan.
1

DIMITRIE FRUNZESCU,

Dicţionar

18'i2, p. 37.
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In foarte multe din formele înşirate mai sus s-ar putea presupune că a
a apărut in loc de ea, datorită analogiei, din forma de feminin, unde ea era
urmat de o silabă conţinind un ă ( armancă, bată < beată, pagă, pribagă, smadă,
moldo11ancă, băcăuancă etc.). Dar în forme ca Ba/,, Boloş, Balotă, ma/, ( < meal),
podbal, (<podbeal), sfat ( < sfeat), 11ac ( < 11eac}, trecerea lui ea la a nu poate fi
în nici un caz explicată prin acţiunea unui a sau ă din silaba următoare.
Acelaşi fenomen îl avem şi in forma bau ( < beau) care apare de două ori
în Cazania lui Varlaam 1 •
Singura explicaţie justă a acestei treceri este acţiunea consoanelor labiale
{p, b, m, f, 11, y) asupra lui ea următor, explicaţie dată de Cipariu 2 şi adoptată
de cercetătorii mai noi. Constatindu-se că un e precedat de labiale devine ă,
dacă silaba următoare nu conţine un e sau un i 3 , s-a presupus că şi in <cdiftongul »ea vocala ea devenită, iar ăa s-a redus apoi la a: measă, ne11eastă > *măasă
*ne11ăastă >masă, nevastă"· Singur acad. Al. Rosetti atribuie <c monoftongarea»
lui ea acţiunii vocalei următoare a (ă) 6 • Dar exemple ca Bal, Baloş, mal
(< meal}, podbal, sfat, 11ac dovedesc că a în locul lui ea a apărut datorită
labialei precedente 6 •
Fenomenul acesta nu e altceva decît o deplatalizare (o durificare) sau
- mai just - o tendinţă spre depalatalizare a labialelor palatalizate (diezate),
tendinţă care există şi în unele graiuri regionale bulgare, fapt semnalat încă
de L. Miletic. Forme ca 11'ara (s.Rpa) 'credinţă', b'ah (6.Rx) 'eram', din limba
literară şi din dialectul răsăritean al limbii bulgare apar tn unele graiuri
din munţii Rodopi ca 11ara, bah 7 •
Durificarea labialei, avînd o acţiune de velarizare asupra vocalei urmă
toare, nu se constată numai în cazul lui ea şi e, ci şi în acela al lui i. Nu numai
1
2

VARLAAM, Cazania, 1643, (tld. J. Byck), Bucureşti, 1943, p. 113.
TIM. CIPARIU, Gramatica limbii romîne, Partea I, Bucureşti, 1869, p. 15, 25:
consoanele « aspre » b, p, m, "· f, e din diftongul ea se leapădă rămînînd

« După
numai a•.
3 ln formularea lui Ci pariu: e se schimbă în ă după consoanele «aspre• b, p,
m, "• f, dacă în silaba următoare nu este o vocală «moale» (o.c., p. 27). După Lambrior:
« e tonic închis precedat de labiale (p, b, "• f, m) şi de s, r, şi neurmat de e sau i se schimbă
în ă » (A. LAMBRIOR, Gramatica romină, Fonetica şi morfologia, de Gh. Ghibănescu,
Iaşi, 1892' p. 38).
' LAMBRIOR, o.c., p. 38; id., Carte de citire, ed. III, Iaşi, 1893, p. LXI urm.;
W. MEYER-LDBKE, Grammaire des langues romanes, I, Paris, 1890, p. 120, § 108;
H. TIKTIN, în GUSTAV GROBER, Grundriss der romanischen Philologie, I, Strasbourg,
1904-1906, p. 575; id. Studien zur rumănischen Philologie, l, Leipzig, 1884, p. 57, 83 urm.;
id., «Convorbiri literare•, XIII, p. 295 urm.; OVIDE DENSUSIANU, Histoire de la
langue roumaine, l, Paris, 1901, p. 273-274; II, Paris, 1938, p. 20, 62 (id., Istoria limbii
romîne, Bucureşti, 1961, I, p. 180; II, p. 19, 44); IORGU IORDAN, Diftongarea lui
e şi o accentuaţi în poziţiile ă, e, Iaşi, 1920, p. 27, 44 urm.; S. PUŞCARIU, Studii istroromine, II, Bucureşti, 1926, p. 67, § 7; ALEXANDRU PHILIPPIDE, Originea Romlnilor,
laşi, 1928, I, p. 40 urm.; E. BOURCIEZ, Eliments de linguistique romane, Paris, 1946, § 460,
1), 3); CANDREA, o.c., p. 9 («ea medial trece la a după labială») ; id. Psaltirea
Scheiană, I, Bucureşti, 1916, p. CXXXVIII urm., CXLII urm.
6 AL. ROSETTI, Istoria limbii romine, I II, Limbile sla"e meridionale, Bucureşti,
1940, p. 45; id., Influenţa limbilor sla"e meridionale asupra limbii romîne (sec. VI-XII),
Bucureşti, 1954, p. 61; id., Istoria limbii romîne, III, Limbile sla"e meridionale (sec. V/XII), ed. IV, Bucureşti, 1962, p. 91-92.
8 Vezi Iorgu Iordan, în BIFR, VII - VIII, p. 348.
7
LJUBOMIR MILETIC, Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache, Viena,
1912 (Schriften der Balkankommission, lingu. Abt., I, Siidslawische Dialektstudien Heft.
VI), p. 32, 42: «Oft ist die Palatalisation geschwunden: "ara» (de exemplu la Or,ii.hovo,
p. 42).
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beat, beau (b'at, b'au) şi beut (formă veche, azi regională), bem au devenit - în
diferite graiuri regionale - bat, bau 1 , băut (şi în limba literară), băm 2 , ci şi
forma veche (azi regională) bind a devenit bind. Hărţile ALR ne dau
ariile în care s-a păstrat palatalizat (diezat) b în bind, beut, beat. Inaintea
vocalei închise, velarizarea prezintă cea mai mare arie (bind< bind), iar
înaintea vocalei deschise, cea mai mică (bat < beat).
Tendinţa spre durificare a labialelor moi (diezate) constituie una din
trăsăturile caracteristice ale dacorominei. Formelor dacoromine fin, mtna,
mormînt etc.; bătrîn, în'1ăţa, măr, mătură, păcat, păcurar, pămtnt, etc.; bată,
fată, masă etc. le corespund în celelalte dialecte forme ca ir. fir 'fin', ar. minare,
ir. mira, ar. mărmintu, mr. murmint; ar. bitărnu, mr. bitQrn, ir. betăr, ar. n'1iţare,
mr. an'1iţari, ir. ănmeţa, ar. mr. ir. mer, ar. mr. metură, ir. meturţ, ar. picat,
mr. picati, ir. pecat, ar. picuraru, mr. picurar, ir. pecurar, ar. pimintu, mr.
pimint, ir. pemint; mr. beată, ar. mr. feată, ir. fftţ ( < feată), ar. mr. measă.
Nu putem vorbi despre o «lege fonetică » a durificării labialelor în dacoromină,
ci numai de o tendinţă care se manifestă în unele graiuri într-o măsură mai
mare, în altele mai puţin. In jumătatea nordică a ţării cazurile de durificare a
labialelor sint mai frecvente decît în jumătatea sudică. Prin Moldova şi
Transilvania, mai rar prin Crişana şi Banat, se aud forme ca albaţă ( = albeaţă), bat (=beat), clipală (=clipeală) 3 , Dumasca (nume de sat, raionul
Vaslui), Galbază (=Gălbează) (nume de familie în Valea Bistriţei), (să)
iubască, iubăsc, ibăsc ', (să) margă 6 , mărg, mărs, (să să) lipască 6 , să lo'1ască 1 ,
păscar, păscos ,bogat în peşte', păscăriia 8 , pribag 9 , scrobală 10 ( = scrobeală),
Sorbală (nume de familie în Moldova), tocmală 11 , (să) trimaţă 12 etc. Durificarea
labialelor nu s-a făcut aşadar consecvent în dacoromînă, ca, de exemplu,
aceea a lui ţ moale în aromînă şi în majoritatea graiurilor dacoromtne, unde
nu există nici un caz în care ţ să fie urmat de i, e sau ea 13 • Un început de
durificare a unei labiale prezintă aromina numai în cuvintele măduă, mădular
şi '1îscu ( '1ăscu) 14 •
1

Vezi, mai sus, p. 100, nota 1.
Bdmb în Cazania lui Varlaam (o.c., p. 240). Referitor la forme ca avăm ( = a11em),
iubăscu etc. a se vedea DENSUSIANU, Hist. de la l. roum., II, p. 57-58 (Ist. l.
rom., II, p. 41).
3 DLRM, s.v.
' Răspîndirea formelor cu labiala durificată - şi cu vocala palatală următoare
velarizată - a verbului a iubi poate fi urmărită pe harta 249 a ALR l, voi. II.
5 Vezi, de exemplu MIRON COSTIN, Letopiseţul Ţării Moldo11ei de la Aron 11odă
lncoace, Ediţie critică de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1944, p. 177.
8 lbid., p. 173.
7 Ibid., p. 57, 179.
8 lbid., p. 115.
• DLRM, s.v.
1° Comunicat
de E. Vrabie.
11 MIRON COSTIN, Letopiseţul, p. 115; DLRM, s.v.
11 MIRON COSTIN, Letopiseţul, p. 57.
u ln aromînă este urmat de i, e, ea numai ţ care provine dintr-un l romin comun:
ţine 'cine', ţer 'cer', ţeară •ceară'. Privitor la h (dur, provenit din ţ romîn comun) şi ţ,
(moale, provenit din l romin comun) şi la. ~cţi~nea lor asu~ra voca!elo~ uri_n~toare în ar~
mtnă a se vedea TH. CAPIDAN, Aromînii, Dialectul aromm, Studiu lmg11istic, Bucureşti,
1932, p. 230, 235, 237, 241, 255, 259.
14 Ibid., p. 152, 232, 254.
1
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După acad. Al. Rosetti influenţa labialei precedente 1 asupra lui ea nu
poate fi justificată foneticeşte. La întrebarea sa de ce nu s-a manifestat
această influenţă în clipeală, pribeag, scrobeală 2 se poate răspunde că în
Moldova sint întrebuinţate tocmai formele prezenttnd acţiunea labialei
asupra lui ea (mai just: durificarea labialei): clipală, pribag, scrobală 3 • Pe de
altă parte, dacă admitem influenţa vocalei ă asupra lui ea din silaba precedentă,
atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce în foarte numeroasele forme de
felul lui cerneală, sineală, socoteală etc. etc. nu constatăm în nici un grai «monof-

tongarea» lui ea. ln schimb în Balotă, pag, pribag, sfat, Pac etc. trecerea lui
ea la a nu poate fi explicată dectt ca o durificare a labialei moi (diezate),
care, în dacoromînă, are tendinţa de a-şi pierde caracterul moale. Acad. Al.
Rosetti mai pune întrebarea (l.c.) cum se explică - dacă admitem influenţa
labialei - monoftongarea lui ea cînd nu e precedat de o oclusivă labială ca,
de exemplu, în dacă< deacă. Răspunsul e simplu: tot prin durificarea consoanelor moi (diezate) care se prezintă ca o tendinţă generală a limbii romine.
Forme ca ţară, ţaPă, sară, zamă, crapă, d-aici, p-acol,o, păşa, coja, Snago", starpă
etc. în loc de ţeară (ţ'ară), ţeapă (ţ'aPă), seară (s'ară), zeamă, creapă, de-aici,
pe-acol,o, păşea, cojea, SneagoP 4 , stearpă prezintă aceeaşi depalatizare(durificare) a consoanei moi ca formele în care ea a fost precedată de labiale.
Acţiunea aceasta a consoanelor dure asupra lui ea şi asupra vocalelor e,
i a intuit-o just încă acum o sută de ani Ci pariu: după consoane <~ aspre » o
vocală « moale » ca e sau i se schimbă în ă, respectiv î, iar ea devine a.
Tratamentul lui e in elementele slave (slave daco-moesice) ale limbii
romîne trebuie formulat in felul următor: sub accent, neurmat de o consoană
sau o silabă cu timbru palatal, e este redat în limba romină prin 'a, adică un
a precedat de consoană moale (diezată), care în multe cazuri pierde, mai ales
în graiurile regionale, acest caracter. Au tendinţa de durificare îndeosebi
africata ţ' şi fricativele s', z', ş' j' şi labialele p', b', m', f', P' 5 .
(( MOHO<l>TOHrH3AI..UUJ:» EA >A ITOCJIE rYEHhIX COrJIACHhIX B
CJIAB.filICKHX 3JIEMEHTAX ,II.AKO-PYMhIHCKOro H3hIKA
(Pe310Me)
«MOHOci>TOHrn3aiµIB »ea

(>a)

H3

e ('k) B

CJIOBaJC BOCTO'IllO-IO>KHOCJlaB.llHCKOrO

(.l(aKO-MH3HHCHOro CJiaB.llHCKOro rum 60.llI'apcKoro) npOHCXO>K,l(CHIDI (KaK, uarrpHMCp,

B

ne()astă,

,l(CHCTBH.11

a,

ă

ţaPă H .l(p.

(a)

< CJI. nePeSta,

teP1>)

H3 CJie;::zyro~ero CJiora na

M.lln<HX ry6HblX cornaCHblX H MHrKOro ţ

( c).

ea,

HC

.llBJI.llCTC.11

pe3yJihT3TOM

a TCH,l(CHQHH K OTBCp,l(CHHIO

(I1o.l(06Ha.R TCH,l(e~ c~ecreyeT

ACAD. AL. ROSETTI pretinde (Ist. l. rom., III, ed. IV, p. 91) că O. Densusianu
a de o oclusivă labială. Densusianu n-a susţinut
labiale - oclusive, nazale şi fricative - au determinat «monoftongarea» lui ea.
2 lbid., p. 92.
a Vezi, mai sus, p. 101, notele 3, 9, 10.
4 în documente acest hidronim apare
sub forma GwkNR (1408 - 1418) (vezi
« Romanoslavica », I., p. 26).
5 Pentru alte consoane declt labialele putem da exemple ca ţa11ă, ameţală, argăsală,
spuzală, ieşan, clujan, amărală, forme întrebuinţate mai ales în jumătatea nordică a ţării.
1

susţinea condiţionarea schimbării ea>
niciodată aşa ceva. Toate consoanele
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pH,!l;e 60.rrrapcKHX rosopoB: 611.pa, tţRll H AP. >6apa, tţall) . ITepexo,!J; ea > a ocyI.QeCTBJIHeTCH DOCJie yKa3aHHhlX cornaCHhlX H B Tex C.TIY'-Ia.HX, KOr,!J;a CJie,!J;ylOLQHH cnor He co,!l;ep>HHT a, ă (ttanpHMep, cn. Belosb, pego, preblgo, sweto,
veko, *procepo - 6r. npo1.1en - H ,!l;p. > Baloş, pag, pribeag >pribag, sfat, vac,
proţap). Hao6opoT, B CJIY'laHX, KOr,!l;a ea He Haxo,!J;HTCH nocne ry6Horo Will APYroro cornacttoro, ttMeIOLQero TeH,!l;eHl.llllO K OTBep,!l;eHHIO (KaK ţ [ = c], s, z, ş
{= s], j( = z], r), XOTH l:i CJie,!J;yeT 3a HHM CJIOr, CO,!l;epH<aLQHH a, ă, nepeXO,!J;
ea >a He nponcxo,!J;HT (Hanp. leasă, sineală H T. n. < cn. leso, sinilo).
B

LE PASSAGE EA> A APRES LES LABIALES DANS LES ELEMENTS
SLAVES DU DACO-ROUMAIN
Le passage de la « diphtongue » ea provenant de 'k a a dans Ies
elements d'origine sud-slave orientale (slave daco-mesien, bulgare) de la
langue roumaine (comme, par exemples, dans Ies mots nevastă, ţavă etc. < sl.
nevesta, clvb) n'est pas le fait de l'action de a, ă (o) de la syllabe suivante sur
ea, mais de la tendance qu'ont Ies consonnes labiales molles et le ţ ( c) mou
a devenir dures. (Cette tendance existe aussi dans certains parlers bulgares: 611.pa, f.IRA >vara, cal). Le passage ea >a s'effectue apres Ies consonnes
en question meme si la syllabe suivante ne contient pas un a, ă (par
ex. sl. Belosb, pego, preblga, soveto, veko etc., *procepa - bulg. npo1.1en- >
roum. Baloş, pag, pribeag> pribag, sfat, vac, proţap. Au contraire dans le cas
frequent de ea suivi d'une syllabe presentant a, ă, sans etre precede d'une
labiale ou d'une autre consonne ayant tendance a devenir dure (comme
f, s, z, ş, j, r), dans des formes comme leasă, sineală etc. (< sl. Uso, sinilo -- ou
le suffixe -ilo est remplace par -eală), le passage ea >a n'a jarnais lieu.
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DESPRE SUBSTANTIVELE AMBIGENE ROMÎNEŞTI
I. PĂTRUŢ

După părerea unora dintre lingviştii care susţin existenţa genului neutru
în limba romînă o trăsătură caracteristică importantă a substantivelor neutre
este de natură semantică: ele exprimă inanimate 1 . Obiecţia că printre ele ar
exista şi substantive animate, ca animal, dobitoc, popor, trib, a fost respinsă,
pe bună dreptate, de acad. Al. Graur, care arată că asemenea substantive
(ca animal etc.) nu exprimă fiinţe, ci noţiuni, categorii care prin ele înseşi
nu sint însufleţite, fapt dovedit de limba rusă, în care corespondentele substantivelor ca cele amintite nu fac parte din grupul animatelor 2 •
S-a spus că «neutrul» rominesc, gen al lucrurilor, s-a întărit sau chiar
s-a format datorită influenţei neutrului slav 3 • După părerea noastră, aşa
cum am arătat şi altă dată, intre ambigenele romîneşti, cum le numim noi,
şi neutrul slav nu poate fi stabilită nici o legătură de dependenţă. Dat fiind că
ambigenele romtneşti împrumutate din slavă sint la orig!ne masculine, iar
neutrele slave au devenit în romtnă feminine 4 , nu vedem nici o posibilitate
1 ACAD. AL. GRAUR, Studii de lingvistică generală, Editura Academiei Republicii
Populare Romlne, 1960, p. 345 şi urm.; acad. IORGU IORDAN, Limba romină contemporană [Bucureşti], 1956, p. 240; acad. AL. ROSETTI, Despre genul neutru şi genul personal
în limba romînă, SCL, VIII (195?), nr. 4, p. 40? şi urm.; idem, Istoria limbii romîne, III,
ed. IV, Editura Academiei Republicii Populare Romine, Bucureşti, 1962, p. 116 şi urm.;
S. B. SEMCINSKIJ, l13MeHeHHli e KaTeropHH poAa e eocT0<1aocnae11cHCKHX JieKCH'leCKHX
38HMCToeoeaHHliX pyMblHCKoro li3bJKa, în BicHHK KHieci.Koro YHÎBepcHTeTy, Ng 3, 1960.
Cepi11 <fiinonorii Ta »<YPHanicTHKH„ BHn. 2, Moeo3HaecTBo, p. 84 şi urm.
3 ACAD. AL. GRAUR, op. cit., p. 350-351.
3 Idem, ibid., p. 355 şi urm.; acad. IORGU IORDAN, op. cit., p. 239.
4 J. PĂTRUŢ, Despre genul« neutru•> în limba romînă, ln «Cercetări de lingvistică»
(CL), I (1956), p. 29 şi urm.; idem, Sur le genre «neutre» en roumain, în Melanges linguistiques publies a l'occasion du VIJJe Congres international des linguistes a Oslo du 6 au 9
aoat 1967 ( = Melanges Oslo), Bucarest, 1957, p. 291 şi urm.; idem, Despre genul substantivelor romîneşti de origine slavă, ln CL, VI (1961), nr. 1, p. 95 şi urm.
Să mai amintim că neutrele din bulgara veche (ca şi din slava veche şi din slava
comună) cuprindeau şi substantive diminutive care numeau fiinţe mici, teme in -ţi-, ca
jagnţ «miel», telţ «viţel», otrocţ «copil» etc. E adevărat că prezenţa unor.asemenea substantive printre neutre îşi are originea într-un trecut îndepărtat (cf. germ. das Kind « copilul», das Mădchen «fetiţa•> etc.), dar acest fapt interesează aici numai în măsura in care
poate fi acceptat criteriul semantic drept caracteristică a genului în limbile moderne, aşa
ca în indo-europeană. Bulgara are şi astăzi neutre animate, ca momle «băieţel», momile
«fetiţă», şi nume proprii ca Pete, diminutiv de la Petăr «Petru», Anle, diminutiv de la Ana.
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de a argumenta această teză. E de menţionat că unii dintre lingviştii care o
susţin caută cauzele încadrării substantivelor neutre slave printre femininele
limbii romine 1 , dar nu trag concluzia cuvenită din această necoincidenţă
de gen intre substantivele respective, slave şi romîneşti. Deci, dacă substantivele neutre slave au devenit feminine în romină, prin ce a putut influenţa
neutrul .slav aşa-zisul neutru romînesc?
In al doilea rînd: genul fiind o categorie gramaticală, nu credem că se
poate trece cu vederea faptul că intre ambigenele romineşti şi neutrul slav
nu există nici o asemănare formală 2 • Pe cind neutrul slav are semne distinctive
(morfologice: flexiunea; sintactice: acordul) faţă de masculin şi feminin şi e
propriu tuturor părţilor de vorbire care comportă categoria genului, ambigenele romîneşti sint masculine la singular şi feminine la plural. Asemenea
substantive nu există la slavi 3 , prin urmare raportarea ambigenelor romineşti
la neutrul slav 4 nu are nici un temei real. Există însă ambigene în italiană,
atît de asemănătoare şi, evident, de aceeaşi origine ca cele romineşti 5 •
*

De ce în grupul ambigenelor există numai nume inanimate? Răspunsul,
după părerea ndastră, trebuie căutat în forma de plural, care numai ea păstrează
semne formale ale neutrului - gen al lucrurilor - din latină. Desinenţa -uri
( < -ure < lat. -ora) a continuat să se aplice şi în limba romină numai numelor
de lucruri (cf. glas < sl. - pl. glasuri, gînd < magh. - pi. gînduri, birou < franc.
- pl. birouri), s-a «specializat» pentru acestea 8 , aşa cum lat. -ora, caracteristic
numai neutrelor, s-a întins în latina populară numai asupra inanimatelor.
Se poate presupune acelaşi lucru şi despre desinenţa -ă < lat. -a {cf. ligna)
înainte de prefacerea şi confundarea ei cu -e < lat. -ae {cf. ligna >•lemnă >
lemn -e, ca mes -e < mensae).
In legătură cu pluralul acestor substantive se mai poate discuta încă o
chestiune. Pare a fi adevărat că pluralul lor a fost tratat ca cel al femininelor
încă tn latina populară şi apoi în romanica dunăreană şi italică. Din acorduri
ca gaudia versae sunt 1, ossa exterae s, rezultă că determinantele fostelor
neutre nu continuă forma de neutru din latină, ci pe cea feminină (scaune
1
Cf. ACAD.
art. cit., p. 409.

1

AL. GRAUR, op. cit., p.

Acceptăm părerea că

genul este o categorie

355-356; acad.
formală,

nu

AL.

semantică

ROSETTI,
(cf. VL. HO-

ftEJSt, Problema substantivelor aşa-zise «neutre• ln limba romtntl ln lumina legtlturilor
cu alte limbi, în SCL, VIII (1957), nr. 4, p. 416).
3 Citeva excepţii, ca cele 2-3 ambigene din cehă, menţionate
de VI. HorejU
(loc. cit., p. 415), nu au aici nici o importanţă.
.
' ACAD. AL. ROSETTI susţine că• neutrul• romînesc •trebuie explicat prin dezvoltarea în comun a romînei, în sinul comunităţii balcanice, cu graiurile bulgare, macedonene
şi albaneze• (Istoria limbii romlne, III, ed. IV, p. 117). Neutrul slav însă e tot atît
de departe de ambigenele albaneze ca şi de cele romlneşti. (Referitor la ambigenele romlneşti şi albaneze, cf. şi articolul nostru citat, din CL, I (1956), p. 37-38, şi Melanges Oslo,
p. 300-301).
5 C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romanza,
Bologna, 1959, p. 202-203; cf. I. PĂTRUŢ, în CL, I (1956), p. 34, şi Melanges Oslo, p. 296
şi urm.
8 În istroromlnă desinenţa -ure apare şi la cîteva animate (crdl'ure •împăraţi•,
şerpure «şerpi•. S. PUŞCARIU, Studii istroromlne, II, Bucureşti, 1926, p. 144), însă asemenea forme par a fi mai noi.
7 Vezi E. BOURCIEZ, Elements de linguistique romane, ed. IV, Paris, 1946, p. 234.
8 ACAD. AL. ROSETTI, Istoria limbii romtne, voi. I, ed. III, Bucureşti, 1960, p.114.
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<*scaună bune, nu din *scaună *bună), deoarece aceste substantive erau
simţite la plural ca feminine 1 . Susţinem deci că ele au nu un singur gen,
ci două: masculine la singular şi feminine la plural, aşa cum arată şi determinantele lor, adjectivul, precum şi pronumele şi numeralul, care nu păstrează

bune

nimic din semnele distinctive ale neutrului latin.
In cazul acesta substantivele care au numai singular sau numai plural
nu pot fi declarate « neutre » pe baza criteriului semantic, cum se procedează
în unele dicţionare ale noastre.
o PYMLIHCKllX CYIUECTBMTEJihHbIX OBOIO.IlHOro PO,UA
(Pe31oMe)
AsTop CHOBa no.o;qepKHBaeT, 'ITO He.JIL3H npHHHTL

MHeHne

p~a

pyMLrn-

ci<nx H 3apy6e>tCHblX mrnrBHCTOB, corJiaCHO KOTOpOMY CJiaBJ!HCKIIB cpe.o;HHH po.o;
co.o;eikTBOBaJI B co3.o;aHHH wrn yKpenneHHH Tai< Ha3LrnaeMoro cpe.o;Hero po.o;a B
pyMbIHCKOM H3bIKe 2 • PyMLIHCKHe cyI.IteCTBHTe.JILHbie o6mo.o;Horo po.o;a, KaI< HX
Ha3bIBaeT aBTOp, reHeTH'lCCKH CBH3aHbl c HTaJibHHCl<HMH ( cp. le tempora, braccia:
pyM.

timpuri,

braţe).

Bce pyMLIHCKHe CYI.ItCCTBHTe.JILHbie TaK Ha3bIBaeMoro cpe.o;uero

po.o;a

3Ha'laIOT HCOJJ:YllICBJICHHLie npe.o;MeTbI, IlOCKOJibKY <t>neKCHH MH. <rn:CJia pyM.

-ure> -uri

Hapo.o;uoîi

H

-a

JiaTbIHH,

(cp.

ligna) > pyM.

ynoTpe6JIHTbCH

*-ă

> -e

o6o-

-ora >

npo.o;oJI)l(aJIH, CI.I.tec nepno.o;a

TOJibKO B o6o3Ha'leHHH

HCOJJ:YllICBJICHHbIX

npe.o;MeTOB.
CJie.o;yeT noJiaraTb, 'ITO BO MHO>ICCCTBCHHOM 'lHCJie CJIOBa, onpe.o;eneHIOI.ItHC 3TH
cyI.ItCCTBHTe.JILHbIC ( npHJiaraTe.JILHbie H T.

.o:.),

npO,ll;OJI)l(aIOT JiaTHHCKHe <t>opMbl

>1CeHc1<oro po.o;a, a He cpe.o;uero po.o;a; CJie.o;osaTem.Ho, JJ:aHHbie cyI.IteCTBHTCJibHbie
BOCnpHHHMaJIHCb B Hapo.o;uoîi JiaTblHH (n B pOMaHCl<OM npH.o;yHaHCl<OM H B HTaJibHHCl<OM H3bIKax) l<aK cyI.ItCCTBHTeJibHbie >ICCHC1<oro po.o;a, TaK >ICC 1<a1< "

B HaCTOH-

I..Qee epeMH. TaKHM o6pa3oM, oHH npnHa.o;ne>tCaJIH .O:BYM po.o;a.M: MY>tCCKOMY B
CJJ:HHCTBCHHOM 'lHCJie, >ICCHCl<OMY BO MHO>ICCCTBCHHOM 'lHCJie. CJie.o;oBaTCJibHO,
HX HY>tCHO Ha3BaTL cyI.IteCTBHTe.JILHbIMH

06010iJ11ozo, a He cpe.o;Hero po.o;a.

A PROPOS DES SUBSTANTIFS AMBIGENES ROUMAINS
(Resume)
L'auteur affirme de nouveau que l'opinion, soutenue par maints linguistes
roumains et etrangers, selon laquelle le neutre slave aurait contribue a la
creation ou a la consolidation de ce qu'on est convenu d'appeler le neutre
roumain, ne saurait etre acceptee 3 •
1 E adevărat că amestecul genurilor, combinat uneori cu al numerelor, e un proces
complex. Cf., de exemplu, masculine cu formă de neutre la plural: ner11ia, ri11ora (în loc de
ner11i, ri11i. C. H. GRANDGENT, Introducere în latina 11ulgară. După ediţia spaniolă a lui
F. de B. Moli. ln romineşte de E. Tănase, Cluj, 1958 [litografiat], p. 169, § 349) sau
plurale neutre tratate ca singulare feminine: arma, folia, radia (>rom. armă, foaie, rază:
1tal. arma, fr. arme etc.) (O. DENSUSIANU, Histoire de la langue roumaine, I, Paris, 1901,
p. 130; cf. ACAD. AL. ROSETTI, Istoria limbii romîne, voi. I, ed. III, p. 114) şi apoi
noi plurale - cu formă feminină - ca brachias, membras etc. (C. H. GRANDGENT,
op. cit., p. 170, Ş 352).
1 CM. CTaTbH aBTopa, yJ<a3llHHLie e npHM. 4, CTp. 105.
3 Voir Ies articles anterieurs, cites dans la note 4, p. 105.
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L'ambigene roumain se rattache comme origine aux formes italiennes du
piuriei telles que le tempora, braccia, correspondant au roumain timpuri, braţe,
Ies deux derivant du piuriei neutre latin en -ora et -a.
Ce que l'on appelle neutre roumain s'applique exclusivement aux choses
inanimees, parce que Ies desinences du piuriei -ora >roum. -ure > -uri, ainsi que
-a (cf. ligna) > roum. -ă > -e, ont continue a s'appliquer seulement aux choses
inanimees, et cela deja a partir du latin vulgaire. II semble qu'au piuriei Ies
determinants de ces noms (l'adjectif, etc.) continuent Ies formes latines du
feminin et non point du neutre, et que, par consequent, ces nome etaient
conQUS au piuriei aussi dans le latin vulgaire (de meme que dans le romane
du type danubien et italique) comme feminins, ainsi qu'ils sont d'ailleurs
de nos jours. Par consequent ils avaient et ont deux genres: le masculin au
singulier, le feminin au pJurieJ et doivent donc etre nommes ambigenes et
non pas neutres.

https://biblioteca-digitala.ro

BALTO-SLAVA

Stadiul actual al

ŞI

INDO-IRANIANA

cercetării

raporturilor dintre ele

A. VRACIU

INTRODUCERE

Au trecut 30 de ani de la apariţia lucrării lui Helmut Arntz 1
in care indoeuropenistul german, discipol al lui H. Hirt, se străduia să aducă
argumente ce ar pleda in favoarea raporturilor mai strinse dintre balto-slavă
şi indo-iraniană, dectt intre balto-slavă şi germanică. Acesta fusese, de altfel,
şi punctul de vedere susţinut de A. Meillet şi H. Hirt.
Se ştie că slavii şi balticii au fost vecini cu seminţiile germanice încă din
epoca « preistorică ». Dar chiar in cadrul patriei primitive a indo-europenilor
ei erau vecini şi cu indo-iranienii. Problema contactelor, a izogloselor comune
şi cu unii şi cu alţii apare, deci, ca firească.
Chestiunea raporturilor lingvistice dintre balto-slavă, germanică şi indoiraniană s-a ivit o dată cu apariţia lingvisticii comparative-istorice, cînd tot
mai acut se punea problema interpretării relaţiilor genetice dintre diversele
grupuri care alcătuiesc familia indo-europeană. Astfel, Fr. Bopp, A. Kuhn
şi A. Pott, bazîndu-se mai ales pe tratamentul guturalelor, au susţinut că
înrudirea ar fi mai mare nu intre balto-slavă şi germanică, ci tnt:fe balto-slavă
şi indo-iraniană. A. Kuhn considera că strămoşii slavilor au rămas mai multă
vreme într-un grup comun cu indienii şi, probabil, chiar cu iranienii, decit
ceilalţi vorbitori de limba indo-europeană. Părerea lui Bopp se deosebeşte
de cea a lui Kuhn numai prin faptul că primul admitea că grupul balto-slav
s-ar fi separat înainte de scindarea ramurii asiatice în indică şi iranică. După
ce în 1888 P. von Bradtke împarte limbile indo-europene în limbi centum
şi satam, concepţia cu privire la apropierea mai strînsă dintre balto-slavă
1 Sprachliche Beziehungen zwischen Arisch und Balto-slavisch, Heidelberg, 1933,
63 pagini. Cf. recenzia lui E. Fraenkel, în « lndogermanische Forschungen », 54 (1936),
p. 125 şi urm. După publicarea lucrării lui H. Arntz, consacrată ln mod special analizei
fenomenelor comune limbilor balto-slave şi indo-iraniene, asemănările dintre cele două
grupuri de limbi au fost sistematizate ln cartea lui T. BURROW, The Sanshrit Language,
Londra, 1955, p. 19 şi urm.

7•

99
https://biblioteca-digitala.ro

şi indo-iraniană cîştigă

un număr apreciabil de adepţi 1 • Mai înainte însă de
a se afirma ipoteza potrivit căreia limbile indo-europene s-ar împărţi în două,
a predominat teoria opusă, ai cărei partizani susţineau teza cu privire la înrudirea mai apropiată dintre balto-slavă şi germanică 2 •
Afinităţile stabilite de H. Arntz pentru balto-slavă şi indo-iraniană au
fost supuse unei analize critice minuţioase mai intii de E. Gheorghiev 3 ,
iar apoi de V. Gheorghiev '·
Studiul faptelor lingvistice arată că limbile balto-slave au relaţii mai
strinse nu cu indo-iraniana, ci cu germanica. Printre cei care au acceptat
acest punct de vedere se numără: K. Zeuss, J. Grimm, A. Schleicher, E. Lottner, G. Curtius, A. Fick, A. Miillenhof, W. Porzig, E. Gheorghiev, V. Gheorghiev şi T. Lehr-Splawinski. Argumentele invocate de ei, la care se mai adaugă
altele noi, ne fac să credem că teoria susţinută în secolul al XIX-lea de Fr.
Bopp, A. Kuhn şi A. Pott, iar în secolul al XX-lea de A. Meillet, H. Hirt şi
H. Arntz, după care apropierea dintre balto-slavă şi indo-iraniană ar fi mai
mare, nu mai poate fi admisă astăzi. Dar nu poate fi acceptată nici concepţia
conciliantă formulată de J. Schmidt şi A. Leskien. Primul a crezut că baltoslava este în aceeaşi măsură înrudită şi cu indo-iraniana, şi cu germanica.
Celălalt era de părere că nu există argumente pentru comunitatea mai strinsă
dintre balto-slavă şi indo-iraniană, iar intre balto-slavă şi germanică relaţiile
genetice n-au un caracter prea pronunţat.
Formulindu-şi concluziile in lucrarea menţionată deja, E. Gheorghiev
releva că gradul de înrudire dintre balto-slavă şi indo-iraniană sau germanică
va putea fi explicat integral numai atunci cind vom dispune de studii detaliate
asupra relaţiilor genetice dintre balto-slavă şi greacă, balto-slavă şi latină,
germanică şi greacă, germanică şi indo-iraniană etc.
Trebuie să spunem că în prezent avem la indemină asemenea cercetări,
aşa că se poate răspunde şi la această problemă controversată de gramatică
comparativă-istorică. Astfel, în cartea lui Walter Porzig, Die Gliederung des
indogermanischen Sprachgebiets (Heidelberg, 1954) 5 sint analizate multiplele
1 Vezi P. VON BRADTKE, Beitriife zur Kentniss der 1>orhistorischen Entwicklung
unseres Sprachstammes, Giessen, 1888. n legătură cu problema limbilor centum şi
satam în prezent, vezi V. V. IVANOV, llpo6neMbl RJblK011 centum u satam, cc BonpoCbI R3blK03HaHHR», nr. 4, 1958, p. 12-33. V. GHEORGHIEV, B~npocu Ha 6MZapcKama e111UMOnozuR,
Sofia, 1958, p. 121-129. Id., Hccneoo11aHu11 no cpa11HumeAbHo-ucmopu'lecK0My J1JblKOJHaHU10
(Poocm11eHHble omHoiueHu11 UH1loe11poneikKux 11JblK011), Moscova, 1958, p. 27-57. Interesantă
este, totuşi, părerea unor matematicieni, specialişti în teoria numerelor, ln legătură cu lmpl!.rţirea limbilor indo-europene ln centum şi satam. Vezi, de exemplu, articolul lui ILIE
POPA, HJ ucmopuu MameMamuKu 11 PyMblHUU, «licTOpHKO-MaTeMaTH'leCKHe HcCJie.noeaHHR», fasc.
XI (1958), p. 533-562, care foloseşte pe larg datele lingvisticii. Vezi însă precizările
făcute de acad. Al. Graur şi L. Wald, în Scurtă istorie a ling1>isticii, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1961, p. 97-98 (analiza concepţiei lui A. Meillet). Vezi şi
AL. GRAUR, Studii de ling1>istică generală, Editura Academiei R.P.R„ 1960, p. 463-465.
1 Vezi articolul nostru: Stadiul actual al cercetărilor în domeniul raporturilor
ling1>istice
dintre balto-sla1>ă şi germanică, ~ Rornanoslavica », VI. 1962, p. 41-47.
3 Eanmocna1111HcKo-zepMaHcKomo eJUK0110 poocm110,
« l13BeCTHR Ha CeMHHapa no CJiaBRHCKa
<t>nJioJiorn11 npH y1rnaepCHTeTa B Co<t>HR», KH. VIII u IX (1941-1943), Sofia, 1948, p.1-46.
4 Hccneoo11aHW1 .. . , p. 218-238. Id., EanmocJIQ8J1HCKuu,
zepMaHCKuu u UHOoupaHcKuU,
ccCJiaBRHCKlUl 4>HJIOJ1orn11», I, Moscova, 1958, p. 7-26.
6 O analiză detaliată a lucrării lui W. Porzig în comparaţie cu alte cercetări
recente a Intreprins V. V. Ivanov. Vezi articolul acestuia Lucrări noi referitoare la tmpăr
ţirea dialectală a limbii indo-europene comune, ~ Probleme de lingvistică • (traducere din
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raporturi dintre limbile halto-slave şi celelalte idiomuri indo-europene: slava
şi italica; celtica şi balto-slava 1 ; germanica şi balto-slava; ilirica şi baltoslava; indo-iraniana şi balto-slava; indo-iraniana, greaca şi balto-slava;
greaca, armeana şi halto-slava; albaneza şi balto-slava 2 ; albaneza, greaca
şi slava; albaneza, slava şi armeana; albaneza, greaca, balto-slava şi armeana;
albaneza, indo-iraniana şi halto-slava; albaneza, indo-iraniana, halto-slava
şi armeana ; balto-slava şi toharica 3 etc. Merită de asemenea să fie relevată
cartea lui Hans Krahe, Sprache und Vorzeit, apărută în acelaşi an tot la Heidelberg, care cuprinde un capitol special despre iliră şi raporturile ei cu germanica,
baltica şi slava 4.
Dar cu toate rezultatele obţinute în ultima vreme in ceea ce priveşte
relaţiile lingvistice dintre balto-slavă şi alte idiomuri indo-europene, sînt
aşteptate cercetări mai profunde, care să elucideze, multilateral, poziţia lingvistică a halto-slavei. Relevînd stadiul în care se află în prezent studiile in acest
domeniu S. B. Bernstein scria: <c Specialistul in domeniul gramaticii comparate
a limbilor slave nu se poate declara satisfăcut de stadiul actual al cercetărilor
balto-slave şi, mai ales, slavo-iranice. A fost adunat un material extrem de
vast, dar nu s-a ajuns încă la elaborarea unor metode şi prin.cipii riguroase
de interpretare a lui» 5 •
In articolul de faţă vor fi luate în discuţie unele din faptele fonetice şi
morfologice, care după unii lingvişti ar pleda în favoarea apropierii mai mari
dintre balto-slavă şi indo-iraniană 6 .

limba rusă), nr. 2, 1956, p. 101-119. W. Porzig nu examinează vechile raporturi lingvistice balto-slave, ceea ce ar putea fi interpretat în sensul că auţorul riu aderă lă cei care
acceptă ipoteza unităţii celor .două grupuri indo-europene.
.
1
In legătură cu raporturile lingvistice celto-slave, vezi T. LEHR-SPLAWINSKI,
Kilka uwag o stosunkachjţzykowych celtycko-slowianskich, « Rocznik Slawistyczny», XVIII,
partea I, p. 1-10.
1
Asupra raporturilor lingvistice dintre albaneză şi balto-slavă vezi şi V. PISANI,
Saggi di linguistica storica, Torino, 1959.
3 In privinţa stadiului actual al cercetărilor în domeniul raporturilor lingvistice
dintre balto-slavă şi toharică, vezi V. GHEORGHIEV, Ea11mo-c11as11HcKuu u moxapcKuu
R3blKU, « BonpocbI J13bIK03H3.HHJ1», nr. 6, 1958, p. 3-20; V. V. IVANOV, Prefaţa la culegerea de articole ToxapcKue li3blKU, Moscova, 1959, p. 5-37; E. BENVENISTE, ToxapcKuii
u uHooellf1orreucKuu, ibidem, p. 90-108.
4
Vezi şi recenzia lui I. I. RUSSU, publicată în« Cercetări de lingvistică», V (1960),
1-2, p. 177-182. In privinţa raporturilor dintre limbile indo-europene şi a metodologiei
studierii lor, pe ltngă cartea citată a lui V. Gheorghiev, vezi şi A. V. DESNIŢKAIA,
Bonpocw U3jl'leHu11 poocmsa UHOoesponeucKux li3blKoB, Moscova, 1955; Bonpocbl MemoouKu cpa811UmeJ1bHo-ucmopu"ecK020 UJy'leHU11 uHooellJ1oneucKux R3blK08 (lucrare colectivă), Moscova, 1956.
Pentru italo-celtică vezi articolul nostru, Ipoteza unităţii lingvistice italo-celtice, •Studii şi
cercetări ştiinţifice», Filologie, Academia R.P.R., Filiala Iaşi, XI (1960), fasc. 1,
p. 106-114.
6 Vezi şi 0'lepK cpasHume11bHoU 2paMMamuKu c11as11HcKux R3blK08 (TipocneKT), «Kpanwe
coo6I1.tett1111 MHCTIJTYTa CnaBJ1HoseJJ;eHMJ1 AH CCCP», fasc. 18, Moscova, 1956, p. 4. Cu regret
constatăm că problema vechilor raporturi lingvistice dintre (balto-)slavă, germanică şi
indo-iraniană n-a fost tratată în Studii de gramatică comparată a limbilor slave (partea
I-a. Introducere şi Fonetică) (curs litografiat), Bucureşti, 1959, de E. FODOR.
8 Asupra asemănărilor în vocabular şi sintaxă, vezi: A. MEILLE.'.J', Les vocabulaires
slave et iranien, « Revue des etudes slaves t, VI, 1926, p. 165-174. E. FRANKEL, Contributi
alla sintassi balto-slava e iranica, « Studi baltici a cura di Giacomo Devoto», N.S., I (IX),
Florenţa, 1952, p. 24-33. V. N. TOPOROV, 06 oOHou upaHo-c11as11HcKou napa1111e11u a o611acmu
cuHmaKcuca,«KpaT1<11e coo6I1.teHMJ1 MHCTMT}'Ta CnasirnoseJJ;eHHH AH CCCP», fasc. 28, Moscova,
1959, p. 3-11.
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I. ASEMĂNĂRI IN SISTEMUL FONETIC AL LIMBILOR BALTO-SLAVE
ŞI INDO-IRANIENE

1. Tratamentul guturalelor

şi

problema limbilor centum

şi

satam 1 •

Palatalizarea labiavelarelor gw, kw înaintea vocalelor anterioare, tratamentul guturalelor şi trecerea lui s la s după i, u, r, k au fost multă vreme
considerate drept argumentele cele mai plauzibile in favoarea ipotezei, potrivit
căreia intre baltoslavă şi indo-iraniană apropierea ar fi mai mare decit intre
balto-slavă şi germanică. Printre cei care au invocat aceste fapte lingvistice
in sprijinul tezei pomenite pot fi citaţi aici H. Hirt şi H. Arntz.
Care este realitatea?
lnaintea vocalelor prepalatale, gw şi kW din indo-europeană au dat in
slavă z, în sanscrită j (i), iar kJo a dat c. Trebuie însă să observăm că: 1) fenomenul a avut loc independent 2 ; 2) coincidenţa nu este, cum greşit s-a crezut,
desăvirşită.
Această transformare fonetică, provocată de acţiunea vocalei următoare
şi însoţită de .o deplasare a articulaţiei guturalelor (nu numai labiovelare)
este evidentă şi firească. Acelaşi fenomen apare, după cum se ştie, şi in limbile
romanice 3 • Schimbările sunetelor sint determinate de cauze riguroase şi se
produc atunci cînd există condiţii prielnice, dar în acelaşi fel pe teritorii şi

in epoci diferite.
Cu toate acestea, fenomenul nu este general în balto-slavă şi indo-iraniană.
Astfel, in limba lituaniană la început de cuvînt sau de silabă guturalele
se păstrează, iar in letonă înaintea unor i, e, ie - dau africate: g >dz, k >c.
Cf. lit. kidune «jder»: let. caune; lit. kiduras «găurit, gol»: let. caurs; lit.
akis ((ochi»: let. aca: V. sl. oei; lit. gypas ((viu»: let. dziPS: V. sl. ziPo; Jit.
rugiai (pi. t.) ((secară»: let. rudzi; lit. regiu ((văd»: let. redzu etc. 4 •
ln afară de aceasta, analiza toponimicelor letone a dovedit că aici palatalizarea guturalelor a avut loc destul de tîrziu, şi anume pe la începutul seco1 În ceea ce priveşte tratamentul guturalelor in diverse limbi indo-europene, vezi
V. GHEORGHIEV, KoH11en11u11 06 UHiJoesponeiicKUX zymmypaJZ&Hl>IX cozJ1acH111x u ee ompa:»eeHUR Ha 3muMoJ1ozuu cJZaBRHcKux c11os, (< Beogradski medunarodni slavisticki sastanak »,
Belgrad, 1957, p. 511-517. Id„ Hcc,ieiJosaHUR no cpasHumeJZ&Ho-ucmopu"ecKoMy .RJl>IKoJHaHUIO,
p. 27-57. Id., B~npocu Ha 6MzapcKam:i emuMoJ1ozu11 Sofia, 1958, p. 121-129. IV. LEKOV,
HacoKU s paJso11 Ha fPoHCIJIOZU'4Hume cucmeMu Ha cJ1as11HcKume e1u11u, Sofia, 1960, p. 86-88.
1 CC. şi A. VAILLA~T, Grammaire comparee des lartgues sla11es, t. I. Phortetique,
Lyon-Paris, 1950, p. 25: ~ Dans une partie des langues, l'opposition des deux series des
types kw et k s'est transformee en une opposition d'un type velaire k, et d'un type
palatal k', et Ies palatales ont evolue en chuintantes ou sifflantes: skr. f (chuintante qu'on
transcrit aussi s), iranien et armenien s, et lit. f, sl. s. Pour ces traitements des gutturales
indo-europeennes, le balto-slave s'accorde avec l'indo-iranien et se separe du germanique.
Mais le fait, si notable qu'il soit, n'indique qu'une evolution phonetique parallele dans des
langues indo-europeennes voisines: on ignore completement la longue histoire de cette
evolution et Ies dates de ses etapes (approximativement k> k'> * b balto-slave !> sl. s) ».
3 Vezi acad. AL. ROSETTI, Despre tratamentul lui k' latir1 în limba romînă, ~Analele
Universităţii « C. I. Parhon » din Bucureşti », Seria Ştiinţelor sociale, Filologie, fasc. 7,
1956, p. 33-35; Id., Istoria limbii romîne, voi. I. Limba latină, ed. a III-a, Bucureşti, 1960,
p. 93-98.
'Pentru alte exemple, vezi J. ENDZELIN, Baltu 11alodu skanas un formas, Riga,
Editura Letonă de Stat, 1948, p. 43-44. Id„ LatPiefu 11alodas gramatika, Riga, Editura
Letonă de Stat, 1951, p. 162, 164-165, 1i1, 184-196.
0

0

0

0
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lului al Xiii-lea e.n. Rezultă deci că această schimbare fonetică n-are nimic
comun cu prima palatalizare a guturalelor din slavă 1 •
Interesantă este explicaţia propusă de J. Otr~bski în legătură cu tratamentul consoanelor indo-europene k', g' şi gh în balto-slavă 2 • El arată mai
intii situaţia din baltică, unde tratamentul acestor sunete este diferit: in
lituaniană s şi !, iar în letonă şi veche prusiană s şi z. Cf. lit. desimt « zece »,
Jet. desmit, v. prus. dessimpts: v. sl. desţtb, ser. da5a, av. dasa, gr. 8exix, lat.
decem; lit. einoti «a şti », Jet. ziniit, v. prus. sinnat : v. sl. znati, ser. jăniiti,
av. pa'ti. zănata, lat. (g)noscit. Pentru baltica comună lingvistul polonez admite
transformarea lui k', g' şi gh în l şi i, care in lituană s-au velarizat; în letonă
şi vechea prusiană consoanele s şi e velarizate au dat ulterior s şi z. Nu este
exclus ca acest proces să aibă o anumită legătură cu fenomenul « ţokanie »
din graiurile velicoruse de nord.
Cit despre slavă, se poate presupune că s şi z s-au dezvoltat din i.-e.
k', g' şi gh prin faza intermediară i şi i.
In ceea ce priveşte însă tratamentul consoanelor indo-europene k', g'
şi g' h in slavă şi iraniană, pentru J. Otr~bski posibilitatea existenţei vreunor
relaţii intre cele două grupuri de limbi apare ca îndoielnică 3 •
2. Trecerea lui s la după i, u, r, k, a fost de asemenea considerată de
către H. Hirt, H. Arntz, H. Pedersen, V. Vondrâk, A. Meillet şi A. Vaillant
ca una dintre corespondenţele deosebit de caracteristice limbilor balto-slave
şi indo-iraniene.
ln legătură cu această schimbare fonetică se impun unele precizări.
a) Cea mai importantă obiecţie care se poate formula este aceea că, în
poziţia menţionată, limbile slave n-au s, ca cele indo-iraniene, ci eh. Ce-i
drept, apare şi s, dar acesta este un fenomen ulterior'· Pe teren slav s s-a dezvoltat din eh înaintea vocalelor prepalatale. Este vorba de prima palatalizare
a guturalelor. Cf. v. sl. ducha (nom.) -duse (voc.); du8a < *duchja; slucho slu8ati < *sluchjati; flidlcho - flidlsţ; grecha - gre8&na; sucha - su8iti etc. 6 •
Prin urmare, faptul că aici avem rezultate diferite (în indo-iraniană s >s; cf.
ser. flakşyii.mi «voi vorbi», av. flax8yii.; ser. pitfşu, ţiflişu, 8Unuşu - locat.
pi. de la temele pitf - ((tată », afli - (( oaie » şi 8Unu - ((fiu >); la fel în lituaniană: lit. tirstas, ser. tfşyati, dar în slavă S> eh 8 : cf. aoristul recha, locativul
plural la temele in -i- {-b-), -ă- (-o-) etc.) ne duce la concluzia că fenomenul
respectiv s-a produs independent tn cele două grupuri de limbi 7 •

s

1 După ce arată că in balto-slavă şi tohariană labiovelarele indo-europene s-au delabializat, iar apoi, sub influenţa lui e şi i (j), s-au palatalizat, acad. V. Gheorghiev
precizează că in lituaniană procesul s-a oprit la această fază de evoluţie (k' e, k'i, g'e, g'i),
iar in toharică, slavă şi letonă, în diferite etape velarele palatalizate au devenit africate sau
spirante. Vezi studiul precitat Ea11mo-c/la6RHCKuu u moxapcKuu Jl3b1KU, p. 15.
1 Clla6RHo-6a11mui4cKoe RJblKOBoe eduHcmBo, c< Bonpocb1 H3blK03HaHmrn, 1 954, nr. 5, p. 34-3 5.
3 Ibidem, p. 35. cr. şi B<mpocbl MemoduKU •. •, p. 114-121, unde se arată că palatalizarea
guturalelor a avut loc independent şi în etape diferite în limbile indiene, slave şi romanice.
4 Urme ale acestui proces intilnim însă şi în armeană. Vezi A. MEILLET-A. VAILLANT, Le slave commun, Paris, 1934, p. 10 sau traducerea rusă 06uiec11aBRHcKuil RJblK,
Moscova, 1951, p. 12. cr. şi A. MEILLET, BBedeHue 8 cpaBHUme/lbHOe uJy'leHUe UHdoeBponeucKUX
RJblKoB, Moscova-Leningrad, 1939, p. 122.
6 Cf. Şi transformarea celorlalte guturale Înaintea vocalelor prepalatale: g > Z: V. sl.
mogp - mozeii: m7>nog7> - m7>nozai: blgp - beziii: k > l: v. sl. ulenik7> - ulenile: mfaknpti - mfalati; otroh: otrol: llovlk7> - llovelbstvo; mpka - mpliti ş. a.
8 In slavă I din exemplele pomenite este, după cum s-a spus, de dată tîrzie.
7 Cf. şi E. GHEORGHIEV, op. cit., p.12. V.GHEORGHIEV, Hcc11edoBaHuR .• „ p. 235.
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După i, u, r, k, in limbile slave, s răniîne nealterat înaintea consoanelor,
în timp ce în indo-iraniană el devine s. Cf. v. sl. byeh:t,, bysţ, dar byste;
prbStb < i.-e. *prs-ti-s, dar praeho < *porso-s; v. sl. mbzda, dar av. mied.am,
ser. midhâm < *mizdham 1 •
e) ·spre deosebire de letonă şi vechea prusiană, în limba lituaniană s
trece la s numai după r şi k 2 ; cf. lit. 11ersis «viţel », let. 11ersis «bou », v. prus.
werstian «viţel»: ser. 11rşan - «masculin»; subst. «bărbat; minz, taur»;
lat. 11erres «vier, porc reproducător•< *11erses; lit. 11irsiJ.s «sus, partea de sus;
acoperiş», let. 11irsus: v. sl. 11roeh.,,: ser. 11arşiyii.n: lat. 11erroea «înălţătură
(sensul mai vechi: « locus editus ţt asper »), «alunică, negel, pată (la pietre
scumpe)» < *11ersuca; dukStas «înalt»< âugstas, let. augsts: lat. augustus
« sfinţit prin auguriu; sfînt, măreţ, vrednic de cinste, împărătesc »; cf. însă
lit. blusa «purice», let. blusa cu v. sl. bheha 3 •
d) In unele limbi neoindiene s s-a păstrat după 11 4 •
Pentru a pune de acord faptele semnalate mai sus, lingviştii care împăr
tăşeau teoria înrudirii mai apropiate dintre balto-slavă şi indo-iraniană, adepţi
ai ipotezei eentum - satam, au recurs la diferite prezumţii. Astfel, V. Vondrâ.k
afirma că iniţial s a dat în balto-slavă şi indo-iraniană s şi numai ulterior,
pe teren slav, trece la eh 11 • După cum au arătat însă A. Meillet şi A. Vaillant,
nu este normal ca o siflantă (S) să devină spirantă (eh). Ca adepţi ai înrudirii
mai apropiate ăintre balto-slavă şi indo-iraniană, autorii Sla11ei comune
propun o altă explicaţie: nu eh a trecut la s înaintea vocalelor prepalatale,
ci s s-a transformat in eh înaintea consoanelor dure, deoarece planul general
al limbii comporta alternanţa k: c, g: de. <c Ainsi le s de bysţ serait ancien, et
c'est bychU qui serait une transformation de *bysă, d'apres le modele general
de l 'alternance k/ c; il ne s 'agit pas ici d 'analogie morphologique, mais de la
generalisation d'un type d'alternances phonetiques • 8 • După cum observa
şi E. Gheorghiev, «explicaţia e destul de ingenioasă, dar foarte puţin pro-

s

babilă» 7.

lntocmai ca H. Pedersen şi V. Vondrăk, J. Otrşbski a susţinut di, iniţial,
in limbile indo-iraniene şi balto-slave, s indo-european a dat s după i, u, r, k 8 •
Mai tîrziu, în slavă, s se transformă în eh. In letonă, vechea prusiană şi lituaniană s redevine s (în lituaniană numai după i şi u, căci după r şi k s s-a
păstrat). ln felul acesta explica lingvistul polonez formele lituaniene cu s
şi s: 11irsiJ.s, v. sl. llbreh.,,, rus. Bepx, ser. 11arşi-şthah; âukStas, lat. augustus;
1
CC. şi A. MEILLET - A. VAILLANT, op. cit., p. 34, unde se precizează că« a la
difference de l'indo-iranien, le slave garde toujours s devant consonne &. (Vezi şi 06"/ecnas·
llHCKUU 113b1K, p. 29).
.
2
E. FRAEN KEL, Die baltischen Sprachen. Ihre Beziehungen zu einander und zu den
indogermanischen Schwesteridiomen als Einfii.hrung in die baltische Sprachwissenschaft,
Heidelberg, 1950, p. 113.
3 ln privinţa limbii Iiluane vezi şi J. OTREBSKI, Gramatyka ji:zyka litewskiego,
t. I. Wiadomofci wsti:pne. Nauka o gloskach, Varşovia, 1958, p. 302-303.
4
Cf. şi T. BURROW, op. cit., p. 32. V. GHEORGHIEV, HccneooBaHU11 .• . , p. 235.
ln bengaleză apare lnsă I: mulik «şoarece»; v. sl. mylb. ln limbile iraniene avem s, de
exemplu, în osetă: Mblcm «şoarece».
5
O explicaţie în multe privinţe asemănătoare dăduse mai de mult H. PEDERSEN:
Das indogermanische s im Sla1Jischen, « Indogermanische Forschungen », Bd. V (1895),
p. 83 şi urm.
8
Le sla1Je commun, p. 34; 06UJecnaBRHCKUU R3blK, p. 29-30.
7 Op. cit., p. 13.
8
Vezi J. S. OTREBSKI, C11aB11Ho-6aAmuiicKoe R361KoBoe e0uHcm80, u Bonpoc&1
R3bIK03HaIIHH », 1954, nr. 5, p. 32-34.
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aflkstas «îngust», lat. angustus; s >s (după i, u): lyse «răzor, strat, lanţ
(de munţi) »; sausas «uscat, sec»; Jus1f (gen. pi. al pronumelui tu <c tu»).
Autorul arată însă că în lituană există atit cuvinte, care-l conţin pe s
în loc des după r,k, cit şi cuvinte, care au s, în loc de s în poziţie intervocalică.
Cf. exemple ca: lit. garsas <c sunet », C1ieC1ersys <c ciocirlie », maisas «blană »,
v. sl. meeho, rus. Mex, riesutas (rie8utys) <calună», rus. apex, kermu8e <c mălin»,
rus. CJepeMyxa, pol. trzemeha etc. <c Excepţiile » acestea sint explicate de
J. Otr~bski prin analogie, dar şi prin influenţa exercitată asupra limbii lituaniene literare de dialectele de tranziţie (lituano-letone), existente într-o fază
mai veche, dialecte în care trecerea lui s (din i-.e. s) las se produsese în toate
cazurile, adică şi după consoanele r, k.
Trecind la analiza cuvintelor lituaniene cu s din s după i şi y, J. Otr~bski
face următoarea remarcă: « Procesul transformării lui s în sa cuprins, în limbile
prusiană şi letonă, nu numai pe s din s, ci şi pe s din indoeuropeanul k'; în
aceste limbi ambii s, din s şi din k', erau, probabil, pe atunci unul şi acelaşi
sunet -i dur. In limba lituaniană s din k' s-a păstrat netrecut la s, deoarece
în epoca prefacerii lui s secund în s, el era, după toate probabilităţile, un sunet
încă moale -i, prin urmare, se deosebea de s dur provenit din s. Luînd în consi·
deraţie acest lucru, am putea presupune că nu putea trece la s nici acel §
moale, care se formase din grupul s (din s) + j («iod»). Un asemenea ă s-a
velarizat mult mai tirziu, concomitent cu ă din indoeuropeanul k'. Dar pe
atunci procesul s >s încetase de a mai acţiona » 1 •
Incheind discuţia mai veche în legătură cu tratamentul lui s in indoiraniană şi balto-slavă, E. Gheorghiev scria: <c Toate aceste dificultăţi ar putea
fi foarte uşor înlăturate, dacă s-ar accepta că fenomenele expuse mai sus 2
s-au produs independent şi tn perioade diferite în limbile indo-iraniene şi baltoslave: cauze asemănătoare provoacă rezultate identice» 3 • Acelaşi lucru este
relevat şi de V. Gheorghiev '· El arată că există motive serioase să presupunem
că trecerea lui s la s sau eh a avut loc independent şi in etape diferite in slavă
şi indo-iraniană. De exemplu, transformarea lui s în eh se observă nu numai
în slavă, ci şi tn unele dialecte indiene, fără ca intre ele 6 să existe legături
genetice aşa de strinse ca intre baltică şi slavă ori între balto-slavă şi germanică 8 • 1n afară de aceasta, s-ar putea admite aici şi o influenţă ulterioară a
iranienilor asupra slavilor. In orice caz, fenomenul nu poate pleda în favoarea
înrudirii mai apropiate dintre balto-slavă şi indo-iraniană 7•
3. După H. Hirt şi H. Arntz, pierderea aspiraţiei, care a avut drept
rezultat confundarea ocluzivelor aspirate cu ocluzivel.e simple, existente în
indo-europeană ca foneme autonome, ar constitui un indiciu al apropierii mai
mari dintre balto-slavă şi indo-iraniană.
Se ştie tnsă că în ramura indică fenomenul nu s-a produs: aici bh, dh
şi gh s-au păstrat. Cf. v. sl. byti <ca fi», lit. bilti, Jet. but, dar ser. dbhUt <ca fost»,
1
2

3

Op. cit., p. 33.
Trecerea lui s la I sau eh.
Op. cit., p. 13.

4

l1ccAedOBaHu11 .. •, p. 235.
intre limbile slave şi dialectele indiene.
s Faptul fusese semnalat incă de Lasiczius în • lndogermanische Forschungen ~.
LI, p. 196. Cf. şi E. GHEORGHIEV, op. cit., p. 12.
7 Vezi însă îndoielile lui E. GHEORGHIEV, op. cit., p.13. Cf„ în schimb, Bonpocw Memodwcu •. •, p.121-12~, unde se vorbeşte de tendinţe paralele în diverse limbi indo-europene.
5 Adică
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gr. lcpu, lat. {uit; v. sl. ber9, dar ser. bhdriimi, gr. <pEpw, lat. {eră, got. baira,
arm. berem; v. sl. (o)deti, delo, lit. deti « a pune », let. dities (refi.), dar ser.
ddhiim «eu am pus», gr. l&'l)xcx, lat. facw, feci, v. engl. don «a face•, got. gadeths « acţiune », arm. ed « el a pus »; v. sl. med'D, lit. mediis, let. medus, dar
ser. mddhu, os. .MblO, gr. J.1.E8u, v. isl. mjQdr; v. sl. nebo, lit. debesis, let.
debess, dar ser. ndbhalj,, gr. vi~, ahd nebul.
ln al doilea rînd, pierderea aspiraţiei este un fenomen fonetic care se
observă şi în alte grupuri indo-europene: celtică, albaneză, armeană şi germanică 1 •

ln asemenea împrejurări este clar că argumentul invocat de H. Hirt
H. Arntz îşi pierde semnificaţia: dispariţia aspiraţiei s-a produs independent
în diferite grupuri indo-europene 2 •
4. Contopirea Pocalelor a şi o (H. Hirt şi H. Arntz; aceşti autori adaugă
însă că fenomenul cuprinde şi germanica).
ln protoslavă (perioada mai veche) o din indo-europeană s-a contopit
cu a, aşa că în epoca balto-slavă apare a. Pe teren slav acest a a dat ulterior o;
ln baltică s-a păstrat însă a.
ln slavă a şi o din protoindoeuropeană au ca reflex ă. Aceasta are însă
loc numai în poziţie iniţială şi în interiorul cuvîntului, căci în silabele finale
tratamentul lui ă şi o este diferit 3 •
ln lituaniană, lui ii din indo-europeană îi corespunde, de regulă, o (o),
iar lui o - diftongul uo. Cf. v. sl. dati, 'dar', lit. duoti, let. dot, v. prus. diit,
ser. dii, dadii, v. iran. dii, dada, gr. 6(6wJ.1.L, 6«i>pov, arm. tur, lat. dănum.
ln germanică o >a "' ; ii >o.
După cum se ştie, una din particularităţile caracteristice vocalismului
indo-iranian este contopirea vocalelor e, o şi <'I din indo-europeană în d.
Dacă avem în vedere că, atît limbile balto-slave, cit şi cele germanice l-au
conservat pe e iniţial şi confundă numai vocalele o şi <'I 6 , atunci se înţelege
că sintem în faţa unui fenomen fonetic comun limbilor balto-slave şi germanice,
nu celor balto-slave şi indo-iraniene.
şi

II. PROBLEMA ASEMĂNĂRILOR tN DOMENIDL MORFOLOGIBI

Unele concordanţe au fost semnalate şi în morfologia limbilor balto-slave
indo-iraniene. Dintre acestea menţionăm:
1. Dispariţia lui -r la nom. sg. al temelor în -r-. Cf. v. sl. mati, lit. mote,
let. miite, v. prus. muti şi mothe, ser. miitâ, v. iran. miitii, os. (dialectul iron)
mad, (dialectul tagauric) madae, dar pers. miidar, gr. (dor) µ.ciTl)p, (ion.)J.1.~p,
lat. miiter, v. irl. măthir, v. isl. mOder, arm. mayr, toh. A miicar, toh. B miitar.
şi

1
Vezi şi A. V. DESNIŢKAIA, op. cit., p. 151. Pentru celtică vezi exemple la
H. LEWIS şi H. PEDERSEN, CpasHUmeflbHaR ipaM.wamuKa KeAbmcKux RJblKOB (traducere
din limba engleză), Moscova, 1954, p. 155-157.
1 CC. şi A. V. DES'.\fIŢKAIA, op. cit., p. 151.
3 Vezi J. OTRl~BSKI, op. cit., p. 28-29.
4
ln albaneză *a şi *o s-au suprapus, dind a. Indo-europeanul *o a dat a în dacomoesiană şi tracă. Vezi V. GHEORGHIEY, EMiapcKa emUMOJIOlUR u OHOMQ.Cl1IUl(a, Sofia,
1960, p. 10i, 150. Id., Raporturile dintre limbile dacă, tracă şi frigiană, e Studii clasice•,
II (1960), p. 49, 52, Id., Albanisch, Dakisch-Mysisch und Rumănisch. Die Herkunft der
Albaner, « EanKaHCKO e3HK03HaHHe », II (1960), p. 5, 14. Id., La toponymie ancienne de la
Peninsule Balkanique et la these mediterraneenne, Sofia, 1961, p. 8, 11.
_6 ln balto-slavă nu însă pretutindeni. ln legătură cu aceasta vezi J. OTRF;BSKI,
op. cit., p. 28-29.
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Pentru prima oară acest argument a fost invocat de Fr. Bopp, iar apoi
de H. Arntz 1 • Netemeinicia lui a fost însă arătată de J. Schmidt 2 , A. Leskien 3 şi E. Gheorghiev 4 • lntr-adevăr, argumentul nu este probant, căci, după
cum se ştie, în limbile slave consoana finală întotdeauna cade 6 •
2. H. Hirta crezut că dispariţia temelor feminine în -o- constituie un indiciu
al asemănării mai mari între balto-slavă şi indo-iraniană 8 •
Se ştie însă că numai în greacă şi latină există substantive feminine in
-o-s. Cf. gr. w~ «noră», <pl)yo~ «fag», if.i,'IUAa<; <c viţă de vie», vijao~ «insulă»,
lat. alnus, făgus, ficus, laurus, mălus, nurus, pomus, populus, al"us, colus etc.
ln celelalte limbi indo-europene aceste substantive sint de genul masculin 7 •
Trebuie deci subliniat faptul că dispariţia temelor feminine ln -o- nu este
specifică exclusiv balto-slavei şi indo-iranienei: fenomenul s-a produs şi în
limbile germanice şi celtice s.
Fără îndoială, substantivele feminine în -ofe- din greacă şi limbile italice
reflectă un stadiu mai vechi; fluctuaţiile din latină (al"us <c pîntece », colus
<c furcă», folosite şi ca masculine) arată că pentru sentimentul lingvistic al
romanilor categoria femininelor in -o- constituia o relicvă a trecutului sortită
pieirii.
In virtutea celor spuse pină acum, considerăm că ipoteza lui H. Hirt
nu poate constitui un argument în favoarea relaţiilor mai strinse dintre baltoslavă şi indo-iraniană 8 •
3. O altă particularitate

morfologică

că ar reprezenta-o
masculină şi. feminină a temelor în -i-.

iraniene s-a crezut

a limbilor balto-slave şi indodeosebirea existentă între declinarea

In limbile slave deosebirile se manifestă numai la instr. sg. şi nom. pl.
Cf. v. sl. p9tb (mase.) şi kostb (fem.): instr. sg. p9t1>m1> - kost1>jf}; nom. pl
p9t1>je - kosti. Fenomenul apare însă şi in germanică la gen. şi dat. substantivelor de tipul lui gasts (mase.) «oaspete» şi ansts (fem.) «bunăvoinţă»:
gastis - anstais (gen.), gasta - anstai (dat.) 10. Aşadar 11 , el nu mai poate
fi considerat specific limbilor slave şi indo-iraniene.
4. Intre limbile balto-slave şi indo-iraniene există unele analogii în declinarea pronumelui. Cf. gen. sg. v. sl. mene: av. mana; loc. sg. v. sl. tom„, ser.
Op. cit., p. 12.
Die Verwandschafts11erhiillnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872, p. 9.
3 Die Declination im SlaPisch-Lituaischen und Germanischen, Leipzig, 1876, p. H.
' Op. cit., p. 15.
6 ln privinţa dispariţiei lui r final, pentru balto-slavă şi indo-iraniană am găsit
unele analogii în hitită şi în inscripţiile cretano-miceniene. cr. în hitită paprâta, în loc de paprtftar c< murdărie », mijăta, în loc de mijătar « pîrg, coacere », hatre!fa, în loc de hatrelfar
«misivă, mesaj, epistolă». Aceste exemple le iau de la J. J. FRIEDRICH, KpamKa11
zpaMMamuKa xemmcKozo 11Jb1Ka (traducere din limba germană), Moscova, 1952, p. 52. Pentru
cretano-miceniană, vezi S. I. LURIE, HJblK u Kynbmypa MuKeHcKou I'pe!JUu, MoscovaLeningrad, 1957, p. 89-95.
8 lndogermanische Grammatik, Heidelberg, 1921, p. 56.
1 CC. şi K.
BRUGMANN, Kurze 11ergleichende Grammatik der indogermanischen
Sprache, Strassburg, 1922, p. 365.
8 Vezi şi A. V. DESNIŢKAIA, op. cit„ p. 167.
8 Cf. şi E. GHEORGHIEV, op. cit., p. 16.
_
.
.
1 0 Cf. şi got. balgas (mase.) «burduf•, wens (fem.) «speranţa»: gen. balgis - wenais:
dat. balga - wenai.
.
.
11 Vezi şi A. THUMB H. HIRT, Handbuch de~ Sansknt, Heidelberg, 1930, p. 188.
H. AR'.'llTZ, op. cit„ p. 16. E. GHEORGHIEV, op. cit„ p. 16.
1

2
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tdsmin; gen. du. v. sl. toju, ser. tdyoh; instr. sg. fem. v. sl. tojp, ser.
nom. sg. v. sl. aza, ser. ahdm; ac. sg. v. sl. mţ, tţ: ser. mdm, t11âm 1 •

tdyă;

lntr-adevăr,

cum uşor se poate observa din exemplele citate, coresponavem însă în vedere că, de regulă, pronumele
de dezvoltare 2 şi că în privinţa declinării
limbile slave sînt mai arhaice, atunci concordanţele semnalate se reduc la
conservarea unor forme din protoindoeuropeană.
Pe de altă parte, acestor analogii dintre balto-slavă şi indo-iraniană le
putem opune afinităţi tot aşa de însemnate în declinarea pronumelui baltoslav şi germanic. Cf. instr. sg. mase. şi fem. temb, v. isl. theim, v. engl. do~m 8 ;
dat. şi instr. pl. v. sl. temb, tlmi, got. thaim, a h d. dem '·
5. La verbe a fost relevată corespondenţa în terminaţiile pers. I sg. a
aoristului sigmatic în - +om: v. sl. dacha, ser. drăutsman&. Dar aici se impun
denţele sînt aici desăvfrşite. Dacă
păstrează o fază destul de veche

două observaţii:

a) Aoristul sigmatic din slava veche (dacha) este, de obicei, comparat
cu aoristul în -s din gr. i6et;11, iar -o provine, ca şi gr. -a, din i.-e. *'?I 8 ;
b) Nu e sigur că -am tI redă aici pe i.-e. - *om. A. Thumb menţionează
că as - am poate să provină şi din indo-europeanul * es'l' (gr. ij11).
Prin urmare, nici acest fapt lingvistic nu poate fi invocat în favoarea asemănărilor mai mari intre balto-slavă şi indo-iraniană 7 •
ÎNCHEIBRE

1. Din analiza principalelor fenomene fonetice şi morfologice considerate
drept cele mai caracteristice pentru a dovedi teza cu privire la înrudirea mai
apropiată dintre balto-slavă şi indo-iraniană, s-a văzut că numai puţine sint
comune exclusiv acestor grupuri indo-europene. Situaţia nu se schimbă nici
dacă am examina şi celelalte fapte lingvistice. Pe baza lor nu poate fi clădită
ipoteza raporturilor mai strinse dintre balto-slavă şi indo-iraniană, declt intre
balto-slavă şi germanică. După părerea acad. V. Gheorghiev, concepţia susţi
nută de adversarii unităţii mai pronunţate între idiomurile balto-slave şi
germanice este o consecinţă a rezolvării greşite a problemei înrudirii dintre
slavă şi baltică 8 •

CC. şi H. HIRT, op. cit., p. 56. H. ARNTZ, op. cit., p. 17.
Vezi, de exemplu, monografia lui V. S. VOROBIOV-DESEATOVSKI, Pa311Umue
AU'lHblX MecmouMeHuu 11 uHiJoapuucKux Jl3blKax, Moscova-Leningrad, 1956.
3 Cf. şi A. MEILLET - A. VAILLANT, Le slave commun, p. 435. 06114ecAa1JJ1HcKuu
Jl3blK, p. 350.
4 A. -'IEILLET A. VAILLANT, Le slave commun, p. 436; 06114ecAa1JJ1HcKuu Ji3NK,
p. 350.
5 Vezi li. HIRT, op. cit., p. 56. H. ARNTZ, op. cit., p. 23.
6 Cf. A. -'lEILLET A. VAILLANT, Le slave commun, p. 248. 06114ecAa1J11HcKuu
Jl3blK, p. 199.
7 1n legătură cu netemeinicia altor «argumente» invocate de adepţii tezei după
care între balto-slavă şi indo-iraniană raporturile lingvistice ar fi mai strinse, vezi
E. GHEORGHJEV, op. cit., p. 17-19. V. GHEORGHIEV, HccAeiJ011aHUJ1 .• •, p. 230-235.
e 1n legă tură cu vechile raporturi lingvistice balto-slave, vezi articolele noastre:
De la indo-europeană la balto-slavă. Inovaţii morfologice, «Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza» din Iaşi» (Serie nouă), Secţiunea III (Ştiinţe Sociale), t. V (1959),
p. 115-123. Problema comunităţii lingvistice balto-slave, « Romanoslavica », IV, 1960,
p. 8i-106.
1

2
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2. lnrudirea dintre balto-slavă şi indo-iraniană este mai mică decît cea
dintre balto-slavă şi germanică 1 • lmpreună cu toharica şi germanica, baltoslava a alcătuit cîndva grupul indo-european de nord. Numai după destră
marea acestei uniuni, strămoşii slavilor şi, parţial, ai balticilor au venit în
<:ontact cu indo-iranienii.
3. Asemănarea dintre balto-slavă şi germanică nu este însă chiar aşa
de mare cum se credea înainte de apariţia lucrării lui A. Leskien, Die Declination im SlaPisch-Litauischen und Germanischen (1876).
4. Dacă am încerca să ierarhizăm gradul de înrudire dintre slavă şi celelalte grupuri de limbi indo-europene, am obţine următorul tablou:
- locul prim revine raporturilor genetice dintre slavă şi baltică;
- pe locul doi se situează balto-slava cu germanica şi tohariana;
- locul trei aparţine balto-slavei şi indo-iranienei.
Numai după aceea urmează relaţiile dintre balto-slavă, hitită, albaneză,
italo-celtică şi alte idiomuri indo-europene.
Studierea acestor raporturi constituie una din sarcinile actuale ale slavisticii şi indoeuropeisticii.
EAJITO-CJIABHHCKM:ti: M MH.II:O-MPAHCKMfi

(Pe31o.Me)
lf3yqeHHe

B3aJIMOOTHOWCHHH

Mem;zy

CJiaB.flHCKHMH

H3hlKaMH H

ApyrHMH

R3blKaMH HHAOeBponeHCKOH CCMbH COCTaBJIHeT OAHY H3 aKTYaJibHhlX 3aAa'I CJiaBHCTHKH H HffAOCBponeHCTHKH.

B

HaCTOH~eii CTaTbe

paccMaTpHBaIOTCH

JIHWb

HCKOTOphle li>OHeTH'ICCKHe H MopiPonorH'ICCKHe HBJICHHjl, KOTOpbie, no MHeHHIO
OAHHX H3hIKOBCAOB' CBHAeTeJibCTBYIOT B Il0Jlb3Y 6onee 6JIH3KOro POACTBa Mem;zy
6aJITO-CJiaBHHCKHM H HHAO-HpaHCKHM, He)f(eJIH Mem;zy 6aJITO-CJiaBHHCKHM H repMaHCKHM.
Ha ocHoBe aHaJIH3a rJiaBHeH:wwc iPoHeTH'leCKHX H
HbIX (cy,w.6a 3awieH3hI'IHhIX cornacHhIX, nepexoA
acmt:pa.I!:HH,

COBilaAeHHe rJiaCHhlX

a

H

IlaAeme CAHHCTBeHHoro 'IHCJia OCHOB Ha

o,

HC'IC3HOBeHHe -

-r-,

CXOACTBa B

r

B

K, YTPaTa

HMCHHTeJibHOM

yTpaTa meHCKHX OCHOB Ha

JIH'1eHHe MymcKoro H )f{CHCKoro CKJIOHeHHH OCHOB Ha
MeCToHMeHHH H

Mop1PonorH1.1ecKHX AaH-

se snoCJie i, u, r,
-i-,

-o-,

pa3-

aHaJIOrHH B CKJIOHeHHH

CHrMaTH'leCKOM aopHcre) MO)f{HO 3aKJIIO'IHTb, 'ITO

JlHWb HeMHorne H3 nepetIHCJieHHhlX oco6eHHOCTeii CBOHCTBeHHbl HCKJIIOlJHTeJibHO
6aJITo-cJiaBHHCKHM H HffAO-HpaHCKHM H3hIKaM. IloJIO)f(CHHe :no He MCHHeTCH HH
B TOM CJIY'lae, ecJIH MhI o6paTHMCH H K aHaJIH3Y Apyrwc iPaKTOB. CJieAoBaTeJibHO,
HeT AaHHbIX, TIOATBepmAaIO~HX rHilOTe3Y o 6onee TCCHhlX OTHOWCHHHX Me)f{Jzy
ABYMH
aKaA.

YKa3aHHhIMH

B.

HHAoeeponeiicKHMH

rpynnaMH.

CorJiaCHo TO'IKH 3peHHH

I'eoprHeBa, KOHD;eTIQHH CTOpOHHHKOB 6oJiee TeCHOrO CXOACTBO Mem;zy

6aJITo-CJiaBHHCKHM H HHAO-HpaHCKHM, 'ICM Mem;zy 6aJITO-CJiaBHHCKHM H repMaHCKHM, HBJijleTCH pe3yJibTaTOM HenpaBHJibHOro peweHHj{ sonpoca o POACTBe Mem;zy
CJiaBHHCKHM H 6aJITHHCKHMH H3hIKaMH.
1 In afară de studiile pomenite mai sus, vezi şi articolul recent al lui T. LEHRSPLAWINSKI Om U3TnoK JIU ca OOutJIU Cll081il·tUme ?, (( o"b1II"apcKll e3lll< » XI (1961),
fasc. 1, p. 4, ~nde se arată că protoslava era mult mai apropiată de baltică şi germanică, decit de iraniană. Vezi şi articolul nostru din « Romanoslavica *• VI.
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Kru<

HBCTBYeT H3 aHaJIH3a JlllHrBHCTHtieCKMX ,!l;aHHbIX, B uaum ,!!;HM yme ne

MO)f{eT 6bITb COMHeHWI B

TOM, 'ITO qepT, C6.JIIDl<aJOl..QMX

6aJITO-CJJaBHHCKMH H

wmo-HpaHCl<HH, ropa3,!l;O MeHLrne, tieM Te, l<OTOpbie o6oe,!l;HHJUOT 6aJITo-CJiaBHHCKMH c repMaHCKMM.

BALTO-SLAVE ET INDO-IRANIEN
STADE ACTUEL DES RECHERCHES

CONCER~Al\T

LEURS RAPPORTS

(Resume)
L'etude des rapports existant entre Ies langues slaves et Ies autres idiomes
apparentes constitue l'une des charges actuelles de la slavistique et des etudes
indo-europeennes. Le present article discute des faits phonetiques et morphologiques qui, selon certains linguistes, plaideraient en faveur d'un plus grand
rapprochement entre le balto-slave et l'indo-iranien qu'entre le balto-slave
et le germanique.
De l'analyse des principaux phenomenes phonetiques et morphologiques
consideres comme Ies plus caracteristiques pour justifier la these d 'une parente
plus proche entre le balto-slave et l'indo-iranien (traitement des gutturales;
passage de s a ; apres i, u., r, k; perte de l'aspiration; fusion des voyelles a
et o ; disparition de -r au nominatif singulier des themes en -r- ; disparition
des themes feminins en -o-; difference entre la declinaison masculine et feminine des themes en -i-; analogies dans la declinaison du pronom et affinites
de l'aoriste sigmatique) on peut conclure que ceux qui sont exclusivement
communs a ces groupes indo-europeens sont peu nombreux. La situation ne
change pas si on examine aussi les autres faits linguistiques. On ne pourrait
pas se fonder la-dessus pour edifier l'hypothese de rapports plus etroits entre
le balto-slave et l'indo-iranien qu'entre le balto-slave et le germanique. Selon
l'academicien V. Gheorghiev, le point de vue soutenu par Ies adversaires d'une
unite plus prononcee entre les idiomes balto-slaves et germaniques est la
consequence d'une solution erronee du probleme de la parente du slave et
du halte.
L'examen des faits nous conduit donc a la conclusion que la parente du
balto-slave et de l'indo-iranien est plus lointaine que celle du balto-slave et
du germanique. Avec le tokharien et le germanique, le balto-slave a constitue
par le passe le groupe indo-europeen du nord. Ce n'est qu'apres le relâchement
de cette union que Ies ancetres des Slaves et, partiellement, des Baltes sont
entres en contact avec Ies lndo-iraniens.
L'auteur releve toutefois que la ressemblance que l'on observe entre le
balto-slave et le germanique n'est cependant pas aussi grande qu'on le croyait
avant l'apparition des travaux de A. Leskien (1876) consacres a la declinaison
dans Ies trois groupes des langues indo-europeennes.
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ÎN LEGlTURl CU UNELE PROBLEME ALE LIMBil LITERARE BULGARE'")
LIUBEN TODOROV
(Sofia)

Problema limbii literare bulgare nu a fost pusă încă de către lingvistica
bulgară in toată amploarea ei. Pe bună dreptate se constată că iniţiativa,
luată cu zece ani in urmă, de a se scrie istoria limbii literare contemporane
s-a dovedit a fi prematură, din cauză că multe probleme concrete, teoretice
şi metodologice nu au fost rezolvate în suficientă măsură 1 • Cu atit mai mult
această situaţie este valabilă pentru o istorie completă a limbii noastre literare de la Chirii şi Metodie pină în zilele noastre.

ln lucrarea de faţă ne vom ocupa de unele probleme generale referitoare
la definirea noţiunii de limbă literară, la începuturile şi periodizarea limbii
bulgare contemporane literare şi la unele legi ale dezvoltării ei.
Definiţia ştiinţifică a noţiunii de «limbă literară » are o mare importanţă
metodologică. Este cunoscut faptul că in ştiinţa limbii nu există o unitate
de vederi în această problemă. O asemenea unitate nu există, in ultimul timp,
nici intre lingviştii bulgari. După prof. L. Andreicin, limba literară e « forma
reprezentativă, unitară a limbii naţionale, cucerirea cea mai măreaţă a geniului lingvistic al naţiunii » 2 • Această definiţie are în vedere limba literară contemporană (din perioada naţională) şi nu urmăreşte să cuprindă fenomenul în
totalitatea lui. L. Andreicin accentuează mai mult asupra altor laturi şi anume:
limba literară este o formă mai nouă şi mai complexă a limbii, în comparaţie
cu dialectele, şi se situează în mod funcţional deasupra lor; datorită funcţiei
sale de unificare, ea nu se opune fiecărui dialect în parte, ci tuturor dialectelor
luate împreună ş.a.m.d.
Intr-un sens mai larg şi mai general analizează noţiunea de <(limbă literară» prof. Ivan Lekov 3 • Pentru a evita unele divergenţe terminologice, el
ajunge la concluzia că noţiunea de ((limbă literară » are două semnificaţii,
în funcţie de epoca căreia ii aparţine această limbă. Pentru perioada anterioară
formării naţiunii, limba literară este limba textelor scrise şi a creaţiei artistice
romînească a articolului llo H!IKOU nnpocu 11a 6bll2apc1<u111<11u:11eo8e11 e3UK,
în revista „E'hJirapc1rn e3HK" XII, nr. 5, 1962, p. 419-434.
L. ANDREICIN, H111<ou Hnpocu OKOJIO 6'6311UK8allemo u u3zpa:J1Cda11emo 11a 6MzapcKa
K11u:11eo8e11 emK, în revista 11 EbJJrapcKH e3HK >>, 1955,nr. 4, p. 308.
1 L. ANDREICIN, Ha emKoB nocm, Sofia, 1961, p. 10-11.
3 IVAN LEKOV, llpoeKm 3a 7l.l1l1N Ha cpaBHumeJ111a u nnocmaBumeAHa ucmopu11 11a
CJ1aB11Hc1Cume J1Umepamyp11u e3Ul/U, în 11E'bJil'apCKH e3HH 11, V, 1955, nr. 11, p. 316-317.

*) Varianta

apărut
1
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populare. Această limbă nu este unitară, ci reflectă dialectul din care s-a format
şi poate fi denumită limba scrisă a poporului respectiv. Termenul de «limbă
literară» cu cea de a doua semnificaţie a lui(« forma cizelată a limbii naţionale,
cu variantele ei orală şi scrisă») este acordat de profesorul Lekov limbii
literare din epoca dezvoltării naţiunii.
Această definiţie ţinea seama de întregul proces şi are unele avantaje
prin faptul că face deosebirea între limba literară din perioada anterioară
formării naţiunii şi limba literară din perioada naţională. Ea dă posibilitatea
să se facă şi o mai justă periodizare a istoriei limbii literare. Dar şi această
definiţie are unele părţi discutabile, în primul rînd afirmaţia că « formă cize-

lată » are numai limba naţională literară. ln al doilea rînd, însuşi termenul

«scrisă» este discutabil (limba scrisă înainte de formarea naţiunii). Nici istoricii
literaturii nu sint de acord cu termenul « scrisă », ei fiind pe bună dreptate
împotriva concepţiei greşite care consideră literatura veche un conglomerat
de monumente scrise, care ar avea importanţă numai ca izvoare pentru istorie 1•
Pe ce bază limba minunată a lucrării «O nncMeH&X'b », scrisă în sec. al X-lea
de călugărul Hrabr, trebuie socotită o limbă ((scrisă» şi «necizelată», în comparaţie, de exemplu, cu articolele din revistele « J1106ocnoene » şi (( qHTaJIH~e»
din secolul trecut, a căror limbă, conform definiţiei enunţate urmează să
fie denumită <( literară »? ln sftrşit, includerea limbii creaţiei populare în
noţiunea de <( limbă literară » rărnîne o problemă deschisă pentru începutul
limbii literare. Este oare această noţiune condiţionată sau nu de apariţia
scrierii (ţinîndu-se seama de faptul că folclorul precede în timp apariţia scrierii)?
Limba scrisă în perioada prenaţională este de asemenea o limbă literară,
după cum este <c cizelată » şi limba literară naţională, legată de respectarea
unor anumite norme scrise. Noţiunile de <c formă cizelată» şi de <c normă»
sint însă absolutizate de unii autori, ceea ce în practică duce la excluderea
din istoria limbii literare a unor monumente literare din mari perioade de
timp. Astfel, de exemplu, după R. A. Budagov 2 , limba monumentelor literare
romîneşti din sec. al XVI-iea s-ar afla în afara graniţelor limbii literare. După
părerea lui, acestea sint traduceri ale unor scrieri religioase şi diferite scrisori
comerciale, fără o <c prelucrare literară ». După el, limba romînă literară
începe în sec. al XVII-iea, odată cu cronicile lui Grigore Ureche şi Miron
Costin.
Termenii <c formă cizelată », <c formă superioară », <c supra-dialectală » şi
alţii asemănători se referă mai curind la un aspect sau altul al limbii literare,
dintr-o perioadă sau alta a dezvoltării ei, dar nu şi la fondul noţiunii, al fenomenului în sine.
Ţinînd seama de trăsăturile ei fundamentale, <c limba literară» s-ar putea
determina ca fiind o formă istoriceşte constituită, acceptată de toţi, a limbii
întregului popor (a limbii naţionale), care în perioada formării naţiunii se
transformă treptat în forma fundamentală de existenţă a limbii naţionale.
Prin urmare, atît limba literară naţională, cit şi cea prenaţională sînt forme
acceptate de toţi şi ca atare sint <c cizelate », <c supra-dialectale » etc., dar

1

P. DINEKOV, K. KUEV, D. PETKANOVA, XpucmoMamu11 no 6uzapcKa AumeSofia, 1961, p. 5.
2
R. A. BUDAGNOV, llpo6AeMbl U3Y'JeHU11 poMaHcKux AumepamypHblX 113blKOB, Moscova,
1961, p. 13 (Trad. rom.: Problemele studierii limbilor literare romanice, Bucureşti, 1962,
p. 17-18).

pamypa,
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numai prima dintre ele - limba literară naţională reprezintă o formă fundaDe aici decurg o serie de particularităţi şi legi specifice unei forme
sau alteia.
Astfel, nu se poate considera că dezvoltarea spre unitate şi norme generale
lingvistice este o tendinţă generală, căreia i se subordonează întreaga dezvoltare a limbii, fără a se ţine seama de diversele perioade istorice. Aceasta nu
înseamnă că in perioada prenaţională nu există şi nu se poate vorbi despre
norme lingvistice, insă ele, atit cit există, nu reprezintă tendinţa fundamentală
de dezvoltare şi nu au caracter de lege. Dacă nu s-ar ţine seama de acest lucru,
s-ar ajunge la o anumită nivelare a proceselor care au loc în limba literară.
O asemenea tendinţă nu este străină, de exemplu, autorilor Istoriei limbii
romîne literare, vol. I, Bucureşti, 1961, acad. Al. Rosetti şi prof. B. Cazacu.
Asupra acestei părţi din lucrare atrage atenţia Al. Andriescu 1, in recenzia sa,
în care face o serie de observaţii critice tocmai in legătură cu concepţia autorilor referitoare la rolul unificator al dialectului din Muntenia in raport cu
celelalte dialecte romineşti in perioada prenaţională.
Delimitarea insuficientă a specificului limbii literare dintr-o anumită
perioadă de dezvoltare (a formării naţiunii sau pînă la formarea ei) duce cite o
dată la concluzii şi aprecieri inexacte. De exemplu, să luăm un asemenea
fenomen cum este lipsa de concordanţă din punct de vedere al structurii morfologice între limba literară şi cea vorbită in perioada prenaţională (deoarece
în perioada formării naţiunii această neconcordanţă dispare treptat). De
această problemă se ocupă profesorul B. Ţonev în lucrarea sa Istoria limbii
bulgare 2 • Ţonev vorbeşte despre rămînerea in urma a limbii scrise «din punct
de vedere gramatical », despre unele « schimbări morfologice », despre faptul
că limba scrisă s-a îndepărtat foarte mult de limba vorbită populară etc.
Păreri asemănătoare despre « conservatorismul şi rigiditatea tradiţională
a formelor» enunţă în mod concludent şi profesorul K. Mircev 3 , fapt care
este in concordanţă cu realitatea lingvistică. B. Ţonev însă nu privea această
lipsă de concordanţă ca o manifestare a unei anumite legi, caracteristice
limbii literare vechi, din evul mediu', ceea ce a dus in practică la concluzia
nejustă despre dezvoltarea aproape paralelă şi concomitentă a limbii scrise cu
cea populară în perioada prenaţională. Astfel el spune: «La sfîrşitul sec. al
XIV-lea, cînd se termină perioada medio-bulgară, putem spune că limba
literară este foarte apropiată de cea de astăzi» 6 • O asemenea concepţie s-a
reflectat şi in periodizarea istoriei limbii bulgare, în care s-a luat drept graniţă
între calitatea veche şi cea nouă în dezvoltarea limbii tocmai sfîrşitul sec. al
XIV-lea. Abia în ultimul timp a început să se vorbească despre mutarea
acestei graniţe cronologice cu un secol, un secol şi jumătate mai în urmă 6 •
mentală.

In revista «Limba romînă », ni'. 5, 1961, p. 503-508.
ŢONEV Hcmopu11 ua 6amapcKu e3UK, Sofia, 1934, vol. II, p. 257.
3 KIRIL MIRCEV,
H~mopu"ecKa epaMamuKa Ha 6a1uapcKu11 e3UK, Sofia, 1958, p. 11.
4 Academicianul V. V. Vinogradov scrie: •Una din legile caracteristice. în
de~voltarea limbilor literare, în condiţiile modului de producţie feudal, este adesea diferenţierea
foarte mare intre limba literară scrisă ... , pe de o parte, şi practica vorbirii populare, pe
de altă parte». Vezi OcHOBH1>1e npo61zeM1>1 U3Y"eHuR 06pa3osaHu11 u pa3sumu11 iJpesHepyccKolO
11umepamypHozo 11J1>1Ka, în culegerea l1cCJTeA0BaH1m no CJiaBllHCKOMY ll3hIK03Hamuo, Moscova,
1961, p. 106.
6 Op. cit.,
p. 263.
8 Vezi I. S. MASLOV, în« Bonpoch1 113hIK03HaHH11», nr. 5, 1953, p.107;
de asemenea
K. MIRCEV, în« Ea.rrrapcKH e3HK », anul IX, 1959, nr. 4-5, p. 338.
1

2

B.

8 - c. 11
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In legătură cu aceasta, prof. K. Mircev consideră că astăzi este foarte actuală
problema periodizării istoriei limbii bulgare.
Stabilirea unei periodizări ştiinţifice şi exacte a istoriei limbii bulgare ar
contribui şi la rezolvarea justă a problemei referitoare la începutul limbii
literare naţionale. Aceasta este o problemă tn jurul căreia se discută de mult,
dar care nu poate fi socotită tncă pe deplin rezolvată. Cu ctţiva ani tn urmă
ea a mai fost ridicată de prof. L. Andreicin tn următorul sens: oare începutul
limbii bulgare literare contemporane trebuie căutat tn limba damaschinelor
(colecţiile din sec. al XVI-XVII-lea) sau tn limba «Istoriei» lui Pai.sie
(a doua jumătate a sec. al XVIII-iea) 1 • O astfel de. formulare a problemei,
înttlnită şi ln trecut, nu exclude însă şi alte rezolvări. Iniţiativa, luată de cttva
timp de a se scrie istoria limbii literare contemporane, despre care am amintit
mai sus, urma să înceapă, după cum se ştie, cu Pu6eH 6y1<Bap al lui P. Beron
(1824). Probabil şi prof. K. Mircev împărtăşeşte aceeaşi părere, în măsura în
care situează începutul limbii noi bulgare naţionale în primul pătrar al sec.
al XIX-lea 2.
Părerea prof. B. Ţonev despre limba damaschinelor ca fiind începutul
limbii bulgare literare contemporane poate fi considerată ca depăşită. L.
Andreicin a determinat just fondul acestei limbi, socotind-o ca limba bulgară
nouă din perioada prenaţională, ca • o manifestare literară importantă a limbii
bulgare prenaţionale, din timpul perioadei noi a istoriei sale» 3 •
Limba damaschinelor nu este, prin urmare, o limbă naţională, ci prenaţională. Din punct de vedere istoric însă, ea are meritul de a fi prima limbă
nouă bulgară literară, în general, care a îngrădit într-o oarecare măsură funcţiile
limbii literare slavone, introducind în practica literară limba vie populară,
şi a exercitat o influenţă binefăcătoare asupra formării limbii literare contemporane.
Incercarea lui B. Ţonev de a socoti începutul literaturii noi bulgare de
la damaschine este de mult respinsă în istoria literară. Inceputurile ei sînt
legate de Istoria sla1Jo-bulgară a lui Paisie - o carte cu totul nouă din punct
de vedere al conţinutului şi al spiritului ei. Problema se pune însă astfel: se
poate oare, ca prin limba sa, Istoria lui Paisie să fie socotită înceEutul limbii
literare contemporane? L. Andreicin dă un :răspuns afirmativ. In articolul
citat mai sus, el scrie următoarele în legătură cu această problemă:
(( . . . Ceea ce este caracteristic pentru dezvoltarea limbii bulgare literare
contemporane este faptul că, din cauza unor anumite condiţii istorice, ea a
apărut direct ca o limbă literară naţională, fără o tradiţie literară prealabilă
şi directă. Inceputul acestui proces nu poate fi căutat mai departe de<( Istoria»
lui Paisie, care marchează cu aproximaţie sfirşitul evului mediu bulgar din
punct de vedere social, politic şi cultural şi începutul procesului de creare a
unei forme lingvistice literare, care are de îndeplinit sarcini noi, care se
formează şi se dezvoltă ţinînd seama tocmai de aceste sarcini» 4 • Şi B. Ţonev şi
L. Andreicin înclină să lege perioada de început a istoriei limbii literare contemporane de perioadele corespunzătoare din dezvoltarea literaturii, ortnduirii
sociale şi politice. B. Ţonev mută începutul literaturii noi bulgare înapoi la
damaschine, plasînd aici şi începutul limbii literare contemporane. Acelaşi
1
2
3

4

In revista u E'b.JlrapcHH e3111< », anul V, 1955, nr. 4, p. 311.
KIRIL MIRCEV, Hcmopu'lecKa ipaMamuKa 11a 6MwpcKu.R emK, Sofia, 1958, p. 58.
u E'hJII'apC1<H e3H1<», V, 1955, nr. 4, p. 311.
<c EbJJrapcKH e3HJ< », 1955, nr. 4, p. 312.
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lucru il observăm, intr-o oarecare măsură, şi la L. And.reicin, care se referă
la Paisie. Vorbind despre problema periodizării limbii literare, acad V. V.
Vinogradov scrie: <( Actualmente mulţi istorici aplică ln mod mecanic la istoria
limbii schema generală a periodizării istoriei poporului ln dezvoltarea sa de
la trih la neam şi de la neam la naţiune. Acest mod aprioric de periodizare
a istoriei limbii nu este justificat» 1 • Aceste consideraţii, avlnd un caracter
metodologic general, ne permit să cercetăm de aproape limba Istoriei lui Paisie,
caracterul şi aspectul ei general. L. Andreicin scrie că influenţa limbii slavone
bisericeşti, destul de puternică pină la începutul sec. al XIX-iea, n-a putut
să se exercite cu consecvenţă şi, ln majoritatea cazurilor, baza limbii literare
a format-o neo-bulgara (de exemplu, la Paisie şi Sofronie Vraceanski) 9 • O
asemenea afirmaţie referitoare la limba lui Paisie prezintă ln adevăr interes,
dar nu este totuşi fondată. Ceva mai mult, şi alţi autori consideră slavona bisericească ca baza limbii lui Paisie. In acest sens se pronunţă B. Ţonev 3 ,
I. Ivanov', B. Penev, St. Ilcev şi alţii. <( In Istoria sla"o-bulgară - scrie
B. Penev - predomină elemente ale limbii slavone bisericeşti. Pe Itngă
elementele limbii slavone bisericeşti, care sint predominante, lntllnim şi
influenţe ale limbii populare vii ... » 6 • <(Totuşi - scrie St. llcev - limba
de bază a Istoriei. . . este slavona bisericească. . . Pe Itngă această bază
slavonă bisericească, există un mare amestec de cuvinte din vorbirea familiară
a lui Paisie » 8 •
Lipsa de unitate în păreri referitoare la începutul limbii literare contemporane s-a reflectat şi asupra periodizării generale a limbii naţionale, unde se
observă o oarecare divergenţă. Acad. V. Gheorghiev stabileşte mijlocul sec.
al XVIII-iea ca perioadă de început a limbii naţionale 7 , prof. K. Mircev primul sfert al sec. al XIX-iea 8 , iar după B. Ţonev trebuie căutat mult mai
devreme - la damaschine. In rezolvarea acestei probleme este absolut
necesar să se definească clar două momente: 1) recunoaşterea limbii bulgare
ca limbă naţională şi 2) apariţia concretă a formei sale fundamentale - limba
literară. Aceste momente nu corespund din punct de vedere cronologic 1n
dezvoltarea limbii naţionale bulgare. Procesul de recunoaştere a limbii bulgare
ca limbă naţională începe din a doua jumătate a sec. al XVIII-iea, de la Paisie.
La el găsim, pentru prima dată, idei noi, o atitudine nouă faţă de limbă,
înţeleasă în sensul şi importanţa ei naţională, paralel cu conştiinţa trecutului
istoric comun şi unitatea psihologică a poporului: «Pa,1:i;:H Ba1IJa non3a H noxBaJia
Bar.t"b Hanicax"b - spune Paisie ln prefaţă - 1<oi ruo6HTe cBoii: po,zi;"b i 0Tet1ecrBo
1

V. V. VINOGRADO"V, OcHDBllbJe npo611e.11bl uJyt1e11u11 06pa3oeaHU11 u pa3eumu11
p. 106.
Prof. L. ANDREICIN, M. IVANOV şi alţii, CMpe.11e11e11 6MzapcKu eJUK. Yt1e6HUK
Ja I Kypc Ha yt1ume11cKume u11cmumymu, Sofia, 1953, p. 9; vezi, de asemenea, şi prof. L.
ANDREI CIN, prof. ST. STOI KOV şi alţii, EMzapcKu eJuK Ja X u XI K11ac, Sofia,
1952, p. 95.
a Xlin.11.11a ro,!IJIHH 6'bJirapc1m e3HH, JlfTCilHC Ha 6'bnrapcHOTO HHH>HODHO .!IPY>HCCTDO
B CcqJH.11, IX, 1908, CcqJH.11, 1909, p. 130.
4 McTopHH cnaeetto6onrapc1<aH.„
Ccqm.11, 1914, p. VII. .
5 Hcmopu1111a 11oeama 6MzapcKa 11umepomypa, voi. II,
Sofia, 1933, p. 286.
8 PAI SIE
HILENDARSKI, C11aeR1106MzapcKa ucmopu11, sub îngrijirea lui St.
llcev, Sofia, 1947, p. 10.
7 VL. GHEORGHIEV,
Onum Ja nepuoiJu3a11u11 11a ucmopu11ma 11a 6~,uapcK11 eJUK,
li3eecTHH Ha liHCTHTYTa 2a 6'bnrapc1m e21:1< II, Sofia, 1952, p. 111.
8
Op. cit., p. 58.
Opee11eţyccKOZO 11umepamyp11ozo 113b/Ka,
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60.rrrapc1<0e i mo6HTe aHaTH aa ceoă pop; H H3HK ! . A KOH He mo6aT 'b aa ceoP.:
pop; 60.rrrapCKH 3HaTH, HO ce ow6pall.\aI-OT Ha qy~a UOJIHTHI<a H Ha tzyH<)J;H
H3HIC'b, H ne p~aT aa CBOH H3HK'b 6onrapCKH HO ce yqaT qeTaTH H p;MaTH
no rpqKH H cpaMaT ce p;a ce uapeqaT 60.rrrape, - o uepaayMne i ropop;e ! »
ln noţiunile (( H3HI< 6oJirapcKH », ((CBOH H3HK», «COBH pop; H OTe'ICCTBO» 1 etc.

Paisie exprimă un profund sens naţional, spre deosebire de scriitorii damaschinelor ca Iosif Bradati şi alţii, care nu depăşeau graniţele noţiunii de limbă
ca organ al culturii religioase. Mijlocul secolului al XVIII-lea (Paisie) ar
trebui socotit şi ca începutul limbii naţionale bulgare (după cum consideră
V. Gheorghiev) 2.
lnsă procesul de recunoaştere a limbii bulgare ca limbă naţională nu
a fost însoţit de apariţia concomitentă a limbii noi bulgare literare. Principiul
fixării concomitente a limbii naţionale şi ca limbă literară nu s-a realizat
atunci datorită condiţiilor specifice istorice bulgare. Aici, in condiţiile robiei
feudale turceşti, şi-a spus cuvîntul tradiţia cărturărească de veacuri şi, in
special, tradiţia cărturărească slavonă bisericească.
Limba slavonă bisericească a avut o importanţă dublă în dezvoltarea
limbii literare bulgare contemporane. Ea a exercitat o influenţă binefăcătoare
asupra limbii literare bulgare contemporane, îmbogăţind-o din punct de vedere
formal şi stilistic, şi în acelaş timp a fost purtătoarea tradiţiei cărturăreşti
vechi bulgare şi intermediară a influenţei ruseşti 3 • Totodată, ea a avut un rol
puternic de frinare a dezvoltării limbii, care s-a manifestat pînă la jumătatea
secolului al XIX-lea. ln limba operei Hcmopu.n c/la8eH06011ZapcKa.n elementul
slavon bisericesc şi normele lui lingvistice au intîietate şi abia mai tîrziu,
la începutul secolului al XIX-lea, în biografia lui Sofronie Vraceanski elementul
neo-bulgar devine preponderent. Lupta cu tradiţia lingvistică slavonă bisericească a fost de lungă durată, iar drumul de înlocuire treptată a ei - contradictoriu. Corelaţia dintre un element şi celălalt (slavon bisericesc şi neo-bulgar)
se schimbă în diferite perioade, la diferiţi cărturari, chiar şi în diferitele
opere ale aceluiaşi autor. Acest lucru a fost condiţionat de o serie de factori
ca, de exemplu, de practica generală literar-lingvistică a epocii (cînd slavona
bisericească era comună pentru o serie de ţări slave), de practica cărturărească
din Bulgaria, care sub influenţa limbii damaschinelor se dezvoltă treptat,
făcînd concesii limbii vii, vorbite, precum şi de caracterul operelor în sine,
de conţinutul lor şi de genul literar căruia îi aparţineau. Una este corelaţia
intre elementul slavon bisericesc şi neo-bulgar la Paisie şi alta este la Sofronie.
ln mod inegal sînt repartizate aceste elemente în JKumue şi în HeiJe.a11uK,
scrise de Sofronie. Cazul cel mai tipic din acest punct de vedere este limba
Istoriei lui Paisie, unde corelaţia între un element şi celălalt nu este uniformă
în diversele ei părţi. In prima din cele două prefeţe (Folosul de pe urma istoriei) predomină, aproape în întregime, elementul slavon bisericesc. Această
1 •

ln folosul şi lauda voastră am scris, pentru voi care vă iubiţi neamul şi patria

bulgară şi vreţi să vă cunoaşteţi neamul şi limba. Iar cei care nu vor să ştie de neamul lor
bulgar şi se Iasă atraşi de o politică străină şi de limba străină şi nu se interesează de limba
lor bulgară, ci învaţă să citească şi să vorbească greceşte, şi le este ruşine să se numească
bulgari - o nesocotiţilor şi proştilor! ... ~ ( Hcmopu11 CAaBeH0601uapcKaR •• • , CT'bKMHJI

3a ne<raT no ll'bpeoo6p3.3a Hop. 11eaHoB, Co<t>HH, 1914, p. 5).
a Op. cit., p. 111.
3
L. ANDREICIN, PoA11ma Ha !JepKoBHOCAaBRHCKUR emK 3a U3Zpa::HCOaHe
6ămapcKu KHU::HCOBeH emK, « E'hrrrapcKH e3HK», VIII, 1958, p. 310-311.
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CăBpeMeHHUR

parte (pe care o redăm mai jos) este unitară din punct de vedere al limbii.
Mai departe însă, această unitate este încălcată: în a doua prefaţă, un loc
de frunte îl ocupă, limba neo-bulgară faţă de cea slavonă bisericească, iar
în rest (partea principală a Istoriei) dimpotrivă - elementul slavon bisericesc
este preponderent. El formează baza limbii lui Paisie. Iată citeva exemple din
aceste trei «tipuri » de vorbire.
Din prima prefaţă, Folosul de pe urma istoriei: Bi;:dmie npe)f(,u;e
6HB'bWHX'b B hlipi> ceM'b Bel.l.lei H .u;i-'\HiH >KHISl.l.lHM'b Ha 3eMJIH He TaKMO
IlOJ1e3HO, HO H sino Il0Tpe6Ho eCTb, mo6oMIS ,u;pbIH 'IHTaTeJUO: aI..Qe HeBh<HeWH cix'b qecro npotiiToeaTbI, o6oraTiwH ce paalSMOM'b H He 6ll,u;ewu
eicMa HeicKyceH 'b H MJJa,u;HM 'b ,u;eTeM 'b H npenpocriM 'b 'IJloeiKoM 'b 6e3
OTBiTeH'b, er,u;a no CJIY'IalO B'bnpociT'b TO onpe)f(,!J;e6bIBWiX'b B'b Mipi
uepKOBHaH ,u;ift\Hi.i\ H uapcKie HCTOpiKH, H C'b He MaJiiM'b CTH,!J;OM'b 6ll,u;ewH,
er,u;a OT 'b CHX 'b Hi 'ITO>Ke B 'b3MO)f(eWH OTBil.l.leBaTbl ... )) 1
Din a doua prefaţă: « ... ITopa,u;n 'ITO ce cpaMHw 'b ,u;a ce Hapeqew 'b 60.rrrapHH H He 'ICTHW'b no ceoii 1413HK'b OH He ,u;t!Maw'b? Mnn He ca HMaJIH 6onrapu
uapcreo H rocno,u;creo? 3a TOJiiKo JieTa uapcrel:!eanu H 6HJIH CJiaBHH H ql:!eHi
no cea 3eMJia H MHoro nllTH OT ciJmi pHMJIBHe H OT Mll,!J;pH rpQH ,!J;BH'b B 'b3HMaJ1H,
H ,u;aeaJIH HM'b Qapoei H Kpaneee CBOi QapCKH ,!J;'bl.l.lepH B'b CISnpl:!)f(eCTBO, ,u;a
6H HMeJIH MHp'b i mo6oeL C'b uapi 6onrapcKne ... MJIH ce cpaMHW'b npe,u;'b Mi:.;,u;pu
H TprOBUH H CJlaBHi Ha 3eMJ1H OT'b CBOH pO,!J;'b H li13HK'b, 3al.l.lO ca 6onrape npoCTH
H HeMa OT HHX'b MHOro TprOBUH H KHi)f(HiQH, H XHTpH H CJiaBHH Ha 3CMJ1H Ha TOBa
npeMe, HO ca noeiqe oT Hix'b npocrn wpaqe H Konaqe H weqape n npocrH
3aHaHTJ1HH? » 2
Din partea fundamentală a Istoriei: «TaKoeo 6naroqecTne H MHp'b cHano
B b Eonrapnro e 'b epeMe 6naroqecTnearo H CJiaeHoro uapa AciHa craparo i 6nn b
Ha einnKti noJI3tl 6onrapoM'b; c'b HHM'b 6naroeoJ1HJ1 Eor'b n B'b3,!J;BHraJI'b u
w6HOBHJI'b CKHIITpi:.; i uapcreo 60.rrrapcKoe ... TaKoeo 6naroqecrue H MHp'b He
B03MOraJI'b 3peTH ,u;naBOJl'b B'b Eonrapnro, HO 803,!J;BHraJI'b 3aBHCTb Ha uapa
AciHa. Enn HeKoii MeaHKo, 6apoH'b npeH AdHa uapa, n 6HJI'b KoeapeH'b u
3aeucTeH'b qnoeiK'b; HMeA\JI'b po,u;'b H 6paTHH MHoro, H 6HJIH CJiaBHH Bb TpHono
aaqe MHOrHX'b HHex'b. Toii MeaHKo c'brJiaCHJIL ce C'b CBOHMH H apeKJIOHHJI
MHorHX'b Ha ceoii c'bei>Tb IS6HTH uapa Aci>Ha n WH'b ,u;a ce B'bQapHTb; TaKO n
cec1p1S AciHoey npenal.l.laJI'b Ha CKB'bpHoe 6e33KOHHe ceoe. To MeBHoeo ,u;eno
pa3 li MeJI'b uap'b Aci>H'b i no3ean erw e,u;HHa HOl.l.l'b Ha clS,u;'b K'b ce6i n H3peKaJI'b
Ha Hiro Cll,!J;'b CMepTHH ... flo HeMb HaCTaJlb Ha QapCTBO CHHb ero fleTpb, HO
He6naronoJillqeHb Bb 6paHix'b, l<IKO)f(e oTeQL ero 6HJI'b noem,u;e,iHL 6HJii. rpeKOML
1 «Cunoaşterea lucrurilor ce s-au întîmplat mai demult !n această lume şi a faptelor
care astăzi trăiesc pe pămînt este nu numai folositoare ci şi foarte necesară, înţeleptule
cititor: dacă te vei obişnui să citeşti despre ele, te vei îmbogăţi în Inţelepciune şi nu
vei Ii aut de lipsit de experienţă şi vei putea răspunde copiilor şi oamenilor simpli, clnd se
va întfmpla să te întrebe despre faptele bisericeşti care au fost înainte şi despre istoriile
ţarilor, dar tare te vei ruşina, dacă nu vei putea să răspunzi nimic în legătură cu aceasta ... »
(Op. cit., p. 4).
.
.
.
. .
.
.
s « De ce te ruşinezi să te numeşti bulgar ş1 nu citeşti ş1 nu vorbeşti pe hmba ta?
Oare nu au avut bulgarii împărăţie şi putere? AUFa ani au domnit. ş~_au fost ~lă.viţi de cuno~:
cuţi pe întreg pămlntul şi de multe o~! au luat bir d~ la p~ţermcn ro~am ş1 d~ la. grec,u
cei înţelepţi, şi ţarii şi regii le-au dat fncele l~r _regeşti de soţu pentru a ~1 pac_e ş1 priet~me
cu ţarii bulgari. Sau te ruşinezi de neamul ş~. l11!1ba ţa î~ ~aţa învăţaJtlor ş~ negu_stor1lor
şi a celor slăviţi pe pămint, pentru. că bu!garn smt s1m_ph ~1 nu. slnt p~mţre ei ':11~lţi n~gus:
tori şi cărturari, vicleni şi slăviţi astăzi pe ~ămint, c! cei mai mulţi dmtre e1 smt simph
plugari, săpători, ciobani şi simpli meseriaşi •>(Op. cit., p. 6).
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npHlne.m. H DOKOpJIHBL; OT( n) TOro apeMe WCJia6i.na 6onrapcKa CKHrrrapL
HacHJiieML rpe11eCKHM1>, nopa,n;H HecorJiacie H MaJIO.i:tSrn e ITeTpoao ... » 1

Exemplele arată că limba Istoriei nu este unitară şi egală din punct de
vedere gramatical, in unele părţi ale ei. ln ultimă instanţă, damaschinele
şi operele lui Sofronie sint mult mai consecvente.
Istoria lui Paisie este scrisă într-o limbă tradiţională prenaţională. După
cum s-a arătat, şi limba damaschinelor este prenaţională, dar aceasta este mai
aproape de limba neo-bulgară, în timp ce limba lui Paisie este mai apropiată
de slavonă. Limba damaschinelor deservea o literatură prenaţională, cu un
conţinut incă vechi, religios; limba tradiţională din Istoria lui Paisie Hilendarski servea unor scopuri mai largi, pentru scopuri naţional-sociale. La Paisie,
pentru prima dată, limba slavonă bisericească, îmbogăţită cu forme şi cuvinte
ale limbii noi bulgare şi-a lărgit funcţia sa socială. Acest lucru constituie una
din contradicţiile renaşterii noastre literar-lingvistice.
De ce Paisie care şi-a propus sarcini noi tn Istoria sa, cu totul diferite
de întreaga literatură de pină atunci, a folosit totuşi limba tradiţională şi
nu limba nouă bulgară? Ceva mai mult, conform mărturisirilor făcute de el,
Paisie nu stăpinea bine această limbă şi nu a manifestat dorinţa de a o respecta.
Explicaţia acestui fapt trebuie căutată nu numai în dependenţa sa de izvoare,
dependenţă înţeleasă uneori aproape mecanic, ci după cum s-a arătat, in
acel caracter general al limbii slavone bisericeşti, ca limba literară a mai multor
ţări slave, aproape obligatorie, mai ales pentru opere de tipul Istoriei lui
Paisie. Aici trebuie amintit şi faptul că nu numai istoriile lui Cezar Baronia
(j(MHUR qepK06Ha.R u zpa;J1CoaHCKaR, Moscova, 1719) şi Mavro Orbini (K11uza
Hcmopuozparfiua . .. , St. Pb., 1722), care au servit ca izvoare principale pentru Istoria lui Pai sie, sînt scrise în această limbă. Contemporanul
lui Paisie, Ioan Raj c, a scris istoria Serbiei în 4 volume, de asemenea in
limba «bisericească ruso-slovenă ». ln afară de aceasta, Paisie nu a putut
să nu ţină seama şi de autoritatea pe care o avea limba slavonă bisericească
in mijlocul cititorilor, copişti sau a bulgarilor care s-au grecizat şi către care,
de fapt, el îşi îndreaptă chemarea sa.
Faptul că Istoria lui Paisie, care indică începutul literaturii noi bulgare,
a fost scrisă într-o limbă literară tradiţională prenaţională nu micşorează
importanţa. sa. Ea a reflectat profund şi clar procesul istoric din a doua jumă
tate a secolului al XVIII-iea, care a dus la înţelegerea limbii bulgare ca limbă
naţională. Prin practica sa lingvistică Paisie a indicat în mod concret şi drumul
distrugerii vechii forme literare - prin introducerea curajoasă a « cuvintelor
simple » din limba vie populară, prin încălcarea conştientă a normelor slavonei
1 •Asemenea fericire şi pace a strălucit în Bulgaria în timpul evlaviosului şi slăvitului
ţar Asen cel bătrin şi a fost de mare folos pentru bulgari. Prin el Dumnezeu a binevoit
şi a ridicat şi a reînoit sceptrul şi statul bulgar ... Asemenea evlavie şi pace diavolul nu
a putut suferi în Bulgaria şi a trezit invidie împotriva ţarului Asen. A fost un oarecare
Ivanko, primul baron al ţarului Asen, dar era un om intrigant şi invidios; avea o familie
mare şi fraţi şi erau slăviţi în Tirnovo mai mult decît alţii. Acest Ivanko s-a înţeles
cu ai săi şi a atras pe mulţi în complotul său, să-l omoare pe ţarul Asen, iar el să-i ia
tronul. Astfel a atras-o şi pe sora lui Asen în josnica lui nelegimre. Ţarul Asen a înţeles
această faptă a lui Ivanko, l-a chemat într-o noapte la el la judecată şi l-a condamnat
la moarte ... După el s-a urcat pe tron fiul său Petru, dar n-a fost norocos în război,
cum a fost înainte tatăl său, şi a fost prieten şi supus grecilor. De atunci sceptrul
bulgar s-a slăbit ln faţa violenţei greceşti, din pricina slăbiciunii şi lipsei de înţelegere a

lui Petru .. , o (Op. cil., p. 39).
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bisericeşti, prin străduinţa sa de a scrie simplu şi accesibil, pentru (( bulgarii simpli ».
Lupta cu vechea formă de limbă literară, luptă pusă pe o bază largă
naţională, a avut nevoie de un timp mai îndelungat şi a durat o întreagă
perioadă istorică, aproape pînă in deceniul al şaptelea al secolului trecut,
cînd această formă a fost învinsă complet în diferite laturi ale limbii (structura morfologică, vocabular etc.). ln această luptă Paisie a adus un aport
constructiv, prin folosirea de forme verbale ale modului naraţiunii indirecte
în povestirea istorică, care a devenit mai tirziu normă în acest gen de literatură, prin construcţia mai simplă şi populară a frazei, precum şi prin vocabularul său, care reflectă o realitate istorică vie.
Indicînd programul de dezvoltare naţională şi literar-lingvistică pentru
un intreg secol, reflectind clar procesul de formare a limbii naţionale, manifestindu-se ca un distrugător conştient al vechilor norme lingvistice, datorită
unor serii de condiţii cultural-istorice create în Bulgaria la mijlocul sec.
XVIII-lea, Paisie a rămas în practica sa concretă lingvistică mai apropiat
de vechea tradiţie a limbii literare, fără a reuşi să se ridice deasupra ei, să
devină un creator al limbii noi bulgare literare.
Nu există nici o îndoială că « PH6eH 6yKeap » (1824) al lui Petăr
Beron este scris într-o limbă curată, neo-bulgară şi reprezintă un moment
excepţional de important in istoria limbii literare contemporane din primul
pătrar al secolului trecut. ln ceea ce priveşte, însă, momentul iniţial, acesta
poate fi căutat şi puţin înaintea lui Beron, chiar la începutul secolului al
XIX-lea, şi anume in opera lui Sofronie Vraceanski. După cum s-a amintit,
corelaţia dintre elementul slav bisericesc şi neo-bulgar se schimbă in folosul
vorbirii populare, abia în biografia lui Sofronie, de aici înainte elementul
neo-bulgar ocupă mereu locul de frunte în limba literară, înlocuind treptat
normele vechi, dintr-un domeniu sau altul al limbii.
Victoria vorbirii populare vii în limba operei Viaţa şi suferinţele păcă
tosului Sofronie trebuie să fie legată neapărat de însuşi caracterul operei. După
cum s-a mai arătat, Paisie este un învăţat publicist; el scrie Istoria sa într-o
epocă in care limba slavonă bisericească era şi limba folosită în ştiinţă. De
aici decurge şi dependenţa ei de izvoare. Caracterul şi genul operei autobiografice a lui Sofronie este cu totul altul. Neîngrădit de nici un fel de restricţii,
Sofronie se simte complet liber in alegerea temei, a materialului, a compoziţiei.
Numai titlul ne aminteşte de literatura veche, căci de fapt este vorba de o
operă realistă, artistică, bazată pe un material concret, istoric - intimplări,
fapte şi evenimente în care se conturează clar personalitatea autorului. 1n
faţa cititorului apare clar tabloul grozăviilor din timpul răzmeriţelor împotriva
turcilor, care au avut loc în secolul al XVIII-lea. Povestirea - vie, atractivă
firească, în unele locuri plină de dramatism fără însă a-i lipsi umorul - ne
captivează puternic imaginaţia. Toate acestea şi-au pus amprenta şi asupra
stilului şi limbii, preferîndu-se in mod evident vorbirea populară vie.
Din acest punct de vedere o comparaţie intre opera sa autobiografică
cu o altă carte a sa, şi anume « Nedelnik » (1806), prezintă un interes deosebit. Caracterul « Nedelnik »-ului, legat prin conţinut cu literatura veche,
a avut un rol de oarecare frînare in ceea ce priveşte limba. <( Nedelnik »-ul
1

DONKA PETKANOVA-TOTEVA, Heoe11HUKam

Ha

Co(JpoHUu Bpa14aHcKu, în <dfaeec-

Tllil Ha llHCTHTyTa 3a 6'bJII'apcKa JIHTepaT}'Pa, voi. 9, Sofia, 1960, p. 2~3.
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este o ilustrare a momentelor de ezitare în trecerea de la literatura veche
In această operă se împletesc
elementele vechi cu cele noi 1 •
Despre ezitări se poate vorbi şi în ceea ce priveşte limba. Compartnd din
punct de vedere al limbii <c Nedelnik »-ul tipărit şi manuscrisul său cu corectările făcute de însuşi Sofronie, Keti Niceva enumeră contradicţiile din
corectări, ezitările şi oscilaţiile intre normele vechi (slavone bisericeşti) şi
norma nouă de limbă. Ea scrie: <c Din analiza modificărilor redacţionale din
<c Nedelnik »este clar că în opera lui Sofronie este prezentă lupta dintre elementele limbii populare vorbite şi cea slavonă bisericească, intre tendinţa de a scrie
într-o limbă simplă, accesibilă maselor largi populare, şi tendinţa de a da
o operă literară reţinută, scrisă într-un stil mai înalt, caracteristic limbii
cărturăreşti. Această luptă are loc atit în ceea ce priveşte aspectul gramatical,
cît şi cel lexical 1 •
Aceste oscilaţii şi lupta între elementele limbii populare vorbite şi cea
slavă bisericească, reflectate în limba <c Nedelnik »-ului (fără o superioritate
netă a uneia din ele), aruncă o lumină clară asupra unui moment important,
de cotitură, în dezvoltarea limbii literare la începutul secolului trecut, şi mai
ales la Sofronie. lnsă la Sofronie cotitura nu este reprezentată prin <c Nedelnik »,
ci prin opera sa autobiografică, în care oscilaţiile sînt rezolvate in folosul
vorbirii populare vii.
Caracterul deosebit al acestei opere originale, mai liberă de convenţio
nalismul vechii tradiţii literare, a avut o importanţă deosebită.
ln ce constă, în mod concret haza neo-bulgară a limbii operei autobiografice a lui Sofronie?
1. In aspectul gramatical neo-bulgar, exprimat în folosirea largă a unor
forme analitice, în curăţirea limbii de vechi infinitive (la Paisie acestea sînt
foarte dese), în folosirea articolului (cu toate că în multe cazuri acesta este
evitat), în folosirea corectă a formelor verbale ale indicativului şi ale modului
naraţiunii indirecte în povestire.
2. 1n aspectul popular al limbii, ce decurge din bogăţia lexicului şi frazeologiei populare şi a limbii vorbite, cît şi a expresiilor populare cu sens figurat.
3. In topica populară şi în construcţia frazei.
Iată cîteva cuvinte cu sens figurat, tipice vorbirii populare: cHnHaxa
ce OT BH,n;HH TYPl..IH no ceJiaTa ):{a fo1raT; Hamo«apuxa rH (napHTe) Ha MeHe ):{a rH
H3nJiall..laM a3; HMax a~ MaJIO napH ... li HaTo ce o»<:eHHX, pa3Hecox rH; yoapu
e~a qyMa. . . H JanaAu ca BCH enapxrm; HMa qyMa iio11..1e, aJia noBetre no
TYPl..IHTe, a no xpHCTHHHHTe ca MaJio npecetre; He MO>I<:HX oa C8aAR OT 6optra,
11anao11a HH xaptr; JUOTa paHHH; JIIOT CTYA ş.a.m.d.
Limba vorbită, cu formele şi expresiile sale frazeologice tipice, este folosită
cu îndemînare în povestire: KorH a3 Te6e He y61UI, aMH Horo ):{a y6m:c? 3a11..10
6Hralli 6pe, Hon TH roHH ! CHopo H):{eTe y6eceTe Toro ne3eBem<a ! lfanwi: TpHtreTHpH traUIH JIJOTa paHHH. XoAHXMe HOJIHO ,n;ea traca H OT neH 3anpexMe. KoH:
rH H npo):{aJI (oBl..leTe), Hon rH M: 1<ynHJ1, OH 3Hai1, HIDI:, He ana.H.M. li Ha.TO
MHHaxMe OHa.JI peHa, CBeTHa HH Mano Ha OtrH; HMax Ha.MepeHHe; Aee ro,n;mm H
non; H3Jie3e petr; Ha nocoHa; napu 3a pa3nocHH; ,n;a. HSJieaa. Ha rna.ea; xo,n;H
neUI ş.a.m.d.
bulgară la cultura neo-bulgară a Renaşterii.

1 KETI NICEVA, K&M e&npoca 3a e3UKa Ha« HeiJe11HuKa» Ha Cor/JpoHUu Bpa'laHcKu,
«E'hJirapc1m e3m0>, XI, 1961, nr. 2, p. 113-11(t.
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Iată şi unele exemple de folosire corectă a formelor verbale ale indicativului şi ale modului naraţiunii indirecte:
(( How TeMHa, BpeMe 6 e w e ,!J;O>f<JJ;eBHO, a rn1amma CTp'bMHa, BHCOl<a.
Kommo .rm 1<paTH naJJ;ax Ha nyTlo, JJ; o 1< JI e n o li JJ; e M Ha qepenHw MOHaCTHP.
11 }(a To no H ,lJ; o X M e Ha MOHaCTHp, He Ha H ,lJ; o X M e mrnoro; 1<a.rryrepH
no6emaAu, MOHaCTHpH 3aTBopeH H He 3HaM rJJ;e ca. XenH ca CJI)"IH eJJ;HH non Ha
nyT, ceJUIHHH, Ta rH 3HaHJI, 1<aJ<o forraT y eJJ;Ha new;epa. 11 saeeJJ;e HH npH THX.
11 ce,!J;HX THMO npH HHX y OHaH ne~epa JJ;BaJJ;eCeT H 'leTHpH ,!J;HH ... : 1
Atunci cînd se vorbeşte de vocabularul acestei opere, se subliniază
de obicei numărul mare de cuvinte de origine turcă, folosite de Sofronie.
Trebuie să ţinem seama, însă, că cea mai mare parte din ele sînt termeni
administrativi, legaţi de obiceiurile şi administraţia feudală turcă şi care n-au
putut fi înlocuiţi cu cuvinte bulgare, deoarece acestea lipseau în epoca respectivă. Pe de altă parte, baza istorică concretă a naraţiunii cerea folosirea lor.
Astfel sînt, de exemplu, cuvintele: aia, aRHUH, 6ocmano'*Cu-6aum, Be3up, rnyp,
KauMa1<anun, Kaca6a, nama, cyAmaH, rjjepMaH, 'laym, ş.a., termeni militari:
ypouR, Maucepe, meneo:HCUK, ş.a.; de asemenea: 6eiAuK, o'*CeAenuH, mecKepe
ş.a.m.d. ln autobiografia lui Sofronie este mult mai mic numărul cuvintelor
de origine turcă, care nu au valoare terminologică, dar care, după mărturia
autorului, se găseau din abundenţă în limba vorbită. Astfel sînt: 1<a6axam
1apap, xu'l, xaptt, 'lapmuR, xaH, Kanu!l ş.a. Sofronie însă le foloseşte cu măsură,
la locul lor. El scrie, de exemplu: 6a6H 6aHxa MH H QeJIHXY Me, ana RHl<OH
no113a nu <c <Pail:JJ;a » !. Sau AMH JJ;01<Jie HsnnaTH OHH 00112 nu « 6op'1 » 1<a1<ea
rnpoMawHH noTernHx ! Se întîlneşte în expresii şi 6optt: «He MOH<ax JJ;a ceam1
6optta : . Uneori cuvintele de origine turcă sînt folosite în scop stilistic sau
sînt date în paranteze, ca fiind bine cunoscute. Situaţia cuvintelor de
origine greacă este asemănătoare (a<PopecaM, JJ;O<l>TacaM, npa1<caH, xapHH<a,
xopaTH ş.a.). Multe din cuvintele de origine greacă sau turcă intră şi astăzi în
componenţa limbii bulgare.
Concluzia care se impune, în acest caz, este că Viaţa şi suferinţele păcă
tosului Sofronie, care ar putea fi considerată ca început al limbii literare
bulgare, urmează din punct de vedere al cuvintelor greceşti şi turceşti linia
Renaşterii, de purificare relativă a limbii, linie caracteristică în general limbii
literare naţionale din secolul trecut. ln această privinţă trebuie să se facă o
anumită delimitare între limba lui Sofronie şi limba literară prenaţională a
damaschinelor, în care cuvintele curente de origine turcă şi greacă intrau
nestînjenite de vreo normă.

Schema generală a dezvoltării limbii literare contemporane bulgare, car~
perioadele mai importante şi legile de dezvoltare, ar putea f1
reprezentată in felul următor:
.
Prima perioadă de la începutul sec. al XI X-lea pîi:iă în. d.ecenn1:l .~l şaptelea
inclusiv: apariţia limbii literare naţionale, pe baza victoriei vorb1rn populare
vii asupra tradiţiei literare slavone bisericeşti (Viaţa şi suferinţele păcăto
sului Sofronie, 1804) şi transformarea sa treptată în formă fundamentală
de existenţă a limbii naţionale.
să

includă

1

Vezi KIRIL MIRCEV, op. cit., p. 77.
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Cea de a doua perioadă de la eliberare pînă la mijlocul secolului actual.
Limba literară crează o formă orală dezvoltată şi se formează ca un sistem
stilistic ramificat, cu legile sale specifice de dezvoltare dirijată de norme
unice naţionale, obligatorii pentru toţi.
Cea de a treia perioadă începe la mijlocul secolului actual: procesul de
cizelare şi perfecţionare a limbii literare ca sistem naţional lingvistic unic.
Tendinţa caracteristică în prima perioadă este înlăturarea deosebirii
dintre limba literară şi cea vorbită, fenomen caracteristic limbii literare din
epoca feudală în perioada prenaţională. Această deosebire se datoreşte, la
începutul perioadei, creerii de deprinderi literare pe baza tradiţiei incă puternice a slavonei bisericeşti {Sofronie Vraceanski) in deceniul al Iii-lea şi al
IV-lea, tezelor teoretice nejuste privitoare la dezvoltarea limbii {Hr. Pavlovici,
K. Fotinov, N. Rilski şi alţii), în deceniul al V-lea şi al VI-lea atitudinii
romantico-patriotice faţă de limbă şi trecut în general {Gh. S. Rakovski).
S-ar putea afirma că, în anumite condiţii, vechea deosebire dintre limba
literară şi cea vorbită s-ar putea menţine şi chiar întări ca normă. In acest
caz avem în vedere practica lingvistică a lui Gh. Rakovski, bazată pe unele
particularităţi gramaticale învechite. Această practică, datorită marii sale
autorităţi de revoluţionar şi publicist, datorită activităţii sale multilaterale,
ar fi putut să aibă o influenţă hotăritoare în dezvoltarea limbii literare. Este
cunoscută, de exemplu, influenţa sa asupra lui V. Drumev (prima ediţie a
nuvelei Familia nefericită, 1860), unde lipsa articolelor şi folosirea formelor
cazuale se datoreşte influenţei nemijlocite a lui Rakovski 1 • Analogia cu limba
literară cehă contemporană, care, în linii generale şi în condiţii asemănătoare,
a păstrat trăsături arhaice în structura sa gramaticală, şi ruperea sa de limba
vorbită arată clar că acest lucru putea să nu fie un caz izolat. In ceea ce priveşte limba cehă, acest lucru se datoreşte autorităţii uriaşe a lui J. Dobrovsky,
care a considerat ca bază a limbii literare contemporane cehe limba literară
cehă din secolul al XVI-iea 2 • In condiţiile jugului naţional german din Cehia
păstrarea caracterului arhaic al limbii a apărut ca o ripostă originală împotriva
limbii şi culturii predominante germane.
Prin urmare, acţiunea acestei legi lingvistice este condiţionată de legi
istorice concrete. Dezvoltarea diferită a limbii literare bulgare şi cehe în
tendinţe asemănătoare, în linii generale, se explică prin deosebirea dintre
aceste condiţii.
In prima perioadă a fost stabilită, chiar în procesul practicii lingvistice,
o bază dialectală unică (dialectele nord-răsăritene). Importanţa acestui fapt
este determinată de specificul limbii literare naţionale, a cărei unitate se
crează pe baza unui anumit dialect. Acest lucru are o deosebită importanţă,
deoarece prin stabilirea bazei dialectale unice, devine reală şi logică tendinţa
spre crearea de norme lingvistice naţionale unice. Prima perioadă se caracterizează printr-o anumită dependenţă a normelor lingvistice faţă de dialectul
de bază. Caracterul dependent al normelor fonetice şi morfologice este direct
şi nemijlocit. In această perioadă acestea au un caracter vădit răsăritean bulgar
{reducerea vocalelor, folosirea articolului, forme pronominale Ma, Ta, ca,
gerunziul în -~eQ, -~11.Q şi altele). Această situaţie nu micşorează caracterul
1
ŞTEFAN P. VASILJEV, fauK u cmu.1 Ha B. /J.pyMeB, în culegerea E3uKoBeocKU
uJc/leOBaHuR B tJecm Ha a1<ao. Cm. MAaoeHoB„ Sofia, 1957, p. 198.
1 A. G. ŞIROKOVA, l!J ucmopuu paJBUmuR J1umepamypHozo tJeUICKOZO R31>1Ka, « BonpocbI
113bU<03HaHH11», nr. 4, 1955, p. 42 şi urm.
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general naţional al limbii literare din secolul trecut. Caracterul naţional
al normelor lingvistice se determină nu numai prin indici fonetici şi morfologici,
ci şi prin intregul complex lingvistic: vocabular, sintaxă şi altele. Ultimele
au, de asemenea, o importanţă deosebită pentru crearea caracterului naţional
al limbii, fără însă ca acest proces să depindă în mod direct de un dialect
sau altul.
Caracterul răsăritean bulgar al normelor fonetice şi morfologice a fost
invins mai tîrziu, în momentul cind şi dialectele de apus au participat în mod
mai activ la formarea structurii limbii literare, ca rezultat al includerii raioanelor respective în dezvoltarea economică şi culturală a ţării.
Acţiunea acestei legi - crearea de norme unice naţionale - rămine
valabilă şi în perioada următoare. Aceasta nu trebuie socotită numai ca o
perioadă de precizare, ci şi de lărgire a caracterului naţional al normelor. Un
exemplu de asemenea lărgire o reprezintă stabilirea, ca normă generală literară,
a gerunziului în -cmm, -aihcH (de provenienţă apuseană), în loc de -I.I.Icu;,
-ru;KQ (de provenienţă răsăriteană). Gerunziile în -I.I.Icu;, -1.I..1Hu;- arată Hr. Părvev
- apar in literatură în deceniul al VI-lea, iar in decurs de două - trei decenii
devin preponderente; materialele dau impresia că gerunziile de acest tip sînt
pe cale de a se stabili in limba literară. Dar spre sfîrşitul deceniului al VIII-lea
şi mai ales în deceniul al IX-lea, se observă un fenomen invers: gerunziile
de tipul xo~cih<H stnt preferate în literatură. Pină la sfîrşitul secolului, ele
se stabilesc pe deplin în limba literară 1 •
Tendinţa spre cizelare şi desăvirşire a limbii literare este legată de procesul
creerii normelor unice naţionale. Prima perioadă, perioada de formare, se
caracterizează prin schimburi intensive, calitative şi cantitative, prin lipsa de
concordanţă intre diferitele elemente structurale. Caracterul cizelării este
determinat de aceste procese. Era necesar să se creeze o unitate internă
structurală şi o corelaţie justă între elementul literar şi cel popular, între ceea
ce este propriu şi ceea ce este străin în limbă, să se acorde împrumuturile
lexicale şi frazeologice cu legile interne (fonetice, morfologice, derivative etc.)
ale limbii bulgare.
Inlăturarea uriaşului element cărturăresc de prisos, provenit din slavona
bisericească, din limba rusă şi din întreaga literatură tradusă a fost un moment
important în lupta pentru cizelarea şi desăvtrşirea limbii literare, în lupta pentru
claritatea şi puritatea ei. Aceasta a fost in fond înlăturarea vechii deosebiri
dintre limba literară şi limba vorbită, despre care s-a vorbit mai sus. In
acest sens trebuie înţeleasă afirmaţia, plină de regret, a lui M. Drinov (<( Ilep1m~HqccKo cIIHCaHn:c », anul I, 1871, nr. 4, p. 14-15) că limba literară
contemporană lui este mult mai greu de înţeles decît chiar limba Istoriei
lui Paisie. Despre o asemenea neclaritate a limbii vorbeşte însăşi redacţia
<(Revistei periodice» (« IIcpn:o~ccKo cnHCaHHc »)cu doi ani mai tîrziu (1873):
<( ... Datorită diferitelor gramatici, noi scriem cu totul altfel decît vorbim,
iar mamele, părinţii şi fraţii noştri nu înţeleg limba în care noi scriem» 2 •
Lupta cu elementul livresc se ducea atît prin intermediul atragerii pe
scară largă a vorbirii populare (şi limbii cîntecelor populare), ca element
structural de bază, precum şi prin cunoaşterea şi studierea legilor ei interne
1 HR. PĂRVEV, YcmaH08R8alle na iJeenpu'lacmuemo 8 cupe-11ennuR KllUJIC08ell 6MzapcKu
eJuK, «B'bJlrapcKH e3HK», VIII, 2, p. 136.
1 Citat după NEŞO BONCEV, Co'luHenuR, voi. I, 19~1, p. 160-161.
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lingvistice ca legi ale limbii naţionale literare. M. Drinov sublinia tn articolul
său Despre alfabetul nou bulgar (« Tiepuo,z:i;uqec1<0 cnucairne », anul I, nr. 8,
1870) că una dintre sarcinile Asociaţiei literare bulgare (B1>nrapcKo KHIDKOBHO
,z:i;py>1<ecTeo) era tocmai aceea de a studia «legile generale după care se
conduce geniul limbii noastre, attt în formarea cuvintelor, ctt şi în construirea
vorbirii noastre 1> 1 .
Vorbirea populară şi cea din ctntecele populare au indicat drumul natural
de cizelare şi desăvîrşire a limbii literare. Menţiontnd in articolul amintit.
mai sus necesitatea atragerii lor, Drinov subliniază în mod special că
Asociaţia literară bulgară (B"J>nrapcKo KHIDKOBHO ,z:i;py>1<eCTBO) nu va crea
cuvinte noi, forme noi gramaticale şi nici nu va crea modalităţi noi de
exprimare 2 •
Aceste concepţii reflectă pe deplin practica literar-lingvistică a unol'"
scriitori şi poeţi ca Naiden Gherov, de exemplu, cu opera sa Stoian şi Rada
(1845), Nicola Kozlev (Haiducul Sider, 1868), P. R. Slaveikov, L. Karavelov şi Hr. Botev. Ei înţelegeau sarcina de creatori ai limbii literare, ce le
revenea nu în formarea de cuvinte noi, ci în primul rînd în folosirea artistică
a vorbirii populare şi a limbii populare poetice, ca vorbire <( cizelată » de
maeştri, adică de însuşi poporul - creatorul limbii. ln felul acesta, în mod
teoretic şi practic, în lupta pentru cizelarea şi îmbogăţirea limbii a fost învinsă
altă concepţie, conform căreia se prevedea ca dezvoltarea limbii literare să fie
împinsă pe un drum artificial urmat de Ivan Bogorov. A fost respinsă şi concepţia greşită a lui Bogorov, care susţine că puritatea limbii înseamnă o
îngrădire deplină a influenţei limbilor străine, în special a limbii ruse şi a celorlalte limbi slave. Purismul, care era însufleţit de ideea purificării limbii literare
naţionale, a intrat, în practică, în conflict cu necesitatea clarităţii limbii.
Din două cuvinte, care exprimă una şi aceeaşi noţiune, trebuie preferat acela,
care este mai exact şi mai pe înţelesul cititorului, chiar dacă este de origine
străină 3 , se arată într-o recenzie anonimă din revista (( l.JuT3JIHllle » (anul II,
1872, nr. 7, p. 785) cu ocazia apariţiei operei lui Bogorov <( lndreptarul al 3-lea
pentru limba bulgară » (Tperme ynMaHe Ja 6M2apcKu eJuK). Încercările
purismului extremist din secolul trecut reprezintă o pagină interesantă,
dar plină de eforturi fără rod, din istoria limbii literare contemporane încercare de a se merge împotriva dezvoltării generale a limbii.
Tendinţele de dezvoltare arătate mai sus, adică înlăturarea deosebirii
dintre limba literară şi cea vorbită, crearea de norme naţionale unice, etc. reies din necesitatea creerii unei limbi de tip nou, apărută istoric, odată cu
apariţia naţiunii. Această limbă nu trebuie să reprezinte pur şi simplu o
formă (o formă acceptată de toţi), aşa cum au fost limba veche bulgară
(veche slavă) şi slavona bisericească, ci forma fundamentală a existenţei
limbii naţionale. Crearea treptată tocmai a unei asemenea forme (consolidată
în linii mari în deceniul al Vii-lea al secolului trecut) ar putea fi socotită
ra o lege fundamentală internă a dezvoltării din prima perioadă.
Dezvoltarea limbii literare naţionale, deosebită calitativ de limba veche
bulgară, cerea în primul rînd şi crearea unei forme orale. Limba veche bulgară
1
Citat după K. POPOV, llpwwcom ua MapuH )JpuHOB 3a ycmpo1kmBomo Ha KHU:XCOBHUR
în culegerea l1acJie.LCBaHHH B 'IeCT Ha Map1rn ,UpHHOB, Sofia, 1960, p. 172.
2 Ibidem.
3 Citat după :'.VIOSKO MOSKOV, Eop6ama npomuB •ty:xciJume iJyMu a 6uzapc1<uJ1 eJuK,
Sofia, ·J 958, p. 31-32.
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literară

nu a dezvoltat şi forma orală, iar odată cu trecerea anilor s-a transformat într-o limbă moartă.
Crearea formei dezvoltate orale, iar ca rezultat al acestui fenomen,
formarea limbii literare ca sistem lingvistic, viu şi unitar, ramificat stilistic, este, poate, cea mai caracteristică lege internă din cea de a doua
perioadă.

Se produc schimbări fundamentale şi în sistemul limbii vorbite de întregul
popor. Una din aceste schimbări se referă la dialectele teritoriale. Se intensifică
procesul dispariţiei şi contopirii lor în sistemul limbii naţionale literare. Din
forma de bază a existenţei limbii întregului popor, ele se transformă treptat
într-o formă orală, într-un stil vorbit, supunîndu-se acţiunii de nivelare efectuată de limba literară şi de legile ei generale - normare, cizelare literară etc.
O importanţă deosebită pentru dezvoltarea limbii o au contradicţiile
care apar în însăşi limba literară ca sistem viu (de exemplu, între forma ei
scrisă şi cea orală, între ortografie şi ortoepie ş.a.m.d.) şi nu contradicţiile care
apar între diferitele forme ale limbii întregului popor.
De fapt, adevăratul purtător al schimbărilor concrete şi general lingvistice
nu mai sînt dialectele, o categorie pe cale de dispariţie, ci limba literară.
Ea dă şi conţinutul nou, schimbat din punct de vedere istoric, al noţiunii
de limbă naţională. Limba literară şi limba naţională ajung să coincidă
din ce in ce mai mult.
<c Identitatea dintre limba literară şi limba naţională - scrie acad. Iorgu
Iordan - se va realiza numai cu vremea, pe măsură ce instrucţiunea şi cultura,
a căror purtătoare este mai ales (teoretic vorbind putem spune numai) limba
literară, se va răspîndi în masele populare şi va avea intre altele, drept rezultat
înlăturarea deosebirilor existente încă, chiar în orînduirea socialistă (înainte
de trecerea în comunism), între limba literară şi limba vorbită sub toate
aspectele ei »1.
Ţinînd seama de acest fapt, cizelarea şi desăvirşirea limbii literare, ca
sistem unic naţional lingvistic, devine o lege caracteristică internă în epoca
actuală. Strins legat de acţiunea acestei legi este interesul - ştiinţific şi socialfaţă de problemele culturii limbii.
Aici trebuie menţionat faptul, că problema legilor lingvistice ale limbii
literare nu este încă suficient clarificată din punct de vedere teoretic.
A. A. Şahmatov, de exemplu, era înclinat să caute cauzele schimbărilor
interne în afara limbii literare - în dialecte. <c Schimbările din componenţa
internă a limbii literare - scria el - se datoresc influenţei dialectelor
care o înconjoară: în schimbările ei nu se observă o legătură organică şi o
succesiune consecventă. Preponderenţa uneia sau altei influenţe poate
schimba cu desăvirşire caracterul limbii, indreptind-o pe drumuri cu
totul noi » 3 •
R. I. Avanesov este de părere, că limba literară nu se distinge printr-o
dezvoltare naturală. <c Limba literară - scrie el - este lipsită, dacă se poate
spune aşa, de naturaleţea dezvoltării, caracteristică vorbirii populare, deoarece
ea este o limbă cizelată şi într-o oarecare măsură tradiţională » 3 • Spre deose«Limba romînă »,Nr. 6, III, 1954, p. 56.
A. A. ŞAHMATOV, Kypc ucmopuu pyccKozo J131>1Ka. Jlmorpa<fi.
1910-1911, partea I, p. 28. Citat după V. V. Vinogradov, op. cit.
a R. I. AVANESOV, O HeKcmwfJblX Bonpocax ucmopuu 113blKa, în
BuHOzpaiJoBy. C6opHuK cmameu, Moscova, 1956, p. 16 şi urm.
1
2

H3.r:I.

2-e St. Ph.,

AKai!eMuKy B.

B.
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bire de limba întregului popor, <c limba literară» are legile ei de dezvoltare.
Selecţia este aproape cea mai importantă dintre aceste legi. Limba literară
îşi însuşeşte unele elemente din limba întregului popor, respinge pe altele,
iar pe celelalte le reglementează» 1 • Se pune însă întrebarea: dacă limba literară este lipsită de naturaleţe şi dezvoltare internă, se poate oare vorbi în
general de legi interne? Singura <c selecţie » a unuia sau altui element din
limba întregului popor poate oare fi socotită ca lege internă de dezvoltare?
R. I. Avanesov explică faptul că, în acest caz, el are în vedere anu.mite domenii
ale limbii. <c Selecţia şi reglementarea, dar nu dezvoltarea proprie - scrie el în aceasta constă, în primul rtnd, specificul dezvoltării limbii literare în domenii
attt de importante ca sistemul fonetic şi structura morfologică » 2 •
Totuşi, cînd este vorba de îmbogăţirea vocabularului şi mai ales de formarea cuvintelor, de sintaxă şi semantică, Avanesov vorbeşte clar şi precis
despre legile interne de dezvoltare specifice limbii literare.
In treacăt şi L. Andreicin pune problema legilor interne de dezvoltare
a limbii literare. El arată, pe de o parte, că limba literară reprezintă« un sistem
viu, unitar, care se dezvoltă şi se îmbogăţeşte nu în mod mecanic şi artificial~
ci ţinînd seama de factorii lingvistici interni şi sociali care acţionează in mod
actiY » 3 . Pe de altă parte însă, L. Andreicin nu vorbeşte clar despre legile
interne de dezvoltare, caracteristice limbii literare. Legile interne de dezvoltare
ale limbii literare sint, după părerea lui, înseşi legile vorbirii populare. «Limba
literară - scrie el - se dezvoltă datorită acţiunii legilor interne de bază ale
dezvoltării întregii vorbiri populare şi de aceea ar fi injust să fie socotită ea
însăşi limbă naţională » '· Iar în continuare, adaogă: <c 1n vorbirea tradiţională
a mediului popular se păstrează în forma cea mai perfectă legile şi tradiţiile
sănătoase specifice limbii. In totalitatea vorbirii populare se simte întotdeauna
pulsul unei creaţii lingvistice multilaterale şi bogate, în conformitate cu
cele mai pure şi sănătoase tradiţii populare lingvistice. De aceea limba
literară nu se poate separa în dezvoltarea sa de baza vorbirii populare (a
dialectelor) » 0 •
In toate aceste cazuri vorbirea naţională, respectiv dialectele, sînt primite
ca o bază naturală şi aproape de neschimbat a limbii literare, care în mod direct
şi nemijlocit condiţionează schimbările din componenţa şi dezvoltarea ei interioară. Iată de ce şi autori ca R. I. Avanesov, care sint înclinaţi să vorbească
despre legi interne caracteristice şi specifice limbii literare (cel puţin în unele
domenii ale ei), fac acest lucru cu o oarecare rezervă. « Dar oare întotdeauna
ele se deosebesc de legile interne de dezvoltare ale limbii naţionale - scrie
Avanesov - şi în ce constă specificul lor? Acestea sînt probleme care necesită
un studiu special» e.
S-ar putea sublinia aici faptul că lipsa deocamdată a unei concepţii definitiYe, stabilite în mod ştiinţific, despre fondul limbii literare împiedică în
mare măsură şi înţelegerea justă a problemelor legate de periodizarea şi legile
interne de dezvoltare.
1
2

3
4

6
6

Op. cit., p. 18.
Op. cit., p. 18.

LIUBOMIR ANDREICIN, Ha
Ibidem, p. 10.
Op. cit„ p. 17.
Op. cit„ p. 17.

e3uKoB rwcm,

Sofia, 1961, p. 11.
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In lucrarea de faţă s-a încercat să se arate perioadele principale in dezvoltarea limbii literare bulgare naţionale, precum şi legile interne corespunză
toare lor pe baza concepţiei expuse in lucrare.
K

BOIIPOCY O EOJirAPCKOM JIHTEPATYPHOM HAUHOHAJihHOM R3l>IKE

(Pe310Me)
Haytrnoe o6ocHOBaHHe noHHTHH «JIHTeparypHLIH H3LIK » HMeCT Ba»<Hoe
MCTogoJiornqec1<oe 3HaqeHHe. B Hame BpeMH B 60Jirapc1<0M H3LIKOBegeHHH no
3TOMY BOnpocy OTcyTCTBYCT eAHffCTBO MHeHHH. IlpH onpegeJieHHH JIHTeparypHoro
H3LIKa aBTOp HCXOAHT H3 CJie.nyromero nonomeHHH: JIHTeparypHLIH H3LIK - 3TO
o6menpHHHTIUI q,opMa o6meHapogHoro H3LIKa, c<t>opMHpOBaBWaHCH HCTOpHqecKH
H KOTOpaH B nepHOA <t>opMHpOBaHHH Ha.QHH nocreneHHO CTaHOBHTCH OCHOBHOH
<t>opMOii: cymecTBOBaHHJI Ha.QHOHa.JlbHOro H3LIKa.
OT 3Toro nonomeHHH aBTop oTTaJIKHBaCTcH npH peweHHH HeKoTopLIX npo6JieM, CBH3aHHLIX c ycraHOBJieHHeM Haqa.rn,Horo nepHoga, nepuogH3a.QHH H
BJIYTPCHHHX 3aI<OHOB pa3BHTHH 6onrapc1<oro JIHTeparypHoro HaQHOHaJILHOro H3LIKa.
Ilpu
ycTaHOBJieHHH
HaqaJILHOro
nepHoga
pa3BHTHH
JIHTeparypHoro
Ha.QHOHa.JlbHoro H3LIKa CJiegyCT HMCTL B BHAY gBa nepHoga: I) oco3HaHHe
6onrapc1<oro H3LIKa B KaqecrBe Ha.QHOHa.JlbHOro H3LIKa, 2) KOHKpCTHOe npOHBneHHe ero HaQHOHa.JlbHOH <t>opMLI. 3TH nepHOghl He COBnagalOT xpoHOJIOrHt-IeCKH.
IlpH3HaHHe 6onrapc1<oro H3LIKa B KatieCTBe Ha.QHOHaJibHOro H3LIKa OTHOCHTCH
K cepegHJie XVIII BeKa, HatIHIIaH c IlaHcHH. Ogaa1<0, B H3LIKOBOH npaKTHKe,
B CBH3H c I<)'JlbTYPHO-HCTOpuqecKHMH ycJIOBHHMH, IlaHCHH OCT8CTCH BepHLIM
CTapLIM l<HH)l{HLIM uepl<OBHOCJI!IBHHCKHM TPSAHQHHM. KoH1<peTHLIM HatiaJIOM
6onrapc1<oro JIHTeparypHoro H8UHOHa.JlbHOro H3LIKa MO)l(HO CtIHT8Tb aBT06Horpa<t>mo Co<t>pomrn BpaqaHc1<oro (1804), B l<OTopoiî l<OpeJIJUIQHH Mem.ny uepKOBHOCJiaBHHCl<HM H HOB06onrapcKHM MeHHCTCH B Il0Jlb3Y )l{HBOH pa3rOBOpHOH petrn.
ABTOp OTMetiaCT CJie.nyromHe nepuo,r:i;LI H BH)'TpeHHHe 3a1<0HLI pa3BHTHH
JIHTeparypHoro HaQHOHaJibHOro H3LIKa:
IIepBblU nepuoiJ - OT aaqaJia XIX BeJ<a· go 70-x rogoB XIX Be1<a BJ<JIIOtIHTeJThHo. BH)'TpeHHHM 3aKOHOM pa3BHTHH B 3TOT nepHo,r:i; Momao CtIHTaTL npouecc
CTaHOBJieHHH JIHTepazypaoro H3LIKa KaI< OCHOBHOH <t>opMLI cymeCTBOBaHHH
Ha.QHOHaJILHOro H3LIKa. 3TOT npouecc, B OCHOBHOM, 3aBepwaCTCH B 70-e rogLI.
Bmopou nepuoiJ - OT OCB06om,r:i;eHHH H3-Il0,IJ; OTTOMaHCJ<OrO ura go cepe,IJ;HHLI
Hawero CTOJICTHH. Xapa1<TepHaH qepTa 3Toro nepuoga - B03HHHHOBeHHe ycTHOH
pa3BHTOH <l>opMLI, H KaK pe3yJILTaT 3TOro npouecca - <t>opMHpOB8HHe JIHTepazypaoro H3LIKa, )l{lfBOH H CJIO>KHOH H3LIKOBOH CHCTeMLI.
Tpemuu nepuoiJ - OT cepegHHLI aawero CTOJICTHH. BHyTpeHHHH 3aKOH pa:.:iBHTHH 3Toro nepHo,r:i;a - o6pa60TK8 M COBepmeHCTBOBaHHe JIHTeparypHoro H3LIJ<a
KaK ewrnoro Ha.QHOHaJILHOro H3LIKa.

AU SU JET DE CERTAINS PROBLEMES DE LA LANGUE LITTERAIRE
NATIONALE BULGARE
(Resume)
La determination scientifique de la notion de «langue litteraire »revet
une grande importance methodologique. A ce sujet, il n'existe pas encore
une unite de vues au sein de la linguistique bulgare. Dans son expose,
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l'auteur adopte la conception que la langue litteraire est la forme de la langue
du peuple tout entier, acceptee par tous, qui a fait son apparition d'une maniere
historique et s'est transformee petit a petit, en une forme fondamentale
de son existance, pendant la periode de formation de la nation.
Se fondant sur cette conception, l'auteur analyse des problemes concernant la determination du commencement de la periodisation et Ies lois internes
du developpement de la langue litteraire nationale bulgare.
Pour etablir le debut de la langue bulgare litteraire et nationale, on doit
tenir compte de deux periodes: 1) la reconnaissance de la langue bulgare
comme langue nationale et 2) l'apparition concrete de sa forme nationale.
Ces periodes ne coincident pas chronologiquement. Le processus de la reconnaisance de la langue bulgare comme langue nationale commen1;ia au milieu
du XVIIIe siecle, avec Pajsie. Mais dans la pratique linguistique concrete,
par suite des condition culturalo-historiques, Pajsie se trouve plus proche
de l'ancienne tradition slavonne, livresque et ecclesiastique. Comme debut
de la langue litteraire et nationale bulgare on peut considerer l'autobiographie
de Sofronie de Vraea (1804) ou la correlation entre !'element ecclesiastique
slave et le nouvel element bulgare se modifie en faveur du parler populaire
Yivant.
L'auteur indique Ies periodes et lois internes du developpement de la langue
nationale bulgare que voici:
La premiere periode va du debut du x1xe siecle jusque et y compris
Ies annees soixante-dix du x1xe. Comme loi interne de developpement
pendant cette periode on peut considerer l'etablissement de la langue litteraire
comme forme fondamentale de l'existence de la langue nationale, processus
qui prend fin, grosso modo, pendant la septieme decennie.
La seconde periode s'etend depuis l'affranchissement du joug ottoman
jusqu'au milieu de notre siecle. Le fait principal, pendant cette periode, est
la creation de la forme verbale developpee, et comme resultat de ce processus
la formation de la langue litteraire en tant que systeme linguistique vivant
et complexe.
La troisieme periode debute au milieu de notre siecle avec la loi interne
suivante: transformation et parachevement de la langue litteraire comme
langue nationale unique.
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CONTRIBUŢII

LA ISTORIA PRONUMELOR DEMONSTRATIVE
îN LIMBA POLONĂ
ECATERINA FODOR

Sistemul pronumelor demonstrative cu doi termeni (opoziţia acesta acela) este caracteristic pentru limbile slave de vest şi de est contemporane
(comp. in limba polonă: ten - tamten, in limba cehă: ten, tento - onen, in
limba rusă: 3mom - mom, in limba ucraineană: iţeu - mail etc.) Acestui sistem
binar ii corespunde sistemul cu trei termeni tn slava comună: *s& - *t.,, - *on.,,,
în sîrbo-croată: oeaj- maj-01taj, in macedoneană: oeaj-maj, 01taj 1, exprimind opoziţia « acesta - acela din apropiere - acela nevăzut ». Limbile slave
au trecut de la exprimarea mai concretă a raporturilor spaţiale la o exprimare
mai generală. Insă acest proces s-a produs intr-o perioadă de timp îndelungată,
avînd trăsături specifice in fiecare limbă.
Ne propunem să urmărim in articolul de faţă istoria pronumelor demonstrative in limba polonă, acordind o atenţie deosebită aspectului lexico-semantic
şi stilistic, care a fost tratat pină acum intr-o măsură aproape insuficientă
in literatura de specialitate.
Destrămarea sistemului slav comun al pronumelor demonstrative in limba
polonă a început cu pierderea pronumelui Sb in perioada dinaintea apariţiei
scrisului.
In monumentele de limbă se intîlnesc numai unele forme izolate. De pildă,
în secolul al Xii-lea găsim formele: nassy - na si (forma de ac. sing. mase.« pe acesta»), loni zaplacil a lato SÎft. niczs (anul trecut a plătit şi acum nimic);
de aici a apărut mai tirziu forma latos (anul trecut), in Kazania Swi't,tokrzyskie,
- dinsa - dzinsia ( d&n'b s& - «astăzi »); mai tirziu - dzis; in Psalterz
Floriafl.ski (sec. XIV - XV) - dzisia; în Kazania Gniezniellskie (sec. XIV)
- nothsza - notsia (noe sia - «această noapte»), od siego do siego (de aici
pină aici); în sec. XV - sie gody 2 (aceşti ani) şi altele.
ln slava comună pronumele demonstrativ *j&, *ja, *je avea o poziţie
aparte, in afara sistemului ternar. La nominativ singular aceste forme au fost
1

A. VAILLANT, Grammaire comparee des langues slaves, voi. II, Lyon-Paris,

1958, p. 39.

.

. .

.

a Vezi N ajdawnejsze zabytki jczyka polskiego, Wroclaw, 1951. In contmuare, tr1m1terile
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înlocuite de timpuriu cu formele jen, ( *j1> + particula ni.) jenz, jensz, jenze
(mase.), jez (neutru), jaz (fem.) jiz (plur.) i, cu funcţia pronumelui relativ
«care».
lncepind cu secolul al XV-iea funcţia pronumelui relativ jen (jenz) a
fost preluată de pronumele interogativ ktory.
Cu pierderea pronumelui *s1> in limba polonă se stabileşte sistemul binar
al pronumelui demonstrativ. Opoziţia «apropiat - indepărtat » este exprimată prin *t1> - *on1>. Pronumele *t1> işi schimbă atit forma, cit şi, parţial,
conţinutul. Schimbările formale care au avut loc la acest pronume sint,
in linii mari, identice cu cele din celelalte limbi slave apusene şi din
cele răsăritene:
1) reduplicarea: t1>t1> - în polona veche tet, tetto, în rusă - mom (acela),
in ceha veche tet (acesta) 2 ;
2) întărirea prin adăugarea unei particule emfatice - n1>-: sau e în polonă
-ten (t&no); în cehă şi slovacă -ten, în rusă -3mom (e
t1> - t1>) « acesta»;
3) întărirea cu ajutorul adverbelor deictice: in polonă - tam
ten, in
dialectele limbii cehe - tamten, tentam, tatam, totam, hentam, henta; in dialectele limbii ruse jentat, jenta 3 « acela » etc.
lncă din secolul trecut, de cind au început să se publice în mod ştiin
ţific textele vechi polone, şi pină astăzi a rămas nerezolvată problema dacă
a existat in limba polonă din cele mai vechi timpuri forma reduplicată
a pronumelui demonstrativ de gen masculin tet, sau dacă a existat numai
forma întărită ten 4 • ln « Kazania Sw~tokrzyskie (sec. XIV) se intilneşte
forma tetto.
.
Avind în vedere faptul că reduplicarea a fost un tip productiv de formare
a pronumelui demonstrativ în limba rusă veche şi în cehă, limbi cu care polona
este înrudită îndeaproape printr-o serie de trăsături comune ale structurii
gramaticale, se poate afirma că forma primară a pronumelui demonstrativ
de gen masculin, nominativ, a fost tet şi nu ten 5 • ln favoarea acestei afirmaţii
se poate menţiona şi analiza paleografică a textului din Kazania Swit;,tokrzyskie:
paralel cu textul polonez apare scris un text cu acelaşi conţinut în limba latină.
Ambele texte au fost scrise probabil de una şi aceeaşi persoană 8 • Copistul
foloseşte semnul 3 (t3 to) care ar trebui să fie citit et, exact ca în textul latin.
A. Cappelli, în lucrarea sa Dizionario di abbre11iature latine ed italiane, remarcă
faptul că in secolul al XIV-iea, în monumentele latine prin semnul 3 se indica,
în general, et, ent, est: g0 l3 - qualibet 03 - oportet, d5 - debet, prod3 - prodest 7•

+

+

1
I. B. Lll\DE, Slownik jezyka polskiego, voi. II, Lw6w, 1856; FR. St.AWSKI,
Slownik etymologiczny jezyka polskiego, voi. I, Krak6w, 1952-1956.
1
JAN GEBAUER, Historickd mlucmice leskd, Praha, 1960, p. 442.

3
A. M. SELIŞCEV, CAas11HcKoe ll3blK03Htmue, voi. I, Moscova, 1941, p. 144. In limba·
veche incepînd cu E11anghelia lui Ostromir apar formele mw, cuu (m~ - u, cu - u) •
forme întările cu pronumele i (jb). P. S. KUZNEŢOV, 011epKu ucmopu'leCKoU Mop~olWlUU
pyccKozo liJblKa, :'.\loscova, 1959, p. 134.
4 O privire de ansamblu asupra literaturii în această problemă o găsim în articolul
lui J. PETR, Staropolske tet • Slavia », 1957, nr. 4.
5 A. BR'OCKNER, Slownik etymologiczny jţzyka polskiego, Wroclaw, 1951,
;
A. VAILLANT, Grammaire com_paree des langues slaPes, voi. II, p. 392 etc.
8 Vezi Kazania tak zwane Swictokrzyskie, Wydali i opracowali J. Log, Wl. Semkowicz,
Krak6w, 1934, p. 10.
7 ADRIANO CAPPELLI, Dizionario di abbre11iature latine ed italiane, Milano, 1929,
p. XXII - XLVIII.
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Forma reduplicată tet a fost înlocuită în curînd cu forma întărită ten (11, +
particula emfatică ni.)-1, la fel ca şi în celelalte limbi slave de apus 2 •
Pentru limba polonă veche devine caracteristică folosirea tot mai largă
a particulelor deictice şi a adverbelor deictice pe lingă pronumele demonstrative, in scopul precizării şi întăririi sensului lor lexical. Astfel, ca rezultat al
contopirii pronumelui demonstrativ t.,, cu particula n.,,, a apărut forma ten
a pronumelui demonstrativ de gen masculin ; prin întărirea acestei forme cu
ajutorul adverbului deictic tam a apărut mai tirziu forma tamten, pentru
indicarea unui obiect îndepărtat.
Folosirea unor mijloace lexicale suplimentare în scopul determinării mai
precise a poziţiei obiectului, a fost pricinuită pe de o parte de dispariţia pronumelui *sb din sistemul pronumelor demonstrative, iar pe de altă parte de
pierderea treptată a sensului lexical al pronumelui on.,,, acesta căpătînd funcţia
de pronume personal, în locul pronumelui *jb >i 3 •
ln monumentele scrise din sec. XIV - XVI a avut o largă răspîndire
particula de întărire to, care avea diferite nuanţe in diverse contexte. De
pildă, ea se foloseşte in scopul întăririi şi precizării pronumelui demonstrativ.
In KazaniaSwU;.tokrzyskie: «A przeto mowi ta to slowa: krol twoj idzie ... »
(N.z.j.p., p. 107). «Ta to slowa ten to ociec swişty powiada ... » (N.z.j.p., p.112).
Particula to precizează sensul lexical al pronumelui demonstrativ în
cazurile în care este vorba de un obiect absent, in scopul delimitării lui de alte
obiecte. De ex.: «To slowo ... w tem to miescie Corrozaim, w piekle wiekujem,
smirtnymi grzechy zanurzone i utonşlo » (Kazania Switt_tokrzyskie, N.z.j.p.,
p. 105). Sau: « ... IZe pisze siş nam o tem tako ize (gdyz) jest on krola te to
ziemie Indyje jest byl okrzcil ». (Kazania Gnieinieflskie, N.z.j.p., p. 131).
Astfel pronumele demonstrativ ten, ta to a căpătat o nuanţă suplimentară
- de indicare a obiectului îndepărtat în spaţiu (care se află în afara ctmpului
vizual).
Particula to poate avea şi sens temporal, indicînd îndepărtarea tn timp.
De obicei, ea figurează cu acest sens in naraţiuni despre intimplări şi fenomene
trecute: «A to w ten to czas gdyz ci sa. k naro z niebios swişci anjeli wisiela.c
siş byli stşpowali » (Kazania Gnieznieflskie, N.z.j.p., p. 129).
In unele cazuri, grupul ten to (to to, ta, to etc.}, în istorisirile despre trecut,
indică un obiect sau un fenomen apropiat, vizibil. De exemplu, in Kazania
Gnieznieflskie: <(A przez to gdyz ci siş Chryst jest byl na ten to swiat narodzil,
tedy wişc ... » (N.z.j.p., p. 129). După cum se vede din cele arătate mai sus,
particula to în textele polone din secolele al XIV-lea - al XVI-lea a jucat
un rol important ca mijloc suplimentar de exprimare a unor relaţii spaţiale
şi temporale.
1 Cu particula n• a fost întărit şi pronumele demonstrativ • j b (în polona veche jen -;pronumele relativ• care»). Z. KLEMENSIEWICZ, T. LEHR-SPLAWINSKI, S. uRBANCZYK, Gramatyka historyczna jczyka polskiego, Warszawa, 1955, p. 312; FR. SLAWSKI, Slownik etymologiczny jczyka polskiego, voi. I, Krak6w, 1952-1956.
2 ln Jimba cehă forma ten este atestată în monumentele cele mai vechi. JAN GEBAUER, Historicka mluvnice ceska, p. 442; forma 3m<J!11 (e + t • + t •) a apărut in limba
rusă în a doua jumătate a sec. al XVII-iea. P. I. CERN IH, MemwuMeHHble ~opMbl <<3Bmom»,
«3Hmom», u m.o. «PoKAaobl u coo6UJeHuR ~AoAom'l. ~-ma. MI'Y», fasc. 8. 1949.
a O explicaţie interesantă în legătură cu această problemă o găsim in lucrarea academicianului L. A. BULAHOVSKI, Hcmopu'lecKuu KOMMeHmapuu K pyccKoMy AUmepamypHoMy
113 ,,,Ky, Kiev, 1958, p.175 (dispariţia pronumelui i, ca rezultat al omonimiei cu conjuncţia
i «şi »).
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Ca mijloace lexicale de întărire se mai folosea pe lingă pronumele demon~
strativ şi particula :ie. De ex.: <c Tego:i nas domiesciz, J ezu Chryste mily,
bychom z tobq byli ». (Pie5ft Bogurodzica, N.z.j.p., p. 93). « Gdyz pod jenym
ksiqz~ciem ten:ie lud rozmaitego alibo rozdnego prawa pozywac nie ma, aby
nie byl jako dziw rozmajite glowy majqc ... » (Statut Wislicki, sec. XV;
N.z.j.p., p. 205).
Pronumele demonstrative şi adverbele deictice din epoca celor mai vechi
monumente de limbă polonă apar uneori extinse cu ajutorul particulei t.
Cuvintele tenci, tat, tot, tui, tamot etc. apar mai precise în comparaţie cu
ten, ta, to, tu, tam. De exemplu: <c Tot, i jesc to, ize anjeli swi~ci dani sq nam
na oswiecenie naszego sqmnienia » ( Kazania Swi~tokrzyskie, M.z.j. p., p. 100):
Tui sie nam zwidzialo diable pot~pienie » (Piesft Bogurodzica, N.z.j.p., p. 93).
Totuşi exemplele de tipul toc nu sînt numeroase.
Pronumele demonstrativ tet, ten indica, obiecte din apropiere. Pentru
indicarea obiectelor îndepărtate se folosea, în afara pronumelui compus
format din pronumele demonstrativ ten şi particula deictică to, şi pronumele
on (onen), ona, ono. De ex., în Kazania Swi(tokrzyskie: <c ••• Uby onogo
bujnego krola diabla nie nasladowal. .. » (N.z.j.p., p. 107). <c ••• Przez
onogo niemocnego paralityka » (N.z.j.p., p. 102).
Sau într-un alt text din sec. al XV-lea, Urywki z ewangelii swÎ(tego
Mateusza: <cOnego czasu albo w on czas m6wil Jezus ... » (N.z.j.p., p. 161).
ln comparaţie cu grupul ten to, pronumele demonstrativ on, ona, ono
se intîlneşte mai rar în textele amintite mai sus. Aceste forme sint mai frecvente în Zywot swÎ(tego Bla:ieja, un alt text aparţinînd secolului al XV-iea:
«Ony niewiasty »; <c ty iste niewiasty wziqwszy ony diabelskie obrazy ... » etc.
De timpuriu apare şi sinonimul pronumelui on, ona, ono şi anume 6w,
owa, owo. De exemplu, în U rywki z ewangelii sw. M ateusza »: <c 6w krol »; în
<c Psalterz Floriaftski »: <c ho owa w lichotach poczql jesm ... ».
Operele scriitorilor din sec. al XVI-iea M. Rej şi J. Kochanowski ne oferă
un material bogat cu aceste forme. La M. Rej <c onym, pomiernym a spokojnym
zywocie », <c on~ wilgotnosc », <c srodek onych galqzek, w on dolek, <c z owq
roszkoszq » 1 •
ln opera lui J. Kochanowski: <c prze dobroc on~ »; <c na ow~ stron~ »; <c to
sq one progi »; <c ony g6ry » etc. 2 •
Aceste pronume sint folosite şi în alte stiluri ale limbii polone din această
perioadă, de exemplu în documentele politice 3 •
La sfîrşitul secolului al XVI-lea formele ten - on (mai tirziu onen) - 6w
încep să fie folosite în mod regulat. Astfel opoziţia <c apropiat - îndepărtat »
este redată prin ten-onen-(6w ). Mijloacele suplimentare lexicale pentru redarea
relaţiilor spaţiale trec pe un plan secundar. De exemplu, particula deictică
to cu nuanţă suplimentară lexicală aproape că nu se mai foloseşte în operele
lui M. Rej şi J. Kochanowski.
Pe măsura dezvoltării limbii polone, sfera întrebuinţării pronumelui
demonstrativ on (onen) se restringe. Formele acestui pronume s-au păstrat
în dialecte. De exemplu, în dialectele sileziene întîlnim: « •.. i poszli do onego
1

Vezi, T. LEHR-SPLAWINSKI, llOAbcKuu li3b1K, Moscova, 1954, p. 167.
Ibidem.
8 Vezi Szeic broszur politycznych z XVI i poczqtku XVII stulecia, Krak6w, 1921,
p. 50-51.
1
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kraju » 1 • De asemenea se pot întîlni în expresii frazeologice în limba literară:
« onego czasu », « z onych krajow » 2 •
Este important de subliniat că încă în secolul al XVII-iea pronumele
on ( onen ), apare atunci cînd vorbitorul doreşte să arate că acţiunea s-a petrecut
într-un timp îndepărtat, sau în cazul situării unui obiect în depărtare, precum
şi în cazul în care se evită denumirea obiectului sau evenimentului prin cuvintul
respectiv. De ex.: <( Patrz, na co wyszla ona twoja sprawa »3 • (( Nasladowac
w tym bşdş onej slawnej panny » 4 • <c Posles swinie przyniesc ono » 6 •
Sau la scriitorul contemporan L. Kruczkowski: (( ... Po dwa zlote za
kazdy dzien mam onemu zaplacic »6 • Onen se referă în cazul de faţă la pan.
ln literatura beletristică contemporană, onen se întrebuinţează în vorbirea
stilizată.

In această funcţie - de indicare a unui obiect invizibil - pronumele on
este folosit şi în dialectele contemporane ale limbii polone. Onen indică ceva
îndepărtat, despre care vorbitorul nu are o imagine clară: (( I poszli do onego
kraju » (Sto ba.Sni ludowych, 1957).
In cazurile în care este vorba de un obiect îndepărtat, dar despre care se
ştie ceva mai mult, se întrebuinţează sinonimul pronumelui demonstrativ
on - ow: ((Ale mial ten ksia.ze syna, z kt6rym siş ow Dobrodzieniak nam6wil
na wşdr6wkş ».
Acelaşi sens îl are pronumele demonstrativ ow şi in operele scriitorilor
din sec. al XVIII-iea - al XIX~lea: (( Trudno tego bezstronnie nie przyznac,
ze jak owa generacja » (K. Kozmian, sec. XVIII).
La Mickiewicz: (( Jeden ow pielgryzm, przybylec z zachodu » (vol. I, p. 56).
La Eliza Orzeszkowa: <( Nazajutrz po owym kwietniowym wieczorze
rodzice Hanki raniutko rozeszli siş na panszczyznş » (vol. I, p. 341).
In cintecele revoluţionare de la sfirşitul secolului al XIX-lea: « Kto leje,
kto kuje, kto dzwiga bron owq (vol. li, p. 43).
La scriitorii din secolul al XX-lea forma ow se intilneşte mai rar. De exemplu, la L. Kruczkowski: <( ••• Na czlowieka wiedza.cego to i owo »(vol. II, p. 80).
De la pronumele on şi ow s-au format o serie de verbe şi adverbe: uonaczyc
(a goli), przeonaczyc (a strica), zonaczyc (a indemna pe cineva), o~dy (cindva),
ondzie (acolo), onegdaj, ongis (cîndva, atunci), zowqd (de acolo), owdzie (acolo),
t<:.dy i owt;,dy (aici şi acolo), taki i owaki (aşa şi aşa), tu i owdzie (ici şi colo) etc.
(A. Briickner, op. cit., S. B. Linde, op: cit.).
De exemplu, în operele din sec. al XVII-iea: <( •• • ondzie na wojnie ... » 7 •
Aceste forme sint folosite şi în secolul al XIX-lea - al XX-lea, în vorbirea
curentă. Comp. la B. Prus: <( Jesztze onegdaj m6wil, ze w pazdzierniku bşd
ziemy na swoim (( (vol. I, p. 321). <( Tu i owdzie poczşto kla.c i grozic » (vol. I,
p. 304).
1

Vezi H. KAPELUS, J. KRZYZAl'<OWSKI, Sto baini ludowych, Warszawa, 1957,

p. 230.

A. BR OCKNER, Slownik etymologiczny jţzyka polskiego, Krak6w, 1926 - 1927.
Po/,ska liryka mieszczanska, Lw6w, 1936, p. 17.
4 Ibidem, p. 55.
5 A. BROCKNER, op. cit.
8 Vezi Wypisy z literatury polskiej, :Moscova, voi. II, 1952, p. 84. ln continuare,
trimiterile la această culegere de texte literare în două volume vor fi date în text, cu indicarea volumului şi a paginii.
7 Szesc broszur politycznych z XVI i poczqtku XVII stulecia, p. 225.
2
3

133
https://biblioteca-digitala.ro

In Pami{tniki bezrobotnych: « Zylismy z nim ongis dobrze »(voi. II, p. 65).
Limitarea sferei de întrebuinţare a pronumelui on ( onen) cu sensul demonstrativ a dus la trecerea lui on ln clasa pronumelor personale. Incă în Kazania
Swi{tokrzyskie on apare cu funcţia de pronume personal (vezi Kazanie na
dzien Boiego narodzenia).
Pronumele demonstrativ tamten a început să fie întrebuinţat pentru
indicarea obiectului îndepărtat destul de ttrziu. Adverbul tam cu funcţie de
întărire a pronumelui demonstrativ ten (ta, to) se mai foloseşte şi în operele
scriitorilor din secolul al XIX-lea. De exemplu, la J. Slowacki: « Tam pod
grobowcem tym okropnym Szecha ... » (voi. I, p. 85).
Adverbul tu îndeplineşte funcţia de a indica obiectul apropiat sau funcţia
particulei deictice: <c A tai wieczna tu muzyka (A. Zaleski) (vol. I, p. 17).
« J ak siş tu oprzec tej zywej fali? (S. Goszcyilski) (vol. I, p. 161).
In secolul al XIX-iea principala formă pentru indicarea obiectului îndepărtat devine, în pronumele tamten. Totuşi posibilităţile lexicale de a
exprima relaţiile spaţiale cu ajutorul pronumelor demonstrative în limba
polonă nu se epuizează cu formele ten, tamten. Un rol important tl joacă particula deictică oto (to), care indică un obiect apropiat: « Te oto dukaty smielismy zlozyc » (A. Mickiewicz) (vol. I, p. 69).
Un interes deosebit tl prezintă sinonimia formelor pronumelor demonstrative in «O, gdybym kiedys dotyl tej pociechy... (A. Mickiewicz)
(vol. I, p. 75). « Gdzie jest ten grom, co przyjdzie ... » (M. Konopnicka)
(vol. I, p. 402). Ta (tej}, ten indică în exemplele de faţă un obiect îndepărtat,
încă nerealizat, pentrucă şi acţiunea care este legată de el apare ca o dorinţă
(gdybym dozyl) sau va fi realizată în viitor (ten grom, co przyjdzie). Exemple
analoage găsim şi în operele scriitorilor polonezi contemporani.
Astfel limba polonă, ca şi majoritatea limbilor slave are pronumele demonstrative cu doi termeni. In istoria pronumelor demonstrative din această
limbă au jucat un rol însemnat mijloacele lexicale suplimentare, care au fost
folosite cu scopul întăririi sensului pronumelor demonstrative sau pentru
introducerea unor sensuri suplimentare.

K HCTOPIU1 YKA3ATEJibHbIX MECTOHMEHH:A: B IIOJihCKOM
H3bIKE
(Pe.310Me)
Hacrmu.QaH craTLH npe,n;craBJIHeT KpaTKHH oqepK ucropHH pa3BHTIDI yicaaaTe.JlbHbIX MeCTOHMeHHH B nom.CKOM HJbIKe. ABTOp KacaeTCH JieKCHKO-CeMaHTHqecKOîO H CTHJIHCTHtiecKoro acneKTa ,n;auHoro eonpoca, KaK MeHee paapa6oTaHHoro
B nonoHHCTHKe. OxeaTblBaH 6om.rnou HcropHtiecKHH 3Tan, aeTop He CTpeMHJICR:
B paMKax o,n;HOH CTaTLH HC'lepnaTL npo6JieMy' a JIHlllb YKaJaTL Be,n;ynzyro JIHHHK)
B pa3BHTHH yKa33.TeJihHblX MeCTOHMemm B IlOJILCKOM H2bIKe .
.IJ;pesHenom.CKOMY HJbIKY 6bIJIH CBOHCTBeHHbl yKaJaTem.Hble MeCTOHMeHIUI
Tpex creneHeH: y,n;aneHHOCTH Sb, t7>, om„ O,n;mum, K nepHo,n;y noR:eJieHrui: nepBbIX
naMH:THHKOB nHCLMeHHOCTH Ha noJILCKOM HJbIKe (XIII-XIV BB.) :na CHCTCMa
pacn~aeTCH. <l>opMHPYeTCH ,n;ey'IJieHHaH CHCTeMa: yicaJauHe Ha 6JIH3KHH npe,n;MeT
eoo6~e H yKa3aHHe Ha y,n;aneHHblH npe,n;MeT eoo6~e.
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~ BLipIDKemm npoCTpaHCTBeHHLIX, a qaCTHtIHO H epeMeHHLIX OTHOWeHHit
npH }'Ka3aTe.JihHLIX MeCTOHMCBHJIX Ha npOTIDKemm eceit HCTOpHH HX paaeHTWI
IIIHpOKO HCilOJIL30BaJIHCL ,z:tOilOJIHHTe.JihHLie JieKCHtICCKHC cpe,z:tCTBa (yicaaaTem.m.1e

ie,

t1aCTH.QLI to,
yicaaaTem.HLie Hape'IHH tam, tu H T.,z:t.). ,Jl;ono.JIHHTCJILHLie
cpe,z:tcrea eLmoJIHHJIH el>~ HJIH yCHJIHTe.ruI ~ecreyroI.Qero JieKcut1eC1Coro
3Ha'leHlUI HJIH BHOCHJIH B CJIOBO ,z:tOilOJIHHTCJILHOe 3Ha'leHHe (npOCTpaHCTBeHHOC
rum epeMeHHoe).

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DES PRONOMS DEMONSTRATIFS
POLONAIS

(Resume)
Ce travail represente une courte etude consacree a l'histoire du developpement des pronoms demonstratifs en polonais. L'auteur y traite de !'aspect
lexico-semantique et stylistique de cette question, aspect insuffisamment
etudie de la science de la langue polonaise. Tout en embrassant une longue
etape historique, l'auteur se defend de vouloir epuiser tout le probleme dans
le cadre d'un article, mais il s'efforce d'indiquer Ies lignes principales du
developpement des pronoms demonstratifs de la langue polonaise.
Les pronoms demonstratifs a trois termes - Sb, tb, Ollb sont caracteristiques pour le vieux-polonais. Mais a l'epoque de l'apparition des premiere
monuments de cette langue (XIII-e - XIV-e s.) ce systeme se decompose
etil se forme le systeme de pronoms demonstratifs a deux termes (pour indiquer un objet proche ou un objet eloigne).
Pour exprimer certaines relations dans l'espace et, en partie, des relations
temporelles on a largement utilise (en dehors des pronoms demonstratifs a
travers toute l'histoire de leur evolution) differents moyens lexicaux supplementaires (particules deictiques: to, ie; adverbes deictiques: tu, tam etc.).
ll se peut que ces moyens lexicaux supplementaires aient servi a renforcer
le sens lexical existant, a moins qu'ils n'aient donne au mot une signification
supplimentaire.
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CONTRIBUŢil

LA STUDIUL LEXICULUI DOCUMENTELOR
SLAVO-ROMÎNE
LUCIA DJAMO

lncă în anul 1905, în discursul de recepţie la Academia Romină, I. Bogdan

actele interne romîneşti in limba slavonă (hrisoave şi porunci
comori preţioase pentru studiul istoriei poporului nostru,
pentru clarificarea unor probleme de cronologie şi de istorie a aşezămintelor
vechi 1 • ln acelaşi an, în studiul introductiv la colecţia Documente priPitoare
la relaţiile Ţării Romîneşti cu BraşoCJul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV
şi XV I, după ce indica particularităţile fonetice şi morfologice ale limbii
acestor documente, I. Bogdan releva faptul că « Din punct de vedere lexical,
limba documentelor noastre se caracterizează, în raport cu medio-bulgara
sec. XII-XIV printr-o sumă mai mare de elemente bizantine şi neogreceşti,
prin numeroase elemente turceşti, care pătrunseseră în sec. XV in toate limbile
din peninsula balcanică, prin elemente ungureşti, săseşti şi romineşti, care
n-aveau cum să străbată in limba vorbită in Bulgaria» (p. XXXIII). Conform ultimelor cercetări, s-a conchis că, în ceea ce priveşte trăsăturile
fonetice şi structura gramaticală, slavona de la noi nu se deosebeşte de mediobulgară 2 ; trebuie însă scos în evidenţă faptul că lexicul documentelor noastre
prezintă anumite particularităţi şi se caracterizează printr-o deosebită bogăţie
de termeni. La resursele lexicale ale limbii medio-bulgare, fie din motive
de expresivitate, fie din necesităţi cultural-istorice, grămăticii au adăogat
numeroşi termeni din limbile sirbă, greacă, turcă, ucraineană, polonă
şi romină, ceea ce dă o coloratură aparte limbii documentelor slavoromîne.
Problema lexicului documentelor slavo-romîne a preocupat pe numeroşi
cercetători romîni şi străini, unii subliniind trăsăturile medio-bulgare, în timp
ce alţii au relevat elementele romineşti 3 • S. B. Bernstein, afirmind că una
considera

că

domneşti) reprezintă

1 I. BOGDAN, Istoriografia romină şi problemele ei actuale, Academia Romină, Discursuri de recepţiune, Bucureşti, 1905, p . .13 şi 22.
a Vezi AL. ROSETTI, Slapo-romanica, Despre limba slaPă o hrisoaPelor munteneşti
din sec. al XIV-lea, SCL, XII, nr. 1, 1961, p. 93.
3 Vezi lucrările lui B.
P. Haşdeu, I. Bogdan, A. I. Iaţimirski, L. Miletici,
S. B. Bernstein, Gh. Ghibănescu, M. Costăchescu, I. Bărbulescu, P. P. Panaitescu,
D. P. Bogdan, G. Mihăilă şi alţii.
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din cele mai importante sarcini care stau în faţa cercetătorilor istoriei limbii
bulgare este studiul graiurilor populare din sec. al XIV-iea şi al XV-iea, consideră
că documentele slave din Ţările Romlne din această epocă constituie unul din
izvoarele principale pentru acest studiu 1 . Cunoaşterea limbii slavone a textelor
noastre se impune in aceeaşi măsură pentru lămurirea unor probleme de istoria
limbii romîne, pentru explicarea unor fapte din limba de astăzi, pentru
stabilirea epocii în care au pătruns în limba romînă anumiţi termeni de origine
slavă sau de altă origine, dar primiţi prin filieră slavă.
In cele ce urmează ne propunem să studiem numai termenii din documentele slavo-romlne referitori la noţiunile: 1) <c casă, locuinţă •, 2) <i moară »
şi 3) <c vie », relevînd pe aceia dintre ei care sînt comuni cancelariilor munteană
şi moldoveană sau specifici uneia din ele şi să demonstrăm că, pe lingă unii
termeni slavi, care în limba cancelariilor noastre sint folosiţi cu vechile sensuri,
alţii şi-au schimbat sensul, lărgindu-l sau restringîndu-1, in comparaţie cu sfera
sensurilor din slava veche şi medio-bulgară.
Pentru studiul acesta am folosit materialul cuprins în documentele slavoromîne din sec. al XIV-iea, al XV-iea şi, parţial, cele de la începutul sec. al
XVI-iea publicate în colecţiile indicate în bibliografie cu prescurtările respective; pe lingă documente am mai folosit Cronicile sla(lo-romîne din
sec. XV-XV I şi, pentru comparaţie, ne-am referit la Cronica lui Manasses şi
la documentele bulgăreşti publicate de I. Ivanov în EomapcKu cmapwm uJ
MaKeooHU.R.

1. „Casii,

locuinţă."

Lexicul documentelor noastre avea mari posibilităţi expresive. Pentru
a reda diferitele nuanţe ale noţiunii <c locuinţă, casă, lăcaş, adăpost » în documentele noastre se foloseau termenii: iKHl\Hlll'l'I, AM\1'
jf{ H "H m 'I' 1, derivat al verbului "'""'" cu sufixul - l\HUJ'l'I 2 se intilneşte
numai în documentele din Ţara Romînească cu sensul <c locuinţă, domiciliu»,
cu care apare şi în monumentele de limbă slavă veche 3 • De exemplu: raKo Ali
HM c&'l' ••• no,\OKHH4 H4 iKHl\HIU'l'I H4 P41'HH1 ••• H ci. iKHl\HIU'l'fM H4 liH&4PC• <cca
să le fie ... jumătate din locuinţa de la Ratina. . . şi cu locuinţa la Bibarsa »
(1441, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 78, p. 198); t.1Ko A4 Ml( C&'l' •• H >KHl\HUJ'l'•
w'I' i1M11p11 <cca să le fie ... şi locuinţa de la Amara» (1441, P. P. Panaitescu,
Doc. Ţ.R., d. 87, p. 219). In Cronica lui Macarie iKHl\HUJ'l't desemnează <ccasă»:
iKHl\HUJ1'4 K1'C{k1UJ1'44f.Y.H w 111\irnt:r KICtl\h'IUJ'l't eh\ <c prădau casele, veselindu-se
cu prăzi» (Cronicile, p. 86); acelaşi sens apare şi în Lexicul lui Mardarie
Cozianul, care traduce iKHl\HUJ'l'I prin l\&K4UJ, K4Ct (p. 161).
Termenul apare adeseori în Cronica lui M anasses cu sens de <c locuinţă»,
ca în exemplului: iKHl\HUJ'l'• HMii:rnt MHMG'll HiK• K'k MHCÎH <c locuinţa o avea
în Olimp, care este în Moesia » (p. 182). Din limbile slave moderne cuvintul
se păstrează în limba bulgară - iKHl\Hll\f şi în limba rusă în care este atestat
din secolul al XI-iea' ca un slavonism.
1
s. B. BERNSTEIN, PaJblCKQHUJl 6 o6AaCmu 60,uapcKOU ucmopu'leCKoU oua11eKmo11ozuu,
Moscova-Leningrad, 1948, p. 15.
2 A. VAILLANT,Manueldu11ieuxsla11e,Paris,1948, p. 197.
8 SADNIK und AITZETM0LLER, Handworterbuch, p. 169.
' SREZNEVSKI, Mamepua11bl, t. I, col. 874. Probabil că în limba rusă veche
termenul apare în tipul cărturăresc, la baza căruia stă slava veche.
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Ao M „

„

<«casă»

este un cuvint general slav provenit din slav. corn. A o'" 1 •
ln textele slavo-romine apare des, atit în documente cit şi în cronici; ln
primele documente emise de cancelaria Ţării Romlneşti se lntîlneşte mai
.ales cu referire la casa voievodului: X'HAÎd..\d mpnHp„ wT A o M" r..-cnoAcTKd '""···
H njlHAO)KHK .... Wf "" Kdrno A-kTO WT A o M" NcnOACKdrO (Co mie de perperi din
casa domniei mele. . . şi dăruind în fiecare an din casa domnească» (c.
1369-1376, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 4, p. 36); H wT A o M" r.:-cnOAcTKd•
MH "" Kc-kKo A-kTo <«şi din casa domniei mele in fiecare an» (1392-1408,
P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 18, p. 75).
ln documentele privitoare la relaţiile Ţării Romineşti cu Braşovul cuvintul
.are sfera largă de «casă» în general: cHp.iufi" "'°Aî .•• KHf "X' A o M" nAirnt11T1
«oamenii săraci ... voi le prădaţi casele» (1431-1433, I. Bogdan, Relaţii,
-d. 210, p. 250); Ad WCTdKHTI WHH3H CdCH WT lipdUIOK Ad HAf AOMOM CH <c să
lăsaţi pe acei saşi din Braşov să se ducă la casele lor» (1480-1482, I. Bogdan,
Relaţii, d. 231, p. 286).
ln documentele moldoveneşti A o'" "h. apare de preferinţă în formule de
întărire de ocine ca o dovadă că ocina aparţine de drept aceluia căruia i se
intăreşte, deoarece a avut sau are acolo casa - locuinţa, iar în cazul întăririi
mai multor sate şi ocine, primul sat citat este acela în care respectivul boier
îşi avea casa, locuinţa, aşezarea: rA• A\S 1c(T) AOMh •.• cM..- "" &jl'LA.tA-k rA•
Ml! •c(T) A!lO\('rlll A o Mi. «unde li este casa... sat la Bîrlad, unde are altă
casă» (1414, Cost., Doc. I, d. 36, p. 103); •AHO cMo ••• r A' 1cT A o M 1ro <«un
sat ... unde este casa lui» (1497, I. Bogdan, Doc. Ştefan II, d. 61, p. 112);
A o M „ mai apare şi în acte de donaţie sau întărire de case: 1cA\lll AMH .••
AOM„ Kp.i11l!HOK„ wT K""""" <cam dat ... casa lui Crăciun din Piatra» (1431,
Cost., Doc. I, d. 98, p. 325); •cMH AMH AHKOK'ldHOM d&lll A•11m.iAH co&i.i WAHH
A o'" TOproKcKi.iM w&i.111.i•M„ ov Gov11.iK-k <cam dat (voie) liovenilor să-şi
ţină o casă în Suceava, după obiceiul neguţătorilor » (1460, I. Bogdan,
Doc. Ştefan II, d. 128, p. 276).
ln naraţiunile despre Vlad Ţepeş alături de A o M este folosit şi termenul
nOAdTd (cuvînt de origine latină palatium intrat prin filieră greacă: TtlXAOCTtov) 1
chiar în acelaşi context, pentru a desemna aceeaşi casă: H AdCTi. fMO\(' AOM„

„

K

0111.\H ••• K!UA\'l\ A\f'lll CKOH H CKO'IH C n O Ad T lll... HdX'OAh\

KfAHKoro

rocov A.Sjlh\

şi

((şi i-a dat o casă
năvălind tilhăreşte în

AOM"h.

jld360HHH'llCKk.1

Hd

la Pesta. . . şi a luat sabia
casa unui mare stăpînitor »
<«un negustor ... dormea în

a sărit din casă. . .
(Cronicile, p. 206); KO\('nm,i. ••• cn.iw1 K„ noA.tT-k
casă (p. 203).
K JT. w T .s, K '1' 111 T .i, K li w T" sau KlCKia (potrivit foneticii sirbeşti) se
tntilneşte în documentele interne din Ţara Romînească şi în cele privitoare la
relaţiile cu Ardealul, dar niciodată în documentele din Moldova. Prin acest
cuvînt se exprimă noţiunea de casă în general (chiar casa voievodului),
colibă, bordei.

1

A. MEILLET, Le slave commun, I, Paris, 1934,, p. 496.

a Vezi A. MEILLET, Etudes, p. 183; VASMER REW, t. II, p. 391. Menţionăm că

în documentele noastre pentru a indica

locuinţa

voievodului nu am întllnit termenul

flOAH4 care este folosit şi în Cronica lui M anasses în exemple ca: nptraMO\"W4 KP4A~ 11 ra~orn4
• • . H npH.Y.CT4 ro H •~B•AoCT4 •~ noA4T.Y. regele Priam şi Hecuba . . . l-au primit şi I-au
condus Ia palat t (p. 50). ln Cronica lui Azarie apare n3BIAOWAI n XPUoRt ~4pc~w.11 nouTt

«au ridicat Ia

Hîrlău

în palatul domnesc » (Cronicile, p. 130).
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Cuvîntul este derivat din rădăcina *KiY\T cu sufixul -ja cu palatalizarea
lui * tj în IUT 1 şi s-a păstrat numai în limbile slave de sud: bulgară - Ki.11~.l
şi sîrbo-croată Kt(hd 2•

Exemple: a) din documentele emise de cancelaria

Ţării

drrfl\1' W'f' G'.>KHd ••• H ll•K"'" C'k CKOHM A\..S'h.IKOi\\, Kil\lll'J'd c~...

Ad

Romîneşti
tCT C'J'djlll,S

« Anghel din Ocna. . . şi a spus cu limba lui, casa lui. . . să fie
chir Sofronie» (1408-1418, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 27,

Kt(P GoijlpoHio

stareţului

p. 97);

np-k),dKdT

r KllWTH:

rocnOACTKO•MH

WT

CdMOl'O

K

li

tu T H

l'OCllOACTKd·MH •.•

«a dat domnia mea din însăşi
casa domniei mele ... dau zece case: Lungaşi cu nepoţii lui» (1408-1418~
P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 29, p. 102); Ad HMdT WlijlOK wT K ·i. rn T Al.
rocno;\CTKd-MH "" Kc-kKo 1d~To << să aibe obroc din casa domniei mele în
fiecare an» (1409, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 30, p. 105).
b) Documente privitoare la relaţiile cu Braşovul şi Sibiul: wH CH 1cT
A"" H K ·i. m T 1 H KHHorp.iAî• <<el şi-a dat (vîndut) şi casele şi viile » (14961507, I. Bogdan, Relaţii, d. 195, p. 234); 'ltMO AdTH MHX'HIKH K,,. w T t H
KHHOrjldAll <c vom da casele şi viile lui Mihnea» (c. 1494, S. Dragomir, Doc.
Sibiu, d. 12, p. 22); roKO.>HTI .s.i T1'H.SH AOliHT'h.K IUTO tCT li K li K t Kdllll
<c vorbiţi pentru averea aceea care este în casele voastre» (1480, I. Bogdan, Relaţii, d_. 133, p. 164). Deşi în documente termenul K li K ia apare izolat, se intîlneşte
de mai multe ori într-un catastif de cheltuieli din arhiva oraşului Braşov, de la
începutul secolului al XVI. De pildă: noTjlfliHO li K li K t ••• .s.i 1ri..1~i.HH .s.i K li K •
<c necesar în casă ... pentru ţăţăni la casă» (Tocilescu, 534 doc., p. 469 şi 472).
Deşi nu apare în documentele moldoveneşti în care predomină sinonimul
său AM\ sintem îndreptăţiţi să presupunem că termenul K rr.. w T .i a circulat
şi în Moldova, poate numai ca termen cărturăresc, deoarece în Letopiseţul
de la Putna I găsim: AllOVSîH .,,., K'I\ K ,y. m T t X' h .Sdnd"'"" lilt.llll~ «iaralţii au fost arşi în case» (Cronici, p. 45).
lnregistrînd pe KlllUTd (p. 161) Mardarie Cozianul traduce prin KMHliHU,t
diminutivul unui termen slav neatestat în documentele epocii la care ne referim.
XHiKd <c casă, colibă este folosit rar în documentele moldoveneşti şi mai
des în cele privitoare la relaţii. ln documentele din Ţara Rominească (în cele
de danie şi întărire) nu apare niciodată X' H iK d ci exclusiv A o M ....
X H iK d cu variantele X' 1" iK d, X'..._. iK H H .i, X' ..._. .s
X',.. .s H H d este un
termen general slav, provenit, printr-un vechi împrumut, din germanul *husa.
şi atestat atît în textele slave vechi cit şi în cele de redacţie rusă'·
c) Documente din Moldova: H npH"OiKH(X') ••• H AKdHdAtc.\\(T) X' H iK i.
TdTdjlh <c şi am dăruit. . . şi douăsprezece bordeie de tătari » (1428, Cost.
Doc. I, d. 71, p. 212); H A"" HKoll.1 liorA.iHoll ••• K X'HiKH H tAHOV c"OTHHOt(
<c şi a dat I vul lui Bogdan. . . două case şi o slatină » (1461, I. Bogdan,
Doc. Ştefan I, d. 28, p. 45); H Ad"'" t).Ho CMO H O'I( TO(M) c"'" AIU\T X' 1'I iK i.
TdTdjlCK1t.1(X') <c şi a dat ... un sat şi în acel sat zece bordeie 6 de tătari,..
(1435 sau 1436, Cost. Doc. I, d. 155, p. 494).
1111-kAdK.IM

illlHrdUld c <1H1ncîH 1ro

„,

MLADENOV, Emu.110AOlU'lec1w, p. 268; E. BERNEKER, SEW, p. 603.
Termenul o;Su~d = K.11wn atestat in limba rusă veche Sreznevski, MamepuaAbl,
t. I, col. 138!o) nu reprezintă trăsăturile specifice ale limbii ruse ci trebuie interpretat
ca un element slav cărturăresc.
3
MLADE::\OV, Emu.110Aolu'1ecKu p. 668; V.ASMER, REW, t. III, p. 240.
4 SREZNEVSKI, MamepuaAbl, t. III, col. H26-1422,
5
într-un document din anul 1428 (d. 71, p. 212) Costăchescu traduce prin •poeţi de
tătari» deşi este vorba tot de bordeie.
1

2
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ln documentele de relaţii X' Hm .s se foloseşte frecvent pentru a desemna
casă, inclusiv casa domnească ca în exemplele: X'.SH'hmt! i\Nt.K.spio X Hm t!
A" Kjl<l'T'll'T'I 1> să înapoiaţi casa lui Hanăş meşterul de arcuri» (1431~1432,
Bogdan, Relaţii, d. 38, p. 61); •At!'T' H n"iio'T' t! K<11111 X' Hm• « mănîncă şi beau
in casele voastre 1> (1476, Bogdan, Relaţii, d. 101, p. 126) Radu cel Mare trimiţind la Braşoveni să cumpere cojoace şi postav le scrie: 'lf KtinH'T'H HfKOH
Komt!cH W'T'O MH 'T'pmt!IO'T' t! X H m t! rocnOAC'T'Kti MH «va cumpăra nişte cojoace
·Ce-mi trebuie la casa domniei mele» (1496-1507, Bogdan, Relaţii, d. 203, p. 242).
Prin A K op ·i. se desemnează <C curte, curte domnească, casă, aşezare,
bordei ,sălaş 1>. Termenul apare frecvent în documentele din Moldova şi în
-cronicile moldoveneşti dar în documentele munteneşti şi în cele de relaţii
apare rar. AKOP1' este un cuvînt general slav moştenit din slav. corn. *dporo 1 •
ln Moldova A K op ·i. apare în special în formule stereotipe de danie şi
întărire alături de AOM"" care este preponderent. De pildă: CM.I H(x)... r ,.\,t
tc('T') A K op
H(X') «satele lor ... unde este curtea lor» (1429, Cost. Doc. I,
d. 86, p. 269); AJAH H no'T'KPâAHAH IC•"" .•• CM.I ••• r Af &i.i(A) IOp"i1K<1 A K op"
« am dat şi am întărit. . . satele. . . unde a fost curtea (casa) lui Iurie 1>
(1456, Cost., Doc. II, d. 155, p. 577). Costăchescu traduce A K op...... prin
curte dar la p. 579 afirmă că la Acad. Rom. mss. 2812 f. 93 v. se află un
regest al acestui document în care scrie «unde a fost casa lui Iurie 1>
ceea ce este un indiciu că A K o p 1' este sinonim cu A o '" ·i.. şi X' H m "
precum reiese şi din exemplul următor: Ol(3n\AH fCMkl nh\'T''h. AKOPH 'T'<l'T'.lp"h.
H A""" 1cMi.1 H(ll MOHdC'T'HPIKH ((am luat cinci bordeie de tătari şi le-am
dat mănăstirii» (1441, Cost. Doc. I, d. 31, p. 92 şi formula aproape identică
in d. 32, p. 95).
Documente din Ţara Romînească: H AK-kp "" 1\\ii:C'T't XHH<l'T'flll'T'KI•" (<(şi
curtea pe locul Hinăteştilor » (1388, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 8, p. 48).
Documente privitoare la relaţii: C1'\'T' K3MH KOHH H3 A\Otr.i A K op" (( au luat
(furat) caii din curtea mea» (1432-1433, Bogdan, Relaţii, d. 24, p. 45).
Exemple din Cronici: K'h. X'p1'AOKCKi.IX' 1~.ipcKi.IX A K op -k X ((la curţile
domneşti de la Hirlău » (Cronica lui Macarie, Cronici, p. 80); CAOl('IH eh\
H-kKotMOI( 31\0A-kKI Ol(HTH "" wo A K op ·h. <( s-a întîmplat unui oarecare rău
făcător să intre la curtea lui» (Vlad Ţepeş, Cronici, p. 206).
Mardarie Cozianul înregistrează termenul A K op ·i.. pe care îl traduce
Ktip'T'f (p. 136) dar formele verbale derivate din aceeaşi rădăcină cum ar fi
K1'AKOP.\\KI CA\ şi K'h.AKOjlh\l'T' CA\ (p. 119) le traduce prin CllNt.llltifCKti·A\Nt. şi
C1'A1'\lllt!Nt.t11'T'f c1 ceea ce, după părerea noastră, constituie dovada că A K .- p ·i.
avea şi sens de casă, locuinţă.
A K op n-a intrat în limba romînă dar verbul a dPori format din aceeaşi
rădăcină a rămas în limba noastră ca arhaism.
In cadrul slavonei de la noi, X' p .t "' i. ca şi derivatul X p .i M H H" numai
în cronici redau noţiunea de (( casă, locuinţă » iar în documente înseamnă
(( biserică, mînăstire sau patronul unei biserici ». (P.IM"b provine din slav
comun * chormo 2 şi se păstrează în limbile: rusă în două variante fonetice
a) xpaM (ca slavonism bisericesc) şi b) xopoM (cu polnoglasia specifică) ;
cehă chr<i.m, bulgară şi sîrbocroată xpaM. ln limbile slave moderne, ca şi
în documentele noastre, cuvîntul desemnează <c biserică, templu, locaş de
-0rice

„

„

1

2

Vezi A. MEILLET, Le sla11e commun, Paris, 1934, p. 496.
VASMER, REW, t. 3, p. 270.
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rugacrnne » aşa cum se întilneşte în unele texte ruseşti chiar din secolu]
al XI-iea alături de sensul principal de <c casă» 1 •
X p" M ·i. cu sens de casă atestat in Cronicile slaPo-romîne: wu >Kt
nOKfA'k CO&j)d'l'H KC'k KO
X' p" M"' H .sd>KIUJ'l'H « el

•AHHOV'

X'P"•"""OV'

IUAHKOV'···

WH

)Kf

nOKIA'k .SdUj)l'l'H

a poruncit să-i adune pe toţi într-o casă mare. . . el
a poruncit să se închidă casa şi să-i dea foc » (Vlad Ţepeş, Cronicile, p. 202);
H wc&h\'J'H X' p "'"
<c şi a sfinţit hramul» (Putna 1, Cronicile, p. 45).
Exemple din documentele cancelariei Ţării Romineşti: ci. X' p" M np-k•IHC'J'hbT.. KAdAH'IHt\.1\ &oropoAHl\Jl\ <c acest hram al preacuratei stăplne născătoare
de dumnezeu» (1387, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 6, p. 42); HHWKOM t>Kt
X'O'l'h\'f' &t.l'f'H H npmt.1K.t'f'H Kt. T-kX' cK-k'l't.X' X' p" M -k X' <c călugărilor care vor fi şi
vor locui în acele sfinte mînăstiri » (1408-1418, P. P. Panaitescu, Doc.
Ţ.R., d. 25, p. 94).
Documentele din MoldoPa: MOHd(c)TH(p) Ul'l'o "" Mo(A)AdKHl\H HA•(>K) tCT
X'P" (A\) <c minăstirea ce-i la Moldoviţa unde este hramul ... » (1410, Cost.
Doc. I, d. 26, p. 75); K'f'O KOAH &SA•(T) or X'P"'"" C'J'Oro HHKO<AH> «oricine
ar fi la mînăstirea sftntului Nicolaie » (1449, Cost. Doc. II, d. 101, p. 391).
In Cronica lui M anasses, în acelaşi context, se foloseşte X' p" M cu ambele
sensuri «casă» şi <c biserică»: X' p" M"' K't.SAKH>KI MHOrt.1„. H np'h.K"h.H.„ nMO>KH
Kopm'f1 X' p" M o V' "'· 1\\.1\'ltHHK'h. <c a înălţat multe case. . . şi mai întti a pus
temelia bisericii celor patruzeci de mucenici » (p. 126). ln textul original
din limba greacă autorul a folosit termenii âlxoc; şi -re:µe:voc; iar traducerea
în limba latină este: « complures domos exstruxit. . . primus etiam templi
40 Christi testum » (Corpus scriptorum historiae byzantinae, Immanuel Bekkerus, Viena, 1837, p. 150). Deci, în raport cu slava veche în care cuvlntul
însemna <c domus » 2 , <c casă», cuvintul îşi lărgise sfera sensurilor pe care ulterior
a restrîns-o în cadrul limbilor slave devenind termen religios.
Mardarie Cozianul traduce X' p" '" 'h prin <c Kdct » iar expresia X'P"M't. rH'h.
prin &td~ptK.i AOMHSAl:lH (p. 274); acest fapt ne duce la presupunerea că în
perioada alcătuirii lexiconului se mai păstra încă sensul de casă şi cuvîntul
nu devenise exclusiv bisericesc.
Intrat în limba romînă, hram nu mai are contingenţă cu sensul iniţial
de casă ci are sferă restrînsă şi circulaţie numai în legătură cu viaţa religioasă:
« biserica », « patronul unei biserici şi serbarea patronului bisericii ». Expresia
populară «ce hram porţi (ţii)» care se bucură de o largă circulaţie, înseamnă
<c ce rost ai », « ce fel de om eşti » şi trebuie pusă tot în legătură cu sfera
bisericească a cuvîntului.
Paralel cu evoluţia sensurilor cuvîntului X'P"'""' trebuie indicată şi aceea
a lui o & H .,. -k " h = o & H .,. t " i. întîlnit foarte frecvent în documentele de
donaţie emise de cancelaria Ţării Romîneşti de asemeni pentru a desemna
un locaş de rugăciune sau o mînăstire în formule stereotipe: HHWKWM
>KHKSUJ'J'H•\\ K'h. 'f'OH w&H'l'MH <c călugărilor care trăiesc în acel locaş » (1388,
P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 7, p. 46); A\OH<IC'J'Hj)IO H cK-k'l'oH w&H'l''kAH
<c mînăstirii şi sfîntului locaş» (1450, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 84,
p. 212); 1\jl'hKKll H CK'k'J''ft WGH'J'-kAH, MOHdC'J'llj)l:l ((bisericii şi sfîntului locaş,
mînăstirii ... » (1490, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 179, p. 395).

„

1
2

„

SREZJ.\EVSKI, MamepuaAbl, t. III, col. 1398.
MIKLOSICH, Lexicon, p. 1096.
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Comparînd formulele din documentele noastre cu acele din documentele
bulgăreşti, constatăm că în acestea din urmă, tn locul lui w&Hrk.u~ se foloseşte
in mod obişnuit AOM, ca în exemplul: TOMOt( K~Cl'llCTHWMOl4 AWMOt( CT.tl'O H
CT.tl'O H CA.SKH.tl'O ((acelui a tot cinstitor
marelui mucenic. . . locaşului sftntului şi
slăvitului» (1342, I. Ivanov, EMZapcKu cmapuHu d. 4, p. 588-589); tn
acelaşi document, în aceeaşi formulă apare şi orp.tA.t: HHWl\H 1~1 K'l\ orp.tA-k
cT.sro H cMKH.iro KIAHKOMA\'llHHK.t « călugării care (se află) în locaşul sfîntului
şi slăvitului mare mucenic » (p. 590).
o&HTMh are la bază slav. corn. * obvitelo 1 care în textele slave vechi
însemna «Behausung, Herberge, locuinţă, adăpost» 2 astfel că în cadrul slavonei noastre de la «locuinţă» şi-a restrîns sfera sensurilor la «locaş de rugăciune».
Cuvîntul se păstrează ca arhaism în limba rusă-06ume11b (( mînăstire » şi
figurat <(locaş, adăpost», in bulgară . . ;._ o6umeA <( mănăstire » iar în sirbocroată
o6umeA (( familie ».
1n documentele privitoare la relaţiile Ţării Romîneşti cu Braşovul se mai
folosesc termenii cM.sw şi A.iK.tw.
&.tA4W «sălaş, locuinţă, adăpost » în slavona de la noi apare ca un împrumut din magh. szcillcis 3 şi se întilneşte in documentele emise incepînd cu a
doua jumătate a secolului al XV-lea. De pildă: H HfK.tHTI 4 ""' A.tTH c.tMw
(( şi nu le mai daţi sălaş » (1480, Bogdan, Relaţii, d. 224, p. 274); H A.t HM.tMo
c.tA.iw H A.tK.tw l4 NcnoACTK.i KH « şi să avem sălaş şi lăcaş la domnia voastră »
(1508-1509, Bogdan, Relaţii, d. 250, p. 306).
ln limba romînă modernă prin cuvîntul polisemantic sălaş se desemnează: 1) adăpost unde cineva capătă găzduire vremelnică, 2) construcţie
rudimentară folosită ca adăpost vremelnic, 3) locuinţă, casă, 4) aşezare omenească, 5) mică aşezare de ţigani (nomazi), grup de familii de ţigani (nomazi)
şi 6) (regional) sicriu, coşciug (DLRM, p. 738). 1n limba maghiară szdllcis
desemnează: 1) logement, logis; 2) (agr.) hameu, porcherie; 3) gîte pour la
nuit; 4) ahri; 5) quartier 0 •
Sensul regional de ((coşciug, sicriu, năsălie »este trăsătură specifică a limbii
romine in care poporul a aplicat numirea ce o dădea locuinţei propiu zise
sicriului considerat « locuinţă veşnică »6 • In limba romînă, din rădăcina
maghiară a cuvîntului sălaş, s-au format: sălăşel, a sălăşi, a sălăşlui, sălăşlu

CA.SKHOl'O

locaş

KMHKOM-.Y\'llHHK.t •••

al sftntului

şi

AWA\d

slăvitului

inţă şi sălăşluire.

TeI'menul, cu sensuri mai mult sau mai puţin schimbate a intrat în toate
limbile slave: bulgară - ca11am <( colibă de lemn », sirbo-croată - uta11am
<1 fermă, gospodărie ţărănească », rusă - IUa./Ultu 7 (( colibă », cehă - salas
<1 casă ţărănească » şi polonă - szalas « baracă ».
VASMER, REW, t. II, J:l. 240.
SADNIK und AITZETMOLLER, Handworterbuch, p. 'i2.
3 TIKTIN, RDW, t. III, p. 1355.
4 I. BOGDAN, nota 1, p. 274 consideră că H1K•HT1 pare a fi o greşeală în Ioc de H1MoHT•
6 AURELIAN SAUVAGEOT, Dictionnaire general francais-hongrois et hongroisfrancais, deuxieme partie, Budapesta, 1937, s. v.
8 Vezi S. C. M1NDRESCU, Elemente ungure~ti în limba romînă, Bucureşti, 1892,
p. 180.
7 VASMER, REW, t. III, p. 367 consideră că waAaw din limba rusă este element
turco-tătar; de aceeaşi părere este MLADENOV EmuMoAozwucKu pe~HuK, p. 567 care
consideră că caAaw din limba bulgară este turcism; Travnicek afirmă că termenul ceh
salaJ este de provenienţă maghiară Slo1mik jar.yka ceskt!ho, p. 1373; în limba romînă este
considerat tot de origine maghiară, TIKTIN, RDW, t. III, p. 1355.
1

2
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'1.iK4111 <clăcaş, locuinţă » provine din magh. lakds şi este folosit într-un
document de la începutul secolului al XVI-iea: Ad HM<1Mo M•cTo H AdKdW tl
rocne>ACTK.4-KH„. H Ad HM<1Mo c.iA.im H AdK.tlll <c să avem loc şi lăcaş la domnia
voastră ... şi să avem sălaş şi lăcaş» (1508-1509, Bogdan, Relaţii, d. 250,
p. 305-306). Faptul că într-un document anterior (cu patru decenii) găsim
verbul MKOKdTH, format din aceeaşi rădăcină cu substantivul, ln contextul:
no r A• ctl A4KoKdAH «pe unde au locuit» (1467-1470, S. Dragomir, Doc.
Sibiu, d. 1, p. 11) ni se pare o dovadă că termenul intrase în limbă şi atestarea
în document nu trebuie considerată ca o apariţie întimplătoare. De altfel
atit c.tMlll cit şi A4Kdlll trebuie să fi intrat în slavona noastră prin intermediul
limbii romine care îşi însuşise, în prealabil, termenii maghiari. Faptul că
Mardarie Cozianul, evident într-o perioadă mult mai tirzie, traduce o serie
de termeni slavi ca: 'l<HAHlllTf prin A"1.Kdlll (p. 141), KHTdlO (p. 117) şi 'l<HTMCTKtho
(p. t41) prin A.t\KtllCKt. sau c l\'l<HTM (p. 247) prin A i..KtlHTOPIO etc. sau K1'AKOj1'HÎ•
(p. 117), OGHT<IAH lllTf (p. 232), CI lfHÎf (p. 280) prin C'lt.A.t\IUtlHjH etc. dovedeşte
pe de-o parte că aceştia erau consideraţi romîneşti de vreme ce prin ei se traduc
cuvinte slave străine, iar pe de altă parte numeroasele derivate pledează în
favoarea vechimii lor ln limba romină.
':IM-kA după părerea noastră, în documentele slavo-romîne are şi sens
de locuinţă, casă nu numai de <c familia, populus, familie » ca ln textele slave
vechi 1 • Cuvintul este general slav şi provine din slav. corn. * cel'adb 2 • ln limbile
slave moderne de asemeni se referă la familie. Astfel: în bulgară - W!llRO:
1) copil, progenitură, 2) familie; în sirbo-croată - tte11aiJ «toţi membrii familiei»; în cehă - celddka, celed <c slugi, oameni de casă »; polonă - czeladi «slugi»
şi rusă - ttelll!Ob <c slugi ». Merită să fie reţinut faptul că în limba rusă veche,
alături de colectivul 'lMh\At. şi 'lMh\AHHt. se folosea şi derivatul 'IMA\),i..Hh\
0

„noMt.flleHue

01111

c11yzb" 3 .

ln cancelariile noastre 'IM-kA = 'IMh\A = 'ltMA se foloseşte foarte des
în documente de danie şi de întărire şi anume: în Ţara Rominească numai
cu referire la ţigani iar în Moldova atit cu referire la ţigani cit şi la tătari.
•;Exemple din subtipul muntean: H 1mT1m1 npHA.tA• rocnoACTKO-MH ••• H
f'lt\Hr.1H1 "T 'IM-kAH <c şi încă a adăogat domnia mea . . . şi ţigani trei sute de
sălaşe» (1392, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ. R., d. 10, p. 55); H n4Kt. M• 'lh\A4AH
WT 111\Hr.lHH ••• H AfCh\T 'IM-k),H WT liHCTPHl\.t\ ••• H î 'IM-kAH ((şi iarăşi patruzeci şi cinci de sălaşe de ţigani . . . şi zece sălaşe de la Bistriţa . . . şi zece
sălaşe» (1421, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ. R., d. 43, p. 129); raKo A4 HM tCT
•AH4 'ltMA t\Hr4HCKH <cca să le fie un sălaş de ţigani» (1483, P. P. Panaitescu,
Doc. Ţ. R., d. 146, p. 333).
Exemple din subtipul moldovean: 1) cu referire la ţigani: TPHAICh\TH H
t.\ftH,Y.. 'IM-k),i.. t\Hr.iHi. H AK.tH4AICh\(T) X'Hmi. T.lT.tpi. <ctreizeci şi unu de sălaşe
de ţigani şi douăsprezece bordeie de tătari» (1428, Cost. Doc. I, d. 71, p. 212)
AMH AK4 'IM.RIA 1\Hr.tHCKl\IX' <c am dat două sălaşe de ţigani» (1458,
I. Bogdan, Doc. Ştefan I, d. 6, p. 10).
2) cu referire la tătari H ).dAH tci\\H H.tttUMIS MOH4CTHpto •• A TdT4(P) HJ
HMh\ HK4H'ltl{K) H c·i.. GpdTO(.\\) CKOHi\\ H ci. tlCHMH 'IM-kAAIH H(X') ((şi am dat
mănăstirii noastre . . . nouă tătari anume I vanciuc şi cu fratele său, şi cu

te.""

1
2
3

MIKLOSICH, Lexicon, p. 1112.
VASMER, REW, t. III, p. 314'.
SREZNEVSKI, Mamepua11w, t. III, col. 1498.

144
https://biblioteca-digitala.ro

toate

sălaşele

lor 1> (1443, Cost. Doc. II, d. 39, p. 128);

1CMH ),dl\H H

"'""'A''°

(I am
dat şi am întărit . . . şi tătari anume Baciul cu sălaşul şi Coica cu sălaşul »
(1488, I. Bogdan, Doc. Ştefan I, d. 185, p. 342).
In slavona de la noi, probabil sub influenţa derivatului 'llAHtAhHHt
din limba rusă veche, ""'-kAi. desemnează şi « domiciliul, casa, locuinţa »
familiilor de ţigani şi tătari. Această ipoteză o bazăm pe următoarele argumente:
1. Din punct de vedere juridic, tătarii se aflau în aceeaşi situaţie de robi
ca şi ţiganii şi, in documentele moldoveneşti, termenul ""'"'Ah. se foloseşte
in egală măsură cu referire la ţigani sau tătari. In unele documente, în aceeaşi
formulă de întărire, se folosesc împreună X'H>Kd şi ""'"'A uneori tn acelaşi document şi alteori AKop·tt.. De pildă: A•cHtTlt. X'h.l>Ki- TdTdpCK1t.1(X') HJ HMHt MdMdH C1'

nOTIWkAHl\H ••• H 'l'd'l'dl}I Hd HM'k &d'llOI\ C1' '111\'kAllO H KoHKd C1'

CKOHMH

),-k'1'1\\H

H

ilA&dlUlt. C1'

A-kTA\H...

H

lftopHAOK.l

'llA-k(A)

H

IIITl.dHOKd

zece bordeie de tătari anume Mamai cu copiii săi şi Albaş cu
copiii ... şi sălaşul 1 lui Ciurilo şi sălaşul lui Ştefan» (1436, Cost. Doc. I., d.
155, p. 494); 01(.38'1\H fCMl\I nHt'l'lt. AKOl)H TJ'l'dp·i. H ),dl\H ICMlt.I H{1' 1\\0HdC'l'Hl}IKH
<c am luat cinci sălaşe de tătari şi le-am dat minăstirii 1> (1411, Cost. Doc. I,
d. 31, p. 92).
Din exemplele citate, reiese că {HmJ, AKOP şi 'IM-kA sînt sinonime, dar
xmK.i şi AKop nu exprimă noţiunea de « familie, neam » ci « casă, bordei,
curte ». Aşa dar 'IM-kA este cel care şi-a lărgit sensul devenind parţial
sinonim cu primele două cuvinte.
2. In toate documentele mai tirzii, incepind cu cele din secolul al XVI-lea,
scrise tn slavonă sau în limba romină, în formulele stereotipe de danie, întărire,
vînzare-cumpărare de ţigani, termenul consacrat este sălaş. De pildă: AKd
1,1M'k(A)

<c

lţHl'd(H)CKH CHi\dlUH ••• 'l'O'l'H AKd CHAd<IU >H ll,Hl'd(H)CKH ••• 'l'O'l'H ,\Kd C'h.l\dlUl IJ,Hl'd(H)CKH
două sălaşe de ţigani . . . aceste două sălaşe de ţigani . . . aceste două
sălaşe de ţigani» (1515, Cost., Doc., Bogdan, p. 367, copie în condica Asachi).

<c

Faptul că tn traducerile vechi care însoţesc documentele slave ""'*A este
redat totdeauna prin termenul rominesc sălaş constituie dovada că acesta
traducea cel mai fidel pe ""'*A· Dar sălaş nu exprimă raporturi de rudenie
ci «adăpost, locuinţă».
3. In vechile dicţionare romineşti la termenul sălaş se pune accentul pe
semnificaţia de locuinţă. Cihac, de pildă, (t. II, p. 524) traduce sălaş prin
<c habitation, logis, demeure, couchee, famille 1>; M. Gaster (Chrestomatie,
vol. II, p. 520, glosar) traduce « habitation, logis, tente, terre; Tiktin (RDW,
t. III, p. 1355) traduce: 1) « Herberge, Quartier », 2) (de ţigani) «Familie 1>
şi 3) (pop) « Sarg »; Laurian şi Massin tnregistrind diminutivul salasellu (p.515)
îl explică «habituncula, mica abitatione 1> şi 1) <c habitatio, domicilium, casa,
abitatione, domiciliu » şi 2) « hospitium, deversorium »; DLRM (p. 378) stabileşte următoarele sensuri: 1) adăpost, 2) construcţie rudimentară, 3) locuinţă,
casă, 4) aşezare omenească, cătun, sat, 5) mică aşezare de ţigani (nomazi)
şi 6) (reg.) coşciug, sicriu. Cu precizarea că pentru epoca de care ne ocupăm
nu este vorba de ţigani nomazi ci de ţigani robi (domneşti, boiereşti sau
mănăstireşti) care aveau un domiciliu stabil constatăm că prin sălaş, sinonimul
lui 'IM-kA se denumea o aşezare, o locuinţă cit de modestă, un bordei. De
altfel derivatele din limba ro mină: a sălăşlui, sălăşluinţă, sălăşluire n-au nici o
1 M. COSTĂCHESCU care a tradus consecvent pe q1A·k,i, prin să.laş în exemplul
citat li traduce prin familie iar în exemplul următor traduce ,1,Hop~ prin sălaş.

10 - c. 11
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contingenţă

cu noţiunea de familie ci sint legate de sensul de adăpost.
exclusă ipoteza că de la semnificaţia de locuinţă (a ţiganilor), sălaş
lărgit sensul şi să fi desemnat apoi pe ţigani nomazi şi aşezarea lor.

Nu poate fi
să-şi

fi

4. Intr-un document din anul 1392, Mircea cel Bătrin dăruieşte mănăs
tirii Cozia o stradă la Rimnic, formultnd astfel dania: H •mT• njlHAomHX'
rocn4'ACTKO MH Ol(AHl\OI( ""' Ph.IEHHu;k ""' wAT-k » şi încă am adăogat domnia
mea o uliţă (stradă la Rimnic pe Olt» (1392, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R.,
d.10, p. 55). După mai bine de opt decenii de la emiterea acestui document, Basarab cel Tînăr întăreşte mînăstirii Cozia, intre altele şi Ol(AHI'" wT
PHEHHK H TH. 'IM-kAH 3d l\Hf"'dHH ((uliţa (strada) din Rtmnic şi trei sute
cincizeci de sălaşe de ţigani» (1478, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 134,
p. 305). Aceste texte, după părerea noastră, trebuie interpretate în sensul
că se dăruiesc locuinţele, casele, bordeiele din uliţa (strada) respectivă
din Rîmnic deoarece o uliţă, dacă n-avea locuinţe cit de modeste, nu reprezenta nici o valoare şi nu putea constitui un bun material care să fie vrednic
de a figura într-un act de donaţie sau întărire. De altfel, in alte două documente (care se află numai in traducere romînească, în condica minăstirii Cozia)
scrie: «şi ţiganii de la uliţa din Rimnic, (1443, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R.,
d. 80, p. 202), «şi ţiganii după uliţa de la Rimnic » (1451, P. P. Panaitescu,
Doc. Ţ.R., d. 89, p. 224). Coroborînd aceste date putem presupune că ţiganii
erau dăruinţi împreună cu locuinţele, bordeiele de pe uliţa din Rimnic, deoarece
ţiganii robi trebuie să fi avut locuinţe stabile, cit de cit omeneşti pentru a putea
munci şi produce bunuri pentru stăpînii lor. De altfel, din alte documente
reiese clar că ţiganii şi tătarii robi erau vinduţi sau dăruiţi cu familia, cu
locuinţele şi cu anumite bunuri persoanele de care dispuneau cum se
vede din documentul prin care, printre altele, Alexandru voievod dă şi
întăreşte mînăstirii Pobrata: flllTf... H TjlH T4Tdjlh.I, "" HM-k li.sHKO H C"h.
•m-k(A)~ H n HM1H if{M) ff"'4' u ASMm.i n t1M-k(A)~ H n H1\lfHÎf(M) H illT•*.i(H)
c·h. 11M-k(A )~ H c·h. HMfHÎM\'h. (( şi încă (am dat). . . şi trei tătari anume Bai cu
cu sălaşul şi cu averea sa şi Dumşa cu sălaşul şi cu averea şi Ştefan
cu sălaşul şi cu averea» (1453, Cost. Doc. II, d. 121, p. 445).
Avînd in vedere condiţiile istorice de robie a ţiganilor şi tătarilor care
se vindeau sau se dăruiau împreună cu locuinţele şi bunurile lor, şi luind
în consideraţie legătura dintre istoria sensurilor unui cuvînt şi istoria lucrurilor
desemnate de el, ne putem explica de ce, în mod concret-istoric, înăuntrullimbii
cancelariilor noastre, t1fNk,J,t. şi-a lărgit sfera sensurilor devenind cvasi-sinonim
cu <( adăpost, locuinţă, casă, colibă ». indicînd locuinţa cu oameni cu tot.
De altfel, în legătură cu asimilarea împrumuturilor, R. A. Budagov a
subliniat faptul că (( cuvintele împrumutate nu rămîn pasive în limba în
care au pătruns. Dimpotrivă, rupîndu-se de solul <(natal » cuvintele încep să
se dezvolte în mediul celeilalte limbi, îndepărtîndu-se adesea de sensurile
lor iniţiale» 1 • O schimbare, întrucitva asemănătoare găsim şi în limba
sîrbă, însă cuvîntul o6umeA parcurge un drum invers deoarece de la locuinţă
a ajuns să desemneze «familie» (Karadzic, p. 429).
Izolat, într-un document din Moldova, apare A -k To K H 111 T f <(locuinţă de
vară; (văratic)», termenul este format din rădăcina cuvtntului general slav*llto
0

1

R. A. BUDAGOV, Introducere în

ştiinţa

limbii, Editura

1961, p. 141.
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ştiinţifică,

Bucureşti,

cu sufixul - HlUTf. Astfel: n.RITOf CIAO I" Af &i.11\0 A-k To K H lU T. H(X') CT"l101
<'al cincilea sat, unde a fost vechea lor locuinţă de vară (văratic)» (1437,
Cost. Doc. I, d. 159, p. 515). 1n secolul al Xiii-lea termenul era folosit
atit în documentele ruseşti 1 , cit şi în cele bulgăreşti, ca în exemplul:
C'h
A -k To K H w 1' H... C'l\ A -k To K H Ul T H
H 3H1"0KHWTH (( cu văratic ...
cu văratic şi iernatic» (înainte de 1277, I. Ivanov, EMzapcKu cmapuHU
p. 582-584); astăzi însă termenul este viu numai în limba bulgară JZemoBUUJe.
Casa, locuinţa, via şi moara au făcut parte din bunurile imobile deosebit
de importante pentru economia perioadei respective; cele mai multe din
cuvintele analizate prin care se exprimă aceste bunuri apar des în actele
interne de danie şi întărire ale cancelariilor munteană şi moldoveană şi
numai parţial în documentele de .relaţii deoarece aparţin unei terminologii
tehnice de cancelarie. Majoritatea lor sint de origine slavă, fac parte din
categoria cuvintelor general slave şi sînt comune ambelor cancelarii: {hJ)K"
reprezintă vechea influenţă germană asupra limbii slave iar c.tAdW şi MKdW
influenţa limbii maghiare primită prin filiera limbii romîne.
Deşi au un pronunţat caracter tehnic de cancelarie, termenii studiaţi
dovedesc bogăţia lexicului slavonei de la noi, la care se adaogă nMdT.1 şi
X'll"•"""" atestaţi numai în cronici. ln plus trebuie relevat faptul că un
cuvînt medio-bulgar cum este KOAH&d deşi nu apare decît într-un document
tîrziu WT Hll"OKS KMH&S, "" KMH&S (1538-1544, Dragomir, d. 62, p. 71)
trebuie considerat că a avut circulaţie în slavona noastră; dovada cea mai
evidentă o constituie prezenţa cuvintului colibă in limba romînă în care a
format şi derivatul colibaş.
Aspectul fonetic (în cazurile in care există anumiţi indici) este mediobulgar cum reiese la K'l\WT" (Kil\WTd). X'll"M, A-kTOKHWT• şi, într-un singlll'
caz sîrbesc: KSKlil. De altfel, lexicul la care ne referim are o evidentă bază
medio-bulgară care se reflectă şi în evoluţia semantică a unor cuvinte cum ar fi
o&HT-kAh şi X'lldA\ care se prezintă ca sinonime, ambele pierzind legătura cu
noţiunea de locuinţă şi desemnînd <' locaş de rugăciune, mînăstire » iar X'll"M
şi « patronul unei biserici » cu care sens a intrat şi în limba romînă.
Uneori găsim o cvasi-sinonimie ca între A°"'• {i.J)Kd, AKOll şi 111A-kAi..
Deşi există unele particularităţi inerente, în domeniul restrîns de care ne
ocupăm, nu se constată mari deosebiri între lexicul subtipului muntean şi al
celui moldovean sau al documentelor privitoare la relaţiile cu Braşovul şi Sibiul.
Astfel: a) unii termeni ca, de pildă, AOM şi AKOll sint comuni ambelor
cancelarii, fiind atestaţi şi în documentele de relaţii şi în cronici ;
b) alţi termeni cum sînt X'lldM şi 111A-kA sînt comuni ambelor cancelarii
dar nu apar în documentele de relaţii;
c) o altă categorie se limitează la cancelarie munteană: )KHAH WTf,
O&HT-k,'"• K"hlUTd (acesta din urmă ca şi KSKtil apare şi în documentele
privitoare la relaţii);
d) A-kToKHIUTI alţii se limitează la cancelaria moldoveană.
e) X'i.J""" se foloseşte în cancelaria moldoveană şi in documentele
munteneşti de relaţii.
f) ultima categorie o formează termenii CJAdW şi AdK.sm care în această
perioadă apar numai în documentele privitoare la relaţii.
1 SREZNEVSKI, MamepuaAbl, t. II, col. 78. Probabil că în limba rusă
veche
termenul apare la tipul slav cărturăresc al limbii ruse Ia baza căruia stă slava veche.

10*
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Din această bogăţie de
sălaş şi lăcaş. Trebuie lnsă

termeni în limba romînă au intrat numai hram,
precizat faptul că hram este împrumut cărtu
răresc spre deosebire de sălaş şi lăcaş care sînt împrumuturi populare. ln
limba romtnă s-au derivat: sălăşel, a sălăşi, a sălăşlui, sălăşluinţă şi sălăş
luire. Alături de lăcaş a apărut forma livrescă locaş pe care L. Şăineanu
o caracteriza pe drept alături de alte cuvinte «forme ibride ... atlt de af ecţionate
de unii scriitori moderni» 1 •
In toponimia noastră au rămas următoarele nume de locuri care amintesc
existenţa unor foste aşezări omeneşti denumite sălaş: Sălaşul lui Mihai,
Sălaşul

Sălaşul de Sus, Sălaşuri şi Valea Sălaşelor
Pentru cunoaşterea istoriei lexicului limbii romtne şi
lexicale, cercetarea relaţiilor lingvistice. romlno-slave

de Jos,

2

•

a diverselor straturi
trebuie intreprinsă
paralel cu aceea a relaţiilor romîno-maghiare şi slavo-maghiare. ln legătură
cu comunitatea de împrumuturi vrem să relevăm faptul că, din termenii
discutaţi, în limba maghiară au intrat trei şi anume: kutya pătruns din sîrbocroata kuta, ud11ar şi csdlad 3 •
2. cc Moarii. »

ln documentele slavo-romtne pentru a exprima noţiunea de « moară »
se folosesc trei termeni: mphHK, KO,.\IHHl\d şi Mi\Hll1'.
iKpi.HK provenit din slav. com. * z1>rno1111 « pistrinum, moară (de mlnă) 11 4
este un cuvint general slav care apare într-un singur document de
donaţie din Ţara Romînească prin care zece case de oameni dăruite mănăs
tirii Cozia sînt scutite de toate dările şi prestaţiile în afară de bir, oaste
şi lucrul morilor. Astfel: """ TWU\o &HP H KOHCKd H mpi.HK ,.\d
q11H&T .i
1111.i 1111mT.1 » şi numai birul şi oastea şi să lucreze la moară şi altele nimic»
(1408-1418), P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R. d. 29, p. 102). Contextul ne îndreptăţeşte să presupunem că, în condiţiile tehnicii epocii, lucrul la moară trebuie
să fi constituit una din obligaţiile grele dar importante pentru economia curţii
voievodale din care cauză este pus alături de bir şi de oaste şi, ca şi acestea,
este exceptat de la scutiri.
Deşi nu apare decît tn documentul citat, probabil pentrucă exprima o
tehnică perimată, termenul trebuie să fi circulat într-o perioadă anterioară
şi desigur că s-a păstrat şi mult mai tirziu deoarece Mardarie Cozianul inregistrînd cuvtntul mpi..HoK·" li traduce U\Od!'d, p·i.wH111\.i, nî.i-rp.t Mwp·irn ( p. 140 ).
Cuvintul s-a păstrat în toate limbile slave: rusă - :HdpHOB, polonă iarna, cehă - zerno11, bulgară - :>1eep1<a, sîrbă - :HCp6aTb.
li o A -k H H 1\ .i = K o A 1 H 11 1\ .t « moară de apă» 6 este expresie a unei
tehnici mai avansate ctnd apa se folosea tot mai mult ca forţă motrice;
folosirea cuvtntului este frecventă în documentele emise de cancelaria
Ţării Romîneşti. Termenul este un derivat al substantivului BoiJa şi face

c-..

1 LAZĂR ŞĂINEANU, lncercare asupra semasiologiei limbii romine, Bucureşti,
1887 P• 79.
1 Vezi Acad. IORGU IORDAN, Nume de locuri romîneşti în Republica Populard
Romină, Bucureşti, 1952, p. 216.
a Vezi KNIEZSA, A magyar nyelv szld." jo"e"enysza11ai, Budapesta, 1955, p. 298,
539 şi 120.
• VASMER, REW, t. I, p. 421 şi MIKLOSICH, Lexicon, p. 200.
1 MIKLOSIC, Lexicon, p. 71.
I
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parte numai din patrimoniul limbilor slave de sud: bulgară - Booe11uqa
- Boomuqa.
ln Ţara Rominească prima atestare este din anuJ 1385 şi precede cu aproximativ un sfert de veac unica atestare a lui ~pkHK: ncTKjl'k>KA.s"'··· H KCIA *"""""
l! liHcTpH•lH <c întăresc. . . şi moara de la Bistriţa» (1385, P. P. Panaitescu,
Doc. Ţ. R., d. 5, p. 39); ll'IHHHX' rccncACTKc MH AKt KOAfHHl~f H npHl\NKHX'
f"'OCRCIACTKO "'" W'IHHd liHMKd CKd H C'k KOAfHHlldMH (Cam făcut domnia mea
două mori şi am dăruit domnia mea ocina lui Bilă toată şi cu morile »
(1489, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ. R., d. 174, p. 384). In afară de actele
interne emise de cancelaria Ţării Romineşti KOAfHHlld apare şi în alte două
documente de donaţie către mînăstirea Jiistriţa şi anume - primul din anul
1428, emis în Bratislava de cancelaria lui Sigismund şi al doilea din anul
1444, emis de cancelaria lui Ioan Corvin prin care se confirmă privilegiul
împăratului Sigismund: H KOA'""'l' H wp-kcH.„ H i\HK.tA• " KO),fHHIJ,t„. H
c-kHoKOCH H c KC'AfHHlldMH « şi mori şi nuci ... şi livezi şi mori ... şi cositul
finului şi cu mori» (1444, P. P. Pana:itescu. Doc. Ţ.R., d. 81, p. 204-205).
ln documentele moldoveneşti deşi foarte des se dăruiesc şi se întăresc
mori, KOA'""''" constituie o excepţie, unicul exemplu fiind: AK-k KoA-kHHU,H H
.K. ""3'(H <c două mori şi două vii» (1407, Cost. Doc. I, d. 19, p. 53)
Intr-un document bulgăresc din anul 1277 se tntllnesc paralel termenii
>Kp'kHKhl şi KOAIHHlld dar predomină mp'kHKhl: Ck mp(kH'k)KdMH.„ CI\ mpa.HKdMH .••
ca. KOA *"(Hu,.t)MH„. """ KOA-kHHU.h\ nccT.tKHTH cu morile ... cu morile ... cu
morile ... sau să-şi aşeze moară» (1277, Ivanov, EMzapcKu cmapu11u, d. 3, p.
584-586). Folosirea celor doi termeni s-ar putea să fi fost determinată numai
de motive de expresivitate dar nu poate fi exclusă nici ipoteza ca aceasta
să fie ln legătură cu tehnica morăritului şi cu dorinţa de a se preciza tn act
la ce fel de mori se referă dania.
MMIH'k «moară» constituie o particularitate lexicală a documentelor
moldoveneşti ln care a intrat, probabil, prin filieră poloneză. Cunoscut majorităţii limbilor slave, Mi\HH'k este considerat ca împrumut din germ. vechi mulîn
sau din lat. mulinum 1.
Prima atestare este din anul 1408, cam la un an şi jumătate după apariţia
izolată a cuvintului KCIAIHHlld şi apare în documente de danie şi întăriri sau
scutiri de lucru la moară. De pildă: A""" ttM"kl •• H c-.. Mi\HHOM'h. mTo "" Kp'kHHllH
<cam dat. . . şi cu moara care este la flntină » (1408, Cost., Doc. I, d 21,
p. 61); Adi\H fCA\H •• H H.tmH nHToMi.tH "'"""" THm wT GtPfllKcrc Tpi.r.t » am
dat . . . şi propriile noastre mori de asemeni în tlrgul Siretului» (1488, I.
Bogdan, Doc. Ştefan I, d. 184, p. 333); HH "" Ali\H(H) A" "' pc&-kn HH ""
rcpc(A) <c nici la moară să nu lucreze 2, nici la cetate» (1444, Cost. Doc. II,
d. 56, p. 207); d&H HI rcHHi\H 1'Cl1'H i\IOAH„. HH "" rcpoA HH "" '"""" (Cca să
nu mine pe acei oameni ... nici la cetate, nici la mori » (1479, I. Bogdan,
Doc. Ştefan I, d. 126, p.231). Ultimele două citate dovedesc că munca la
moară trebuie să fi fost grea şi probabil că prin "'""" în Moldova se
desemnau şi morile de mină fără a se preciza tehnica folosită în morărit.
Deşi în cadrul slavonei de la noi am întllnit trei termeni, totuşi frecvent
se folosesc numai doi şi anume: KO),IHHIJd în Ţara Romînească şi l\li\HH în Moldova.

slrbo-croată

V ASMER, REW, t. li, p. 142.
Cu unele excepţii, ca de pildă d. 134, voi. II, Coslăchescu
munca la moară era grea, a tradus prin verbul ~a robi~.
1

2

că

ţinînd

seama de faptul
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KOAINHIJd aparţine

lexicului sud-slav iar A\AHH1l aparţine celui apusean. Cu
excepţia limbii bulgare, ultimul termen este cunoscut tuturor limbilor slave:
rusă - MllUH, polonă - mlyn, cehă - mlyn şi sirbo-croată - M.11UH, de unde
a intrat şi in limba maghiară - malom 1 .Nici unul din aceşti termeni n-a
intrat in limba romtnă.
3. „Vie''

Pentru a exprima noţiunea de vie în cadrul slavonei noastre s-au folosit
doi termeni: KH HOl"'PdA „ şi A03HU = A03d.
GnHorp.iA·i. se intîlneşte atît în documentele moldoveneşti - în care
este predominant - cit şi in cele munteneşti - în care apare concurat de
"osn1t - şi chiar in documentele privitoare la relaţiile Ţării Romineşti cu Sibiul.
Exemple din documentele cancelariei moldoveneşti: 1cMi.t Adl\H T01\\0tl
MOH.lCTHjllKH M-kCTO r(At) AIOGH'l'll COGI CO,:\~TH R.HHOrpd{A) (( am dat acestei
mănăstiri locul unde îi place să-şi sădească via» (1409, Const., Doc. I, d. 23,
p. 69); H llPOAdAd... IAHoy' $.tA'ltl H .K. $1p1'd"(H) R.HHOl"'PdAd Hd X'P1l"OKCK41\"
roptl, no KllWf lloy'TIHCKlllX' KHHOrpdAWKh....

H npOAdAH ••. WT CKOHX'

npdKh.IX' KHHO·

rpdAWK IAHtl *"""tl H AKd ••l)TdAH KHHOl"'l)dAd (( şi

a vîndut ... o falce şi două
fertale de vie în dealul Hirlăului din sus de viile Putnei ... şi au vindut ...
din adevăratele lor vii o falce şi două fertale de vie» (1499, I. Bogdan, Doc.
Ştefan li, d. 81, p. 153).
Exemple din documentele cancelariei munteneşti: npHAO>KH >Kl ••• KOMdT •.•
n c„ KHHor11.iA·i.1 «a dăruit (adăogat). . . o bucată. . . şi cu viile» (1388,
P. P. Panaitescu, Doc. Ţ. R., d.8., p. 48); A" GtlA•T s.i p.ii>oT.iHîto KHHorpdAWA\
.\\OHdCTHPtl <c să fie pentru lucrarea viilor mînăstirii » (1482, P. P. Panaitescu,
Doc. Ţ.R„ d. 142, p. 322).
Exemple din documentele privitoare la relaţii: 'llMO .&,.tTH MHX'HIKH K1lWTI
n KHHOl"'\l.lAH <c vom da casele şi viile lui Mihnea» (c. 1494, S. Dragomir, Doc.
Sibiu, d. 12, p. 22).
lntîlnit şi în monumentele de limbă slavă veche 2, KHHorpdA"" este un
împrumut din gotic. weinagards 3 şi a devenit un cuvînt general slav 4 • Forma
din limba rusă care prezintă procese fonetice sud slave este considerată ca
o influenţă a tipului cărturăresc la baza căruia stă slava veche.
'1.osn" <c vie» se întîlneşte frecvent în documentele munteneşti şi rar, în
cele moldoveneşti.
Documente din Ţara Rominească: H A03°ÎI no TOH>KAI CTl)dHH •.• H "0311
Ttl>KA• npn"o>Krntl wT "'tln.iH st!),tl « şi vie pe aceeaşi parte ... şi vie tot acolo
dăruită de jupan Budu » (1388, P. P. Panaitescu, Doc. Ţ.R., d. 8, p. 48); ,1,.i
"'" Ctl1' •.• HAH A03"îd """ HHO LIJTO ""60 •.• KO;l,-kHHl~d HAH "03"îd (I să le fie ...
fie vii, fie orice altceva. . . moara sau viile » (1458, P. P. Panaitescu, Doc.
Ţ.R., d. 97, p. 239).
Documente din Moldova: H AK-k KO),-kHH ·~~ H .K. 1\03ÎH « şi două mori
şi două vii» (1407, Cost. Doc. I, d. 19, p. 53); H '11\lfC "o3î1 Hd A-kNi. «şi
peste vie la deal» (1438, D. P. Bogdan, Acte mold., d. 4, p. 27).
1 Vezi I.
KNIEZSA, A magyar nyelv szlav jovevenysza1Jai, Budapesta, 1955,
p. 325-326.
2 SADNIK und AITZETMDLLER, Handwiirterbuch, p. 151.
a VASMER, REW, t. I, p. 102.
.
4 Menţionăm că în limbile cehă şi bulgară se păstrează numai ca termeni arhaici.
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La subtipul muntean termenii KHHorp.t,:\ şi A03Î• sînt atestaţi pentru
prima oară în acelaşi document din anul 1388. 1n documentele bulgăreşti
ale aceleiaşi epoci găsim o situaţie similară: coexistenţa ambilor termeni
în acelaşi document. De pildă: HHK"i.t H A03°id A\OHdCTHjlCKdd CW.T.:. """ KHHOrpdAH « ogoarele şi viile sînt ale mînăstirii. . . sau viile » (1378, Ivanov,
EoMapcKu cmapu11u, d. 6, p. 597-598). Acelaşi paralelism, pe care îl găsim şi
în Cronica lui Manasses, constituie o dovadă în plus că slavona din Ţara
Romînească este strîns legată de medio-bulgară.
A03Hlf şi A03d «butuc de viţă, viţă » apar şi în textele slave vechi 1,
sînt formaţi din rădăcina indoeuropeană *log 2 şi se păstrează în majoritatea limbilor slave moderne: rusă - Jl03a, polonă - loza, sîrbă - 1io3a, 1103je
şi JlOJHutţa şi bulgară - 11ow, Jl03e şi 110311utţa.
In limba romînă au intrat: lo(a)ză, lozie şi lozniţă (cu variantele fonetice
loşniţă şi lojniţă) iar pe teritoriul limbii romîne s-a format diminutivul lozioară.
In DLRM (p.465) se afirmă că lozie provine din ucrain. loza dar judecind după
trăsăturile sale fonetice lozie din limba romînă se explică mai uşor din slav
vechi ,,o3Hlf 3 • 1n ceea ce priveşte lozniţă care, in aceeaşi măsură ar fi
putut să fie împrumutat din ucraineană sau din bulgară, luînd în consideraţie faptul că este regionalism (Mold. şi Trans.) şi că sensul corespunde celui
din limba ucraineană, ni se pare mai plauzibilă provenienţa ucraineană.
Din cuvîntul loază, în toponimia ţării noastre se păstrează următoarele
nume de locuri: V alea Lozanei, Lozia, Lozinca, Lozna, Lozna Mare, Lozna
Pleş, LozoM, LozOPiţa 4 •
In legătură cu comunitatea de împrumuturi vrem să relevăm faptul că
deşi cuvîntul lloznice nu este înregistrat în Fjalor i gjuhes shqipe el apare în
Dizionario albanese-italiano de A. Leotti şi a lăsat urme în toponimia
albaneză. A. M. Selişcev C11aBRHcKoe 11ace11e11ue B A116a11uu, p. 148 atrage
atenţia că localităţile Loznik, Lozhnik şi Lozani îşi au originea în cuvîntul
slav A03d.
Din analiza acestor termeni se desprind următoarele concluzii: 1) că
lexicul textelor slavo-romîne care este strins legat de lexicul medio-bulgar
se prezintă bogat şi variat; 2) în limba romînă au intrat puţini din aceşti
termeni; 3) în limba romînă pentru a exprima aceste noţiuni nu găsim
sinonime latino-slave sau maghiaro-slave. Cu excepţia lui sălaş şi lăcaş, în
acest compartiment restrins la care ne-am referit se folosesc termeni de origine
latină: casă, domiciliu, locuinţă, ()ie şi moară. Elementul lexical latin formează temelia iar cel slav şi maghiar o contribuţie fără mare importanţă.
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K H3YlIEHHIO JIEKCHKH CJIABfilIO-PYMhIHCKHX I'PAMOT
(Pe310Me)
ABTop o6~aer TepMHHbI, ynoTpe6ID1eMI.Ie B cnaeHHo-pyMbIHCKHX rpaM.oTax XIV li XV BB. li qacrll<mO B xpoHllKax AJUI nepeAa'1:ll cne;zyroI.QHX noHHTHă:
1) «AOM, >KHJIHI.Qe»; 2) «MeJILH~a»; 3) «BHHorpaA». AnaJIH3 AaHHbIX TepMllHOB
npHBOAHT K CJie)zylOI.QHM 3aKJIIOQeHHHM: 1) JieKCHKa CJiaBHHo-pyMbIHCKHX TeKCTOB
6oraTa li pa3H006pa3Ha, QTO MO:>KHO Ha6JllOAaTb Ha npHMepe HeCKOJlbKHX CHHOHllMHQeCJ<HX pffAOB; 2) ll3 :noă 6oraToă TepMHHOJIOrllll JIHIIIL ue6oJILIIIaH qacTh
TepMHHOB BOIIIJla B PYMhIHCKHH H3bIK, KOTOpbIH HCilOJlb3YeT B AaHHOH o6nacrn
CJIOBa JiaTHHCKOro npOHCXO:>KAeHHH.
ECJm: o6paTHTLCH K ITOATllilaM CJiaBHHo-pyMbIHCKoă peAaKQHll, TO MOH<Ho
Ha6moAaTL cne)zylOI.Qee: PHA TepMHHOB HBJUleTCfl 061.QHM AIDI eanawc1<oă H
MOJI,D;aBCKOH K~eJIHpllll: AOM, AKop, XPM\, llM-k).; ueK0Topb1e ynoTpe6JIHIOTCH
JllllIJb HMH npeHMyw:ecreeHHO B BaJiaIIICKOH KaHUeJIHpmi:: K'hlUTd, O&HT-kA„,
KOAfHHU,.t, i\03Hlf, a Apyme -

B MOJIAaBCKOH KaHueJIHpmi::

X"hlm.i,

AMHH, KHHN"P•'A-
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CONTRIBUTIONS

A L'ETUDE DU LEXIQUE DES DOCUMENTS
SLAVO-ROUMAINS

( Resume)
L'auteur discute Ies termes employes dans Ies documents slavo-roumains
au XIV et xve siecles, et partiellement dans Ies chroniques, exprimant Ies
notions de: 1) <( maison, habitation »; 2) (( moulin » et 3) <( vigne ». De l'analyse de ces termes il detache Ies conclusions suiventes: 1) dans ce domaine
restreint aussi, le lexique des textes slavo-roumains est riche et varie, et
2) tres peu de mots de cette riche terminologie ont penetre dans la langue
roumaine, laquelle pour exprimer ces notions, emploie des termes d'origine
latine.
En rapport avec Ies sous-types de la redaction slavo-roumaine, on releve
certains diff erences en dehors des termes communs aux chanceleries valaque
et moldave, comme par exemple AOA\1 ARop, X'PdM, •ut.-kA certains se limitent
ou predominent dans la chancelerie valaque: K1t.UITd, o&HT-kt.lll, KOA•HHt\d,
AO.SHH tandis que d'autres, comme par exemple: x11.1~.i, MAHH, RHHOrpdA se
limitent ou predominent dans la chancelerie moldave.
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TERMENI DE ORIGINE POLONĂ ÎN DOCUMENTELE
SLAVO-MOLDOVENEŞTI

I. 1388-1617 *)
MIHAI MITU

In evul mediu slavona 1 a fost limba diplomatică,

oficială şi de cult a celor
multe dintre statele slave, iar dintre cele neslave, a ţărilor romine şi
statului lituan 2 • ln funcţie de teritoriul şi limba poporului respectiv ea a căpă
tat caractere specifice care au determinat împărţirea în aşa numitele « redacţii».
ln slavistica actuală se vorbeşte de o slavonă de redacţie bulgară, sirbo-croată,
moravă, ucraineană, rusă, romină, după cum această limbă - la origine
veche slavă sau slavă bisericească - a fost folosită ca limbă oficială şi de
cult în unul sau altul din statele feudale 3 • Aceste caractere specifice sînt
determinate de faptul că slava veche, cu fondul său lexical şi formulele de tip
bisericesc, incepind să fie întrebuinţată ca limbă de cancelarie, nu mai corespundea necesităţilor impuse de relaţiile politice şi sociale - mult mai complexe
şi variate - , pe care urma să le exprime. Nu se putea vorbi intr-un limbaj
religios despre vinzări şi cumpărări de păminturi şi sate, darea în stăpinire sau
m~i

*) Autorul ţine să aducă mulţumiri tovarăşilor conC. I. C. Chiţimia şi conf. Gh.
Mihăilă, pentru îndrumări şi sfaturi, precum şi pentru substanţialele propuneri de
îmbunătăţire făcute cu prilejul recenzării lucrării în manuscris.
1 Termenul «slavonă* provine din slavistica franceză: le slavon (cf. A. VAILLANT,

Manuel du 11ieux sla11e, I., Paris, 19t.8, p. 13). ln ultimul timp se foloseşte şi termenul

•slavă

cărturărească• (KHHll<HOCJJaBHHCKHHI, ca fiind mai potrivit pentru o limbă
care «a deservit şi alte genuri decît ce e religioase• (cf. GH. MIHĂILĂ, ln legătură
cu alcătuirea unui dicţionar al sla11onei din Ţările Romîne, SCL, X, 1959, nr. 3, p. 4 74,
nota 4).
2 Slavona a fost folosită şi în cancelariile regilor maghiari, dar numai în relaţiile
politice externe (cu ţări slave, cu ţările romîneşti). Trebuie adăugat de asemenea că în
relaţiile politico-diplomatice Intre ţările slave ~ cele neslave era folosită şi latina.
3 Rolul limbii slave vechi ca limbă literară (culturală) comună a slavilor meridionali,
răsăriteni şi în parte, apuseni a fost obiectul unor comunicări prezentate la al IV-iea
Congres al Slavi~tilor de la Moscova (1958): J. KURZ, Cirke11neslo11ansky jazyk jako mezinarodni kulturni (literarni) jazyk Slo11anst11a, în Ceskoslovenske prednasky pro IV. Mezinarodni sjezd slavistu v Moskve, Praga, 1958, p. 13-35; L. ANDREICIN, PoA11ma Ha
ttepK08HO-CJlll/JRHCKUJI eJUK 3a u3zpa:HCOaHemo Ha Că8peMeHUJI 6uzapcKUJI KHU:HC08eH e3UK, în
« EaMapcKu e3UK», VIII, 1958, nr. 4-5, p. 309-320. Problema a fost reluată de
N. I. TOLSTOI in articolul K e<mpocy o iJpeeHecJ11l811HcKoM 113&1Ke KaK o6UJeM ,1umepamypHoM
JIJblKe IQ:JICHblX u eocmottHblX CJIQBJIH în «BonpOCbl H3bIK03HaHHH», 1961, nr. 1, p. 52-66.

scrisă
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confirmarea proprietăţii asupra unor bunuri, privilegii acordate negustorilor
sau feudalilor, clauzele diferitelor tratate şi solii, etc. Termenii pentru
exprimarea acestor realităţi şi situaţii sînt luaţi din limba vie a poporului
sau împrumutaţi (mai ales pentru relaţiile externe) din alte limbi de mare circulaţie atunci, în special latină şi germană. De aceea lexicul actelor slavone
provenite din cancelariile monarhilor sau nobililor slavi sau ale voievozilor
şi boierilor din ţările romîne este mult mai bogat, mai variat decit lexicul
textelor religioase. ln celelalte compartimente ale limbii, fonetică, morfologie
şi chiar sintaxă, influenţa limbii vorbite este de asemenea evidentă.
Pe de altă parte, relaţiile externe intre diferitele state feudale slave şi
neslave au determinat existenţa în actele cancelariei unui stat a numeroase
elemente provenite din cancelaria slavonă a altor state, atît din punct de vedere
lingvistic (fonetică, vocabular, gramatică), cit şi diplomatic (conţinutul şi.
succesiunea diferitelor formule diplomatice, peceţile, etc.) şi grafic. ln
felul acesta stratul extern al actelor de cancelarie conţine o varietate mult
mai mare de fenomene decît stratul intern. Cercetătorii acestor acte au găsit
şi găsesc în ele un bogat izvor de date şi informaţii cu privire la vechile tipuri
de limbă şi paleografie slavă: veche rusă, veche cehă, veche polonă, veche ucraineană, veche sîrbo-croată, veche bulgară şi «veche slavo-romină »1 • Documentele slavone ale statelor feudale constituie un material preţios pentru
studierea condiţiilor generale de apariţie a limbilor literare slave in evul mediu,
a influenţelor reciproce dintre ele şi pentru periodizarea istoriei lor.
Limba documentelor provenite din cancelariile feudale ale statelor
nord-slave, vecine cu Moldova. Prin poziţia sa geografică, prin legăturile
politico-diplomatice, economice şi culturale, statul feudal al Moldovei a fost
supus, la puţin timp după întemeierea sa, influenţei culturii popoarelor
înconjurătoare, în special a slavilor răsăriteni şi apuseni 2 •
In limba documentelor slavone ale cancelariilor moldoveneşti această
influenţă este prezentă încă de la primele începuturi (a doua jumătate a sec.
XIV-iea) şi continuă în cursul secolelor următoare, plnă la jumătatea sec. al
XVII-iea, cind în cancelariile ţărilor romine slavona este înlocuită cu limba
romînă.

lnainte însă de a examina stadiul cercetărilor asupra limbii documentelor
slavone provenite din Moldova, se cuvine să amintim măcar pe scurt lucrările
1
Termenul « veche slavo·romînă & este echivalentul termenului « ApeBHepyMhIHCKoCJiaBHHCKHH», folosit în slavistica sovietică pentru determinarea limbii slavone de pe
teritoriul Ţărilor Romîne în sec. XIV-XVII şi care, împreună cu vechea sîrbo-croatll.
şi vechea bulgară, intră in aria de cultură greco-slavă, cf.Bcmpocw c/la6RHCK020 RJNK03HaHUR
Ha IV Me:31CiJyHapoiJHoM cae1iJe cAatJUC1110B în «Bonpoc&I H3blK03HaHHH>>, 1958, VIII, no. 1.
2
Ca dată a întemeerii Moldovei ca stat este socotit anul 1359 iar primul document
în slavonă pe care-l cunoaştem datează din 1388, deci în primii 30 de ani de existenţă
ai statului feudal moldovenesc nu avem vreun izvor scris care să ateste legăturile Moldovei
cu statele feudale înconjurătoare prin intermediul slavonei. Dar apropierea populaţiei
autohtone moldoveneşti de popoarele slave înconjurătoare (ruşi, ucraineni, etc.) a dus la
influente reciproce in limbă, folclor, obiceiuri, care datează dinainte de izvoarele istorice
scrise. Cr. de pildă P. CARAMAN, Obrz~d kol~dowania u Slowian i Rumunow, Studium
porownawcze, Krakow, 1933, VllI + 630 p. (Obiceiul colindului la Slavi şi la Romîni, studiu
comparativ. Lucrările Comisiei Etnografice a Acad. Polone de Ştiinţe, nr. 14). ln izvoare
bizantine (Acta patriarhatus, an. 1395) Moldova era numită nu numai M11upo~).cqL::t ci
şi Pwcro[3:t..11xL11 (dur.ă cum Ţara Romînească era numită Ouyypo[3:t..11xL11), iar Ştefan cel
Maree numit [3~e:[3oil11~ xc.cl :xu.&1brr1J~ Tiji; Pwcrcre;~:A11zl11~ (el C. JIRECEK «Sla1>ische Chroniken
der Moldau », recenzia lucrării lui I. Bogdan, "Vechile cronice moldo1>eneşti ptnă la Urechia,
in «A. SI. Phil.», Berlin, XV, 1893, p. 85).
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referitoare la limba slavonă a cancelariilor statelor slave şi neslave de nord
-0u care ţara Moldovei a avut strînse legături, nu numai pentru a ilustra
marele interes al cercetărilor pentru acest fenomen complex şi contradictoriu, dar şi pentru faptul că multe din aceste lucrări se referă - şi
nici nu se putea altfel - la fenomene de limbă existente în documentele
moldoveneşti 1.

Primul loc îl ocupă fără îndoială monumentala lucrare lexicografică a
lui /. I. SreznePski, Mamepua/lbl 0/lR CJI08apR ope811epyccKOlO R3blKa no
nucbMeHHblM naMRmHuKaM 2 , care şi astăzi este un instrument indispensabil
al oricărui cercetător al limbii ruse vechi. Dicţionarul lui Sreznevski conţine
multe exemple din documentele slavo-moldoveneşti, unii termeni fiind ilustraţi
exclusiv cu citate din aceste documente.
Limba documentelor cancelariilor feudale ruseşti a fost analizată într-un
şir de studii succesive de A. Ş ahmatoP (aşa numitele <c gram ote» din Tver şi
N ovgorod în Jfcc11eooBa11uR o .R3blKe HoBzopoocKux zpaMOm XIII- XIV B. 3 ; din
regiunea fluviului Dvina, in JfccJZeOoBaHuR o OBUHcKux zpaMomax XV B. 4
precum şi cele din regiunea Pskov 11 ) şi de A. Sobolevski (acte provenite din reg.
Poloţk, Vitebsk, Novgorod, Pskov 8 ). Tot A. Sobolevski în ale sale <c Lecţii
de istorie a limbii ruse » 7 se referă şi la limba documentelor slavo-moldoveneşti.
In ediţia din 1891 a lucrării sale, printre regiunile unde s-au scris documente
de redacţie rusă amintea, pentru a doua jumătate a sec. al XIV-lea, grupul
moldovenesc (a cărui limbă are un amestec de elemente ruse de sud) 8 • Cercetările mai noi merg pe linia analizei unui număr mai mare de acte vechi ruse,
însă pe compartimente ale limbii, ca de pildă lucrările lui V. I. Borkovski
asupra sintaxei acestor acte 9 • Referiri la fenomene de limbă existente in
documentele moldoveneşti conţine şi lucrarea prof. L. A. Bulahovski <c Problema
1 Cum Ţara Moldovei se afla la răscrucea dintre două mari grupuri de influenţe slave,
de nord şi de sud, ar fi fost indicat să amintim - pentru a căpăta o imagine de ansamblu
a acestor influenţe - şi lucrările referitoare la limba documentelor provenite din cancelariile
feudale slave de sud (bulgară şi sîrbă) şi din Ţara Romînească sau Transilvania (Sibiu,
Braşov). Aceasta ar depăşi însă cu mult cadrul propus lucrării noastre. Nu se poate vorbi
de o influenţă cdrturărească directd a cancelariilor statelor slave de sud asupra limbii
documentelor slavo-moldoveneşti (deoarece nu au existat nici legături politico-diplomatice
directe). O asemenea influenţă s-a exercitat prin intermediul cancelariei Ţării Romîneşti,
în care slavona avea o redacţie medio-bulgară şi medio-sîrbă preponderentă. Elementele
de influenţă sud-slavă în limba documentelor slavo-romîne au fost studiate de S. B.
BERNSTEIN în Pa31>1CKaNU11 8 o6AaCmU 60112apcKoil ucmopu'lecKou oua11eKmoAOzuu, tom I,
HJ1>1K 8allllutCKUX zpaMOm XIV-XV 8eKo8, Moscova, 1948, 370 p.
8 Voi. I-III şi ,IJ;onoJIHeHJUl:, Petersburg 1893-1912, reeditat Moscova, 1958.
8 In Hcc11eoo8aHU11 no pyccKOMY 11J1>1Ky AKa0. HayK, Petersburg, tom. I, 1886.
' Idem, tom II, 1903.
6 ln HOPHG,
tom. III, 1912, p. 346-350.
6 GM011eHCKo-noA014Kuu Z08op 8 XIII-XIV 88. în P<l>B, Varşovia, XV, 1886, p. 7-24.
Cincizeci de ani mai tîrziu, limba actelor ruse din Poloţk a constituit obiectul unei
lucrări ample şi documentate a slavistului norvegian CHR. S. STANG: Die altrussische
Urkundensprache der Stadt Polozk, Oslo, I. Kommisjon hos Jacob Dybwad, 1939 (Skrifter
utgitt av det Norske videnskaps-akademi i Oslo, II. Hist.-Filo. klasse, 1938, no. 9),
149 p. Interesantă e aici lista de polonisme (cca 75) de la pag. 132-136 (capitolul
« Die Polonismen ~), unele existente şi în documentele slavo-moldoveneşti.
7 Petersburg, ed. I, 1888, ed. II, 1891; Moscova, ed. III, 1903, ed. IV, 1907.
8 In legătură cu lucrarea lui A. Sobolevski vezi mai pe larg în Documente romîneşti
în limba slavă din. mdndstirile muntelui Athos, Bucureşti, 1937, introducere, p. 14-15.
9 O CUHmaKrnU'leCKUX llBAeHUllX H08zopoocKux zpaMOm XIII-XIV 8., YlleHhle aarmcKH
JlpoCJ13llcK. roc. ue,11;. HHCT., Bblll. IV, Iaroslavl, 1944; GuHmaKcuc opeBHepyccKux zpaMOm.
Ilpocmoe npeoJto:HCeHue, Lvov, 1949; GuHmaKCUC ope8HepyccKUX zpa.+iom. G11o:HCHOe npeo11o:HCeHue,
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originii limbii ucrainene» 1 • Un mare interes a trezit printre cercetători descoperirea în primii ani de după război a unor documente novgorodone scrise
pe coajă de mesteacăn, provenind din veacurile XI-XVI. O primă parte
(în număr de 25) au fost analizate din punct de vedere paleografic şi lingvistic
într-o lucrare colectivă a Institutului de Lingvistică a Academiei de Ştiinţe
a U.R.S.S. 2 şi un număr mai mare (împreună cu cele descoperite ulterior,
106) de către slavistul polonez W. Kuraszkiewicz 3 • Printre ultimele lucrări
atrage atenţia studiul lui V. M. Taman care examinează lexicul de origine
polonă în monumente de limbă rusă ale veacului al XVI-iea, în cea mai mare
parte din «scrisorile lui Ivan cel Groaznic» 4 • Lexicul vechilor documente
ale cancelariilor ruseşti a constituit obiectul unor comunicări din cadrul celui
de-al IV-iea Congres al Slaviştilor de la Moscova (1958).
Materialul oferit de actele ce aparţin cancelariilor vest-ruse a fost folosit
pe larg şi de E. F. Karski în cunoscuta lucrare Ee11:ipycbl. H3blK 6e11opyccKozoHapoiJa, apărută la Varşovia intre 1905-1912 6 •
Tot din aria de influenţă vest-rusă fac parte actele provenite din cancelaria Marelui Cnezat al Lituaniei. Particularităţile de origine rusă, bielorusă,
ucraineană şi polonă (în fonetică şi morfologie) ale actelor slavo-lituane au fost
analizate prima dată de M. Rudzinska în referatul ţinut la al doilea Congres
al Slaviştilor de la Varşovia 6 • Independent de aceasta, pe baza unorcercetări
personale îndelungate în arhive ruse şi polone, norvegianul Christian Schweigaard Stang publică un an mai tîrziu, în 1935, lucrarea Limba de cancelarie
vest-rusă a marelui principat al Lituaniei 7 care prezintă interes pentru noi,
înainte de toate, datorită subcapitolului Cancelaria moldovenească ( Die moldauische Kanzlei, p. 7-8); aici autorul are în vedere acte moldoveneşti dintre
anii 1388-1463, (cercetate de el în Archiwum Gl6wne din Varşovia şi
Muzeul Czartoryski din Cracovia sau publicate în cunoscutele colecţii AKmbl

Moscova, 1958, 188 p. În această ultimă lucrare prepoziţiile a6w (p. 65, 164), u:>1e, u:>1ee
(p. 136-138) u:>1e6w (p. 165) sînt considerate polonisme. Sintaxa veche rusă este mult
studiată deal trei în ultimul timp: M. A. SOKOLOVA în ChepKu no R3WKY OeAo6blX naMRmHUK06 XVI 6eKa, Leningrad, 1957, 192 p. acordă sintaxei primul loc cu 107 pag.
(p. 11--118), apoi morfologia (cu 46 pag.) şi fonetica (cu 22 pag).
1 numaHHR noxo:>1eOeHHR yKpaiHCbKoi Mo6u, Kiev, 1956.
2
lloAeolparfiu11ecKuu u 11uHl6Ucmu11ecKuil aHaAU3 H06lopoOcKux 6epecmRHblX lpaMom, Moscova, 1955.
3 Gramoty nowogrodzkie na brzozowej skorze, Varşovia, 1957, 105 p.; v. aici o bogată
literatură a subiectului (p. 90-92) şi glosarul (p. 94-105).
4
llo:10HU3Mbl B RJblKe pyccKux naMRmHUKOB XVI BeKa, în ChepKu ucmopuu RJblKa, MaA
JleHHHrpa.r1cHoro YHHB., 1960, Y'leHbie 3anHCHH, N2 267, Bbm. 52, p. 98-124 (cap.«IlocJiaHHH
l1BaHa rpo3HOrO li) .
6 Voi. I, Fonetica, 1905; voi. II, p. 1, Morfologia, 1911; voi. II, p. 2, Sintaxa.
1912; lucrarea a fost reeditată în două volume, la Moscova, în 1955.
6 Charakterystyka jrzyka urzrdowego Wielkiego Ksirstwa Litewskiego (Caracteristica
limbii oficiale a Marelui Principat Lituanian), în Ksifga referatow sekcja I. Jrzykoznawstwo.
II Mirdzynarodowy Zjazd Slawist6w, Varşovia, 1934, p. 100-10'•· Lucrarea semnalează

existente şi în actele slavo-moldoveneşti.
Die westrussische Kanzleisprache des Grossfiirstentums Litauen, Oslo, I. Kommisjon
hos Jacob Dybwad, 1935 (Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps Akademi I Oslo II Hist.Filo. Klasse, 1935, no. 2), 166 p. + 5 pi. Lucrarea a fost semnalată de B. UNBEGAUN în
Revue des etudes slaves, XV, 1935, p. 266-26? şi recenzată de JAN STANKIEWICZ
în Balticoslavica, Wilno, t. II, 1936, p. 374-398 şi de W. KURASZKIEWICZ în Rocznik
Slawistyczny, 1937, t. XIII, p. 39-58.
unele

trăsături
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3anaoHOu Poccuu şi Akta grodzkie i ziemskie, cărora le semnalează particularităţile de limbă sud-ucrainene:
pi. în -cir~ ş. a., ilustrîndu-le cu

confuzia intre i.i şi H, Uţ(I in loc de 'IT(I, loc.
numeroase exemple; din acte moldoveneşti
scrise pe teritoriu slav (Volinia de Nord, Brest, Doini-Targ, la 1400, 1411)
autorul semnalează forme ca 'IHHHMi.i, fCl\\i.I, Mnirn 1 şi conchide că limba de
cancelarie «moldo-rusă » (pe lingă influenţa slavă bisericească) era o formă
a limbii maloruse (ucrainene - n.n.), elementul malorus avind adesea in întregime trăsături radical sudice 2 •
Din cuprinsul lucrării (care analizează limba documentelor lituane
dintre 1360-1627) mai sînt de reţinut referirile la fonetica şi morfologia
a două documente provenite din cancelaria slavă a lui Kazimierz J agiellonczyk:
primul către Ilie Voievod, la 1442 (notat K3), al doilea, nedatat, către Mihail
Logofătul (notat K17) 3 • Capitolul «Vocabular» este aproape în întregime
consacrat polonismelor, propunîndu-se următoarea clasificare: a) cuvinte
vechi-slave sau cu sens din v. sl. care s-au păstrat în polonă şi rusa -vestică,
de tipul pol. r~ce, brus. py11e, ucr. py11i. b) cuvinte împrumutate din polonă
şi încetăţenite în graiul bielorus al păturii conducătoare, de tipul noAl\l(r,
pol. podlug. c) cîteva polonisme izolate, caracteristice numai anumitor pisari,
de tipul fCTh.fcMo, pol. jestesmy (p. 142). Sînt enumerate peste 100 de
polonisme prezente în actele provenite din cancelariile regale 4 şi aproape
50 de polonisme din statutul lituan de la 1588. Lucrarea este prevăzută cu
un glosar de cca 450 de termeni (p. 147-162), în mare parte juridico-administrativi 5 • Cu privire la polonisme în general, C. Stang arată că <c în condiţiile
pătrunderii limbii şi culturii polone în păturile sus puse lituane, limba de cancelarie devine foarte bogată în polonisme », incit se poate admite existenţa unei
« limbi polone cu fonetică şi gramatică rusă » 6 •
In recenzia asupra cărţii lui C. Stang, W. Kuraszkiewicz subliniază importanţa acestei lucrări pentru dialectologia vest-rusă şi mai ales bielorusă şi
insistă asupra celor două mari perioade in dezvoltarea limbii slavone a
cancelariei lituane: a) de la jumătatea v. XIV pînă la 1480, cînd limba şi grafia
documentelor nu sînt încă pe deplin normalizate, prezentind diferenţe clare
de la un document la altul şi chiar în cadrul aceleiaşi cancelarii şi b) după
1480, pină la jumătatea v. XVII cind treptat limba şi grafia documentelor
lituane se normalizează sub influenţa polonă 7 , polonizarea fiind mai activă
în domeniul lexicului 8 • W. Kuraszkiewicz merge însă mai departe: în scopul

.•

1
Sînt de fapt polonisme: pol. czynimy, jesmy (jestesmy), lepiej.
z Die moldauisch russische Kanzleisprache war eine (von Ksl. beeinflusste) kleinrussische Sprachform, das kleinrussische Element hatte oft ein ganz radikales siidliches
Geprăge; in einigen-zum Teii in Wolynien-geschriebenen Urkunden, kommt ein milderes
weniger ausgefrăgtes klr. zum Vorschein (p. 8).
3 p. 30, 32-3?, 40-45, 48-49; din K1? bogat în polonisme, autorul citează
numeroase exemple: K4HIJAHjlS, jl.91qox, HHawHxi.., Bi:pHw, MHAhl, 4llla, COHM•, AHCTS, 34KOHOBH, n•HOBI,
qAoHvix, OAHHoiţi..~T•t ş. a., dintre care multe apar şi în documentele slavo-moldoveneşti.
4 J. STANKIEWICZ (op. cit., p. 398) pune la îndoială calitatea de polonism a
43 de termeni din lucrarea lui Stang, parte din aceştia~ putînd fi tot atît de bine de origine
bielorusă ».
5
Aproape ?O dintre aceştia sînt prezenţi în documentele slavo-moldoveneşti.
8 c• Mit dem Eindringen polnischer Sprache und Kultur in die hohere Schicht in
Litauen wird die Amtssprache immer reicher an Polonismen, bis man zuletzt hăufig fast
ein Polnisch mit russischer Phonetik und Grammatik findet » (p. 121, subl. n.).
7 W. KURASZKIEWICZ, op. cit., p. 42-43.
6 Concluzia aceasta reiese şi din fragmentul mai sus citat şi merită atenţie dată fiind
analogia ei cu situaţia din documentele slavo-moldoveneşti (v. mai jos)·.
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stabilirii teritoriului de origine a pisarilor, face o trecere in revistă a caracteristicilor limbii actelor provenite din cancelaria moldovenească şi a vechiului
cnezat al Haliciului (pe care le include în aria graiurilor sud-ucrainene) ln
comparaţie cu caracteristicile limbii documentelor voliniene şi bieloruse (incluse
în aria graiurilor nord-ucrainene şi bieloruse). Ca trăsături ale limbii şi
grafiei actelor moldoveneşti, Kuraszkiewicz aminteşte amestecul intre
Şi kl, înlocuirea lui i\ CU H , redarea lui e prin -k:, H, IO (HdpO)K-k:Hkld, IUHCTi.,
r1lotuK1K1'), o redat prin li• s, grafia Ki.i, ri.i, amestecul lui i.i şi H; in morfologie: Dat. sing. al subst. mase. in -v şi -oKli (cT'*""V -cTt.$dHOKH), la Nom.
pl. amestecul de terminaţii -H, -i.i şi oKe; terminaţia verbală la pers. l,
pi. prezent: in -Mn, ·MO şi polonismul -Mi.I.
O serie de acte de cancelarie din aria de influenţă ucraineană au fost
publicate in 1928 de V. Rozov in YKpaiHcbKi zpaMOmu. To.M nepiuuu, XIV
6. i nepiua noA06UHa XV 6 1 . Lucrarea cuprinde textele a 95 de acte
« galiţiano-voliniene » dintre anii 1341-1459, din care 29 provin din cancelariile regale ale lui Kiejstut (no. 1), Kazimierz Wielki (no. 2, 9), Wladyslaw
JagieUo (no. 19, 29, 32, 39, 42, 47, 66-68), Swidrigailo (no. 54, 55, 65,
69, 70, 74-76, 78, 80-82, 84-86) şi Witold (no. 59, 61) şi 66 din partea
diferiţilor cneji, staroşti şi nobili ucraineni şi poloni. Pentru noi prezintă interes
în special actele nr. 19 (1386), 42 (1411), 66-68 (1433), 87 (1454) şi 92
(1458) adresate către voievozi şi boieri moldoveni. Ediţia lui V. Rozov a
fost folosită în acelaşi an de Vasil Demianciuk, care examinează particularităţile morfologice ale textelor în lucrarea MopţftoAoziR y1<paiHCbKUX i!pa.Mum
XJV-zo i neprao~ no!l06UHU XV-w 6t°KY 2 •
Ceea ce nu apare la Rozov şi în parte numai a încercat Demianciuk
constituie obiectul lucrărilor lui W. Kuraszkiewicz: Gramoty halicko-wolynskie
XI V - X V w. Studium f ilologiczne 3 • şi Gramoty halicko-wolynskie, XI V - X V

„,

1
ICTopH<1Ho-4>inoJiorit1HHH Bi.ru1in YKp. AKll.ll. HayK, 35ipHHK Ho. 63. TiaMHTKH i CTy,nii
iCTopii yxpaiHchKoi MOBH, Kiev 176 + 75 +IX pag. Textele nu au un comentariu
filologico-lingvistic ci numai scurte informaţii de natură istorică şi paleografică. Lucrarea
conţine însă un glosar de cca. 1200 cuvinte (pe 75 pagini). Este un glosar complet,
cuprinzînd întregul lexic al textelor publicate. In preambul (p. 1) autorul arată
că ~la cuvintele neatestate sau neexplicate în dicţionarul lui Sreznevski se dă şi sensul
însotit de fragmente din text, considerate absolut necesare pentru înţelegerea lor».
Unele cuvinte sînt însoţite de corespondentele lor polone: acestea sînt •fie împrumuturi
din polonă, fie termeni administrativi-juridici, identici cu cei din limba rusă, fie cuvinte
ruseşti intrate în limba polonă». Din glosar nu se poate însă stabili cu precizie care anume
cuvinte aparţin uneia sau alteia din categoriile de mai sus. Numai în citeva cazuri: ~•HIJAHP~.
&oHroa~. HJorai:q1u~w1."1·, Rozov adaugă « oT nom.cK. » (din polonă); de cele mai multe
ori însă numai « n » (polon), « cT.-non. » (veche polonă) sau « cp. non ... » (comp.
pol.). Din lucrare lipseşte glosarul de nume proprii şi geografice, care a rămas numai
în inten~ia autorului. Lipsurile acestea nu pot induce în eroare pe cititorul atent şi cu
spirit de discernămlnt, lucrarea lui Rozov rămînînd un exemplu de editare a textelor
vechi de cancelarie.
1
3an11cK11 l1crnp11t1Ho-4>inonor11t1Horo Biw:tiny YKp. Al<M. HayK, KH. XVI (1928),
Kiev, p. 73-109. Autorul consideră pronumele demonstrativ ToH-i. (din documentele
no. 20 şi 50) ca o contaminaţie a ucr. Ton, nH cu pol. ten, sau o continuare a vechii
formaţii ta+ n-i. (p. 87), atestă formele Rwiro, Rw1, awH, cA4BHÎM6 ca polonisme (p. 88
şi 98); formele de pers. II I sing. prezent de tipul H.n. npHCAliw•, npHro,i,H, fără terminaţia
T~, sub influenţă polonă (ultima poate şi prin simpla cădere a titlei (p. 104). Pentru
pers. I pi. înregistrează cele trei terminaţii caracteristice: M-i.-, -Mo, -M-..., fără a Ie da
însă originea (p. 103); -M-... este clar de origine polonă.
8 In Byzantinosla11ica, Praga, IV/2 (1932), p. 335-364. Aici despre legătura reciprocă
dintre diferitele acte, despre modul şi locul în care au fost scrise, despre pisari şi originea
lor, etc.
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w. Studium jt:.zykowe 1 . ln această ultimă lucrare, Kuraszkiewicz analizează
fonetica şi vocabularul actelor publicate de V. Rozov şi a altor şase acte cărora
le publică textul, aducînd o serie de completări analizei morfologice incepută
de V. Demianciuk. La pag. 130-132 există o listă de aproape 300 de cuvinte
<1 împrumutate direct din polonă sau formate după model polon », listă care
aduce importante corective glosarului lui Rozov; tot aici există şi glosarul
de nume proprii şi geografice care lipsea în ediţia lui Rozov. Cea mai importantă realizare a lucrării o constituie împărţirea actelor analizate în <1 galiţiene »
(corespunzătoare dialectelor sud-ucrainene) şi <1 voliniene » (corespunzătoare
dialectelor nord-ucrainene), după particularităţile lor fonetice şi morfologice.
ln «studiul filologic » ca şi în introducerea la « studiul lingvistic », autorul
dă o înaltă apreciere actelor de cancelarie ale diferitelor redacţii medio-slave,
relevind importanţa lor pentru istoria şi dialectologia limbilor slave 2 •
Limba documentelor slavo-moldoveneşti. In statele feudale ale Moldovei
şi Ţării Romineşti slavona a fost limba oficială şi de cult cel puţin de la intemeerea lor (jumătatea sec. al XIV-lea) pînă la jumătatea sec. al XVII-lea,
cind e înlocuită cu limba romînă. 1n corespondenţa şi actele particulare (zapise,
contracte) limba romînă este prezentă încă de pe la 1525; însă în cancelaria
domnească, ceva mai conservatoare, întrebuinţarea slavonei se prelungeşte
pînă în jurul anilor 1655-1660, după această dată toate hrisoavele şi uricele
atît în Moldova cit şi în Ţara Romînească fiind scrise în limba romînă 3 •
Actele slavone ale cancelariei feudale moldoveneşti au fost obiectul cercetării multor invăţaţi romini şi străini, care în cea mai mare parte au subliniat
caracterul complex şi multilateral al influenţelor exercitate asupra limbii
în care au fost scrise. Astăzi problema caracterului limbii textelor slavoromîne poate fi considerată, în linii generale, rezolvată în sensul formulării
tezei cu privire la tipul slavo-romîn de limbă şi paleografie slavă (cu cele trei
subtipuri: moldovenesc, muntenesc şi transilvănean) la baza căruia stă redacţia
medio-bulgară a limbii slave bisericeşti'· Această caracterizare priveşte însă
toate textele slavo-romine, adică nu numai actele de cancelarie ci şi cronicile,
inscripţiile, vieţile sfinţilor, cărţile populare şi de învăţătură, într-un cu vint
întreaga literatură laică şi religioasă, scrisă în slavonă pe teritoriul ţărilor
1

Krak6w, 1934., 173 pag.
,
V. şi recenzia lui T. LEHR-SPLAWINSKI asupra lucrării lui W. Kuraszkiewicz
in • Nowa Ksiqika •, Varşovia, II, 1935, caietul 8, p. 408-409. Importanţa actelor
cancelariilor medievale slave a fost subliniată în repetate rînduri de mai toţi cercetătorii
acestora, printre care însuşi V. ROZOV, în 3Hat1eHue ipaMOm XIV u XV 66. OA.FI ucmopuu
Ma11opyccKozo .RJblKa (YmfB. H3BeCTHH K11:eacKoro ymrnepcttTeTa, LVII, 1907, no. 5) şi Hcc11eiJ06a11ue .RJblKa 10:»eHopyccKuX lf1aMom XIV u nep6ou noAOBUHbl XV B., idem. III, 10, 12/1913;
cf. şi N. DURNOVO, B6eOeHue B ucmopuu pyccKozo .RJblKa 'laCmb, I. Hcmo11HuKu, Brno, 1927,
p. 64, iar în ultimul timp de L. A. BULAHOVSKI, llumawm noxoo:HCeHH.fl yKpaiHCbKOi MOBU,
Kiev, 1956, La noi de I. Bogdan, P. P. Panaitescu şi alţii (v. mai jos).
a Cf. Viaţa feudală in Ţara Romînească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti,
Edit. Ştiinţifică, 1957, capit. Cultura feudală, scris de P. P. PANAITESCU, p. 513. Merit~
atenţie noua interpretare, materialist-istorică, dată de autor cauzelor înlocuirii slavonei,
în cancelariile ţărilor romîne, cu limba romlnă: aceasta nu constituie meritul bisericii «eare
a introdus limba romînă cea din urmă, sub influenţa curentului general ... Această schimbare se datoreşte unei lărgiri a ?ercului oa!Ilenilor cu ~tiinţă de c~rte ~.' I~noi:ne!1 provoc~t
de •o creştere a puterii economice a anumitor strat~r1 soc1a~e: oraşenu ŞI bo1er1mea noua?
tot mai strîns legată de oraşe~ (p. 513-515). V. ş1 recenzia semnată de A. BALOTĂ ş1
D. SIMONESCU în « Kwartalnik historyczny~, LXVI, 1959, no. 4, p. 1241-1245.
t Cf.
P. P. PANAITESCU, Manuscrisele slave din biblioteca Academiei R.P.R.,
voi. I, Edit. Acad. R.P.R., 1959, Indroducere. Limba şi paleografia, pag. X-XI.
2

11 -
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romîne sau pe alt teritoriu de către pisari de origine rom1nă. Spre deosebire de
toate acestea, documentele slavo-romine şi, in parte şi cronicile, care exprimă
un conţinut laic, corespunzător realităţilor politico-sociale interne şi relaţiilor
externe ale statelor feudale romineşti, sînt in bună măsură lipsite de formele
limbii slave bisericeşti, prezentind o serie de infiltraţii şi influenţe ale limbilor
slave vii: medio-bulgară şi medio-sirbă (mai ales in Ţara Rominească),
rusă vestică (în special ucraineană), polonă şi chiar cehă (în Moldova) 1 • In
afară de aceasta, slavona era o limbă moartă, o limbă a scrisului; cei ce
o scriau, fiind în majoritate vorbitori de limba romină şi adresîndu-se unui
mediu rominesc, strecoară (mai ales în actele interne) o mulţime de rominisme,
nu numai lexicale ci şi morfologice şi chiar întorsături de frază romîneşti,
fără a mai vorbi de numeroase elemente de onomastică şi toponomastică
romînească (din ce în ce mai numeroase, incepînd din a doua jumătate a
sec. XV) 2 •
Trebuie spus însă că în cursul celor 130 de ani de studiere a limbii textelor
slavo-romîne, unii cercetători, aflindu-se in faţa unui fenomen atit de complex
şi contradictoriu şi neţinlnd seama suficient de realitatea social-istorică,
nu au ştiut totdeauna să caracterizeze just această limbă: unii au mers numai
pînă la jumătatea drumului, referindu-se doar la anumite compartimente
ale limbii sau la una sau alta dintre influenţe, alţii au ajuns pină la aserţiuni
de natură naţionalistă. Deabia in ultimul timp, mai ales in noile condiţii
istorice ale ţării noastre, ţinlndu-se seama de realizările şi lipsurile trecute în
acest domeniu, s-a început o cercetare sistematică, atotcuprinzătoare şi
o analiză ştiinţifică, din punct de vedere istoric, diplomatic, paleografic şi
lingvistic, a actelor provenite din cancelariile feudale ale ţărilor romine.
In cele ce urmează vom face o sumară schiţă a istoriei cercetărilor asupra
limbii documentelor cancelariilor feudale romineşti, ln special a celei moldoveneşti, oprindu-ne mai cu seamă asupra referirilor la elementele lexicale polone
care fac obiectul cercetării de faţă 3 •
Intre 1758-1764 apărea la Vilna cunoscutul « Codex Diplomaticus Regni
Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae », care cuprindea în voi. I şi rezumatul
în latină a cltorva documente slavone moldoveneşti. Editorul codexului.
Mateusz Dogiel, arăta că aceste documente sînt scrise în limba valahă ( !)
şi că, negăsind la arhivele din Cracovia niciun cunoscător al acestei limbi pentru
1 Nu este exclusă influenţa reciproc inversă: de elemente medio-bulgare şi mediosirbe în Moldova şi de elemente slave-răsăritene şi chiar polone în Ţara Romînească,
dar aceasta nu e nici pe departe dominantă şie prezentă sporadic, fie numai într-un anumit
gen de documente, fie numai în anumite compartimente ale limbii.
1 CC. D. P. BOGDAN, Caracterul limbii teztelor sla110-romîne, Bucureşti, 19~6. E drept
că slavona era cunoscută şi chiar vorbită nu numai de clerici şi pisari, formaţi în şcolile
de slavonie mănăstireşti şi domneşti, ci chiar şi de unii voievozi, boieri sau negustori,
exponenţi ai clasei stăplnitoare (cf. Viaţa feudală . .. p. 506-507), aceasta dovedeşte cit
de puternică era influenţa slavonismului în viaţa politică, culturală şi religioasă a ţărilor
romine în v. XIV-XVII.
3 In studiul documentelor slavo-romîne distingem mai multe categorii de lucrări:
a) ediţii de documente de interes pur istoric, cuprinzind textul şi cel mult traducerea
în altă limbă (latină, romină o, polonă) sau în transcripţie polonă, uneori numai în rezumat~
b) ediţii de documente cu comentariu istoric şi uneori şi lingvistic (de la un document plnă
la mari codice, pe epoci); c) colecţii de traduceri în romlneşte, fără textul original (aşa
numitele surete); d) studii istorice independente care folosesc materialul oferit de documente, e) studii diplomatico-paleografice independente, f) studii lingvistice independente, g)
glosare (ca parte componentă a ediţiilor sau independente), care pot fi: 1) de elemente
slave, 2) de elemente romîneşti, 3) de nume proprii şi geografice.
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a le copia, a fost nevoit să le amintească in colecţia sa numai sub forma unei
liste rezumative in limba latină 1 .
La 3 ianuarie 1783, Ioan Anastasie Manowarda, casierul oraşului Lvov,
alcătuieşte la Zolkiew aşa numitul Index Zolkieviensis, un inventar de documente vechi din arhiva principilor Radziwill, care cuprinde intre altele şi
rezumatul documentelor mitropoliei din Suceava, pe care le luase cu el mitropolitul Dosoftei in fuga sa din ţară, în 1693 2 •
După cum vedem, primele momente din istoria cercetării documentelor
slavo-moldoveneşti nu depăşesc stadiul descriptiv, rezumativ şi nu prezintă
dectt o valoare strict informativă, istorică. Singura referire la limba documentel01' - şi cea mai veche dealtfel -, cea a lui Dogiel, este greşită şi se datoreşte
unei confuzii.
Prima încercare de studiere şi comentare mai aprofundată a documentelor
slavo-romîne din punct de vedere istoric şi lingvistic o datorăm învăţatului
rus I urii lvanovici Venelin care, după o călătorie prin Ţările Romîne şi Bulgaria
în 1830-1831, publică in 1840 la Petersburg B11axo-6::J/uapC1<ue u11u OaKoCAaBRHCKue zpaMon1w 3 • Sînt cuprinse aici 66 de documente, marea majoritate din Ţara Romînească, 4 din cancelaria lui Sigismund, regele Ungariei
şi Cehiei către voevozii munteni (no. 6-9 din anii 1418-1420) şi numai 4
documente moldoveneşti (no. 10, de la Alexandru cel Bun, 1420; no. 30 de
la Alexandru Lăpuşneanu, 1559; no. 40 de la Petru Şchiopul, 1584; no. 62
de la Vasile Lupu, 1641), toate cu caracter intern. Textele sînt însoţite de
comentariu istoric şi lingvistic (o serie de etimologii, în special pentru cuvinte
neslave şi rominisme). Deşi le include pe toate sub denumirea comună de
«valaho-bulgare sau daco-slave », autorul le deosebeşte din punct de vedere
al limbii: <c Diferenţa dintre actele Valahiei şi cele ale Moldovei este diferenţa
dintre două graiuri slave. Actele valahe sînt scrise in graiul obişnuit bulgar
(«Ha 60112apcKOM o6blKHOBEHHOM Hapettuu»); actele moldoveneşti, in limba rusă
de sud («Ha 113blKe 10:H<:Ho-pyccKUM»). Este adevărat că uneori pătrund in
actele moldoveneşti unele bulgarisme in exprimare sau in ortografie; totuşi
fără a ţine seama de aceasta, limba este intru totul rusă ( « H3b1K 60 Bce,1t
pyccKUU »)

f,.

1 « Litterae homagiales PaJatinorum Moldaviae scriptae sunt lingua 1Jalachica, cuius
neminem gnarum Cracoviae, cum in tabulario reipublica instrumentorum originalium
exemplaria conficerem, reperire potui: inde est, quod illarum summarium tantum ex regesto,
quod in codem tabulari o exstat, descriptum hic subjungitun. (DOG IEL, Codexdiplomaticus ... ,
voi. I, 1758, Vilnae, p. 597). Asupra acestei greşeli a lui Dogiel au atras atenţia E. KALUZNIACKI în Dokumenta m-0ldawskie i multanskie, p. 199; V. A. ULIANIŢKI în Mamef'Ua/lbl •• • , introd. p. IV, H. BRDSKE, Die russischen
und polnischen Elemente des
Rumiinischen, p. 58 şi alţii. (V. mai jos descrierea bibliografică completă a acestor lucrări).
1 Acest index a fost publicat de G. POPOVICI în revista «Candela», III (1884),
şi IV (1885). Vezi în legătură cu aceasta şi IOAN BOGDAN, Documentele lui Ştefan cel Mare,
voi. I, Bucureşti, 1913, p. 90-91, precum şi D. P. BOGDAN, Diplomatica sla1Jo-romînă,
Bucureşti, Edit. Acad. R.P.R., 1956, p. 47 (extras din Documente privind istoria Romîniei,
Introducere, voi. li).
8 Co6paHHb1e H 061.HCHCHHble lOpHeM BeHeJIHHb1M, C. IleTep6ypr, B THnorpa<t>uu l1MDeparopCJ<oil PoccuAc1<0A Al<a.n;eMHH, 1840, 359 pag. Lucrarea fusese terminată cu 8 ani ln urmă,..
imediat după încheierea călătoriei, după cum o dovedeşte data de la sflrşitul introducerii:
« 1 O decembrie 1832 ».
4 I. VENELIN, op. cit., p. 319. Spre exemplificare Venelin reproduce ln continuare
un lung fragment dintr-un act intern de la Alexandru II al Moldovei din 27 oct. 1451.
Desigur că nu putem fi de acord cu terminologia folosită de Venelin şi nici cu caracterizarea
mult prea generală pe care o face textelor slavo-romîne. Este totuşi un merit al său

11•
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In 1848, P. Biliarski 1 remarcă în documentele slavo-romîne, publicate
de Venelin, absenţa oricăror norme ortografice, fapt care le face astfel receptive faţă de cele mai diferite influenţe («Cmuxu»), insistind asupra calificativului de amalgam lingvistico-grafic de nuanţă ruso-sîrbo-bulgară al actelor 2 •
După Venelin, pînă în anii optzeci ai veacului al XIX-iea nu mai aflăm
vreo publicaţie străină de documente slavo-rornîne care să fie însoţită de comentarii filologice sau lingvistice mai serioase. In multe cazuri chiar simpla
lor reproducere lasă de dorit din punct de vedere tehnico-grafic. Printre cei
care au publicat sau au comentat documente slavo-moldoveneşti în această
perioadă sînt (in ordine cronologică): D. Zubrzycki 3 , V. Aprilov 4 , I. Nadejdin, N. Murzakievici 6 , I. F. Golovaţki 6 E. Kaluzniacki 7 • A. Jablofaptul că a sesizat deosebirea fundamentalii dintre limba documentelor muntene şi cea a
documentelor moldoveneşti. Dacă ar fi avut posibilitatea să cunoască mai multe documente
moldoveneşti, ln special externe, fără îndoială că le-ar fi dat o caracterizare mai potrivită şi mai completă. Pentru aprecieri cu privire la Venelin vezi şi P. BESONOV, Jurii
IPanoPici Venelin, schiţă biografică, în )l{MHII, 1882, iunie, p. 171; S. B. BERNSTEIN,
Pa3blCKaHu11 8 0611acmu 60/ll. ucm. 0ua11. I, 1948, p. 23-24; D. P. BOGDAN. Textele
slallo-romîne în lumina cercetărilor ruseşti, III, Studii de limbă şi ortografie, în Analele
Romino-Sovietice, Istorie, Bucureşti, 1957, no. 3-4, p. 63-96.
1
P. BILIARSKI Cydi.6w, tţepKoBHOlo JIJblKa. HcmopuKo-fftu11011ozuwcKue ucc11edo8aHu11,
CII6., 1848, p. 254-258.
2 După părerea lui Biliarski, aceasta se datorează în parte şi lui Venelin însuşi
care a rusificat uneori grafia textelor in aşa fel incite greu de stabilit ce anume aparţinea
originalului (cf. op. cit., p 258, în notă).
3 Kronika miasta Lwowa, Lvov, 1844, pp. 75-77, 96-97, 101, 109, 113, 115. Aici
semnalează privilegii acordate de voevozii moldoveni negustorilor din Lvov între anii
1408-1463, aflate în arhiva oraşului. ln afară de B. P. Hasdeu (v. mai jos) aceste
documente au atras atenţia şi altor istorici ai vremii ca BEDA DUDI K ( Die ArchiPe in
Konigr. Galizien und Lodomerien •.. , Viena 1867, p. 132-133), A. KOCIUBINSKI
Om'4em o JaH11mu11X Clla6JIHCKUMU Hape'4UJIMU, 3anHcKH Hosopocc. YHHBepcHTeTa, Odesa,
1876, t. XVII p. 22-23). Cf. E. KALUZNIACKI, Dokumenta ... p. 195. Pentru
aceasta şi unele din informaţiile următoare vezi şi S. B. BERNSTEIN, PaJblCKaHu11 .. . ,
p. 24-26.
4 EoMapcKue zpaMomw, Odesa, 1845 (la p. 109 un act moldovenesc din 1699 de Ia
Ion Antioh Cantemir, «cneaz al Moldovei»).
6 În 3anucKu OdeccKozo 06UJecm8a ucmopuu u dpeBHocmeu
poccuucKux, III (1853)
şi

V (1863).
8
TpaMomw yzpos11axuucKue u Mo11daBcKue (XV-XVI BB.), docmasMHY H. cP. I'ollOBatţKUM,
în Jlemonucb JaH11muu Apxeo!pa!fiu'4ecKou KoMuccuu 1865=1866, Bhm. IV, CII6., 1868, II,
MaTepHaJihI, p. 3-17. Publică 6 acte: primul muntenesc, de la Mircea cel Bătrîn către
lioveni (1410), celelalte moldoveneşti $de danie şi întăritură t, dintre anii 1464-1534. ln

note dă o serie de explicaţii lingvistice cu privire la maghiarisme şi romînisme, precum şi
informaţii asupra domnitorilor şi localităţilor (Petru Rareş e numit odată PaJieWJ.,
a doua oară Pawem.!). Asupra acestor acte atrăsese atenţia tot Golovaţki în llaM11mHUKu
dun110MamU'4ecKOZO u cyde6HO-de110BOZO Jl3blKa pyccKOZO B dpeBHBM I'a11U1ţKo-B11aduMupcKOM KHJI•
:xcecmse u B 611u:XCHblX pyccKux 0611acm11x B XIV-XV cmo11emuJ1X, Lvov, 1867.
7 Dokumenta moldawskie i multanskie z archiwum miasta Lwowa, în Akta grodzkie
i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyfzskiego we
Lwowie, tom. VII, Lvov, 1878, p. 195-252. Cuprinde 14 documente slavo-romîne din care
trei munteneşti (no. I, III, V) şi 11 moldoveneşti (8 în slavonă, cele mai multe, privilegii către lioveni: no. II, 1407; IV, 1434; VI şi VII, 1456, VIII, 1460; IX, 1463; X, aprox.
1504-1517; XI, 1522, toate integral, cu traducere în polonă şi numeroase note, bogate
în informaţii istorice, paleoitrafice şi lingvistice; 3 în limba polonă: no. XII, 1579, no. XIII,
1661 şi no. XIV, 1665). Unele din acestea fuseseră publicate la noi, înainte de Kalu:i-

niacki, de către B. P. Hasdeu (v. mai jos). Asupra lor atrăsese atenţia, după Zubrzycki
Dudik şi Kociubinski, tot E. Kaluzniacki în OoJop c11aB11HopyccKux naM11mHUKOB Jl3blKa u
nucbMa, Haxod11141uxc11 B apxusax u 6u611uomeKax llb806CKUX, Kiev, 1877. De asemenea tot
lui îi datorăm includ~rea unor documente slavo-romîne în cunoscuta colecţie a lui
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nowski 1 , F. Belous 2 , V. A. Ulianiţki 3 , V. Kocianovski 4 • Dintre toate aceste
lucrări de un anumit interes, nu numai istoric, ci şi lingvistic sînt numai
cele ale lui Kaluzniacki, Ulianiţki şi, în parte, Golovaţki 6 .
Intre timp documentele slavo-romîne, sub aspect istoric şi lingvistic
încep să intereseze şi pe cercetătorii romîni. ln ţara noastră istoria cercetărilor
asupra documentelor slavo-moldoveneşti începe cu B. P. Hasdeu, care în
ArchiM istorică a Romîniei. Colecţiune critică de documente asupra trecutului
romîn 6 , publică între altele şi o serie de documente moldoveneşti 7 • Pînă la
1900 actele cancelariilor ţărilor romîne sînt aproape exclusiv obiectul cercetărilor istorice s.
EUDOXIU HURMUZAKI, Documente pmntoare la istoria romînilor, voi. I, p. II,
p. 815-889, voi. II, p. II, p. 625-129; voi. II, p. III, p. 706-707. Vezi şi
S. B. BERNSTEIN, Pa3r.icKaHuR .. •, p. 25-26, unde intre altele corectează greşeala lui
Kaluzniacki, care despărţise ;1,0pH A" «chiar pină » în .i.o PH.\o, decretîndu-1 rominism,
de-a-rtndul' ! (În exemplarul de la Biblioteca Universităţii din Varşovia al lucrării
lui KALUZNIACKI, Dokumenta . .. , cota H. 8490, p. 203, în dreptul acestei greşeli,
cu o cerneală foarte veche, cineva a notat pe margine: «? V. MIKLOSICH Lexicon
la p. 172, psl. dori-usque dori do». Este desigur un cercetător romin, după cum dovedesc
abrevierile: « v. 1> (vezi), « p 1> (pagina), « psl. 1> (pa\eoslavă). Un polonez ar fi scris «zob. 1>
(zobacz.), «str. 1> (strona) « stsl. 1> (staroslwianski). De aceeaşi mină nu mai găsim decit
la p. 207 semnul X, în dreptul rindului 10 din text, pe stînga, şi o linie verticală cu un semn
de întrebare în dreptul traducerii, rîndurile 1-2 de jos. Să fi fost chiar Ioan Bogdan?).
1 Sprawy woloskie za Jagiellonow, Warszawa, 1878 (Zr6dla dziejowe, tom. X), CLXIV
+ 163 p. cuprinde documente moldoveneşti în latină şi slavonă (acestea în transcripţie
polonă) cu un amplu comentariu introductiv, de interes pur istoric.
2
HecKoflbKO pyccKux u pyMr.iHcKux zpaMom iJpeeHux wcrwiJapeii Mo11iJa6cKux, Colomeia,
1879 (12 acte moldoveneşti cu slabe comentarii).
3 Mamepua11r.1 O/IR ucmopuu 63aUMHr.ix om1unue1mu Poccuu, Ilo11bwu, Mo11iJasuu, Ba11axuu
u Typt1uu 6 XIV-XVI 66., co6paHHr.ie B. A. Y11RHUt1KUM, Moscova, 1887. Cuprinde printre
altele şi două documente externe muntene (no. 16 şi 1 'i) şi şapte moldoveneşti ale voevozilor şi boierilor moldoveni către poloni (din anii 1436-1499, no. 45, 47, 67, 70, 93, 100,

p. 50, 52, 72, .77, 103, 113, 170). Dat fiind caracterul stereotip al unor formule, autorul
recurge la prescurtări şi trimite pentru completări la ediţia lui Venelin (cf. p. VI);
în introducere (p. V) arată că sînt scrise în «grai rus-vestic 1> (<ma aana,AHo-pyccKoM
Hape•nm») şi face unele observaţii asupra grafiei.
4 Heu30aHHr.ie zpaMomr.i u3 ar/JoHCKUX apxu6oe, t. IV, 1888,6bln. 2 (nouă acte slavomoldoveneşti, prost reproduse).
6 Documentele moldoveneşti (în latină şi slavonă) sînt semnalate integral sau în
rezumat şi în alte lucrări şi colecţii din această vreme: R. RYKACZEWSKI, Inventarium
omnium et singulorum privilegionem litterarum, diplomaticum quaecunque in arcllivo
regni arce Cracoviensi continentur, Paris, 1862. (la p.131-143: Litterae Moldaviae, Valachiae et Bessarabiae, din anii 1387-1561); ANATOL LEWICKI, Codex epistolaris saeculi
decimi quinti, t. II (LXXVII + 531 p.), t. III (LXXX + 665 p.) = T. XII şi XIV din
Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, Krakow, 1891 şi 1894. De
asemenea în AKmbl omHOCRUJUecR K 11cmopuu 3anaiJHoit Poccuu, t. I, CTI6., 1846 şi Humo6CKaR
MempuKa (Metrica Litvană), voi. II, 3, 4, 5, ed. I. I. Lappo, CTI6, 1910.
8
Bucureşti, I 1 (1865), 12 (1865), II (1865), III (1867).

ln traducerile documentelor Hasdeu face multe greşeli, asupra cărora va atrage
în special Ioan Bogdan (Doc. de la Ştefan cel Mare, I, II, Bucureşti, 1913);
sa prezintă interes cu deosebire pentru istorie şi în mică măsură pentru filologie.
El are însă meritul de a fi fost primul la noi - după Fr. Diez - care şi-a dat seama
de importanţa studierii acestor documente pentru istoria limbii romîne, alcătuind chiar
şi un glosar de rorninisme alese din documente muntene (anii 1536-1589), pe care l-a inclus
în Czwenle den betrani (apud. GH. MIHĂILĂ, art. citat din SCL, X, 1959, no. 3, p. 478-4/9).
8
Lucrările sint în majoritate ediţii de texte iar autorii lor, istorici: ep. Melhisedec,
p. Onciul, T. Burada şi alţii publică documente moldoveneşti în ~Revista pentru
istorie, arheologie şi filologie 1> (1883-1893). Nici colecţii mai importante ca cele ale lui
E. HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria Romînilor, voi. I-VIII şi supl. 18901891, GR. TOCILESCU, 5,14 documente slavo-romîne din Ţara Romînească şi Moldova
7

atenţia
colecţia
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O interpretare diferită in problema limbii documentelor slavo-romtne
in general şi slavo-moldoveneşti in particular conţine lucrarea invăţatului
bulgar Lubomir Miletici Daco-romîn.ii şi literatura lor slavă (scrisă tn colaborare cu D. Agura) 1. Printre cele 84 de documente <l valaho-moldovene
slave» publicate, 31 aparţin cancelariei moldoveneşti 2 • lncă din subtitlu
se remarcă tendinţa autorilor de a socoti documentele muntene şi moldovene
ca foarte apropiate din punct de vedere al limbii. Autorii insistă îndeosebi
asupra bulgarismelor din documentele moldovene (ex. lipsa flexiunii în expresii
ca s-kpH.1 CiH(>K&.1 Clll(>KHTH ş. a. 3 • ln actele muntene către regii poloni
- scrie L. Miletiei - pisarul se străduia să scrie in malorusă, dar nu era în
stare să continuie fără a amesteca şi limba sa bulgară (subt. n.), uitind spre
sfirşit in ce limbă incepuse să scrie 4 •
Reproducînd în sprijinul teoriei lor textul unui document de la MirceaVoevod (Hurmuzaki, I, supl., p. 825, fără dată), autorii conchid că tn acest
caz (( nu încape îndoială care limbă a influenţat asupra limbii maloruse folosite
aici: sînt elemente nu ale redacţiei medio-bulgare, ci ale limbii bulgare vii »5
ln lucrarea sa L. Miletici face cel puţin două greşeli fundamentale (asupra
cărora au atras atenţia S. B. Bernstein 6 şi alţi cercetători):
a) Nu observă diferenţa categorică intre limba documentelor moldovene
şi muntene (în acest sens face un pas înapoi faţă de Venelin). Teoria sa cu privire
la dialectele limbii bulgare vii ca bază a limbii documentelor muntene este
extinsă şi asupra documentelor moldovene, ignortnd faptul că aici elementele
bulgare sînt cărturăreşti (KHH>KHb1e).
b) Nu observă îndeajuns caracterul complex şi contradictoriu al limbii
documentelor moldoveneşti, numind-o simplu (( malorusă »; nu-l interesează
<lecit bulgarismele din aceste documente în măsura în care-i sprijină teoria.
Pină la sfîrşitul veacului al XIX-iea mai reţinem referirile la limba documentelor slavo-moldoveneşti din recenzia lui C. Jitecek asupra lucrării lui
privitoare la legă.turile cu Ardealul, 1346-1603, Viena, 1905-1906, reprodus în Bucureşti,
1931 (docum. moldov. sub no. 473-534 din anii 1435-1603, p. 485-551) sau STOICA
NICOLAESCU, Documente .davo-romlne cu pri11ire la relaţiile Ţă.rii Romineşti şi Moldovei
cu Ardealul în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, nu depăşesc cadrul interesului istoric.
T. CODRESCU, în Uricariul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria romînilor dă numai traducerile ln romlneşte. Despre limba documentelor slavo-romlne se dau
numai calificative generale: «slavă• (Hasdeu) sau« slavică• (MELHISEDEC, Chronica
Buşilor . .. • Bucureşti, 1869, introd., p. 2-3), Cără diferenţieri sau alte detalii.
1 J!aKo-poMbHUmfb u mfbXHama C/la8RCKa nucMeHocmb, C'b npHJIO>l<CHHC Ha 84 snaxo-MOJl,!UlBCKH cnas11HCKH rpaMOTH H 3 4>oToTHnH'lecKH cHHMKH, în C6opHuK Ja HapooHU yMDmBOfJeHU.11,
HayKa u KHU:>ICHUHa, KH. IX, Co4>u11, 1893, p. 211-390.
1 Primul, no. 54 este de la Alexandru II (12 aug. 1452), ultimul, no. 84, de
la Vasile Lupu (24.IIl.1650), p. 374-390.
3 Pagina 298 ln notă. Se citează în continuare documente moldoveneşti, care abundă
în bulgarisme. V. şi p. 301-322 unde se trec în revistă bulgarismele din morfologia docu-

mentelor.
• H Mupqo soiîso.na s rpaMoTHTe CH .no noncKHTe KpanLe ce CTapae .na roeopH ManopycKH,
ana HerOBHRT nHCCl..l He e 6HJ1'b Ka,n'bpeH'b .na H3,n'bp>t<H .no Kpaiî, 6ea .na CMRCH H CBOllT'b 6'bJ1rapcKH e3HK, T8K3 'le HaH-CeTHe H3JlH3a KaTO qe JlH aa6paBHJ1'b 3a e3HI<a, C'b KOHTO IlO'IHRJl'b
(p. 298, ln notă)
6 TyK'b He Tpe6sa HH nHTaHLe, KOH e3HK e BJlHRJl'b B ropHRTa rpaMOTa B'bpxyM3.JIOpycKHR,
TyK'b O'leBH,l:IHO ce C'brJ1e>1<,naT eneMeHTH He OT qepKOBHa 6'bJirapcKa peueH3Hll a OT'b >l<HB1'
61'JlrapCKH e3HI< ... » (p. 298, ln notă).
• PaJblCKaHUR .. . , p. 37-39; la noi, D. P. BOGDAN, Caracterul limbii ·textelor
slavo-romîne, Buc„ 1946, p. 9-10.
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I. Bogdan Vechile cronice moldoveneşti pînă la Urechia 1, «limba documentelor
moldoveneşti este tn majoritatea cazurilor categoric de tip rusesc i> 11 •••
((de asemenea limba documentelor din anii 1393-1450, cele mai multe referitoare la relaţiile cu Polonia, cu caracter pe deplin rusesc ... » 3 .
·
Un capitol aparte în istoria studiilor asupra documentelor slavo-romine
i se cuvine învăţatului rus Al. I aţimirski, care a lăsat un număr impresionant
de lucrări privind influenţa slavă în viaţa culturală a ţărilor romine, lucrări
apărute în majoritate tn primul deceniu al veacului nostru. O mare atenţie
a acordat Iaţimirski documentelor slavo-romîne nu numai prin editarea lor
(unele descoperite de el însuşi)', ci mai ales prin studii independente asupra
limbii şi paleografiei acestora 11 •
ln studiul Documentele moldoveneşti din punct de vedere paleografic şi
diplomatic, Iaţimirski scrie: «Limba documentelor moldoveneşti nu formează
un tot unitar; la bază este limba oficială vest-rusă cu o vădită preponderenţă
a trăsăturilor galiţiano-voliniene şi a formelor bulgare cărturăreşti; în documentele mai vechi găsim o influenţă puternică polono-bielorusă, în cele mai
tîrzii influenţa limbii romine vii » 8 • ln alt studiu, Limba documentelor slafJe
de origine moldofJenească 7 , A. Iaţimirski face diferenţierea clară intre documentele muntene şi moldoveneşti, dind o caracterizare justă, aproape completă a
limbii acestora din urmă: <( La baza limbii de cancelarie a Moldovei în veacurile
XIV -XVII a stat limba rusă: pe de o parte, rusa de vest oficială, pe de altă
parte graiul viu galiţiano-volinian. Pe lingă aceasta sint prezente influenţa
cărturărească a limbii bulgare ... , a limbii polone şi bieloruse şi în mai
mică măsură ,a limbii romine. Din aceasta se poate deduce slaba stabilitate a
acestei limbi de cancelarie» 8 • ln continuare autorul dă numeroase exemple
Sla11ische Chroniken der Moldau ln A. Sl. Phil., XV, Berlin, 1893, p. 81-91.
Auch die Sprache der moldauischen Urkunden hat meist entschieden russischen
Typus • (urmează exemple, p. 85).
8 • . • • Ebenso ist die Sprache der ... Urkunden 1393-14.50 die meist die Beziehungen zu Polen betreffen, von ganz russischer Art•. (p. 86). Jirecek semnalează lmprăşti
t>rea documentelor slavo-romîne în numeroase colecţii şi publicaţii de stat şi particulare
şi sugerează adunarea tuturor într-un «Codex diplomaticus •, care să fie de folos istoricilor
şi filologilor (p. 91).
1

1 •

4 aapcm6eHHble, ~QJI08QHHble, AbW71ÎHble U nodmBepOumeAbHble zţJaMOmbl MOAdQ8CKUX lOC110dapeil
BeKa, Moscova, 1907. în ape8Hocmu CAa8RHCKoU KOMUCCUU MocK06CKOlO ApxeOAOlU'leCKOZO ()6uţeC1M1J t. IV, p. 287-301 (textul a 13 documente interne moldoveneşti, din
colecţia Lukasiewicz, cu comentarii).
1 BaAawcKue zpaMOmbl 11 ruueozp(J(ju11ecKoM u dunAoMamu'leCKOM omHOweHURX, ln P<l>B,
voi. LIV, Bbm. 1, Varşovia, 1905, p. lo9-67; MoAdascKue zpaMOm1>1 11 naAeozp{J{ju11ecKoM u
0unAOMamu11ecK0MomH01UeHU11x, în P<l>B, voi. LV, 1906, Varşovia, p. 1i7-198;CAasRHcKue
zţJQMOmbl 6paiuo11cKow apxusa 11 naAeozp(J(ju11ecKoM u dun11!JMamu11ecKOM omHOweHURX, în P<l>B,

xv

voi. LVII, 1907,

p. 131-H6.
p. 179. Tot aici, printre termenii folosiţi cu privire la
act, laţimirski
•de origine (ceho)-polonă •, npHBHAlt •polon • (p. 180),
semnalează formula wr nAoHHHM •H<• AO Gp1roy Mop111 din titlul lui Roman Voevod (1393)
ca fiind de origine valahă (dar nu observă că are fonetism polon, cf. pol. od ploniny aie
do brzegu morza), formula so ""'"' 'O&u •M•H„ (11,,37) este evident un calc după «in nomine
Dei, ament din documente polone ln latină (p. 181), expresia noA-.. A-kTOM-.. &om'HM-..,
« cehism provenit din documente polone• (p. 197).
7 H3NK cAaBRHCKUX zpaMOm MOAdasCKozo npoucxo:HCdeHuR, extras din C6opHUK no CAaBHHO·
aedeHUio, III, CI16., 1909, 21,, p. Asupra acestei lucrări,
v. ŞTEFAN CIOBANU,
lnceputurile scrisului in limba romineascd, în Anal. Acad. Rom., Secţ. Literară, seria
III, tom. X, Mem. 3, Buc., 19lo1, p. 6-11, precum şi D. P. BOGDAN, Caracterul
limbii te:i:telor slaPo-romîne, Buc., 19lo6, p. 12.
8 IAŢIMIRSKI, op. cit., p. 1.
Varşovia,

8 MoAdascKue

zpaMOmw •• • ,
citează AHcn.
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ce dovedesc « caracterul pestriţ izbitor» al limbii în acelaşi document sau in
documente din aceeaşi perioadă scrise de pisari diferiţi 1 . Meritele principale
ale acestei lucrări a lui laţimirski sînt:
a) 'delimitarea clară a diferenţei de limbă între documentele interne
şi externe din Moldova, admiţînd pentru cele interne o influenţă mai accentuată a limbii romîne vorbite de logofeţi şi pisari romîni care « gîndeau romîneşte şi-şi exprimau gîndurile în slavoneşte» (p. 21), iar pentru cele externe,
în special cele adresate către poloni, influenţa limbii polone, transmisă pe
două căi: fie datorită relaţiilor directe începute încă din sec. XIV (documentele
adresate regilor poloni fiind scrise de pisari speciali şi cu polonisme mai mult
sau mai put,in conştiente), fie datorită unei influenţe cărturăreşti, adică influenţei limbii de cancelarie vest-ruse, în care pe neobservate particularităţile
bieloruse devin în fond polone 2 •
b) o primă încercare de exemplificitre a particularităţilor fonetice şi morfologice ale limbii documentelor slavo-moldoveneşti, în cadrul căreia autorul
se dovedeşte foarte circumspect (unele fenomene nu le declară categoric ca
aparţinind exclusiv uneia sau alteia dintre influenţe, de ex.: trecerea lui T
în U, alternanţa ollu, fenomene proprii nu numai limbii polone ci şi
<( maloruse » (ucrainene - n.n.).
c) lucrarea conţine prima listă de polonisme lexicale 3 (83 la număr;
le numeşte totodată şi <c cuvinte vest-ruse» şi adaugă «ş. a. »), cele mai multe
examinate în corpul lucrării noastre.
Numeroasele lucrări ale lui Iaţimirski constituiau contribuţii pregăti
toare ale unei cercetări de mare amploare cu privire la istoria slavonismului
în ţările romîne din punct de vedere cultural, lingvistic, paleografic, diplomatic şi religios pe un larg fond istoric, al cărei plan l-a schiţat în lucrarea
Din istoria scrisului slaP în MoldOPa şi Valahia în"· XV-XV 11 4 • Capitolul II
al acestei lucrări Iaţimirski intenţiona să-l consacre Monumentelor scrierii
slaPe în Valah ia şi M oldoPa priPind relaţiile de afaceri 6 • Punctul 1 al acestui
.capitol este intitulat: (( Documentele slavo-romîne. Scurtă privire, clasificarea
lor după conţinut, destinaţie, formule, timpul şi locul apariţiei şi după limbă
(elementul cărturăresc şi cel autohton), particularităţi paleografice şi diplomatice <1 ş. a. ». ln mod asemănător intenţiona să examineze laţimirski inscripţiile, manuscrisele şi tipăriturile (punctele 2, 3, 4 ale aceluiaşi capitol). Din
păcate însă savantul rus n-a mai putut realiza această vastă lucrare, elementele
ei rămînînd, în mare măsură, în numeroase studii şi articole pregătitoare 6 •
1 Idem,
2
3

4

p. 1.
cap. llo11bcKoe 811u11Hue, p. 23-24.
A. IATIMIRSKI, op. cit„ p. 24.
HJ ucmopuu c11aBJ1HcKoii nucbMeHHocmu 8 Mo11oaBUu
Idem,

8 U3y•1eHU/O C/IQ8JIHCOKU 11umepamypb1 y PyMblH ..

IDICbMeHHOCTH H HCK)'CCTsa,

CLXII).

u Ba11axuu

„ cn6„ 1906, 176

5

XV-XVII

88. BBeOeHue

p. («IlaMHTHHKH ,npesHeii

llaM11m11uKu c11a8J1HCKoii nucbMeH11ocmu Ba11axuu u Mo11oaBUu oe11080lO xapaKmepa, cf.
op. cit., p. L.
6 lată dteva dintre acestea (lista e departe de a fi
completă): PyMblHo-c11a1111HcKue
014epKu, 8bln. II, KHu:>icHoe 1111uRHUe c11atJ11HcKow 11Jb1Ka Ha pyMblHCKuii, Varşovia, 1903, 16 p.
{extras din P<l>B); BLm. II I, Cyob6a c/la8RHcKux HOcotJblX 11 c11011ax 3auMcmt106aHHblX PYMblHaMu,
CTI6, 1904, 20 p.; I'puwpuii L(aM611aK, otUipK ew :HCu:mu, aOMUHucmpamullHOU u KHu:JfCHOU
oeRmellbHocmu, CTI6, 1904; C11atJ11HcKue JauMcmBOt1aHU11 11 pyMblHCKOM 113b1Ke KaK oaHHble 01111
11onpoca o poou11e pyMblHCKOlO n11eMeHU (C6opHHK CTaTeii ... B. M. JlaMaHCKoMy, partea II),
CTI6, 1907; 311a11e11ue PYMblHCKoii <fiu11011omu 0.111 c11atJUcmuKU u poMaHCKUX UJY'leHuii, CTI6.,

1908, în )l(MHTI, p. ·121-142.
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apreciere asupra activităţii lui Iaţimirski a dat, încă din timpul
sale, Ioan Bogdan 1, iar acum în urmă S. B. Bernstein 2 şi D. P. Bogdan 3 •
Primul cercetător romîn care se pronunţă mai amplu asupra limbii
documentelor slavo-moldoveneşti este Ilie Bărbulescu. ln lucrarea Cercetări
istorico-filologice 4 , el încearcă să dea o caracterizare mai completă a limbii
acestor documente. Pornind, de la sesizarea justă a caracterului complex
al limbii documentelor vest-ruse în general (în care intîlnim elemente polone,
ba chiar şi cehe), I. Bărbulescu face deosebire netă intre stratul extern şi cel
intern al documentelor slavo-moldoveneşti 6 • lnsă în caracterizarea generală
a limbii documentelor slavo-moldoveneşti, I. Bărbulescu operează cu termeni
inacceptabili astăzi: <( ••• în toată literatura moldo-slavă . . . deşi se poate
vorbi mult de texte ruse, insă nu se poate a nu se deosebi între ele şi unele
ruso-polone-slafle (p. 63), ... <(limbă şi ortografie ortodoxă» (p. 63), (( ... limba
diplomatică-politică faţă de regatul polon e şi cea malorusă-slaflă alături de
polonă » (p. 64), <( ••• limba şi ortografia textelor moldo-slave este bulgaroslaflă, combinată cu sîrbo-slaflă şi ruso-slaflă » ( 1, p. 67) 6 •
Mari merite în domeniul studierii şi editării documentelor slavo-romîne
are intemeetorul studiilor de istorie slavă la noi, prof. Ioan Bogdan. Ediţiile
sale de documente 7 se disting faţă de celelalte prin corectitudinea reproducerii
textelor şi a traducerilor, bogăţia informaţiei, erudiţia comentariilor, care
cuprind cele mai diverse ramuri ale ştiinţei (istorie, filologie, geografie, lingvistică, paleografie, diplomatică). Tot lui I. Bogdan îi aparţine primul studiu
separat, destinat exclusiv limbii documentelor slavo-moldoveneşti: Ober die
O

înaltă

vieţii

Sprache der

ăltesten

moldauischen Urkunden s.

ln acest studiu, după ce face o scurtă trecere în revistă a părerilor înaintaşilor (în special I. Bărbulescu), I. Bogdan arată că <( aceste documente sînt
scrise în limba rusă » 9 şi distinge trei genuri de influenţă rusă: a) rusa comună,
1

Letopiseţul

2

Pa3blcKaHUJI .. . ,

lui Azarie, în Analele Acad. Rom., XII, p. 62.
p. 42-43.
Textele slavo-romîne în lumina cercetărilor ruseşti I în voi. Relaţii ruso-romîne în
trecut, Bucureşti, 195/; II şi III, in Analele Romino-Sovietice, seria Istorie, 1957, no. 2,
p. 117-143 şi no. 3, p. 63-96.
~ Capit. Sla'1onismul şi introducerea limbii romîne, Bucureşti, 1900, p. 27-98.
s Ca dovezi ale deosebirii esenţiale dintre aceste două straturi, I. Bărbulescu
indică existenţa in stratul intern a lui casus generalis bulgăresc şi a ortografiei bulgăreşti •f
«care lipsesc în stratul extern» (p. 66).
8 8ubl. n. - M.M. ln afara acestei terminologii confuze, apar la I. Bărbulescu
şi unele interpretări obiectiviste, naţionaliste asupra fenomenelor istorice,
prezente şi
în lucrările lui de mai tirziu, (ex. Curentele literare la romini în perioada slavonismului
cultural, Iaşi, 1928 şi o serie de articole din Arhiva-laşi), asupra cărora însă nu e cazul să
insistăm aici. O apreciere justă a operei lui I. Bărbulescu, însoţită de critica lipsurilor
sale găsim în lucrările lingviştilor sovietici M. SERGHll!JVSKI, Mo11oaBo-cJ1aBRHCKue
3m10ow, Moscova, 1959, p. 46-58; S. B. BERNSTEIN, Pa3wcKaHuJ1 •. . , p. 48-49,
221-222; S. B. BERNSTEI~, ln Bonpocw MOJIOaBcKozo J13'&lKOJHaHu11, Moscova, 1953, p.154.
1 Cinci documente istorice slavo-romîne din arhiva Curţii Imperiale de la Viena (Anal.
Acad. Rom. ser. II, Mem. Secţ. ist„ t. XI), Buc., 1889; Documente moldoveneşti din sec.
XV, XVI în arhivul Braşovului (Conv. Lit„ an. XXXIX), Buc., 1905, Contribuţii la istoria
Moldovei intre anii 1448-1458 (Anal. Acad. Rom„ ser. II, Mem. secţ. ist„ t. XXIX),
Buc„ 1907; Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I, XLVI+ 518 p., voi. II, XXXI+ 611 p.,
Buc., 1913 (Comisia istorică a Romîniei), precum şi ediţii de documente slavo-muntene
şi ediţii de cronici slavo-romine.
8 Apărut în Zbornik u slavu Vatroslava
Jagiia ( Jagii-Festschrift) Berlin, 1908,
p. 369-377.
9 (< Diese Urkunden sind im russischer Sprache verfasst » (p. 371).
3
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.b) bielo- şi malo-rusă şic) malorusă specială 1 . ln ce priveşte elementele polone
in documentele moldoveneşti, I. Bogdan arată că acestea <c se limitează la unele
caracteristici fonetice, cele mai multe aflate în cuvinte poloneze» 2 • Ce-i
<irept - adaogă I. Bogdan - actele omagiale ale voevozilor şi boierilor şi
tratatele cu regii poloni şi marii prinţi lituanieni au multe cuvinte poloneze
multe expresii poloneze şi fraze întregi poloneze, care erau redate de către
pisarii moldoveni după dictarea curtenilor regali, aşa cum s-a spus. ln celelalte
<iocumente elementul polonez e foarte slab reprezentat. «Şi conchide: « Limba
oficială a cancelariei moldoveneşti a rămas totuşi pentru totdeauna cea rusă» 3 •
Tot lui Bogdan ii datorăm şi prima lucrare lexicografică asupra documentelor moldoveneşti şi anume glosarul de <c cuvinte slave » cuprins în colecţia
de <c Documente ale lui Ştefan cel Mare», (vol. II, p. 595-605). Din cele cca.
360 de cuvinte, 40 sînt de origine polonă (deci 11 %) : &"KMH.4, &HCKl(n, &"OTO,
iKOA,&,·i., s1"'A"' ş. a., cele mai multe au şi
&~pl'"hMHCTp1', l'MHT·i., roA>,
echivalentul din rusă, ucraineană şi polonă. ln afară de aceasta trebuie relevată
bogăţia şi varietatea notelor istorice şi lingvistice care însoţesc documentele 4 •
Cu puţin timp înainte de I. Bogdan, în 1911, Gh. Ghibănescu publicase
un Sloflllr slavo-romîn 6 , cu peste 1000 de termeni 6 , în care sublinia importantul
fond de cuvinte de origine ucraineană, rusă sud-vestică şi polonă din documentele moldoveneşti: <c Pentru actele moldoveneşti din care am scos Slovarul
de faţă - notează autorul în Predoslovie - se vede în mod lămurit că graiul
malo-rus a fost acela care ne-a dat cele mai multe cuvinte şi forme morf oJogice ... » şi conchide: <c Slovarul nostru stă dovadă că avem aşa de puţine
bulgarisme şi sîrbisme în cancelaria moldovenească intre 1400-1670, că putem

„,

1 « Die gemeinrussischen,
die weiss- und klein-russischen, die speziell kleinrussischen (p. 372). I. Bogdan urmează clasificarea propusă de V. Jagic în articolul
« Unele probleme discutabile • (« Einige Streitfragen •), apărut în A. Sl. Phil. XX,
p. 33-34, care - după cum afirmă - i s-a părut potrivită.
1 « I\ în loc de 'I (IJI); 1 în loe de 01: po, Ao în loc de opo, oAo; •, .a pentru q, jc; '"
pentru q, I!; sing. dat. fem. wc1iil\•Hoi m. oc1tl\1Ho."or, nP•Morrl\•Mr pi. dat 'rArl\""'"'···; sg.
gen. SaU instr. MOL\H ( = MO'IH, MO'lhlO) adj. orC•PAl'.N• ( = -01), GjlOHHTH, llAOAHCA•B, ICjlOAH, KjlOAHL\•,
KPOAOB4, ICjlOA~Bi.CTdO; sg. gen. RAOHHH'l.I; BtJ1114 cArll!li4 CA\"ll!HTH, A06P4 P4,l,4 ll4AHTH = wierm~ slu:tbi;
sluzyc, dobrit radţ radzic; ni111nwH, KHt11lK•T• = wyjitwszy, ksiitzţta ... , aHA,P(l•wr c T•H'IHH•
= J\drowitfo s Tţczyna ... • (op. cit., p. 366-367).
3 Op. cit., p. 377. ln introducerea la Documente romîneşti în limba sla11ă din mină
stirile muntelui Athos, Bucureşti, 1937, p. 14, se arată că « I. Bogdan a întrebuinţat
termenul« rusesc •în înţelesul mai larg, cuprinzind pe toţi slavii de răsărit; întrebuinţarea
acestui termen poate avea numai îndreptăţire istorică, în sensul regiunii din care ne-a
venit această limbă; nu poate avea îndreptăţire lingvistică•.
4 I. Bogdan le împarte în a) hrisoave şi cărţi domneşti (adică interne- - n.n.)
- întreg voi. I şi voi. II, p. 1-254; b) tractate (pol. traktat ! - n. n.), acte omagiale,
solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori (adică externe) - voi. II, p. 255-ft96.
Voi. II cuprinde şi un indice de cuvinte romineşti (p. 606-609) şi altele pentru nume
de persoane (p. 505-541), geografice (p. 545-5!ffi) şi de lucruri (p. 581--594) şi un
indice de forme gramaticale romineşti (p. 610-611). Preocupări lexicografice şi etimo·
logice arătase Bogdan şi în colecţia de documente muntene, publicate de el în 1905
(Documente pri11itoare la relaţiile Ţării Romineşti cu Braşo11ul şi Ţara Ungurească în
sec. XV-XVI, voi. I (1413-1508), p. LXXX şi 382-396) precum şi în alte studii de
mai mică întindere.
5
Apărut ca anexă la lspisoace şi zapise, voi. III, p. II, laşi, 1912, IV+ 74 p. Deşi
cronologic, Slo11arul este anterior lucrării lui I. Bogdan, totuşi intîietatea trebuie acordată
acestuia din urmă, întrucît colecţia sa fusese dată la tipar încă din 1909, dar a fost terminată de abia în 1913 din cauza îmbolnăvirii sale (cf. I. Bogdan, Documentele lui Ştefan
cel Mare, voi. I, introducere, p. X-XI).
6 Calculul aparţine lui Gh. Mihăilă, în SCL, 1959, no. 3, p. 480.
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formula in mod neîndoios adevărul cultural: cancelaria noastră de stat moldovenesc a stat direct sub influenţa gi_:aiului viu al Slavilor de nord, in special
Rutenii, apoi Poloni şi Ruşi de sud». ln Slovarul său, Gh. Ghibănescu ilustrează
cuvintele cu citate din documente, inserind şi corespondentele lor ruse, ucrainene şi uneori, polone (de ex. la cuvintele Kp.tMV', Mro;\.t, Mnp'l.tHHH ş. a.)
ln perioada dintre cele două războaie mondiale documentele slavoromîne (în particular slavo-moldoveneşti) continuă să fie în atenţia cercetăto
rilor romini şi străini. Materialul oferit de ele este folosit pe larg de filologul german Herman Briiske în lucrarea Elementele ruse şi polone ale limbii
romîne i precum şi de D. Scheludko în studiul Elemente nord-sla11e în limba
romînă 2 • Cele două volume din Documentele lui Ştefan cel Mare apărute in
1913 sub îngrijirea lui Ioan Bogdan au fost obiectul recenziei lui O. Markov 3 ,
care dă caracterului complex şi contradictoriu al limbii documentelor slavoromine şi o altă explicaţie decit cele de pină acum şi anume: insuficienta
cunoaştere de către pisari a limbii în care urmau să scrie, ca şi originea lor etnică
diferită (Şteful, Tăutul, Vulpaş, Oanţă ş. a. romîni; Steţco, Andreica, Vladicin,
ruşi; Toader Prodanovici, sîrb, ş. a.)'·
Preţioase referiri asupra limbii documentelor slavo-romîne în general
şi a celor slavo„moldoveneşti în particular conţin numeroasele studii şi articole
ale prof. P. P. Panaitescu. lncă în 1928 <linsul sublinia că limba acestor
documente nu este chiar limba medio~bulgară în Ţara Rominească sau cea
ruteană în Moldova, ci este adesea rezultatul unei contopiri: în Ţara Rominească influenţe sîrbeşti şi bulgăreşti, în Moldova rutene, polone şi mediobulgare, în plus în ambele Principate influenţa limbii romineşti vorbite 6 ,
ln articolul Drumul comercial al Poloniei spre Marea Neagră în E11ul Mediu 8 ,
P. P. Panaitescu foloseşte pe larg datele furnizate de documentele slavomoldoveneşti, oprindu-se şi asupra unor termeni şi expresii ca l(CT.tKHHltC'l'KO o
polonă 7•
•\\hJ'l'.tX', npHKHAHH (p. 8) rMA i., ,l,O&p.t p.tA.t P.tAH'l'H, de origine
1 Die russischen und polnischen Elemente des Rumiinischen, în$ Jahresbericht des lnstituts fiir rumii.nische Sprache zu Leipzig•, XXVI-XXIX, Leipzig, 1921, p. 1-69; în special
• Glosarul• (p. 12-45) şi capitolele Der rein kleinrussische Einfluss (p. 45-56) şi Die
Zeit des polnisch-kleinrussischen Einflusses (p. 56-62).
1 Nordslavische Elemente im Rumiinischen, în „Balkan-Archiv", I Band, Leipzig,
1925, p. 153-172. Asupra acestor două lucrări vezi M. V. SERGHIEVSKI, Mo11oat10c111J1111HCKUe 3m10ow, Moscova, 1959, p. 67-73 şi 125-126 şi în ultimul timp V. VASCENCO,
Elemente slave răsăritene în limba romină (periodizarea împrumuturilor lexicale), SCL,
1959 (X), no. 3, p. 395.
8 Slavia, Praga, VII, 1928-1929, p. 396-403.
' Op. cit., p. 4'02.
5 Ioan Bogdan şi studiile de istorie slavă la Romini, in Buletinul Comisiei Istorice
a Romîniei, VII şi în extras, Bucureşti, 1928, p. 8.
1 La route commerciale de Pologne a la Mer Noire au Moyen Age, extras din R.I.R.,
voi. 3, fasc. 2-3, Bucureşti, 1934, 24 p., prezentat în cadrul Congresului Internaţional
de Ştiinţe Istorice de la Varşovia (1933).
7 • Ces actes usent du terme polonais d'origine allemande hold (rxoA4-.) pour indiquer
l'hommage, mais aussi le fief (Voir pour ce terme I. Bogdan, II. 286. Bogdan a tort
d'affirmer que le terme n'existe plus en polonais moderne; on l'emploie encore couramment) • (p. 15). Sint aici, credem, două inexactităţi: a) hold nu l-am întilnit niciodată în
documentele moldoveneşti sub forma rx•·A4-., ci numai ca roA4-., xoA4-., WAA.-., oA.\-.; cu
dublu consonantism la începutul cuvintului (dar nu rx-. ci Kr-), în forme ca KroA4-. KroA.\oB<1TH
ii găsim în documentele lituane (cf. I. Bogdan, II, p. 596). b) ctnd I. Bogdan arată că
aceşti termeni nu există •în polona sau malorosiana de astăzi•, el se referea nu la rxoA.\,,
ci la formele sufixate xoAA.lin ('feud') şi xoAA.O\"Hon ('omagiu'), care într-adevăr nu există
în polona şi ucraineana modernă (v. mai jos, în corpul lucrării).
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ln 1931 apare la Kiev lucrarea lui V. laroşenco, Limba 1.Lcraineană
în documentele mold01Jeneşti din sec. XI V -X V 1 , dezvoltare a unei disertaţii
mai vechi a aceluiaşi autor 2 • Obiectul cercetării îl constituie 66 documente
publicate de Kaluzniacki în colecţia Hurmuzaki (voi. I, p. 2, p. 813-889
şi voi. 11, p. 2, p. 649- 724, documentul din 1388 publicat de Ulianiţki, p. 3
şi cele 13 documente publicate de laţimirski în 1907 (v. mai sus). Autorul
face o trecere în revistă a elementelor ucrainene în fonetica, morfologia şi
vocabularul documentelor cercetate, de asemenea înregistrează elementele
de «influenţă a graficii medio-bulgare (p. 260-267). ln glosar (p. 332-337,
care cuprinde cca 300 termeni, Iaroşenco semnalează unele romînisme (.rnpoAV. A'kMA\, H3KOPH M.tpTopH.i, 111\onv""' PVllTl(PI(, 1\nropov ş. a.) şi polonisme
("•"'"""· 6HCKl(OOKI, 6il>Adl,IM"k, KUIH'l'l,H, KfAhl, K'l'Ol}hlH, WKlllfM"h, OCK.RllVHOro,
noTtM'h., noMOltHH, nptA\Orl(IVMI(, npomHHX''h., pom.ttA\"h, PhlX'AO, TdKfllllt., Ol( AP.tlftH.f.n\).
Referiri la lexicul de origine polonă în documentele slavo-moldoveneşti
găsim şi în unele lucrări ale lui St. Lukasik, vechi şi cunoscut cercetător al
relaţiilor culturale romîno-polone. Intr-un referat, prezentat la Academia
de Ştiinţ,e Polonă în 1935, intitulat Relaţii ling"istice reciproce romîno-polone
în lexic, toponomastică şi onomastică 3 • St. Lukasik amintea printre altele
un număr de cuvinte poloneze în documentele slavo-moldoveneşti din sec.XV:
hold·h, pan ... , rada, radca, skarb"h, kram'h, fold„, brovar'h, okop'h ... '·
De asemenea în Studii moldo-sla"e (capitolul al Ii-lea din partea I, intitulat Elemente s[a(Je ale graiului moldo(Jenesc ca material pentru istoria limbii),
prof. M. V. Serghievski 6 arată că <c limba scrisă a cancelariilor domneşti nu
era altceva <lecit limba oficială obişnuită a Rusiei de sud-vest cu un amestec
de elemente ale graiului viu galiţiano-volinian 6 .
Intre timp în ţara noastră se publică un număr însemnat de documente
moldoveneşti incepînd de la ediţii de mică întindere (unul sau cîteva documente, de cele mai multe ori în reviste şi publicaţii periodice) 7 , pînă la adevă
rate codice, pe epoci, ca cele aparţinînd lui Mihai Costăchescu: Documente
moldo(Jeneşti înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, voi. I, 1931, voi. II, 1932; Docu1
YKpai11cbKa MOBa B MoAilaBcbKux ljJaMomax XIV-XV BB., în 36ip11uK KOMicii iJAR iJoc11iiJ:>1eemu1 icmopii yKpai11cbKOi MOBU, tom. I, Kiev, 1931, p. 247-338.
2
Cercetare asupra limbii maloruse a actelor moldoveneşti din v. XI V-XV publicate
de Ulianiţki şi Kaluiniacki, premiată în 1910 de Universitatea din Petersburg. în acelaşi
volum la p. 1-160 este inclus studiul lui D. SCHELUDKO, Elemente germane in limba
ucraineană ( HiMel/bKi eAeMmmu B yKpai11cbKÎu MOBÎ) care foloseşte pentru exemplificări şi

elemente din lexicul documentelor

moldoveneşti,

intitulată Ha11io11aAÎJM B 3muMo.1ozii

tom. 2, p. 83-92).

dare scrisă în spirit naţionalist (d. recenzia
de '\. LIPEROVSKA, în MoBoJHaBcmBo, Kiev, 1934,

3
Obustron11e stosunki jrzykowe rumunsko-polskie ev slownictwie, toponomastyce i 0110mastyce, în Sprawozdania z czynnoici i posiedzen PA U, an. 1935, nr. 9, Cracovia, 1936,
p. 264-27:!. \'ezi în legătură cu aceasta tot ST. LFK.-\SIK, Pologne et Roumanie,

Paris- \'arsovie-Cracovie, 1938, p. 32'1.
i Op. cit., p. 2?1--2?2.
• Lucrarea a apărut in două serii, în anii 1936 şi 1939 reeditată de curînd: '.\L V.
Sergt>ie\"ski, Mo11iJaBo-cAaB1111cKue 3m10iJr.z, Moscova, lfaJ:l. AKaJ:l. HayK, 1959, 212 p.
6

(( - •• IDICbMeHHblH R3blK rocno):lapCKHX KaH1.1em1p11H: 6bIJ1 He tteM llHblM, K3K o6bl'IHblM
J:teJioebIM R3bIKOM roro-3ailllJ:lHOH Pycu c npHMec&ro :meMeHTOB ra.JillI.1Ko-eoJlb1HcKoH: pa3roeopHOH pe•m11 (op. cit., p. 68), deci cum spusese mai înainte \V. Kuraszkiewicz.

PAUL MIHAILOVICI, Opt documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare, extras din
istorice", VIII- TX, Iaşi, 1935; P. P. PANAITESCli Hrisovul lui Alexandru
cel Bun pentru episcopia armeană din Suceava. 30.Vll.'1401, în R.I.R., IV, Buc., 1935;
ST. G. BERECHET Un act de danie de la Alexandru cel Bun din 1412, febr. 19, ln Rev.
Ist. XXII ft9:l6), p. 142-146, deasemeni C. Andreescu, C. Stoide, T. Holban şi alţii.
7

„Cercetări
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mente moldo11eneşti de la Ştefan cel Mare, Iaşi 1933 (completare la ediţia
lui I. Bogdan), Documente moldo11eneşti de la Bogdan Voe11od (1504-1517 ),
Buc., 1940, Documente moldo11eneşti dela Ştefăniţă Voe11od ( 1517-1527 ),
Bucureşti, 1947. Editorii de texte se limitează aproape exclusiv la consideraţii de ordin istoric; nu găsim în toate aceste ediţii decît « cîteva romînisme»
semnalate de M. Costăchescu 1 şi unele observaţii lexicale ale aceluiaşi - de

cele mai multe ori trimiteri la colecţia lui I. Bogdan. ln colecţiile de acte
din timpul lui Bogdan Voievod şi Ştefăniţă Voievod, Costăchescu renunţă
şi la aceste scurte note lexicale, dind o şi mai mare extindere comentariului
referitor la localităţi, genealogia familiilor boiereşti, cronologia anumitor
evenimente istorice, etc. 2 •
O excepţie constituie ediţia de documente slavo-romîne publicate de
G. Nandriş, în 1937 3 • ln introducere (p. 5-15) autorul se opreşte mai
mult asupra limbii documentelor slavo-romine, încercind să dea o definiţie
mai cuprinzătoare redacţiei moldoveneşti. Limba documentelor slavo-moldoveneşti - cu caracterul ei complex şi cu multiplele ei influenţe - nu poate fi
definită ca «rusească» (I. Bogdan) sau bielorusă (A. Sobolevski, D. P. Bogdan).
Termenul <c rusesc », dat acestei limbi, trebuie înţeles deci ca o sumă de influenţe şi caracteristici slave răsăritene (ruse, ucrainene, bieloruse), ca definire
a unei limbi «medio slave de redacţie răsăriteană» (p. 15), spre deosebire
de cealaltă slavo-romină, din cancelariile Ţării Romîneşti, pe care, prin analogie
cu expresia lui G. Nandriş, o putem numi medio-slavă de redacţie sudică
(medio-bulgară şi medio-sirbă) 4 •
Ultimele decenii relevă în acest

domeniu rodnica activitate de cercetare
a lui Damian P. Bogdan, care cuprinde ediţii de documente moldoveneşti 5 ,
studii de diplomatică şi paleografie slavo-romînă 6 , studii asupra limbii textelor
Documente înainte de Ştefan cel Mare, li, p. 955; Documente de la Ştefan cel Mare, p. 318.
Pentru istorici colecţiile lui M. Costăchescu slnt de un nepreţuit folos, ele excelind
prin bogăţia şi minuţiozitatea informaţiei. Traducerile documentelor nu sînt însă întotdeauna corecte.
8 GRIGORE NANDRIŞ, Documente romîneşti în limba slavă din mînăstirile muntelui
Athos, 1372-1658. După fotografiile şi notele lui Gabriel Millet, Bucureşti, 1937, p. 312.
Din cele ~A documente, două slnt moldoveneşti: no. 42 (de la Petru Rareş, 1542,
p. 237-240) şi no. 43 (de la Ştefan Tomşa, 1622, p. 240-244), ambele cu caracter intern
(de danie şi întăritură).
4 Dintre toţi cercetătorii anteriori, doar A. I. laţimirslti a dat o caracterizare mai
cuprinzătoare limbii documentelor slavo-moldoveneşti. lnsă chiar şi definiţia cea mai
apropiată de adevăr rămîne totuşi în acest caz o definiţie globală, generală la care
sintem nevoiţi să recurgem din motive de ordin practic şi care face, în acest sens, abstracţie
de particularităţile colaterale, survenite datorită condiţiilor istorico-politice într-un anumit
strat al documentelor sau într-o anumită epocă. O limbă slavă a scrisului, folosită pe
parcursul a trei secole de mari frămîntări politice interne şi externe, pe un teren în mare
parte neslav, aflat la răscrucea unor multiple influenţe, slave şi neslave, de către vorbitori
aparţinînd unor grupări lingvistice dintre cele mai diferite şi ale cărei produse scrise au
destinatari dintre cei mai diferiţi, o asemenea limbă nu poate fi decît un fenomen greu
de caracterizat în două cuvinte şi care implică anumite eforturi. Aceste eforturi nu slnt
încununate de succes, dacă ignorează unul sau altul dintre punctele de vedere istoric,
filologic, lingvistic, geografic sau etnic.
6 Acte moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1938, 78 p. + 2 pi.;
Acte moldoveneşti din anii 1426-1502, Bucureşti, 194i.
8 Manual de paleografie slavo-romînă (în colab. cu
H. Stahl), Bucureşti, 1936,
193 p. + 58 repr. in text; Contribuţiuni la studiul diplomaticii vechi moldoveneşti, în R.l.R.,
IV (1934), p. 92-140; Diplomatica slavo-romină din sec. XIV-XV, în R.I.R., V-VIII
(1935-1938), p. 223-284, 74-121, 268-299, 95-123 şi extras, Din paleografia slavoromînă, Bucureşti, 1956 (Documente privind istoria Romîniei, voi. l, p. 79-168, Intro1

1
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slavo-romine in care se are in vedere şi materialul moldovenesc 1 , glosare :.r,
studii de istorie a cercetării textelor slavo-romine 3 •
Ultimii 18 ani, perioadă de intensificare şi înviorare a cercetărilor ştiinţi
fice în noile condiţii create de regimul democrat-popular au înregistrat noi
şi importante realizări in domeniul studierii trecutului istoric şi cultural
al patriei noastre, în particular în domeniul « slavo-roministicii ». ln această
operă, alături de cunoscuţi învăţaţi din generaţia mai veche, acad. E. Petrovici,
acad. Al. Rosetti, prof. P. P. Panaitescu, Damian P. Bogdan, I. C. Chiţimia
şi alţii, se înscriu nume noi de slavişti (istorici şi filologi) printre care unii
formaţi în ultimul timp. ln domeniul studierii limbii documentelor slavoromîne, în afară de lucrările lui D. P. Bogdan, amintite mai sus, se remarcă
preocuparea de a folosi datele furnizate de aceste documente pentru explicarea
împrumuturilor slave în limba romînă '· Referiri la limba documentelor
slavone din Moldova conţin şi unele studii publicate de V. Costăchel 6 şi
P. Olteanu 6 , precum şi prefaţa semnată de P.P.Panaitescu la voi. I al Manuscriselor slave din biblioteca Academiei R.P.R. 7 • Se descoperă şi se editează
noi documente moldoveneşti încă necunoscute pînă acum 8 •
Printre cercetările din ultimul timp ale învăţaţilor străini asupra limbii
documentelor slavo-romine un loc important îl ocupă lucrările lingviştilor
sovietici şi în primul rlnd lucrarea prof. S. B. Bernstein: <1 Cercetări în domeniul dialectologiei istorice bulgare. I. Limba documentelor valahe 9 , cea mai
ducere); Diplomatica slavo-romină, Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1956, 164 p. + 61 reprod.
(Documente privind istoria Rominiei, Introducere, voi. II, p. 3-22(. şi extras). Unele
din aceste lucrări şi mai ales ultima se referă şi 1a Jimba documentelor slavo-romîne,
ca de ex. cele spuse despre termenii AHcn (p. 23), KrA1HT~ (p. 30), lmprumuturile
anumitor formule din cancelaria slavă a Poloniei (p. lt1) precum şi capit. Caracterele interne
ale actelor. Limba (p. 66-71).
1 Caracterul limbii te:i:telor slavo-romine, Bucureşti, 19lt6, lt3 p. (Lucrările Şcoalet
de Arhivistică, lt); '1>0Hemu'1eC1<Ue oco6eHHocmu R3'11.Ka CAa8RHo-pyM111.HCKUX zpaMom XIV BtKa, ln
Romanoslavica, li, p. 55-75. De reţinut aici cele spuse cu privire la rolul adresantului
ln stabilirea originii anumitor împrumuturi.
2
Glosare complete la ediţiile de documente moldoveneşti publicate în 1938 şi 19lt7
(v. mai sus, punctul 5) şi Glosarul cuvintelor romineşti din documentele slavo-romîne, Bucureşti.
19lt6, 272 p. V. ln legătură cu acest glosar referirile lui Gh. Mihăilă, in SCL, X, 1959,
no. 3, p. 482.
3
Textele slavo-romine în lumina cercetărilor ruseşti, I, în Relaţii romîno-ruse in trecut,
Studii şi conferinţe (Institutul de Studii romîno-sovietic), Bucureşti, 1957; II, in •Analele
romîno-sovietice »,istorie, XI (1957), no. 2, p. 117-1lt3; III, ibidem, XII (1958), nr. 3-lt,
p. 63-96.
' Cf. in acest sens I. C. CHIŢIMIA, Histoire et semantique de deux termes slaves,
n0Ro11-.. et no,t,BOA~ chez les Slaves et chez les Roumains, ln Slavia, Praga, XIX, 1950,
p. 349-362; P. P. PANAITESCU, Urme din vremea orinduirii feudale în vocabularul
limbii romîne, in SCL, IX, 1958, no. 2, p. 159-1?3); G. IVĂNESCU, Note etimologice.
Prăvălie, in SCL, VIII, 195?, no. 4, p. 516-517 (din np11BHAH1, 'privilegiu' şi np1wH1
ambele din doc. mold.; explicaţie interesantă şi convingătoare).
6
06UIHOCmb mepMUHOAomu uPyccKou flpa110111.» u PYM'11.HCKUX cpeOHeBeK011111.x naM.RmHWCoB~
in Romanoslavica, I, 1958, p. 73-8?.
• HeKomopwe oco6eHHOcmu cARBRHCKOlO 111111.Ka TpaHCUAWJaHUu, ln Romanoslavica, II, 1958,.
p. ?7-11lt, mai ales subcap. 06 oco6eHHOcmRX 1JOCTno'4HOCAa8RHCKoU peOaKIJUU, p. 90-98.
7 Bucureşti, Edit. Acad. R.P.R., 1959, Introducere. Cap. Limba şi paleograf ia,
p. X-XII.
8 DIMITRIE G. IONESCU, Un document necunoscut de la Alexandru cel Bun,
ln Romanoslavica, IV, 1960, p. 33?-344.
9
Pa3'11.CKaHuR B o6Aacmu 6omapcKoU ucmoputUtcKoU ouaAeKmo.nomu, I. H3111.K Bll/lalUCKUX
zpaMOm XJV.,.-XV fleKoa, Moscova-Leningrad, 1948, ll3A. AKa.z:t. Hayi< CCCP, llHCTHT}'T
CJiaBHHOBeJ(eHHll, 3?0 p.
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completă şi mai serioasă contribuţie la studierea limbii unei redacţii de documente slavo-romine. Capitolele privind «istoria studierii documentelor slave
ale Valahiei1, «izvoarele scrierii slave in Valahia » 2 , şi• limba slavă în Valahia 3 ,
conţin un bogat material informativ şi aduc o serie de elemente noi in problema limbii documentelor slavo-romine in general, precum şi unele observaţii
de amănunt asupra redacţiei moldoveneşti. De asemenea unele capitole din
analiza foneticii şi morfologiei documentelor slavo-romîne conţin cu titlu
de comparaţie şi referiri la fenomene asemănătoare sau deosebitoare din
documentele moldoveneşti 4 • De mare preţ pentru cercetători sînt deasemenea
numeroasele indicaţii metodologice, printre care cea mai importantă este
aceea cu privire la diferenţierea clară între elementele cărturăreşti şi elementele
limbii vorbite în studierea limbii documentelor 6 •
Unele referiri la limba documentelor slavo-romine şi mai ales relevarea
importanţei studierii acestora <c nu numai pentru slavişti ci şi pentru romanişti» găsim în articolele semnate de V. F. Şişmariov 6 şi S. B. Bernstein 7
şi apărute in volumul Probleme ale lingvisticii moldoveneşti. O contribuţie
nouă, de interes pentru cercetători, a adus in ultimul timp în acest domeniu
S. N. Antoşin prin lucrarea Sistemul fonemelor vocalice în documentele moldoveneşti din sec. XJV-XV 8 •
In cadrul dezbaterii generale, de principiu, asupra problemelor privind
alcătuirea unui dicţionar al slavonei din Ţările Romine, Gh. Mihăilă a făcu
1

HcropHH H3}"1eHHH CJJaBllHCIWX rpaMoT BanaxHH, p. 21-50.
liCTO'IHHl<H cnaBJIHCKOH nHCbMeHHOCTH B BanaxHH, p. 51- 79.
3 CJiaBHHCKHH Jl3blK B BaJiaXHH, p. 80-127.
' Cf. p. 11.1, 153-tM, 163, 173, 195, 207, 211, 217, 23!J-240, 241, 250-251,
2

253-2M, 258, 259, 268, 269, 279, 291, 300-301, 319, 329, 330, 345, 352, 357, 363-364,
366. Valoarea acestei lucrări - unanim recunoscută de specialişti atit la noi cit şi peste
hotare - nu poate fi pusă la îndoială. lntrucit este accesibilă şi cunoscută nu ne oprim mai

mult asupra ei, limitindu-ne a semnala locurile in care autorul se referă la problema
care ne interesează direct şi anume limba documentelor moldoveneşti. Judecăţi critice
de ansamblu despre lucrarea aceasta au exprimat la noi Gh. Mihăilă, ln SCL, VII,
1956, p. tt.3-149 şi acad. Al. Rosetti, în SCL, XII, 1961, p. 91-94.
5 ccAmuma H3bU<a rpaMOT TPe6yeT npe,D,BapHTeJibHoro 1liHJ10Jiom11ecKoro HX H3}"1eHHJI.
TeKCT npeACT3BJIJleT co6oii cno>KHoe coeAHHeHHe Kam:~eJIJlpcKHx WTaMnoe, e KOTopblX TPYAHO
HaHTH CJieAbI fiPOJIBJieHHJI HHAHBHJzyaJIDHOCTH IlH~OB (Jioro<tieTOB), roTOBblX Bblpa>KeHHH,
B3JITblX H3 1.1epKOBHOH nHCbMeHHOCTH, <t>opMyJI 06pa11.1eHHJ1, npOKJIJITHJI, HJJ;JiOMaTH'leCKHX
Bblpwt<eHHii, H, HaKOHe1.1, ll<HBblX cnoeoco'leTaHHH. 3aAa'la HCCJieAOBaTeJIJI COCTOHT B TOM,
'IT06bl OTAeJIH1.'"b CBJlaaHHble, roTOBble, MepTllble CJIOBOCO'leTaHHJI OT >KHBblX, OTpa>l<alOll.IBX
oco6eHHOCTH paaroeopHoro J13b1Ka. ::Jmo oco6eHHO 11a:HCHO npu uccAedoÎlanuu 11aAawCKUX zpa~m
npedcmatSAlllOIJ4UX li cmuAucmutteCKOM omHOuteHUU CAtdbl pav:U'IHblX llAURHUU u mpadu11uu ».
(sublinierea noastră - M.M.). Cele spuse de S. B. Bernstein ln legătură cu documentele
valahe sînt perfect valabile şi poate chiar ln mai mare măsură pentru documentele
moldoveneşti, unde varietatea de influenţe este, credem, mai mare.
8 PoMaHcKue R3blKU rozo-11ocmottHOti E11ponw u HaflUOHaAbHblil RJblK MCCP, în Bonpocw
M0Ad<l8c1<ozo R3w1<0JnaHU11, Moscova, 1953, lfaA. AKaA. HaYK CCCP, p. 73-120.
7 CAa8RHCKUe 3AeMenmw 11 MOAd<l8cKoM RJblKe, in Bonpocw ~Ada11c1<ozo /13hlK03HaHUR,
p. 150-158.
8 N. S. ANTOŞIN, CucmeMa lAaCHblX ljoneM 11 R3hlKt ~11d<l8c1<ux zpaMom XIV-XV 1111.
Extras din Hay1<011i 3anuc1<u, TOM XXXV, Mo1103na11cm110, npHCBll'ICHHH IV MhtrnapoAHOMY
a'iaAY CJJaBiCTie, Y>KropoACbKHH ,Uep»<aBHHH YHieepcHTeT, Ujgorod, 1958, p. 109-134. Pe
baza unui bogat material, autorul face o schiţă completă a vocalismului documentelor
slavo-moldoveneşti din sec. XIV-XV, aducind importante completări şi mai ales
corectări studiului lui V. laroşenco, care exagerase partea de influenţă ucraineană,
ln detrimentul altor influenţe (romînă, polonă). N. S. Antoşin insistă asupra originii
romlne a majorităţii pisarilor şi asupra cunoştinţelor acestora în domeniul slavonei de
redacţie rusă şi bulgară şi al limbii polone (cf. p. 116-117).
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de curînd o succintă analiză retrospectivă a stadiului studierii documentelor
slavo-romîne din punct de vedere lexicografici. Dicţionarul slavonei din
Tările Romîne - aşa cum îl preconizează Gh. Mihăilă - ar urma să constituie parte componentă al viitorului dicţionar al slavonei de diferite redacţii
(propus spre editare cu prilejul Congresului al IV-iea al slaviştilor de la
Moscova, 1958) ca şi un preţios instrument de lucru în vederea întocmirii
şi publicării Dicţionarului general al limbii romîne (lucrare întreprinsă
de Institutul de Lingvistică al Academiei R.P.R.).
ln vederea alcătuirii dicţionarului slavonei din Ţările Romîne de mare
folos sint fără îndoială studiile şi articolele pregătitoare asupra redacţiilor
romineşti ale limbii scrise slavone (s. XIV-XVII) 2 • Asemenea cercetări
sînt tot mai frecvente, limba documentelor slavo-romîne înscriindu-se, in
ultimul timp, ca obiect permanent de studiu în planurile de activitate ştiin
ţifică ale catedrei de limbi slave de pe lîngă Facultatea de filologie din
Bucureşti 3 •

Ne-am propus în cele ce urmează să examinăm lexicul de origine polonă
din documentele slavo-moldoveneşti. Pentru a avea însă o imagine completă
a influenţei polone asupra limbii documentelor slavo-romine este necesar
ca acestei lucrări să-i urmeze altele care să trateze influenţa polonă în fonetică,
morfologie, sintaxă şi nu numai în documentele moldoveneşti ci şi în cele
muntene şi transilvănene 4 • Dat fiind numărul foarte mare de documente
slavo-moldoveneşti, pentru început ne-am oprit la sfîrşitul domniei lui Bogdan
Voevod (1517), urmind ca în a doua parte a lucrării să ne continuăm cercetarea pînă la ultimele documente în slavonă ale cancelariei moldoveneşti,
din a doua jumătate a sec. al XVII-lea. Cînd lucrarea va fi încheiată se va
putea întocmi un grafic al influenţei polone în lexicul documentelor, arătîn
du-se concret gradul de intensitate al acestei influenţe pe epoci şi pe categorii
de termeni, precum şi pe compartimente ale limbii. 1n linii generale se poate
spune însă de pe acum că influenţa polonă se manifestă puternic în lexicul
documentelor externe, fiind prezentă aici datorită contactelor politice şi
economice directe ale Moldovei cu statele feudale ale Poloniei şi Lituaniei.
ln documentele interne polonismele lexicale se datoresc în cea mai mare parte
tradiţiei (ele fiind transmise din documetele externe), fie uneori întîmplării.
(vezi cap. <l Polonisme în acte interne»).
Am folosit în cercetarea materialului următoarele colecţii: M. Costă
chescu, Documente moldoCJeneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. I, 1931, voi. II,
1932; Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, I, II, 1913; M. Costăchescu,
1
I n legătură. cu alcătuirea unui dicţionar al sla"onei din Ţările Romîne, în SCL,
1959, no. 3, p. 1174-485 şi în extras.
2
Vezi fn legătură cu aceasta G. MIHĂILA, Sla"istica rominească după 1944 şi sarcinile ei actuale (lucrările de ling"isticti), în «Romanoslavica », IV, 1960, p. 29, punc-

tele 7

şi

8.

3 Menţionăm

de pildă lucrările tov. LUCIA DJAMO, Terminologia comercială a
documentelor slavo-romine din secolul al XIV-iea şi al XV-lea (Termeni pentrtu produse
de import), în «Analele Universităţii Bucureşti», Seria Ştiinţe sociale, Filologie, 23,
anul X, 1961, p. 581-618; LUCIA DJAMO şi OLGA STOICOVICI, Din terminologia
socială a documentelor slavo-moldoveneşti din secolele al XIV-lea al X V-lea, «Romanoslavica », VI, Filologie, 1962, p. 61-92 (aici se semnalează şi unii termeni de origine
polonă ; KdHU.AHPa' MdPWdo\00' 11pSn, Cl~PET4P1', etc.) şi al tele.
' In aceste documente, elementele polone sînt foarte puţine, aproape exclusiv lexicale,
transmise fie accidental, fie prin tradiţie, dar totuşi există.
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Documente moldoveneşti de la Ştefan cel !vlare (completare la ediţia lui I. Bogdan),
1933; M. Costăchescu, Documente de la Bogdan- Voe'1od (1504-1517 J, Buc.,
1940; D. P. Bogdan, Acte moWo'1eneşti dinainte de Ştefan cel !vlare, Buc.,
1938, D. P. Bogdan, Acte moldo'1eneşti din anii 1426-1502, Buc., 1947 1 •
Materialul studiat l-am sistematizat astfel:
I. Termeni întîlniţi în documentele externe şi interne:
A. Substanti'1e. 1. termeni politico-diplomatici a) funcţiuni, demnit~ţi,
titluri; b) documente şi părţile lor componente, c) tratat, învoială, convenţie;
d) alţi termeni diplomatici. 2. termeni social-administrativi, 3. termeni
comerciali ; 4. termeni militari. 5. termeni religioşi a) titluri şi ranguri ;
b) alţi termeni şi formule religioase), 6. alţi termeni. B. Adjecti'1e şi participii. C. Pronume. D. Verbe. E. Ad'1erbe. F. Prepoziţii şi conjucţii. G.
Expresii, locuţiuni ad'1erbiale şi prepoziţionale. H. Onomastică. I. Toponomastică.

I I. Termeni întUniţi numai în documente interne 2.
lnainte însă de a trece la examinarea materialului, trebuie să arătăm
care sînt criteriile după care ne-am condus în stabilirea calităţii de polonism
a termenilor cercetaţi.
Printre documentele externe multe sînt solii, tratate, privilegii, scrisori
omagiale, etc. adresate regilor şi nobililor poloni şi lituani, in care pisarii
aparţinînd cancelariei moldoveneşti întrebuinţau termeni împrumutaţi din
cancelaria polonă; unele documente adresate acestora sînt scrise pe teritoriu
nemoldovenesc, la Sniatyn, Colomeia, Troţc, Lvov, Lublin ş.a. (localităţi
care se află pe teritoriul U.R.S.S. sau R. P. Polone), deci într-un mediu
dialectal rus sud-vestic, bogat în elemente ucrainene, bieloruse, polone şi
uneori chiar cehe. Numele pisarilor nu apare la sfirşitul actelor externe (cum
este obiceiul la cele interne), dar credem că în majoritatea cazurilor erau
alţii decît cei care scriau documente interne. Importanţa care se acorda
actelor destinate statelor vecine cu care Moldova avea relaţii politice şi economice strtnse impunea existenţa unor pisari dintre cei mai buni, cu un stagiu
mai îndelungat în cancelariile domneşti, cunoscători ai formulelor diplomatice
ale cancelariilor străine în slavonă 3 . ln lipsa acestora se apela la pisari
străini, ucraineni, ruşi şi poate chiar poloni. Este de presupus că pisarii erau
tocmai oameni care, fie datorită originii lor etnice nemoldoveneşti, fie experienţei mai îndelungate, puteau să se exprime, în actele pe care le scriau, cit mai
mult posibil pe înţelesul părţii polone. Unii dintre aceştia, însoţind pe voievozii
sau solii moldoveni în Ucraina şi Polonia, trăind deci într-un anumit mediu
slav, aveau posibilitatea să înveţe într-o anumită măsură limbile slave vii,
vorbite precum şi să se familiarizeze cu terminologia de cancelarie în slavona de
redacţie rusă-vestică. Unele acte foarte bogate în polonisme şi ucrainisme sint,
credem, produsul direct al dictării ~e către curtenii regali. Admitem de
1 Cercetarea nu este exhaustivă; dat fiind caracterul stereotip al multora dintre acte,
mai ales interne, am recurs de multe ori la sondaj.
1 Pentru că sint mult mai puţine, nu mai urmăm aceeaşi împărţire ca la prima
categorie.
8 Din rindurile pisarilor, cei mai destoinici şi experimentaţi
ajung logofeţi, ca
Brateiu, Dobrul ş. a. (cf. ~. IORGA, Introducere şi rezumate la Album paleografic
moldovenesc, documente din sec. XIV-XVI, adunate de IOA~ BOGDAN, Bucureşti,
1926, p. 2-3).

12 -
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asemenea şi o colaborare între pisarii cancelariei moldoveneşti şi cei ai cancelariilor polone în redactarea anumitor acte. Influenţa literară (cărturărească) pe
linie de cancelarie se îmbină deci cu influenţa limbii vorbite pe linia contactului
direct intre vorbitorii de limbi slave vii (rusă, ucraineană, polonă) şi reprezentanţii păturii conducătoare şi administrative moldoveneşti. Ambele aceste
influenţe sînt în strinsă legătură cu criteriul adresantului. Valabilitatea în
linii mari a acestui criteriu este dovedită şi de situaţia inversă: de lipsa
în cea mai mare măsură a polonismelor literare în multe documente interne,
ai căror destinatari sînt moldoveni (curteni, boieri, mînăstiri, etc) şi în care
abundă în schimb (mai ales din a doua jumătate a sec. XV-lea), romînismele.
Criteriul adresantului, deşi foarte important în stabilirea originii termenilor, rămîne totuşi un criteriu logic, istoric, care nu trebuie absolutizat. Pentru
a nu greşi trebuie să ţinem seama în primul rînd de alte criterii, de natură
lingvistică: aspectul fonetic, trăsăturile morfologice şi sintactice, sensul cuvîntului, precum şi de date furnizate de cercetarea diplomatică şi paleografică
a actelor 1 . ln afară de aceasta cercetătorul de astăzi are la îndemînă mult
mai multe instrumente de lucru ajutătoare, care-i permit să evite greşelile
de interpretare a fenomenelor (studii, dicţionare, etc.) 2 •
I. TERMENI îNTILNIŢI I~ DOCUMENTELE EXTERNE ŞI INTERNE

A. SUBSTANTIVE
1. TERMENI POLITICO-DIPLOMATICI

Cei mai mulţi termeni din această categorie se găsesc în documentele
adresate monarhilor şi nobililor poloni şi lituani şi cuprind:
a) termeni privind funcţiuni, demnităţi, titluri KdHl\HAfpi., KP.SH'lhl, Kl)M"h.,
A\.tpmdi\0K11., n.iH"h, 111cHHK1' ş. a.) şi instituţii feudale (KPMIKCT&o, p.tA.i, n.iHCTKO,
cH1Mi-., KopSH.t nMcK.i, 'Coroana Polonă' = statul feudal polon) ş.a.
h) termeni cu privire la documente şi părţile lor componente (AHCTi.,
npHKHi\Hf, dpTHKlii\"h, '11\0HOK"h., KOnHra, MdHCTdT"h. ş. a.).
c) termeni cu privire la noţiunea de tratat (SMOK.l, Ol('IHHIK1', Ol(Ki\dr\ 11.,
KhlMO&.t Ş. a.).
d) alţi termeni diplomatici: rArnri-., rOAA""• noKtiH, nocfi\CTKO ş. a.).

a)

.Funcţiuni, demnităţi,

titluri

K.iHllHAEpi., KdHllAHph pol. kanclerz, 'cancelar' funcţie echivalentă cu cea
de logofăt în Moldova. ln documentele dinaintea lui Ştefan cel Mare
termenul apare referitor la boieri moldoveiW: KdHllH.upi., K.tHlli.Ahlp-k 1436
(C II 701, 704, primul în text, al doilea pe pecete), KdHllAHPIKH 1439 (C II 714),
KdHl\AHpv 1445 (C II 730), KAHllAHpi. 1456 (C-11 791). Apare şi rom. Aoroij>1Tl!.,

Se mai poate recurge şi la confruntarea cu actele cancelariei polone şi lituane în sla\'. Rozov, unele din ele reproduse şi în colecţiile lui I. Bogdan
special cu actele adresate Moldovei, care abundă în polonisme.
2 Ne referim la o bună parte din lucrările menţionate în introducere, cu privire la
limba documentelor provenite din cancelariile ruse, ucrainene, bieloruse, polone şi lituane,
unde se are în vedere şi lexicul de origine polonă. In ce priveşte limba polonă există în
plus dicţionarul mare ~varşovian » al lui A. Krynski, J. Karlowicz şi W. Niediwiedzki (8 voi.),
1

vonă (din colecţia lui
şi M. Costăchescu), în
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de or1gme greacă, uneori coexistînd cu termenul polon în acelaşi act (ex.
C. II 791). ln actele de la Ştefan cel Mare nu apare; de abia în 1510 în tratatele lui Bogdan-Voievod cu polonii, reapare referitor la un nobil polon, Jan
Laski: KAHIJ,l\HI), KAHll,l\Hl)WM (CB 455 şi 469). ln V. pol. kanclirz, kanclerz
(S. Stp. III 234; SW, II 231), din germ. kanzler (<lat. cancellarius). ln
documente provenite din cancelaria polonă în slavonă: KAH11,Nkp1M·11. (1451),
referitor la Mihail Logofătul (C II 802), KAHIJ,AHpra (1454, C II 804) (v. Brilckner 216; Preobr. I 331; Vasmer, I 520, Slawski, II, 44; SWO 332) 1. KAHIJ,HMl)k
reflectă termenul cancellarius, din cancelaria polonă în limba latină;
KAHIJ.•'"11" corespunde direct pol. kanclirz.
K.&lf.IAMH"ll., pol. kasztelan, 'castelan'. Apare numai în tratatele lui BogdanVoievod cu Sigismund al Poloniei, în 1510; KAltJAAAHOA\, K.&111.&AAHW "• referitor
la un nobil polon (CB 455, 469). Pol. kasztel <lat. castellum, kasztelan <castellanus, prin filieră cehă (v. ceh. kastal, kaltal). V. Bruckner, 222, 260; Slawski
II 98; SWO 344; S. Stp. III, 248.
Kp.&H'lkl, pol. krajczy, 'medelnicer'. Apare o singură dată, referitor la
un nobil polon: KpAH'lh.I KopoAfKCTKA noACKoro 1445 (C II, 729). Costăchescu
traduce prin 'stolnic al Crăiei Poloniei' (p. 730). Izvoarele polone (Bruckner 2 ,
Gloger 3 ) şi romîneşti (Miron Costin ') ne arată că era un subordonat al stolnicului, echivalent cu mare medelnicer, funcţionar cu rang intermediar între
podstoli şi podczaszy, care avea sarcina de a împărţi mîncărurile la masa domnului. Interesantă e redarea fidelă a cuvîntului din punct de vedere fonetic;
dealtfel nu e singurul caz de acest gen în acest document (există tot aici:
OntK.41\HHK"k, KAHIJ,AHp„, Hf{AH, KOpVHA, K-kpHI, {M).OKATH ş. a.)
KV{"ll.MHCTp1'. Kvri.MHCTp1', pol. kuchmistrz, 'maistru bucătar'. Apare
numai o dată într-un răspuns al lui Ştefan cel Mare către Alexandru al Litvaniei,
în 1496: """" n•T~ld Kt({"h.A\HcTptl (B II, 401) I. Bogdan deşi dă o etimologie justă
(din germ. K iichenmeister ), traduce termenul prin 'stolnic', fiind greu de
presupus că principele litvan şi-ar fi trimis bucătarul în solie, pe cînd stolnici
trimişi ca soli erau. ln Polonia şi Lituania feudală - după cum arată Gloger
(Encyklopedia staropolska III, 110-111) - kuchmistrz era <(la început
rlicţionarele etimologice ale lui A. Briickner şi F. Slawski, dicţionarul limbii polone
vechi (Slownik Staropolski, lit. A-K), dicţionarul graiurilor polone al lui J. Karlowicz,
ultimul dicţionar al limbii polone (voi. I-IV, lit. A- nic, 1958-1962), precum şi alte
numeroase studii privind influenţele reciproce dintre limba polonă, pe de o parte, şi
limbile rusă, ucraineană, bielorusă, cehă, latină, romină, germană, limbi orientale pe de
altă parte, aparţinînd unor autori ca: T. Lehr-Splawinski, St. Lukasik, St. W~dkiewicz,
T. Gostynski, G. Korbut, St. Urbanczyk, A. Zajlj,czkowski, D. Scheludko, H. Briiske,
H. Kiihne, şi alţii, ca să nu mai vorbim de preţiosul Russisches Etymologisches IVorterbuch
al lui Max Vasmer, cu numeroase referiri la lexicul polon.
1 Termenul apare
în forma sa latino-polonă şi la .MIRON COSTI~ (Opere, ed.
P. P. Panaitescu, 1958, p. 52, 126, 127): Canţeler, ranţelier, canţeliar, referit.or numai
la poloni. Pentru amănunte in legătură cu istoria funcţiei de kanclerz, v. A. BROCKNER,
Encyklopedia staropolska l, p. 522-524 şi Z. GLOGER, Encyklopedia slaropolska, Warszawa, 1958, II, p. 322-326). Reţinem că în timp ce în Polonia funcţia al'easta era îndeplinită de cele mai multe uri de un cleric, in Moldova cancelar (logofăt) era un boier, deci
un laic.
2
Encyklopedia staropol~ka, I, p. 698: • ... szedl po podczaszym a przed podstolim. »
8 Encyklopedia staropolska, III, p. 93-91,: • Lelewel powiada, te gdy st.olnik nakryl
obrusem st61 kr61ewski, to wledy kraiczy jako structor mensae zastawial go, a potem jako
incisor, krajal *·
4 Opere, ed. P. P. PA~AITESCU, 1958, p. 239 şi 388.
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magister coquinae, apoi praefectus culinae » 1 • Este de presupus că Petru din
documentul nostru nu era un simplu slujbaş de curte, ci unul din sfetnici
care era consultat în probleme culinare (kuchmistrz honorowy), în această
calitate, putînd îndeplini şi funcţia de sol. De altfel, acesta nu e singurul
caz: un n<111a. rtf'l'l'lt. fltKoKa. K\{'.(MHC'l'l'lh. (poate acelaşi) este trimis de J ihdimont
al Lituaniei în 1507 ca sol la marele cneaz Vasili lvanovici 2 • Termenul este
prezent de asemenea în documentele galiţiano-voliniene 3 •
Kp.:it1·h, K1'11:!1n.. pol. krol, krol' rege, crai'. Foarte frecvent în documentele
externe, unde alternează cu formele Kl\il""" şi KOPM"h. (uneori chiar in acelaşi
document). Termenul se referă numai la regii poloni sau unguri; pentru
domnitorii moldoveni apare peste tot KNK..- Ad 'voevod'. Prima atestare: Kl\MIO
D. sing. (1388, C II, 603). Prezintă o mare varietate de forme din punct de
vedere grafic şi morfologic astfel 4 : Singular: nominativ: 1>pM, (1395); KPMt.,
(1395); KPM"h. (1435); genitiv: KpMh\, (1395); KpM-k (1457); dativ: Kl'IOl\IO (1388);
KjlOMKH, (1393); Kjl0:-1\ (1395) 5 ; KjlOMKlll (1436); KPMEK-k (1479); instrumental:
KjlMM\"h (1395); KPMM\ (1485); KjlOM\"h (1395) 6 • Plural: nominativ KPMH,
(1395); genitiv KPMIOK (1462); dativ: KpMi..-M·a., (1462); K\)01\fj\\"I\ (1448); K1'10i\f1"
(1485). Kplll\ apare numai în tratatul lui Ştefan cel Mare din 12 iulie 1499
(B II, 419-426), alături de formele KiJdl\'h. şi i>pM·i.. (nu şi KopOA"h); singular
nom. Kl'lll" gen. KpSA-k dat. KpSMKH; plural gen. Kpt:IMK. Este cea mai exactă
redare fonetică a pol. krol, ceea ce dovedeşte că pisarul cunoştea această formă
fie din auzite, fie scrisă (din documente ale cancelariei polone în slavonă) 7 •
KPMHlţd 1393 (C II 607), KPMEKdra 1395 (C II 612) 8 • KopoMKdli1 1404 (C
II, 625) 9 pol. krolewa (v. pol. azi krolowa) 'regină'. O formă krolica nu a
existat în polonă 10 . Apare numai dialectal în rusă, dar cu polnoglasie - .
Kopo11u7.1a (cf. V. Dal, To11KOBblU c110Bapb pyccKozo JUblKa, II, 170 11 ). Rezultă că,
din toate formele atestate, numai KPMEKdra poate fi socotită în întregime
polonism, celelalte două fiind forme hibride: K11MH1~.i hibrid polono-rus
(existent numai în documentul nostru), iar KOpMfRJra, hibrid ruso-polon.
KpMEKHJ, pol. krolewna, 'domniţă (soră, fiica regelui)'. Apare numai în
tratatele lui Bogdan Voevod cu polonii, alături de Kjldl\IKH<I, KjlMnH.t, N.
sing.; Kl'IMEKHH D. sing.; KPMIKHI:! Ac. sing. 1506 (CB, 440); Kjlo.uK ""' G. sing.
1510 (CB 455 şi 470).
KpM1t.K1t.C'l'KO, KjlOMKC'l'KO, v. pol. krolewstwo, azi krolestwo 'crăie, împărăţie,
regat'. Foarte frecvent, referitor numai la Crăia Poloniei 12 : c KjlMlt.K„CTKOl\\"h.
1
« Ksi!l~ta Iilewscy w XV w. mieii. swoich nadwornych kuchmistrz6w. Obok honorowych czyli publicznych mieii kr6lowie i magnaci wsr6d sluiby dworskiej kuchmistrz6w
rzeczywistych, tylko kuchni:i, zatrudnionych ».
2
Cf. I. SREZ'.'il"EVSKI, Mamepua111>l, I, p. 1383.
3
Cf. W. KURASZKIEWICZ, Gramoty . .. , p. 130.
4
Pentru asemenea termeni foarte frecvenţi, ţinînd seama de economia lucrării, dăm
numai anul primei atestări.
6 Nominativ în loc de dativ (urmează nMc~o'"r).
8
Documentul din 1395 serveşte citate şi lui Sreznevski (MamepuaAw •. . , I, 1327):

KJ)OAh.,

KPOl'\&i"~·

7

CC. W. KlTRASZKIEWICZ, op. cit., p. 130.
ibidem.
9
Sobolevski îl consideră tot polonism (cf. PREOBRAJENSKI, Etim.slovar russkago
jazika, I, 357).
10
A existat în schimb krolewica. CC. L. MOSZYNSKI Geografia niektorychzapoi.yczen
niemieckich w staropolszczyinie, Poznan, 1954, p. 62).
11
Apud PREOBRAJENSKI I, 358; v. şi SREZNEVSKI, MamepuaAw, I, 1290).
13 Pentru Moldova apare 31MAra M~AA4&CK4ra.
8

cr.
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1393 (C II 607); Kp~MKCTKd, KpMfK"kCTKd, (gen.), Ol( KpoAIKMTK-k (loc.) 1395
(C II, 612) ; Kt! KpoMKCTKt! 1448 (C II 738) şi in continuare in alte documente
din anii 1467, 1485, 1506, 1510.
Printre derivatele aparţintnd altor categorii gramaticale notăm formele
adjectivale KpMEKCKor, KpotUKCKh.IX' (1457, C II, 810) şi forma de adjectiv posesiv
KPMtK"I\: nor\" KpMfKO~ nt'ldTH~ (1388, c II 602), 110).1\l(r'h KllMfK'l\I KMH (1395,
C II 610).
ln documentele cu caracter intern apar numai forme cu polnoglasie, de
ex.: KopMEA\'h., KopMtKCKOH (1448, C II, 305). (v. Briickner, 269; Vasmer I 631;
SW II 566).
'""P""lll""OK'"• pol. marszalek, 'mareşal'. 11t1m •.. """" "'"" ph.ITKHHcKoro,
Aupmdl\Kd KpMnc·rK.i llMCKoro 'prin panul Ian Ritvinschi, mareşal al Crăiei
Poloniei' (1467, B II, 297); interesantă e atestarea existentă in titlul soliei
către principele Alexandru al Lituaniei: nocMh.CTitO ,\O KMHK~ro KHlil.:Hd WT""
cT1;f;.n1.i KOfKO:-,l.h.I KMocKoro, Mdll"kllldl\"l\KOA\"I\ ero ,\'llSpiKf~ «solia către marele
cneaz de la Ştefan, voevodul Moldovei, prin vornicul său Giurgea » (1493, B II,
383) 1 • Rangul de mareşal era echivalent la noi cu cel de postelnic 2 • Termenul
mai apare încă de patru ori, referitor la nobili poloni: Mtl!l"kllldl\'hKd (1496,
B II 391 şi 397), l\\dlllll""KWM (1510, CB 455 şi 469) 3• Nu e niciodată atestat
la nominativ singular 4 • In polonă marszalek provine din germ. marah-skalk,
iar acesta din lat. medievală mariscalcus (v. Linde, III, 47-48; Briickner,
324; SW II 887; L. Moszynski, op. cit., 65) 6 .
Hmo>1«mK Hmo11~h.IK""• pol. nieboszczyk, 'răposat'. Apare numai în legătură
cu regii poloni răposaţi. Cînd se referă la un voievod moldovean se foloseşte
cuvtntul noKOHHHK (ex. 1460, B II 272). CTdph.I KOpM Hf&OiK'IHK (1453, C II
766), HfKOiK'IHKd (1510, C B, 455 şi 469), forme mai apropiate - grafic şi
fonetic - formei ucrainene He6o:>Kt-rm< (cf. Hrincenko II, 537); dar şi în polonă
se presupune existenţa iniţială a lui niebozczyk, format cu noul sufix -ik din
nieboiec nefericit, sărman' (v. Bri.ickner, 33, s.v. bog; SW III, 260). HfGOll~h.IK"k,
corespunzător pol. nieboszczyk se găseşte numai la 1503 (B II 483), referitor
la Ioan Albert, astfel: HUiOll~h.IK'h, Hf&Oll~h.IKd, Hf&Oll~l\IKI(, Hf&Oll~h.IK~•"". V. şi
Sreznevski, II, 358.
OmKdl\HHK'h, pol. opiekalnik, 'procurator, ocrotiror, tutore'. o .. fKdl\HHK"k
KOpl(HH noAcKoH, procurator al Coroanei Polone' 6 (1445, C II, 729), cu referire
la un nobil polon, Jan din Cizow, care era reprezentant al lui Vladislav, pe
atunci minor, - deci un fel de regent. H ).d GV ..\IT'h wmKdl\HHK"" H1r0Kt1 rcK.i
HdM 'şi să ne fie ocrotitor domnia sa nouă' (1450, C II, 756) 7• ln polona
veche opiekadlnik cu sensul 'procurator' (v. S. Stp., III, 168, s.v. jen), apoi
1 Traducerea lui I. Bogdan; documentul este scris pe teritoriu lituan, la Vilna.
.
a MIRON COSTIN, op. cit., p. 238.
3 I. Bogdan traduce prin 'marşai' (p. 299) 'marşalc' (p. 393, 396, 398), Costăchescu

prin

'mareşal'.
t M4pw„~o·c4

atestat într-un document al canr-elariei polone în slavonă din 1433
II, p. 657); v. şi W. KURASZKIEWICZ,

(COSTĂCHESCU, Doc. înainte de Ştefan cel Mare,

Gramoly . .. p. 130.
a Pentru istoria funcţiei v. Z. GLOGER, Enc.stp., p. 188-191 şi A. BR0CKNER,
Ene. stp., p. 863-866.
8 Trad. lui M. COSTĂCHESCU.
7 1n scrisoarea prin care Bogdan Voievod cere lui Iancu de Hunedoara să-l ocrotească contra duşmanilor. Exemplu interesant de folosire a unui cuvint polon destul
de rar - cu un sens evoluat - într-un act către un voevod neslav.
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opiekalnik' tutores, ocrotitor' şi opiekun (ambele derivate de la opieka 'grijă,
ocrotire', v. SW III 797).
fl,rn, n.tHh.. lldH"h. pol. pan, 'domn, stăpîn, pan (titlu nobiliar pentru boierii
de curte în Polonia)'. Prima atestare: nt1HOK1>, G.pl., 1393 (C II, 607). Este
termenul polon cel mai frecvent, atît in documente interne cit şi externe,
referitor şi la poloni şi la moldoveni. Apare deobicei înaintea numelui propriu,
celelalte titluri sau funcţiuni urmînd după acest nume, de ex.: « Kiql.t """"
r.!Hd GdA'ldHd 'ltllllHHKd„. . .. ».
O singură dată """"" apare ca titlu pentru domnul ţării, în actul de omagiu
al lui Alexandru cel Bun către Vladislav al Poloniei de la 1 august 1404 (C
II 625): t Mi.t lldH1> .tA•KCdHAli"" KNKO,\d MMAdKCKi.t 1 ; deobicei voievozii moldoveni se intitulau rocnoA.tp·i. sau roc110ACTKO "·" (domnia mea) şi nu n.tH1>
sau mtln.tH1'. 2•
§ Il.tHH, n,rn"itt, IMHi.tH, 11.iHIH, pol. pani, 'doamnă, jupîneasă'. ln acte externe
foarte rar, fapt lesne de înţeles dată fiind slaba participare a femeilor la viaţa
politică în epoca feudală. Atestat în 1481 (B II 358) într-o scrisoare a boierului
Tricolici - închis într-o temniţă în Ţara Rominească - către doamna sa
Negrita: """'" A\OIH HtrpHTH (Dat. sing.); mai apare în 1499 (B II, 450):
WAHI( n.imo, TOTI( lldHIO (Acuz. sing.) şi C"h. lldH ir.tMhl HX" 1499 (B. II 422)
(lnstr. pl.). ln tratatele de pe vremea lui Bogdan-Voevod din 1510: c 11.tH"i.tMH,
H3 "X' 11.tnY.tMhl (CB 459), c n.tn"i.tMH "X"· H3 HX"h. n,rn"i.tMH (C B 473) 3 • ln acte
interne mult mai frecvent, dar numai la singular şi referitor numai la soţia
boierului, panului, nu şi la soţia voievodului, căreia i se spune rocno»<A.t,
după cum domnului i se spune rocnoAdil'" '· Astfel în nominativ: 11.tH"(H (1438,
C II 14), n.tHi.tH (1464, B I 80), n.tHIH (1490, B I, 438); ln genitiv: 11.tHH (C II
369), """'" 1464, B I 80), n.iH"i.i (1480, B I 246); tn dativ n.tHYH (1438, C II
14), """"' (1462, B I 52), """'" (1466, B I 93) 6 , instrumental He
(1466, B I 93).
II.tH.t, n.i1111.t, pol. panna, 'fecioară (sens religios)' 'domniţă (fiica, sora regelui)', CTdd AWCTOHH.td """" M.tp"l.t (1436, C II 698 extern), n.tHHtl ""*EHTOV',
KjlOMAKHtl llMCKtllO (1506, c B 440).
0

"""''°

V. şi E. VIRTOSU, Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Romlnească
ln sec. al X V-lea, Buc., 1960, p. 192, unde se arată că •aceasta represcrie al unei cancelarii străine (polone) pentru care pan = rotMAW„ =
dominus *·
1 E. VIRTOSU (op. cit., p. 112) arată că• distincţia dintre pan şi jupan nu este
o realitate nici istorică, nici socială, nici semantică. Forma pan reprezintă mai ales un
uz de cancelarie străină, în speţă polonă, Caţă de forma jupan, caracteristică îndeosebi
pentru Ţara Romînească. Dar în orice caz nu exista o întrebuinţare cu exclusivitate a uneia
sau celeilalte forme în Ţara Romînească sau in Moldova*· Această exclusivitate există
totuşi pentru documentele externe aparţinind cancelariei moldoveneşti, cel puţin pînă
la 1517, unde apare numai forma n4Hi. indiferent care este persoana la care se referă
(rege, curtean, boier, etc.); numai in documentele interne din Moldova n•Hi. alternează
cu forma ltlorn•H-...
3 In trad. polonă din 1785: z paniami (v. Costăchescu, p. 491), Costăchescu însă
(p. 465-t.66 şi 480-481) traduce prea modern, prin ,cucoane'.
' In documentul din 26 noiembrie 1490 (B I 436) apare foarte des n•H•H pentru
nominativ şi dativ, referitor la jupînesele Anuşca lui Şandru comisul şi Nastea lui
Hărman, ln schimb: 31 -~AP4B'1„. rocnolll.<1.H H41!11H M•PIH, referitor la doamna Maria, soţia
lui Ştefan.
5 Pol.. paniej din sec. XIV (cf. Z. KLEMENSIEWICZ, T. LEHR-SPLAWIN'SKI,
S. URBANCZYK, Gramatyka historyczna j~zyka polskiego, Warszawa, 1955, p. 289).
1

şi Moldopa pină
zintă felul de a
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v. pol. paîlstwy, 'nobilime, boierime' (sens colectiv):
(1436, C II 698); n.iHcTKh.I .!ltM•M\ MOl\AdKCK.t111
npHCl\tlW.tlOT"h. {1448, C II 738) 1•
Jl.tHCTKO, pol. paîlstwo, apare cu două sensuri: a) spaţial, 'stat, împărăţie,
ţinut' şi b) temporal, 'stăpinire, domnie': a) """ n.tHCTKh .!llMl\"k \\Ol\,\.tKCKHX'
OTA.tl\HTH {1445, C II 734); """·· .. n.tHCTK"h. ·dl\H&O 3f•""""· .. WTA.tNkTH (1462,
B II 284) 2 ; Hd Th.IX' lldHCTK*X''" .!IOC1'dl\H {1445, c II 733) 3 ; H lldHCTKWM fl'O
şi H n.iHcTK.tl\\ 1ro... npoTHKHTH d~ {1485, B II 372); "" CKOIM"
n.tH1'CT1u {1493, B II 384); "" 11.lWl\CTK.l 'asupra ţărilor' şi no 3MMli\X' H n.lHcTKOM HX' {1499, B II 423); 11.lHCT&d (Ac. pi.) {1510, CB 455 şi 469).
b) d&h.I "' MUUKdl\ HH )Kd,l,HOl'O 'ldCOl( noA HX' lldHC1'KWM, 'ca să nu rămîie
cituşi de puţin sub stăpinirea lor' {1499, B II 421) 4 ; in acelaşi document, mai
jos: llOA lldlUHM rldHC1'KOM 5 •
U.iHoK.tHl6, pol. panowanie, 'stăpinire, domnie': H tic• ,\O&l)Of X'OK.t1'H
n.tHOK.tHNI H 'ITH HX' 'şi vom face tot binele pentru domnia şi cinstea lor'
{1462, B II 284) e.
fidHOKdTH, pol. panowaL, 'a stăpini, a domni': MM·" 6h.11'H H Pdll0Kd1'H,
'avem să fim şi să stăpinim' (1499, B II, 419) 7 •
ln combinaţie cu ll"A", 'sfat' apar expresiile: n.tHh.I P"A"· n.l110K1 lldA.t,
n.iHh.I p.t;\Hh.IH, pol. pany rada, panowie rada, pany radny, foarte frecvent in
documentele externe, referitor la poloni cit şi la moldoveni, cu sens colectiv
de 'sfat al boierilor, al nobililor; sfetnici'. De pildă: n.iHh.I ll"A" Hdllld, n.lHOKI
ll"A" Hdllld {1445, C II 725), wT n.lHOK 11.lAh.I (1453, C II 765), c n.lHh.I 11.iAOIO
{1456, c II 797), H HdlllH lldHOKI PdAJ MOl\AdKCKdli\ {1460, B II 276), H PJHOMh
p.1>,i;: nMCKOH {1468, B II 301); n.i110K1 ll"A" ~UMl\H ·"MAARCKOH {1499, B II
425); noCl\dl\h. CKOH n.tHh.I PJAHh.IH, n.lHOK P.tAHh.IX' (1510, C B 455 şi 469).
Uneori cele două părţi ale expresiei slnt despărţite de conjuncţia H ca de pildă:
npH•X'""" n.iHOKI H ll"A"··· ri.tH.t ••. Kd.!IHMHp.t (1453, C II 765).
Sreznevski s atestă n.tH1' prima dată la 1349 şi dă intre altele un citat
dintr-un document moldovenesc din 1395. Pentru amănunte privind etimologia şi situaţia termenului n.tH1' şi a derivatelor sale in polonă şi alte limbi
slave vezi Brlickner SE 393; Brlickner, Dzieje kultury polskiej, I, p. 98, 99,
239; Vasmer REW II 308, Preobrajenski II 13; SW IV 42-44.
Uoii,'IAW.(H, pol. podczaszy 'subceaşnic'. ln actul de supunere al boierilor
lui Iliaş Voevod, scris la Liov in 19 sept. 1436 (C II 701), unul din boieri
este n.tH1' &hl\OUlh. no,\'l.lm"(H 'pan Băloş subceaşnicul.' Printre peceţile boierilor, atirnate la act, se găseşte şi pecetea lui Băloş cu inscripţia: nl'ld1'
U.tHCTKH, n.tHCTKh.I,

&~li\PI H n.tHCTKH H.!I ro~AH

""'""""„"

... , p. 178.
sezisat lipsa lui ,uHEo intre cuvintele UHCTBk şi a•"'"" şi a
tradus « • • • şi nici nu ne vom îndepărta de nobilimea Ţării MoldoDei ... • ( ! ) ;
aceleiaşi expresii, întilnite la 1462, Ion Bogdan ii dăduse o traducere corectă: «nici
nu vom înstrăina vreo ţară sau ţinut •.
s Din nou greşit la Costăchescu: «să rămînă în aceste lucruri nobile• ( !) lucru
care dovedeşte că a înţeles termenul drept n~HOTllN 'nobilime' şi nu n~Heno 'stat, ţinut';
corect: « să rămînă în aceste ţinuturi t.
4 Traducerea lui I. Bogdan.
6 Analiza termenului paristwo cu toate diferenţierile sale semantice în polonă e cuprinsă
în studiul lui J. MATUSZEWSKI, O panstwie i Panstwie, în Czasopismo Prawno-Historyczne, X, no. 2, p. 77-104.
8 Traducerea lui I. Bogdan.
7
Idem.
8 Mamepua11w· .. , II, 875.
1 V. şi Viaţa feudală
1 Costăchescu nu a
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"""" lihl\Ollld 110,4.'ldWdro (C II, 704).
ln Polonia podczaszy era iniţial
ajutorul şi locţiitorul ceaşnicului, precum podstoli pe lingă stolnic;
mai tîrziu funcţia de podczaszy întrece în însemnătate pe cea de ceaşnic: în
timp ce sub Cazimir cel Mare (a doua jumătate a v. XIV-lea) era numit subpincerna, la 1496 e numit pocillator 1 (paharnic). Sarcina lui era de a turna
regelui băuturi la masă, după ce mai întîi le gusta şi în general de a supraveghea a:Rrovizionarea mesei cu băuturi, în care scop era ajutat de mai mulţi
ceaşnici. ln Moldova funcţia de podczaszy era îndeplinită de marele paharnic 2 _
Boierul Băloş nu putea fi decît un podczaszy, in sensul de pocillator, - mare
paharnic -, deci boier de sfat şi nu un slujbaş oarecare, ajutor al paharnicului
(ceaşnic sau subceaşnic - cum este numit în traducerea lui Costăchescu),
pentru că un simplu slujitor nu avea pecete individuală şi nici nu jura supunere
în rînd cu boierii din sfat. ln documentele cercetate 11o11).'ldU1IH este o excepţie, deoarece termenii obişnuiţi sint 'ldlllHHK'" iar, de la 1462, şi romînismul
""X'"P"""'"· Existenţa lui llOA'ldU1°iH credem că se datoreşte următoarelor cauze;
a) faptului că încă la 1436 - deci cu 60 de ani înaintea atestării citate
de Gloger - podczaszy începuse să însemne 'mare paharnic';
b) termenul aparţine unuia din puţinele documente scrise pe teritoriu
nemoldovenesc ; trăind în mediul polon, unii dintre boieri - precum şi pisarii
cărora li se dicta cuprinsul actelor - respectau cuvinte şi expresii polone
din acte şi vorbirea curentă, pe care le reproduceau apoi în actele lor, pentru
a se face şi mai bine înţeleşi şi a-şi dovedi şi pe această cale fidelitatea faţă
de suzeran. Dealtfel nu e singurul caz în acest document: un alt boier, Dinisco
se numeşte pe sine - şi în cuprinsul actului şi pe pecete -'- KdHllHMp"h. (v. mai
sus); (v. Bri.ickner SE 73 s.v. czasza şi 425 s.v. podczaszy; SW IV 344).
JloAK•llll\ktpi., pol. podkanclerzy, 'vicecancelar, logofătul al doilea'. Apare
o singură dată într-un act al lui Ştefan cel Mare către braşoveni, datat 13
martie 1458 (B II, 262), referitor la un boier moldovean, Vulpaş: ... Kf"*""
fCMH HdtufMg K-k11HOA\S n11HS KSAn11mS neo,4.Kdll""'P'° nHCdTH •.• I. Bogdan traduce·
prin 'subcanţiler', iar mai jos explică prin 'logofătul al doilea' 3 , deoarece o
formă 'subcanţiler' sau 'sublogofăt' nu exista în titulatura politică a vremiL
ln scris, termenul apare deformat (u căzut; i; după A); corect ar fi fost
neoA("h.)K.iHllAfP(i.). In actele cancelariei polone in slavonă apare nCl,4.KdHklJ.A*P"" 4 •
V. şi KdHlll\fP'"·
Ilo)..KoMCIPHH, pol. podkomorzy, 'subcămăraş': Apare numai o dată în
documentul din 1468, iulie 28 (B II 305), cu referire la un sol polon: ""
ndHd CTdHHCl\dKd c TdH'IHHd, 110,4.KC1MopH1ro X'OAMCKoro 'dumnealui Stanislav din
Tencin, subcămăraşul de Holm ' 6 • Intr-un act polon de la 1433: noAKoMopi.1<16.
ln actele galiţiene din sec. XIV: neoAKOMeopHH 7•

""'*"·

Cf. Z. GLOGER, Encyklopedia staropolska, IV, p. 43-t.t„
~ Slujba lui este să umple la masă primul pahar, căci după aceea cuparul sau ceaş
nicul îndeplinesc această funcţie• - cf. MIRON COSTIN, Istorie în versuri polone, in Opere,
ed. P. P. Panaitescu, p. 238 şi 388.
a Pagina 265. nota 3.
' Cf. W. KURASZKIEWICZ, Gramoty halicko~wozynskie ... , p. 130. Din punct
de vedere morfologic, în actele polone termenul îşi păstrează forma adjectivată, în timp
ce în cazul nostru este substantivat, sub influenţa lui K•H~1ps.
a Traducerea lui I. Bogdan. In rezumatul ce precede actul citim: •pan Stanislaw
Te;czynski, subcamerariul de Chelm •.
8 M. COSTĂCHESCU, Documente moldo11eneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. II,,
p. 657.
1 W. KURASZKIEWICZ, Gramoty ... , p. 130.
1

a
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P.i,l,.i, pol. rada, 'sfat, consiliu (adunarea boierilor)', cf. ceh. rada, ucr.
paiJa. Imprumut slav-apusean din germana medievală Rath (cf. Briickner

452). Apare frecvent în documente externe, mai rar in cele interne, cu
referire la «sfatul moldovenesc», de ex.: ~-c~ pd).d MM)..1KcK.111' (1435, C I I
689) sau la <i rada polonă», de ex.: Olj n.rnoK·i. p.1A1t.1 110ACKOH (1449, C II 746),
" "" TO cK-kAKOKI„. H•• pd).d KOpM1KcKA<1 (1460, B II 276). Termenul poate fi
considerat ca polonism cert în următoarele situaţii:
a) în combinaţie cu determinative referitoare la realităţi polone ca de
pildă: P·'A" nMCKJra (v. mai sus), PJAJ KOpMIKCKJra 1 •
b) în expresia llAHOKt p.t,:l.d, n.iH1t.1 pJ).,1 'sfetnici', corespunzătoare pol.
panowie rada, pany rada (v. lldHn)
c) in expresia .\o&p.t P"A" p.i).HTH care apare prima dată la 1393,
ian. 5. (C II, 607) pol. dobrq radf(. radzic 'a da hun sfat' 'a sfătui cu hun sfat'.

Expresia mai apare încă de 4 ori, de astă dată nu la cazul general, ci în acuzativ:
AO&Plj HM1' p..1,w PJAHTH (1395, ian. 6, C II 612), AO&pov~ p.i.i.ol( P.tAHTH (1402,
II 621), ).OliP\"IO pd..1,1( Pd,:l.HTH (1405, II 625), ..\"liplSio j1d,:l.I( PdAHTH (1433,
C II 653) 2 • După cum se vede aici termenul nu are sens colectiv de 'sfetnici'
(termen politic pentru o instituţie feudală) ci sensul său propriu, iniţial, de

c

c

'sfat, sfătuire'. In scrisoarea din 1506 a boierilor moldoveni către Alexandrut
regele Poloniei, apare rada cu sensul de 'senator' (deci nu o colectivitate, ci
un individ), ca în cehă: pan rada (cf. Briickner, 452): c·i. llcH.11H p.t.1,dMH 'şi cu
toţi senatorii' (C B 440). Sreznevski 3 atestă 11".\" ca provenit din polonă şi cu
toate cele trei sensuri cuprinse în documentele noastre: 'sfat, indicaţie',
h) 'sfat (instituţie feudală)', c) membru al sfatului, consilier adunare. V. şi
Miklosich EW 271, Preohrajenski II 171, L. Moszynski, Geografia ...
p. 69.
GeKp!Tdjl"k, pol. sekretarz, 'secretar.' Apare numai în trei documente
externe, referitor la nobili poloni: H 11p1t.1 ToM·i. &lt.IA'k c1K1lf1'd!l1' Kt1mo1 MHAOCTH.
ChlHn r.tKl(&d &1('141.ţKoro, 'şi la aceasta a fost de faţă secretarul domniei voastre,
fiul lui Iacob Buceaţki', iar mai jos H no Toro>K·i. c1Kp1TAp.i 'şi prin acelaşi
..........._... secretar'
(1503, noemh., B II 485); H.3 nrrpoM TOMH1iKH•" AOKTOP njlclK CThlX' H CIKPITdi'J
(1510, ian. 22, C B 456), CIKjl!T4jlWM (1510, fehr. 7 C B 469). ln polonă
din lat. secretarius, paralel cu tajemnik ca în vechea cehă (Briickner, 484);
funcţia de wielki sekretarz koronny a fost instituită pentru prima dată de
Alexander Jagiellonczyk în 1504 (cf. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska,
IV, 220).
GHeM-i., couM·i., pol. sejm, sjem, 1 Seim, adunarea nobililor (dieta polonă)'
Prima atestare e într-un document intern, cel din 1441, 25 iunie (DB Acte, p.
35) 4 : MHX'JA nHc4A Ol( &Anl'.tP•X' Hd COHMS, 'a scris Mihail, tn Bulgari (satul n.n.), la Seim'. Deasemenea tn două documente externe:
- 1467, 9 oct. (B. II 297 - 298) de cele mai multe ori în forma ucraineană COH•\\1': "" KOToporo COHMll KOH'ldH if; apoi CWHM-k, CWHMll, CWHMOKHj de
0

1 I. BOGDAN traduce prin 'sfetnicii Craiului' adică ai regelui polon.
a Expresia este citată ca polonism de I. Bogdan in « Ober die Sprache ... ~. P•Aa
şi P•>.HTH sint trecute printre polonisme şi de către W. Kuraszkiewicz în «Gramoty . .. ~. p. 130.
s MamepuaAw .. . , III, 11. Exemplele provin din cancelaria polonă şi lituană în

. limba
şi

slavonă.

' Tot aici şi o serie de consideraţii asupra
Via/a feudală ... , p. 351-352.

instituţiei

seimului în Moldova (p. 8). cr.
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două

ori în forma

ceho-polonă cmMi.: H AP':iri.i cHfA\lt. nocnMHTl\I ••. ; CHIMII.
'adunarea obştească a ţărilor Măriei sale

nocnMHTl\I 3f<\Mlt. MdHCT.tTS icpM-k
Craiul' 1 •

s

coHA\~ 3.t
A\-kCHtl\I\, 'cu şase
obişnuit de 'intîlnire' nu de
'instituţie politică feudală': Ştefan făgăduieşte că va veni să se închine lui
Cazimir al Poloniei dar cere ca ziua intîlnirii să i se facă cunoscută cu şase

- 1479, 22 ian. (B II 351): mpt>Kf H.tmwo
luni înainte de întîlnirea noastră' (aici sensul

luni înainte).
ln pol. sejm, gen. sjemu şi de aici din nou nom. sjem; sniem din ceh.
snem, gen. snemu, termen introdus mai ales de scriitori ca St. Orzechowski şi
B. Paprocki, fără a se menţine însă (cf. Bri.ickner, 484). ln documentele noastre
(sec. XV) cH1Mi. trebuie socotit cehism, întrucit sniem apare în polonă de abia
în sec. XVI. Mai frecventă este, după cum se vede, forma ucraineană COHM1t.,
cf. ucr. couM; rus. ceuM, dial. coUM (dar referitor tot la seimul polonez).
Vezi Vasmer II 603, 687; Preobr. II, 270; SWVI 56 şi 252;LindeV236;
Travnicek 1422; Hrincenko IV 112 şi 165.
'lfCHHK, pol. czestnik, czefoik, 'demnitar'. Apare numai în patru documente externe, referitor la nobili poloni: H c-.. HHWHMH n.tH'h.I H 'lfCHHKH
UOACKHA\H (1455, C II 774), Mf>KH HdMH H AWKH KOpMfKCKHMH RdHi.t H 'lfCHHKH
(1462, B II 292), ScHM
H 'llCHHKOM (1463, B II 295), H n.tK ovcHMb.
'IECHHKOMlt. (1468, B II 301). Costăchescu traduce prin 'demnitari',
iar
Bogdan prin 'oameni de frunte', sfetnici de frunte', 'magnaţi', traduceri
corecte pentru că păstrează caracterul general, nedeterminat al acestui titlu
feudal. Cuvintul este format în polonă de la czesi cinste, onoare' cu sufixul
-nik, deci om vrednic de cinste', un titlu general, fără a determina o funcţie
precisă, oricare dintre dregători putindu-se numi 'ltCHHK 2 • Sl. Stp. 1/6, p. 375
atestă czesthnyk pentru prima dată la 1428, iar cu -t- căzut, în forma czesnyk
la 1454 (cu un an înaintea primei noastre atestări) explicînd prin 'magistratus,
unus e primoribus civitatis'. SW I, 390 s.v. czestnik explică prin 'înalt dregător,
demnitar, dominis honoratis' şi prin 'castelan'. Titlul şi deci termenul s-a
păstrat în Polonia pînă la sfîrşitul epocii feudale (Raptusiewicz din « Zemsta ~
lui Aleksander Fredro se numea şi el czdnik) 3 .

"""°"'

b) Documente

şi părţile

lor componente

flpTHKSA1', pol. artykul, lat. articulus, 'articol, paragraf' (v. SW I, 61).
Termen provenit din latina cancelariei polone. Apare numai în tratatele cu

1

Traducerea lui I. Bogdan.
ln polona veche, afară de czesnik (provenit din czeii cinste' + -nik lnsemnind
demnitar, dregător' mai existau doi termeni cu care putea fi uşor confundat: czestnik
(forma denazalizată a lui cz~stnik, provenit din czeii parte'+ -nik) colaborator, participant
la o acţiune, posesor a unei părţi de avere' şi czainik (de la czasza, cupă, pahar' + -nik)
ceaşnic, paharnic' (v. Sl. Stp. 1/6, p. 379). Asupra acestei confuzii precum şi asupra
situaţiei termenilor în polonă şi alte limbi slave v. Briickner, s.v. czasza, p. 73, s.v. czeii,
p. 78; Slawski, I, 121; Gloger, Encyklopedia staropolska, l, 291.
3 ln legătură cu aceasta credem că în versiunea romînească (AL. FREDRO, Răzbu
narea, ESPLA, 1958, 207 p.) titlul de paharnic dat lui Raptusiewicz nu corespunde realităţii, deoarece acţiunea se petrece la sfîrşitul sec. XVIII, cînd această funcţie era îndepli- .
nită de mult de către podczaszy. Traducătorul face aceeaşi confuzie, despre care am amintit
mai sus Intre czeinik şi czainik; mai corect ar fi castelan.
2
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polonii de pe vremea lui Bogdan, la 1510, ian. 22 şi febr. 7: n1>AMVr 4j1"rHKl!AwK
" " * ' H4nHC.tHHklX" 'conform articolelor mai jos scrise' (C B 455 şi 469) 1•
'IAOHOK1', pol. czlonek 'punct, paragraf, artico.l' (SW I 393). Apare în
tratate şi solii, numai la plural, astfel: K"i. .•• 'lAOHKOX""• un rînd mai jos K"ll„.
'lAOH1~-kx·i. 1439 (C II 713); noAAt!ri. nMo*mi.n\ H'lA{H)oKoK( !?) şi c K0Topt.1M
KOAH 'li\OHKOA\ 1448 (C II 734); Ol( K4lKAl\IX""·" 'li\OHKOX"k 1468 (B II 302).
Fonetic şi morfologic, atestările din doc. noastre corespund formelor din
polona veche czlonek, we czlonkoch (1442), we czloncech (1471) (cf. St. Stp. 1/6,
p. 386-387). La 1457 (B II 257): w ••• lfA-kHKOX"i., corespunde fonetic termenului ceh flen // 1fldnek (v. Slawski, I 123). Costăchescu traduce prin 'articole'
iar Bogdan prin 'întîmplări' şi 'capete'. Mai potrivit ar fi 'clauze, prevederi, capitole'. Termenul apare şi într-un răspuns al lui Alexandru al Litvaniei la o solie a lui Ştefan cel Mare, la 1496: K'I\ T0•\\1' H41UOM"h 3.tnHc•
HfKOTOjlHH lfi\OH1'KH Clil Ekli\H Hf cnOAOEMH, 'în acest zapis al nostru cîteva
ponturi nu i-au plăcut' 2 (B II 405) (v. Brtickner SE, 78).
KonH1s, pol. kopia, 'copie', Apare numai in solia trimisă de Ştefan in
1496 către principele litvan Alexandru (B II 401): 4 TKOlil MHAocn "' AJA1'
•cH H4M1' AHCT.t no TOMI( KOnHio 'iar înălţimea ta nu ne-ai dat însă o scrisoare
după această copie'; H lilKO fC1\\0 noci\.ti\H TdKOf)Kk KOllHI H3"1\ H.tlUklMH noCi\kl
'care copie am trimis-o prin solii noştri'; ""' no ntp1'KOA\I( KonHio, 'dar după
copia dintii' (B II 402) 3 • Cuvînt de origine latină, provenit din latina
cancelariei polone. Termenul este romînizat de către pisar, cu terminaţia
1s proprie substantivelor de genul neutru din slava veche, din care cauză apare
T.tKof*"• noTOMI(, no mp·i.KO•\\I(. ln polonă kopia (de genul feminin) tot din
latină.

t1 H c T, "H c T i., "H c•r i., pol. list, 'scrisoare, carte, act'. Foarte frecvent
în documentele externe cit şi interne, ca echivalent pentru scrisoare, act,
document. Corespondentul din Ţara Rominească este XPHCOKOl(A, formă extrem
de rară în Moldova. Apare în promulgaţie: 3H.tMIHHTO (3H41Mo) lfHHHM"h
cHM1' H.tlUHM"ll l\HCTOAn, 'facem cunoscut cu această carte a noastră' şi in
coroboraţie:. . . H H4111tl Oflf.tTh lljlHK-kCHTH K1' CI \\S l\HCTS H411HMS, 'şi pecetea
noastră să o atirne la această carte a noastră'. Grafia diferă în ambele cazuri, dar numai în terminaţie: l\HCTOA\, l\HCTOA\k, l\HCTOM11., l\HCTWM, l\HCTWMk,
l\HCTWM11., respectiv l\HCTl!, l\HCTOI(, l\HCTI(, l\HCTV. Cea mai veche atestare:
AHCTI( (Loc. sing.) şi (mi.) AHCTI\ (Ac. sing., de şase ori) la 1388, febr. 10
(C II, 603-604). Un polonism evident este expresia npt31' Ti.Hi. AHCTk, pol.
przez ten list, 'prin această scrisoare', care apare o singură dată, la 5 ian.
1395, în actul de supunere al lui Roman Voievod către Vladislav al Poloniei
(C II 607); tot aici, mai jos, Toro t.HCT.t (G. sing.). Dintre formele mai rare
mai notăm: l\HCTV (G. sing. 1457, C II 811) 4 ; Kl\ ••• AHCTOKH (D. sing., 1499
B II 425, tot aici, mai jos K c1Ml! AHcTl!); "' A.tAtCH """' AHCT.t ( G. sing,
după negaţie) 11 , (1496, B II 401); l\HCTkl 6 (Nom., Ac. pi., 1462, B II 285).
1

întreaga expresie e un polonism; în pol. podlug artykulOw nize(j) napisanych.

COSTĂCHESCU: 'şi sub condiţiunile mai jos scrise'.
1

Traducerea lui Ion Bogdan.
Traducerea lui Ion Bogdan.
• Apare o singură dată cu această grafie; în original ar putea fi
<fintre r Şi V este foarte posibilă.
& V. mai sus s.v. KonH1s.
• Ion Bogdan traduce aici prin 'tractate'.
8

totuşi AHCTf;

confuzia
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(Dat., Instr., Loc. pl., 1510, C B 454 şi 468), AHC'l'i.t
(Instr. pi., 1455, C II 774). Cu determinative: <\HC'l'â KtPl(ll~l\lli, 'scrisoare de încredinţare, creditiva' 1503 (B II 483); <\HC'l'h. r"<\EH'l'OKHl\IH, 'scrisoare de trecere, salv-conduct' (SW II, 719: list glejtovy; v. r<\fH'l'i.);
<\HC'l' npHKHl\Hh.I, 110),Atlr" 'l'~r"O <\HC'J'tl npHKH<\HOr"O 'carte de drepturi, privilegiu'
1463 (B II 295) (v. npHKH<\He). Interesant este de asemenea hibridul AHC'l'OKl\IMh.
n11c1\\M\h, 'prin scrisoare' (1436, C II 706) 1• Sreznevski 2 notează AHc'l'·h cu
sensul nHCbMO, rpaMorn, dind numeroase exemple din cancelaria rusă
de apus, polonă şi lituană precum şi două, aparţinînd cancelariei
moldoveneşti (1388 şi 1395). ln polonă tist însemna pînă în sec. XVI şi 'frunză'~
ulterior din pluralul lise ie s-a format singularul lise 'frunză', iar list a rămas
numai cu sensul de 'scrisoare, act scris' (v. Bri.ickner 300, Vasmer, II, 45;
SW li 749).
1l\.111c'l'd'l''h, ,\ldfC'l'd'l''h, pol. majestat, '1. majestate, 2. pecete, 3. act,
hrisov, document'. Apare numai în actele cu caracter extern. Din lat.
maiestas 'înalt titlu monarhic', în cancelaria polonă şi mai ales litvană şi-a
extins sensul la 'pecetea regală' 3 . Sensul de 'hrisov, carte, act' nu există in
vechea polonă; este posibil să fie numai în documentele moldoveneşti.
a) majestate, măria-sa: nf'ld'l'll <\\,\HC'l'd'J''h Hdlllll KM-kAH npHK-kCH'l'H K CfMV
HdUUA\OI( <\HC'l'Ol( 'am poruncit a atîrna pecetea Maiestăţii noastre către această
carte a noastră' (1439, C II 713); cHtMi. nocnMHTh.I !U•"""' M.tHC'l'.l'l't! ••• KpM-k •••
adunarea obştească a ţărilor Măriei sale, Craiului ... » (1467, B II 297). b)
pecete: " "" KpHlnKOCTll 'l'M\tl KCfA\tl <\\dlC'l'd'l''h ""'"'"' fCl\\O nph.IKh\CH<\H 'şi ca întăritură a tuturor acestora am atîrnat pecetea noastră' 4 (1442, C II 717);
HM.U'l' HdC CKOH1\\1' <\\dllC'l'.i'l'OM'h. RO'l'Kfl)),HTH 'ne va întări cu pecetea sa' I>
(1448, c II 734); HMdf'l' HdC <\HC'l'h.I H MHC'l'd'J'tl K'hClr"O llO'l'KfPAH'l'H (1462, B
II 285) 6 ; SHdMl!IH'l'h.IM H KlolHh.I•" 11 X'PHc'l'"f.i11cKHA\ A\dHC'l'dTOM 'cu această
cunoscută şi adevărată şi creştinească pecete' (1462, B II 292, alt document~
cu aceeaşi dată); c) 'carte, hrisov, act': H '"""' Kh.lnHc.111i.1Mi. "'""cT.t'l'o.\\i. 'şi
cu dragoste scrisă carte a noastră' (1468, B II 301), întreaga expresie
e un polonism: « i mile wypisanym majestatem »). Termenul este atestat
in actele provenite din cancelaria polonă in slavonă, dar numai cu sensul
de 'majestate': nt44'Ti. '"""C'l'dTI( H.irn1ro (1433 A şi C, C II 655 şi 661) 7•
La Sreznevski nu figurează. ln actele cancelariei ruseşti apare de-abia în
sec. XVI 8 •
0 O<\ Om fH 'fi, n O<\ Om fH i.t, pol. poloienie, 1 1. rînduială, poziţie, aşezare.
2. capitol'. K'h ovc-kr·h. 11AoH1~-kX'n H noAomrnî•X'"" H Ol(K<\AA-kx·i. 'în toate articolele şi convenţiile' 1439, (C II 713; Costăchescu nu traduce noAomrnîtfn;
<\HC'l'OM, AHC'l'MH, <\Hc'l'-kX'
cKOHMH

1 Semnalăm

la H53 febr. 16: KHltr• (C II 7).
II, 23.
8 Majestat litewski = Wielka pi~czec Wielkiego ksii;stwa Litewskiego (cf. SW II
81,9-50).
4 De obicei apare M•H:nT-.. ; numai aici M•1CTff-...
li Traducerea noastră. Costăchescu: 'ne va întări cu Majestatea sa' ( !).
8 Expresie confuză sintactic; Bogdan: 'are să ne întărească printr-un hrisov cu
pecetea sa'; termenul este deformat şi din punct de vedere grafic, ceea ce ne indică un pisarmai puţin lndemînatec.
7 V. şi W. KURASZKIEWICZ, op. cit., p. 130.
8 cr. V. M. TAMAN, llOJIOHUJMbl B R3blKe pyccKUX naMJlmHUKOB XVI IJeKa, în O'lepKu
2

MamepuaJZbl,

ucmopuu .RJblKa, Yt1eHb1e 38IIHCKH JleHHHrpa.z:1c1<oro YHHBepcHTeTa, CepHH cpun. Hayx, Bbln.

52, 1960, p. 116-117.
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poate fi: «în toate articolele şi capitolele şi convenţiile» cf. v. pol. polozenie
'capitol' SW IV 549); no),AOl(r nMomrni.RI 'IAOHKOK 'după rînduielile capitolelor' 1445 (C II 734).
n p H K H" HI pol. przywilej, 'privilegiu (act, document); scutire'. Termenul apare în privilegiile acordate liovenilor: H npHHICAH KIAHKOI npHKHAHf, 1110
ff1\\dl0Ti.

wTi....

4MKCJH,.\p4

KOIKO).h.I

H

npoCHAH

H4C'b,

1ll>hlXOM'b

HA\i.

MhJTd

(1456, c II 791) j
fraza e reprodusă identic în privilegiul din 1460 (B II 272), însă cu grafia
schimbată: njlHKHA'f• 1 • ln privilegiile anterioare nu-l întîlnim, aici fiind prezenţi termenii Ol(CTdKHHl~CTKO o Mh.IT.1(, 'aşezămînt despre vămi' (1408) sau
rp.iMOTd, 'act' (1434). ln continuare sînt atestate forme adjectivale: AHCTn.
npHKHAHhlH, AHCTt.! npHKHAHoro (1463, B II 295) 2 • ln toate aceste cazuri termenul denumeşte actul, documentul prin care se acordă anumite privilegii, înlesniri. 1n documentele interne apare cu aspecte fonetice şi morfologice mai
numeroase şi variate, astfel: Singular, Nom., Acuz.: npHKHAHI, npHKHA (1,
11p'fKHAH1; np'fKHAHI; I nstrum. HC npHKHA'f•, cnpHKHA (M\i., c·i. npHRHi\HIM; Loc. ""
CfH npHKHi\ ÎH; w 11pHKHi\ h ... "' 1\\0r noKHCTH rA• fCT (1464, B I 80) 3 • Plural,
Nom. npHKHAHd, npHKHi\HH; lnstr. npH&H1\HM\'t. npHKHA'fdA\H, npHKHA'fRIMH Loc.:
11pHKHi\ fta(. Mai notăm formele romînizate HH W).Ht.! 11pHKHA'f,1, "" cK01ro npHKHi\ (d
ambele la 1456, (C II 577); forma TOI 11p1K1A'(• 1491 (B I 453)' precum şi expresia HJ 1110 HMflll 11 ... c·r<1KHTH npHKHi\HRI HC 11 11dKd (1460, B II 270, act către
. Mihail Logofătul prin care Ştefan îl invită să se întoarcă în Moldova: 'vei
arăta numai hrisoavele şi drepturile tale asupra lor').
ln pol. przywilej, din lat. priPilegium, prin germ. priPilegie, priPilegi
(sec. 14-17), cf. Linde, IV 703, SW V 401, Vasmer REW II 431. Din pol.
în limbile slave de răsărit, rusă npu6u.nezu11, npU6uAe11 (Preobr. II 125), brus.
np116u.llei) (cf. Nosovici, C11oaapb 6.11opyccKow Hapooa, p. 497), ucr. npu6u111u
(Hrincenko III, 490); în limbile slave de sud din greacă 6 • In traducerile
vechi: uric, ispisoc, dires; Ioan Bogdan: scrisoare, carte, diplomă, priPilie
(glosarul la voi. II, p. 602). Tot el con!!ideră np'fKHi\Hd un romînism («Cuvinte
romineşti •, v. II, p. 608) 6 • ln documente lituane: npHKHMH (cf. C. Stang,
op. cit., p. 158, 162); în documente galiţiano-voliniene npHKHi\kf (v. Rozov;
Kuraszkiewicz, Gramoty . .. , p. 132).
OMfX'IHAH, ti!KO mi. """' CTOHTi. Ol( TOMi. CT4\}M\i. npHKHA'fH

0

0

0

0

0

0

c. Tratat

(învoială, înţelegere,

acord, tratative,

convenţie

etc.).

pol. wymowa, 'înţelegere, învoială': " HHKMH "'
li Ki.IMOK-k 'şi nu vom fi niciodată părtaşi la vreun
sfat sau la vreo înţelegere' (Bogdan) 1462 (B II 284) v. SW VII 938; taKo
''"""" ICMO H llPOMfiKH HdC KA\OKV'j tilKOlKi. HdMi. Cl{'Ti. KMOKhl H 3dllHChJ 'că intre
noi sînt învoieli şi tractate' (Bogdan) ambele la 1503 7 (B II 485).
G. h.I "'o K ci,

K '"o K d,

"'"""'' &i.ITH K P"A" di\H&o

1
npHai•h

Grafia vocalismului acestui termen este foarte variată: nPHRHA'•• np'1HAlt, np'G'•"•
a.
3 I. BOGDAN (voi. II, 296) traduce: 'cartea de drepturi'.
a I. BOGDAN încadrează expresia în ghilimele, fiind de părere că e reprodusă in
act după declaraţia beneficiarului actului.
4 G. IVĂNESCU (Note etimologice, SCL, 1957, no. i., p. 516-1i) citează această
formă din vremea lui Ştefăniţă.
• G. IVĂNESCU, op. cit., p. 517.
• V. Viaţa feudală. . . cap. Imunitatea, scris de V. COSTĂCHEL, p. 302 şi 306.
7 Aspectul grafic cu &-iniţial, indică influenţa ucraineană.
ş.
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~ M o K .t, pol. umowa, 'tratat, acord, învoială': ln scrisoarea din 15
martie 1506 prin care <i boierii moldoveni Tăutul logofătul, Isac vistiernicul
şi I vanco pitarul cer de la Alexandru, Regele Poloniei, ca acesta să consimtă
la căsătoria aurorei sale, Elisabeta, cu Domnul lor, Bogdan Voevod » (C B
440-442) apare, liMOKd, liMOKHTH cf. pol. umowa, umowic, astfel: H TdKliio
ICMH lil\\OKli lilfHHHAH c·i. Kj)di\fM u·o Mi\CTÎIO 'şi am făcut astfel de învoială cu
Măria Sa, Regele'; MdMKfHCTKO A\di\0 ""' Ch'I r\OKOHd'rH 110),Alir HdlllHX' liMOKdX';
~

~

llJO c Kj)di\fM •ro Mi\CTH liMOKHl\H CMO H THm 110,.\Alir liA\OKdX' llOCl\OK

,,,__..

KpM-k

11'0

MACTH, 'căsătoria

se va săvirşi după înţelegerile noastre, pe care le-am avut
cu Măria Sa Regele', şi după înţelegerea cu solii Măriei Sale Regelui 1 • ln pol.
umowa 'tratat, acord' cf. SW. VII, 301. Sreznevski 2 dă un singur exemplu
provenit tot din cancelaria polonă, dar cu sensul 'pricină'.
Ao K o H "" H î 1, A o K o H h. "" H h. e, pol. dokonczanie, 'armistiţiu, tratat de
pace'. Ucr. ooKOH'laHIM! (Hrincenko 1413), v. rus. ooKOH'laHue' MHpHhlU ,IJ;oroeop'
(Sreznevski, I 693). J To AOKOHlfdHÎf A•PmdTH ""•"h. H 110110AHHTH 'că vom
ţine şi vom îndeplini această învoială' (1445, C II 726). ln v. pol. dokonczenie,
dokonczanie însemna 'sfirşit, rezultat, lucru încheiat, consecinţă' (cf. SW, I
494). Termenul mai apare de patru ori în 1498 (B II 409-10) şi tot de patru
ori în 1499 (B II 448-49) cu sensul de 'tratat de pace' precum şi în formă
adjectivală (AOKOWk'fdi\'kHi.IH s.t11Hc·11., AOKOH"'h.'fdAkHdlil rpJM~Td).
0\{''fHHOKk 3 , pol. uczynek, '1. faptă, creaţie; 2. tratat, înţelegere'

(cf.
SW, VII, 227 s. v. uczyn, uczynek). 110),AO\{'r O\{''fHHKOK'h CTJP"'X' w&h.l'fdfK H
lldK •• s"11HCOK ••• cum glăsuiesc vechile tratate şi obiceiuri şi zapise' (Bogdan)
(1462, B II 289); 110,.\AO\{'r CT"ll"'X' 0\{'4HHKoK·i. 4 ( G. pi.), ov K"mA"'X'··· O\{'lfHHKOX"
(Loc. pi.) ambele în 1468 (B
301-302); """ lilfHHKOM, """ P"M'° 6 , nici cu
fapta, nici cu sfatul', (1499, B II 422). Cf. Bri.ickner 82 s. v. czyn Slawski I
130 s. v. czyn).
01(KA"A"• pol. uklad, 'convenţie, acord, tratat'. Numai o dată la 1439
(C II 713): Kk Ol(C-kX"h. 'fAOH1~'kX'1t. ••• H O\{'KAd.\ 'kX''h (Loc. pi.) 'în toate articolele
şi convenţiile'. Ucr. YKAaO '.llorneop' (Hrincenko IV 327). V. SW. II 263.

n

d)

Alţi

termeni diplomatici

I'" fH T 11., K r" 1 lt T .... 8 'scrisoare de trecere, salv-conduct'. Apare numai
în actele externe cu caracter de salv-conduct (lat. litterae sal"i-conductus):
rMHTh. sau AHCT rAfHTOKHh.IH se dădea de pildă neguţătorilor din Liov, unele
1

Trad. lui

Costărhescu.

Documentul, scris la Lublin, în inima Poloniei feudale,
era polon, fie că era un moldovean
termeni şi expresii sintactice polone.
2
MamepuaAw, III, 1207; tot aici şi liMORHTH.
J Forma de :\om. sing. nu e atestată. Conform tradiţiei (v. M•pi.w•AoK„, ~AoHoK„
ş. a. ), am reconstruit oy~HHon. La Sreznevski 111, 1338: oy~Hui.Ki..
4 De trei ori in textul original. I. BOGDA:\ (op. cit„ p. 291, trim. 1), compară
cu pol. uczynek.
6 De observat grafia cu li şi sensul propriu, iniţial de 'faptă, creaţie'.
8 Grafia cu K protetic formează grupul Kr- iniţial, corespunzător fonetic lui ~ g »;
singur se citea f h •>.Această grafie se întilneşte şi în acte ale cancelariei ruse (v. KrA1HTi..
în doc. de la Vilna, 1498, B II 412) şi polone (~r~A,i.oK4TH. Krorno,i.•j)CKHH, KrAou•„, cf.
Kuraszkiewicz, Gramoty ... , p. 130, de asemenea cuvin tele ce încep cu Kr- la Sreznevski,
MamepuaAw.,. I, 1203).
abundă in polonisme, ceea ce dovedeşte fie că pisarul
care reuşise să-şi însuşească destul de bine o serie de
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întărire

a privilegiilor fiind totodată şi un « gleit »: njldKHM H X'PHC(1456, c II 777), ,l.dfl\\ H ).dAH " ' " Hdlll AHCT l'MH295). Ştefan cel Mare acordă de două ori << gleit »
boierului Mihail Logofătul care fugise în Polonia: A"""
etc Hdlll AHCT
l'MHTOK'l\H"l\IH fl(ldKt.IM ••• l'AIHTOM, lilKO)K Hd KC-kM CK"li:T-k CTOHT 2 (1457,
B II 257), CHM rl)dKt.IM •.• AHCTOMi. H rMHTOM (1468, B II 305). Un « gleit 1>
este invocat de Petru Aron în scrisoarea către nobilii Buceaţ.ki înainte de
a fugi în Polonia: 1aKom "" AHCTOX' rMHTOKHhlX' CTOHT 'cum stă scris în cărţile
de salv-conduct' (1457, C II 810; trad. noastră; Costăchescu: <•cartea 1>, la
sing.). Un 'gleit' este amintit şi în solia lui Luca către regele Poloniei,
Alexandru, la 22 noembrie 1503: Kl'i\IHT.'KHt.IH AHCT"i.... lldHOM"h ),dAH; Kl'MHTOKHl\IH AHCT"h ••• 11pt.1HIC1'; lilKO S KrMiiTS. • lldllHCdHO (B I I 486) 3 •
ln polonă din germană: Geleit 'trecere', Geleitsbrief 'scrisoare de trecere',
tncepind din sec. XIV'; în v. cehă: klejt, glajt (azi glejt ca în pol.), în ucr.
din pol. (s. XV - XVIII): hlejt, glejt (cf. Slawski, I 282). ln polona veche
gleyt, glet însemna 'asigurarea şederii sau trecerii cuiva pe _un teritoriu prin
scrisoare sau convoi' (gleyt conductus, 1428, gleyth 1455) 5 , iar mai tîrziu
(pe la 1500) 'alianţă, tratat de alianţă' (cf. Sl. Stp. II, 414-415). Cp. SW I
833, Bri.ickner 141. L. Moszynski, op. cit., p. 58.
J'MHTOK.ITH, pol. glejtowat, '1. a da scrisoare de trecere (gleit) 2. a conduce, a escorta'. Apare adesea alături de ""'"Ti., AHCT l'AIHTOKHl\IH, de obicei la
indicativ prezent sau perfect, pers. I plural: H rMH'rStMi. H rAIHTOKdAH ICMH
1ro npdKH•\\ rMHTOM, şi-l întovărăşim şi l-am întovărăşit cu această adevărată ...
carte de trecere' 1460 (B II 469) 6 ; H rMHTStMh cHM HdWHM np.IKl\IA\ ••• rAtHTOA\
'şi lăsăm să treacă cu această adevărată. . . a noastră scrisoare de trecere'
1468 (B II 305). Ideea de 'a conduce pe cineva în mare cinste, ceremonios,
cu o suită specială' (cf. SW I 833, 7 ) apare clar într-un act moldovenesc
din 23 sept. 1453 (care este. totodată şi cea mai veche atestare a termenului
acte de

TÎh\HCKhlMh r'AIHTW•"
TOKHl\IH 1 (1463, B II

fC•""'

l'AfHT'h, l'AIHTOKdTH); H1"dfT HdC l'AfHTOKdTH CKOHMH 'l(ThljlMH KMHKHMH lldHhl

H

iar mai jos d&t.1 HdC MHpHo rAEHTORdTH 'ca să ne conducă în pace'
(C II 766). Sensul 'a escorta' corespunde pe deplin germ. geleiten (Geleite

IJdAltdA\H

'escortă').
l'oA).'l\, X'MA1', MA,·i. pol. hold, hold, 'omagiu de fidelitate, supunere'
(al vasalului, faţă de suzeran). Apare în actele externe prin care voievozii
şi boierii moldoveni se declară vasali ai regilor poloni, ln următoarele forme:

a)

M).1\1 HdlllHX' nljlf),KOK1'; "

(1434, C II 663

şi

nplfCh\f'"h MAI' CKOH'O H .SdnHCOt( nOTKfPAHTH

666) s.

1

In orig. r"'HTOBHhlH.
Ion Bogdan dă o traducere liberă, izbutită: ~şi am dat această a noastră carte
de trecere, cum se obişnuieşte in toată lumea •I.
3 Influenţa ruso-ucraineană evidentă aici: în fonetică Kr- pentru« g 11, ii pentru « j ~
(iot); în morfologie forma determinată, in ·hlii la adjective.
4 Cu privire la contracţia produsă prin căderea lui e neaccentuat în silaba iniţială
ge - din cuvintele germane intrate în polonă ( gebrlr > gbur, gemein, > gmin, geleit > gleit,
etc.), vezi G. Korbut, Wyrazy niemieckie w jrzyku polskim, in Prace filologiczne,
IV, p. 474, § ?8.
.
6 Ceea ce corespunde pe deplin sensului din documentele noastre.
• Traducerea lui I. Bogdan.
7 sv. glejtowac 2 + = « odprowadzac kogos ceremonialnie, dia honoru 11.
8 Din două documente diferite, ambele cu aceeaşi dată, 13 ian. 1434, primul din partea
voevodului, al doilea din partea boierilor.
2

191
https://biblioteca-digitala.ro

b) rMAh, roAA-k (1436, C II 698 şi 702); n11H TOM'" rM,\V, 'în vremea
acestei supuneri' (1439, C II 712); noKHlllJH rMA, 'cuvenitul jurămînt de
supunere' (1453, C II 765); r).1 nfjlK iH111'iH KOIKOAkl KOI( rMAV x-om1KMH 'undf'
cei dintii voievozi obişnuiau să vie ca să se supună' (1455, C II 774). Sub
Ştefan cel Mare, în formula 110Ko11y H rMAi. oyAHA.ITH 'a acorda supunere
şi ascultare' 1, astfel: .. H ""''"'"" •ro •\\Hl\OCT'H noKOjlOt( H l'M).„ Ot(AHl\dTH,
no).dOl/'I' c-r.ljlklX'k wGIJ'ldlKI>., 'şi avem să-i facem domniei sale jurămînt de
supunere, după vechile obiceiuri' (1468, B II 302); rMA ij),Hl\dl\H tci\\o şi dHH
rwA). ij,\Hd.1'rH (1485, B II 371).
c) XM).'h., o singură dată, la 26 noiembrie 1445 2 : HMdlM„ X"MAOKdTH
0

~

"°""

KjlMfKll 1ro 1\\1\CT'H 1101\CKOMV, TdG, GdKk
H·llllH llljll,\l~H X'OAAI>. 'IHHHl\H H
cl\l,;m11A!t 'ne vom supune Măriei Sale Regelui, precum şi înaintaşii noştri au

făcut

cîndva supunere şi au slujit' (C II 729).
O menţiune specială se cuvine termenilor X'OAAijH şi X"M).ijHoK, ambii
din actul de supunere al lui Ştefan cel Mare către Cazimir din 2 martie 1462
(B II 284): JHH- X'O'lfM ••• 3fMA'i. HHKOTOjlklX'„. JAHGO nJHCTK'h., M-kc-r·i. dl\HGO
X"MAijH .•• wT' A•IA°kTH 'nu vom înstrăina vreo ţară sau ţinut, oraş sau feud';
... 11'0 KOjll,;H-k llOl\CKOH Wl\AOK1\T'H. K-kpi.t HdlllOH X'"•'.\ijHoK A.ITH 'să ne supunem Coroanei sale Polone, să dăm omagiul credinţei noastre'. Ion Bogdan
notează (op. cit., p. 286 în notă) că X'~").ijH este luat în acest pasagiu în sens de
« feudum » iar X'OA;\ijHOK înseamnă « homagium », adăugind că nu cunoaşte
«aceste două cuvinte din texte vechi polone sau malorosiene (ucrainene n.n.),
ele se întrebuinţau însă probabil în Galiţia; în polona sau malorosiana de
azi nu există». Noi de asemenea nu am găsit « holdun » sau « holdunek »
în niciunul din izvoarele cercetate. Holdun va fi circulat, credem, în acea
vreme, ca termen cu sensul din documentul nostru, format de la hold cu
suf. -un 3 ). Holdunek, corespondentul polon al germ. Huldigung 'jurămint de
credinţă, omagiu' (ca şi hold de la germ. Huld, cu acelaşi sens), în această
formă, asemeni celorlalte cuvinte polone în -unek, va fi existat în uzul diplomatic polon şi ucrainean al vremii. ln concluzie, X'MAijH şi X"MAl:4HOK" stnt
Trad. noastră; in pol. pokor~ i hold udzielai.
Este documentul care abundă in polonisme redate cu maximă exactitate
(v. ~P4H~hl), ceea ce ne face să credem, că pisarul putea fi polon. Actul cuprinde o învoială
încheiată la 8iret de Ştefan \'oevod cu nobilii Poloniei (vreo t:l la număr), în frunte cu
Ian din Ciiow, procuratorul Curuanei. Fără îndoială că polonii aveau în suita lor şi un
pisar, ştiut fiind că tratatele şi învoielile se încheiau în două exemplare, fiecare parte luînd
cite unul. Numele pisarului nu apare la sflrşitul actului (conform uzului), dar în cazul că
a fost scris de un moldovean, polonismele se explică prin aceea că pisarul s-a străduit
să exprime clauzele învoielii eît mai mult posibil pe înţelesul părţii polone, folosind în acest
scop cuvinte, expresii şi chiar o topică foarte apropiată de cea polonă. Admitem chiar o
colaborare între pisarul moldovean şi cel polon în redactarea actului.
3 Cu sufixul -un, de provenienţă slavă răsăriteană, existau în polonă, cuvinte (unele
încă din sec. XV) ca: biegun (S. Stp. I, 88), bielun (S. Stp. I, 89). litun (1J. Brnckner SE,
s. V. latac)' lizun (v. Briickner, s. V. lizat)' opiekun, piastun, swistun, zwiaslun, (v. Briickner,
p. 658) După cum se vede, -un forma substantive nomina agentis. ln cazul nostru holdun
înseamnă deci 'cel ce se supune, vasal' dar în sens spaţial de •teritoriu vasal, feudă'.
' V. IAROŞENCO (YKpaiHcbKa .MCBa s zpaMomax MOAdascKix, p. 314), crede· că
X-'A.\ISH~in este un diminutiv de la roA,i,~. Că nu este aşa ne-o confirmă numărul destul
de mare de cuvinte poloneze în -unek (-unk), împrumuturi din germană, unele încă
din sec. XIV-XV, şi care nu sint de loc diminutive, corespunzînd pe deplin ca sens
cuvintelor germane cu sufixul -ung: beserunk (baserunek) < g. Besserung 'îmbunătă
ţire, reparaţie' (SI. Stp. I, 70), gatunek < Gattung 'specie, soi' (Brockner 136), ladunek
< Ladung 'încărcătură' (Briickner 305). meldunk (meldunek) <Meldung •raport' 'înştiinţare'
1

1
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termeni polono-ucraineni (cuvintul de bază X'""A polonism, sufixele -l:IH şi -l:IHOK
ucrainisme) prezenţi deocamdată numai într-un document al cancelariei
moldoveneşti la 1462.
l'MAOKdHH1, pol. holdowanie, 'depunerea jurămintului de credinţă, supunere'. Nomen actionis de la rMA cu suf. -OKdHHI: Hf npH'kAl('J"k c ••• CTlfdHM\1'
Kl( rMAOKdHHIO, nu vor veni cu Ştefan, la supunere, (1395, C li 610); Ol(Kd3d1'H
HdWf rodAOKdHÎf 'să arătăm supunerea noastră' 1411, C II 637); np•A 1'1\lM
AHfA\1\ roAAOKdHH<I\ (1445, C II 734).
rOA).OKd1'H, X'M.\OKJ1'H, OA).0Kd1'H pol. holdowaL, oldowaL, 'a face jurămint
de credinţă, a se supune'. Kr Akl KMH KpM1t.... 11011JM1'k no oH"ro rocnoA<1pra

„

(1'ffdHd

Tor Ah.I ('HhJll A\df1'1t. A" H1ro 11pwkxd1'H H C1' CKOHMH i;orap~ H C"h lldHl\I

KdKO HHhJI KOfKOAhJ rodAOKdAH H 'IHHHl\H (1395
ian. 6, C II 610); xo11io roAMKd1'H (1400, C II 619); H rod).OKdAH fCA\'"h.I (1404,
c II 625; 1433, c II 652); lilK(' llj)f,i\K('Kf HJlllH MAOKdAH 1434, c II 663);
raKo fC1' rMAOKdA AHA H4LU (1453, C II 765); roA).OKdKLU~ (1455, C II 774,
unică atestare de participiu); WdAOKdTH (1462, B II 284, vezi XMAl:IH); 4GHXOM

(;\IOGH'l'H H rOdAOKd1'H, 1'dKO

c-k ci. fl'O WCK-klţfHOH MHl\OC1'1t. KHA-kAH H rMAOKdi\H M1'1 H c·i. t!CHMH HdlllHMH

'ne vom intilni cu Luminăţia Voastră şi-i vom jura credinţă, noi şi
boierii noştri ... ' (1479, B II 351, ultimul omagiu de fidelitate, cel al
lui Ştefan cel Mare către Cazimir). Semnalăm în trei documente prezenţa lui
rMAOK41'H la diateza reflexivă: KMH Ch\ fCM'"h.I rMAl(KdAH (1407, C II 629) 1•
ln actul din 1 sept. 1435 dat de voievod: A\1'1 ••• KoeKoA.s... rOAAtl•M"h ••• iar mai
jos: rOAAOKdi\H d~ m""· rM,&,tl1Tc-k, rMAOKdi\Hc-k, roAAOKdAHd: 1c1\\H (C II 687).
Două zile mai tirziu, la 3 SElpt. 1435, un act asemănător, dat însă de boieri:
rMAOKdi\Î c-k fCA\H, ci;:: rMAtltM"h, rMAotl•Ti. Ch\ 2 • Abundenţa formelor reflexive se datoreşte, credem, influenţei limbii romîne vorbite, cu alte cuvinte
acestea sînt, polonisme romînizate, cf. rom. « a se supune », « ne-am supus »,
etc. O formă holdowaL sit;, nu a existat şi nu există în polonă, nici în

soh\pkl

toţi

ucraineană.

pol. holdownik, 'vasal, supus'. nj)f31l .• di\fKCdH)..j)d.„ TOro
de către Alexandru. . . vasal (supus) al acestui
Domn, Craiul. .. » (1436, C II 706); raKo cKoH rMAOKHHKH 'ca pe vasalii
săi' (1453, C II 765).
In v. polonă hold, hold, old 3 şi cehă hold, din germ. Huld, Huldigung
'homagium' în formele medii halde, holde. Holdowa.C, oldowaL', denominativ
de la hold (Korbut PF, IV 519) sau împrumut din germ. hulden 'a supune,
(Slawski, I 426) cu dublu sens: a) in dativ, holdowaL komu 'a se supune cuiva'
a fi vasalul cuiva' (sensul cuprins în documentele noastre) şi b) in acuzativ,
rM,i\OK'l\HHK'l\ 1

114H4

KopM4 ••• roAAOK1'HHKd

(Brll.ckner 328), rachunek, < Rechnung 'socoteală' (Brnckner 451) szacunek < Schătzung
'preţuire, 'evaluare' (azi 'respect', Brnckner 538), warunek < Bewiihrung 'conservare,
'păzire' (azi 'condiţie', Brtickner 601), werbunek < Werbung 'convertire, 'recrutare'
(Bro.ckner 606) ş. a. Nici în ucraineană, in cuvinte ca gatilnok, frasunok, ş. a., împrumuturi din polonă sufixul -unok nu are funcţie diminutivală; v. şi Slawski, I, 261,
s. v. gatunek: Korbut, PF, IV, 497. În afară de aceasta e greu de admis ca un cuvînt ca
hold 'omagiu, jurămînt de credinţă', termen de rang politic înalt în lumea feudală, să fi
fost folosit în formă diminutivală.
1 Ucrainism (ucr. ron~yBaTH, cf. Hrinl\enko I, 300) Documentul este scris la Liov.
1 Prezenţa lui r pentru "• 111 pentru t, grafie de origine răsăriteană, ne indică
alt pisar declt cel care a scris actul anterior.
.
a Cu privire la căderea lui h- iniţial in împrumuturi polone din germană vezi Korbut,
PF, IV, 437.
4 Atestat, de pildă, la M. Bielski (cC. SW III 767).
13 - c. 11
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hol.dowai kogo 'a supune, a face pe cineva vasal' (cf. SW II 50). Termenul
e prezent şi în actele provenite din cancelaria polonă în slavonă: rMAOK.tl\'h
(1433, C II 657), r''"AC'KJHHf 1, şi lituană: KrMAOK.tTH, KrMAOK.4HHl6 (cf. Sreznevski, MamepuaAbZ. .. I, 1204) 2 • Exemple din documentul moldovenesc de
la 1395 sint reproduse şi de Sreznevski pentru rMAC'K.tHie, rOl\AC'KdTH (MamspuaAbl ... , I, 541; tot aici pentru rMAOKh.HHK'h dă etim. (( IlOJlbCJ<. holdownik I)). V şi Briickner, 172; Vasmer I 285; Preobr. I, 138; Korbut.
PF, IV 407-8; SI. Stp. II 544; L. Moszynski, Geografia ... p. 59 3 •
Kopgu.t, KopoH.t, pol. koruna, korona, 'Coroană'. ln acte externe,
referitor la « Coroana Polonă » şi, mai rar, la <c Coroana Ungară 1) 1 in formula
« cT.l Kopt;H.t nMcK.t(i.i) I) şi <c Kopt;u.t t;rp1'CK.ts.i >).Prima atestare la 1393, ian. 5;
Kopt;wk nol\CKOH, G. sing. (C II 607). Urmează Kc-pSHh.I (G. sing., 1395, C II
612), KOPOVHH (1402, C II 621), H tro KopSH.t nMcK.t (1448, C II 734);
KopSH.t CKh\Td (1462, B II 285); Kopvuoio llMh.CKC'IO (1503, B II 486) KoptlHH
Srp"hCKOH (1510, C B 454). La 1434 apare prima dată KC-P""" (Cil 666), apoi·
KopoHh.I (1435, C II 687), ceea ce confirmă că forma koruna e mai veche în
polonă decit korona (cf. Briickner SE 257). lmprumut slav din lat. corona.
prin intermediu german (v. Miklosich EW 132, Preobr. I 360): vsl. Kopovu.s
rus. 1<op0Ha, ceh. koruna, pol. koruna, korona. ln acte polone în slavonă;
KOPV""• KoptlH.t 1433 (C II 654, 657). La Sreznevski (Mamepua11bz. .. , I 1292);
KopSH.t (atestat în 1255 !)
M11Yh3f'IK.t, Mtp1'~Ull1'Kd, l\\fjl.Sh\llK.t, pol. mierziqczka, 'ură, duşmănie'. La
1435, aug. 26: l\Up.Stl!Kd (C II 679). Apare numai în acte externe. ln timpul lui
Ştefan cel Mare e atestat în două scrisori către Mihail Logofătul, prin care
voevodul arată că lasă la o parte <c minia şi duşmănia din trecut>) şi-l invită
să se întoarcă în Moldova: .s.tuovm T'k tCMh.I npocTHl\H H Ol{Ktc ru-kK H Mtp1'.Sfll"l\KOI( 1cMh.I wTnovcTWl\H wT c-vcero u.trnero c1p1~.t (1457, B II 257); H ""'
m.tAHOIO AUp'h.StllKS Hf HM.tfl\\ sn.noM-kHSTH (1460, B II 270). De asemenea în
tratatul de pace încheiat cu Ioan Olbracht la 12 iulie 1499: K11.CH Mfjl3h\llK"M
H lUKOAh.I

H

Kj!HKAl\.I,

KOTOp"fH~ fCA\O

frO MHl\OCTH lldCS npfMHHS.uro SllHHHl\H,

(B II 419) ... , H np1p1ll1Hk1H rnKo).i.i (B II 420). ln v. pol. mierziqczka 'minie, dispreţ'. V. Briickner 333 (s.v. mierzit!); SL III 99, SW II 959'
'ură, dezgust, antipatie', (<ca mierziqczki i krzywdy czynili >)). Cu acest sens
şi cu sufixul -qczka, prezent numai în polonă, în nicio altă limbă slavă (cf.
Mikl. EW, 193). ln documentele galiţiano-voliniene A'fjl3h\llK.t (Kuraszkiewicz, Gramoty, p. 130; V. Rozov, Y1<paiHcb1<ue zpaMomu p. 33, glosar).
TioKoH, noKOl(H, noKtlH, pol. pok6j, 'linişte, pace'. ln forma noKOH lac
435 (C II 678), noKOH la 1503, (B II 483). Ca polonism cert, în forma noKorH,
noKSH, in general alături de MHP în expresia noKO'(H H MHP K-kllHi.1H, astfel:
wTnovcTHl\"h.

H nOKO'(H K-kllHklH """' H CklHW•"
Mvp; Hf31\dMJHHklH MHp H noKO'(H

HdlUHA\ ••• WCTdKHl\l\j

HMdfT

(1499, B II, 419-420);

.Sfi\11\H l\\Ol\AdKCKOH H Mf'l<H KOjlMMH

KopSHH

nOl\CKOH...

61.ITH nOKO'(H H
l\WKH rcnAP1'1\\H

61.11\ lţ-kl\h.IH

'"'*"

KHllHklH MHP H noKtlH; H SAHl\dl\H fc.\\H 3rOAS H "'"" K-kllHklH
KPOMM )l<HrMoHTOM •.• H
&or A.tHOA\ KNKOAOIO ••• (1510, ian.

'"'*"···

nfKHklH

H'

t.ICH-kHLllH1"

22 şi febr. 7,

V. KURASZKIEWICZ, Gramoty ... , p. 130.
La 1388, într-un act al lui Dimitrie Olgierdovici (citat şi de I. BOGDAN în Documente de la Ştefan cel Mare, II, glosar, p. 596).
a In polona de azi nu mai există, cume şi firesc, sensul feudal de 'vasalitate, supunere';
a rămas sensul de 'respect, cinstire' ca în expresia • skladac hold poleglym » 'a cinsti pe cei
1

1

căzuţi'.
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C B 454-455 şi 468-469). V. sl. noKOH v. rusă noK.n (Sreznevski, II 1110;
Vasmer II 389; pol. pokoj, pokoj (Briickner, 243 s.v. koit; SW IV507-508).
li oct" i. c T K o, . pol. poselstwo 1 ,solie'. De obicei nocoNi.CTKO cf. rus.
noconcreo (Srezn. II, 1279). La 1496 (B II 391): ""' Hf Ti.11\\11. nocEAi.cTKOM"h.,
'dar nu cu această solie'. La 1499 (B II 499): WT"h. TdTdP"" npi.1iiAtTi. HC"h.
KOTOjlklM"h. nocMi.CTKM\"'h. 'se va întoarce de la Tătari cu vreo solie'.
2) TERMENI SOCIAL-ADMINISTRATIVI

E tl p r "h. M H c T p "h., 6 tl p .... M H c T p "• pol. burgmistrz, burmistrz, 'burmistru,
primar, pîrcălab'. lldHtl Gtljlr'hMHCTjltl H tlCHA\ nJHM\ H 'lfCHHKM\, 'dumnealui
burgmistrului şi tuturor domnilor şi sfetnicilor' (1463, B II 295); " WHH
CTdAH H 6tl,l h.A\HCT1l"h. H C'h. CTdjllllHMH tl3A\AH Th.lf lldjl06'hl~h.I 'iar ei s-au sculat
cu burmistrul şi cu cei mai bătrîni şi au luat acei feciori' (1481, B II 365).
lntr-un act de la Bogdan Voevod către lioveni, datat aproximativ
1513-1515: ndHtl GtlprM\HCTptl (C B 509). ln polonă din germ. med. Burgmister (Briickner, 50) 2 mai întîi sub forma burgmistrz, apoi burmistrz, bormistrz (cf. Sl. Stp. I, 178) 'unul din consilierii muncipali care prezida sfatul
orăşenesc, proconsul (lat.)'. ln v. rus. 6ypzoMucmp, 6ypMucmp, din polonă
(cf. Preobr. I 54, Vasmer I, 146). Funcţie echivalentă cu cea de pîrcălab
în ţările romîne 3 .
3 f M ra H H H 11., pol. ziemianin, ,ţăran, pămîntean'. Deobicei 3fMAirnt. Fără
" epentetic, ca polonism, apare numai la 1496: H 3fMraH01\\'h. TP.NH A\HAOCTH
'şi ţăranilor milostivirii tale' (B II 401). ln v. pol. zemyanyn (cf. Sl. Stp.
II, 148, s. v. dostateczny). ln actele polone în slavonă 3fMlilHf (Nom. pi.) 4 •
M." H c T K e>, pol. maflstwo 'obligaţie (a vasalului faţă de senior)'. Apare
numai în actul extern din 13 ian. 1434: H CKOfH lljlHCA\l'H H A\dHCTKd, lilKOCli\
0

3dnHCMH H npHc.niro10 3dKA\.SMHCA\

no1\H"i'H Afjlii<dAH 'şi jurămintele şi făgăduie

lile lor le-au ţinut deplin, după cum s-au legat în scris şi s-au legat cu jură
mînt' (C II 663). ln v. pol. manowstwo, maflstwo însemna a) principiu de drept
feudal, vasalitate b) bunuri, feude (SW II 877), compus de la man 'vasal,
supus' 6 • In cazul. nostru are sens de 'obligaţii' (conform principiului de
drept feudal).
'1.\tm'ldHHHk, pol. mieszczanin, 'locuitor, tîrgovăţ, cetăţean'. Aspectul fonetic
al acestui cuvînt în atestările existente în documentele moldoveneşti reflectă
transformările prin care a trecut în limba polonă: H C'h. M-kcTt.'IA\Hh.I Hi\KOKcKoro
'"*CTd (1408, c II, 630); '"*CTH'IH HAKOKCT"fH (1434, c II 667); KOTOjldA\
IUKe>Ad <Gi.1 Ch\>CTdAd •.• '"*c'ldHOM'h (1445, C II 729) toate în privilegii către
lioveni. In timpul lui Ştefan cel Mare apare în documente interne: H ovcH
HdlllH AUIU'ldHf wT "'*cTd wT GP'"""A (1495, BII 63), "'""X 1w.1Hi.1111 H r.imn.ip,
'"*c"""' wr x11·uoK.1; mai jos, tl ptlKi.1 •• A\A\C'ldHWM wT XP"hAOKd (1499, B II 154,
155). Sub Bogdan Voevod într-un document adresat liovenilor există unica
1 Derivat de la posel 'sol' cu suf. -stwo. În doc. noastre norAhl numai la Nom. Dat.
Instr. plural, cf. pol. posel sau posol (SW IV, ?35 şi 751), rus. nocoJJ.
2 V. şi L. MOSZYNSKI, op. cit., p. 54.
3 Rom. pîrcălab din magh. parkolab (< germ. Burggraf).
4 Cf. W. KURASZKIEWICZ, Gramoty . .. , p. 130.
6 Ca şi lennik cu acelaşi sens. Ambii termeni din germ. Lehnmann 'vasal' (v.
BR'OCKNER, 321; L. MOSZYNSKI, op. cit., p. 65).
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formă de singular atestată: Mtlll'ldHHHtl (< 1513-1515 >, C B 509). In polonă,
din sec. XIV: miescic 'locuitor, cetăţean' de la miasto 'oraş' (în doc. nostru
cu terminaţia ucraineană-utt, împrumutată şi de poloni: -icz), apoi mieszczanin (la 1400) 1• Din pol. în rus. Mt-UţaHUH şi ucr. MicmRHUH. V. Bri.ickner, 330
s.v. miasto; SW II 964 şi 966 (s.v. miescic şi mieszczanin), Srezn. II 244,
253; Vasmer II, 130. In unele documente apare şi termenul &Ol('l)rdpt l\HKOKCKÎH,
rom. pîrgarii lioveni < germ. Bi.irger 'orăşean, cetăţean' (1460, B II, 272).
ln documentele galiţiano-voliniene 1\\iicTH11, 'miescic' (cf. V. Rozov, YKp.
zpaMomu, p. 35 glosar; Kuraszkiewicz, Gramoty . .. , p. 130).
IlocnoACTKo. pol. pospolstwo, 'popor, mase, «ţara»' («micii stăpini de
pămînt şi eventual orăşenii »2 ). In documente externe, de pildă 1462, martie
2 (B II 289), un act de vasalitate al boierilor moldoveni în frunte cu mitropolitul Teoctist către Cazimir al Poloniei, se spune că boierii se supun c'h
Ot(CHM nocnMCTKM\i.. 'cu toată ţara'. In v. pol. pospolstwo 'adunare, norod,
masele de mici orăşeni' (SW, IV 755); ucr. nocni11cmBo, nocno11cm60 (Hrincenko,
III, 367).
Il~.iKo, pol. prawo, 'drept, lege'. Foarte frecvent in expresiile llOAMV'r
X'PfCT'f.iHCKOro lljldKd, n\\,.\l\tlr .!UMCKdrO np.iK.i şi in alte situaţii ca de pildă: 4 WllH
Ad &;ptlT wT K03d K<IK npdKO (1460, B I 37); ""' HKdlUKO ••. ,\0&1t.1A c·i. K'l\ctro
np.iK4 H ct!Atl, d TOM.i ••• CTjl.ITHAH C'h K'hC1ro np.iu H 3.lKOHd (1460, B I 41);
„,o&i.1 .•• "' nl\4THl\H X'MOnCKlt.IM H TdT.ljlCKhlM npdKM\ HHKMH HH'Uro 'ca să nu
plătească, după dreptul robilor şi al tătarilor. niciodată nimic' (1470, B I
140); wwi. &lt.11\'i. HMd•'"' wT·i. Kcwo npdKd CTjldTHTH (1503, B II 485); H tl11HHHl\H
tCMH M\tl .s.iKoH no,\Atlr .SIMCK.iro np4KJ, 'după obiceiul pămintului' (1481, B I
258). In legătură cu această expresie, I. Bogdan scrie că <( np4KO trebuie tradus
cu ((drept» (jus) spre a-l deosebi de<( aşezămînt » (:idKOH'i.) şi« obicei» (w&i.l'ldH);
în fond toate trei exprimau acelaşi lucru dar au venit pe căi diferite:
obiceiul era încetăţenit de mult, aşezămîntul e de origine mai nouă, bulgă
rească, iar drept de origine polonă (np.1Ko) »3 • Prawo în polonă are sensuri
diferite printre care şi cel cuprins în documentele noastre: 'drept, lege' (v.
Bri.ickner 435).
G) lf3Hd, WlfH.3114, V. pol. occzyzna >ojczyzna, 'ţară, moşie, ocină, domeniu'.
Apare de obicei sub formele slave răsăritene WT'1HH4, wTHHHd, o&lfHH4, o'lHHd
( = rom. ocină). Cu suf. -H.SHd (cf. pol. -zna, ca in cuvintele potrzebizna,
podobizna, etc.) apare începînd din 1435 in documente externe cit şi interne:
d Mi.I IC1\\H

,\dl\H

HdllHMtl

A•PmdKr Hd HM-k •••

am doblndit ocina

(1435,

MH1\0Mtl

c II

noastră

cea

KjldTtl,

CTfij>dHtl KOIKOAH, WT H4UUH W'11.3Hi.I,

AO&""" •c"'" ""mv w11H.sHv npdKoio, 'şi
adevărată, (1447, C II 732); H Ad 1c-r HdM

682); "

(1499, B II 422,
de trei ori în text). In acte interne: H lfTO&H tro MHl\OCTH CTOi\\1\1' noAMf HdC'h.
Ao&i.ITH HdW4 WlfH.3H4 (1448, C II 305); KdK tl CKOIM np4u1M W'1H.3Hi.I (1452,
C II 422); H npo).dl\ cKoto np4Ktlio WTlfH3Htl, Hd HM-k l\V»CdHI (1453, C II 495).
Intr-un act extern din 1503 (B II 485): wT·i.11i.1Hd. Sreznevski (Marep., II,
830-831) înregistrează 0T1t.'1H.SH.1 şi oT1t.'1HHd = olfl-IHd = 0111t.1~HHd. In v. polonă
occzyzna (v. XV); în v. XVI ojczyzna, precum ojciec < ociec (v. Bri.ickner, 376).

Cl\O&OAHO &i.ITH H AO&i.IKdTH HdlUIO WlfH.3Htl, .31.\\1\IO MMAdKCKtllO

1 CC. Z. KLEMENSIEWICZ, T. LEHR-SPLAWINSKI, S. URBANCZYK, Gramatyka historyczna j~zyka polskiego, Warszawa, 1955, p. 202.
1 CC. Viaţa feudală . .. , p. 351, 353, cap. Marile adunări ale ţării de A. CAZACU.
a Cf. Documente de la Ştefan cel Mare, II, p. 2'•0, nota 1.
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P.tA•i..t, IM\Al\d, p-kA1rk, pol. radca 'consilier comunal, membru al marelui
sfat orăşenesc, « sfetnic al tîrgului », dregător'. ln actele externe, mai ales
privilegii comerciale, apare referitor la dregători lioveni, braşoveni şi chiar
moldoveni: om1 1cA\l\I ,&,oKoHdAH d: P"AV.n'IMH 1, că am încheiat cu sfetnicii ... '
(1408, C II 630); Td uţo ci.i O\"'IHHHAll HM'h np.tKo p.n'l,1.1\H cp.t1U0Kc·rî11, să le
facă lor dreptate dregătorii Braşovului (1435, C II 692); HH w-r KOTO~"'X' H.tlUHX'
j)A'IA•VX' 'nici din partea vreunuia din dregătorii noştri' (1437, apr. 23, C II 709);
HAH

GS..\

K.tKH

j)A\Alld

(Gkl

Ol('IHHHA 'lfjlfC H.tlll AHCT HH.tK

TOMS IJIHd llAdTHT)

'sau oricare sfetnic de-ar călca scrisoarea noastră, acela să plătească cu capul'
(1437, apr. 29, C II 711); HAH ev). KdKH pio,u;k ( ••. ) (1449, C II 741; 1452,
C II 760); CKOH1\\H n.tHh.I H 11.1,&,11,<1A\H (1453, C II 766) 2 ; 11 n.tKh. nJHOKf 11 p.ti\11,11
AllKOKCK)"H (1456 (C II 791, 1460, B II 276); H SCllM ll"AU..n'IM 3 M-kCTd AllKOKCKOro
1463 (B II 295). ln acte interne cu privire la «sfetnicii de tirg » moldoveni şi
la sfetnici în general, de ex.: 11 1111 fi\llH"h. w-r H.tlUllX' l\A'IAl\d np11M-kc11 A" Ht
11M.ttT 'şi nici unul din sfetnicii noştri să nu aibă amestec ... ' (1434, C I
393); A" "'""'T GfjltT AfCA'ITllHV 11-kA1ţ11 ('dregătorii') (1456, J II 575); Hll
mMT~31ll, <1HH nplr11p1, Hll ll.n'li\ltll Tj11'r~;<CKl\IX' 'nici şoltuzii, nici pîrgarii, nici
sfetnicii ttrgului' (1458, B I 10) 3 • ln v. pol. radica, nume de agent cu suf. -ca
de la rada 'sfat'; echiv. germ. Ri.ithe 'consilier, sfetnic'. Mai existau şi rajca şi
radca, ultima păstrată şi astăzi. (V. Bri.ickner SE 452, Moszynski, op. cit.,
69). ln actele polone în slavonă j)JAllA'I (cf. W. Kuraszkiewicz, Gramoty
halicko-wolyllskie, p. 130).
C-r.t,&,Ao, pol. stadlo, 'situaţie, stare, fel'. Apare numai în 1506 martie 16
(C B 441): CASri.i WGOtro CT.t,l,A.t, lftNkAH WGOtrO CT.tAAd, 'slugi, oameni de casă
de orice fel, de un fel sau altul' 4 • ln v. pol. stadlo 'situaţie, stare (socială)'
(cf. SW, VI, 382) .
. \( c T" K H Hit i. T K o, pol. ustawnictwo, 'aşezămînt, legiuire'. Apare numai în
privilegiul acordat liovenilor la 1408 (C II 630): 11 l(lfHHllAll 1c1\\h.I vc-rHHlll\h.TKo
o Ml\ITdX', v H.tlUtH 3fMAll 'şi am făcut aşezămînt despre vămi in ţara noastră'.
In v. pol. ustawictwo (lat. stabilitas 'statornicie, constanţă' şi potestas
'jurisdicţie, autonomie' - sens cuprins şi în actul nostru) şi ustawa 'convenţie,
aşezămint juridic' (cf. SW VII 375-376).
3. TERMENI COMERCIALI

Majoritatea acestor termeni provin din privilegiile comerciale acordate
negustorilor din Liov şi Braşov şi cuprind:
a) termeni cu privire la mărfuri (c.tKMH.t, 1111rc11p, KJMX'"· HOrdKlll\.t,
nAoTHo, TfGfHKh.I ş. a.) şi stabilimente comerciale (KpJAn, Gj10K.tj11', ra-rrti.i,
CKAd,&,'h, ,ş. a.).

b) termeni cu privire la monete

(rpow"h., Kon.t, 3Ao-ri.).

Corect IMJ.l\.V..\IH; q apare ca r.
Aici consilieri, dregători regali, curteni poloni deci, şi nu orăşeni (v. rA1HTOUTH).
a Cu privire la «sfetnici de tîrg & ca formă de administraţie a oraşelor moldovene
după model polon vezi I. BOGDAN, Doc .. de l~ Ştefan cel Mare, p. 12, în notă (unde
se dă şi etimologia lui P•.1.qa) precum ş1 « Viaţa feudală ... &, p. t.2?-28, cap. Or~ele
(P. P. Panaitescu).
4 Trad. lui M. COSTĂCHESClJ.
1

2
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c) termeni necomerciali, care apar numai in privilegii comerciale
(rKdAT'i., l1\'13MdH'J"H) 1.

li .i K"'" H .i, pol. bawelna, 'bumbac'.

m11•1~i.,

.i

IUTO

npHKf3f'J"

H3'h Kfc.tp.i&-.. """

'iar ce aduc din Ţara Rominească, fie
piper,
II 631); în aceeaşi formă, EdKoAH\'11( la
1456 (C II 789) şi 1460 (B II 274); la 1434, &oKMHol( (C II 668). Cehă ba'1lna;
ucr. ba'1o'1na, din pol. (cf. Slawski I, 28). In pol. bawelna, boumwol (v. XV)
din germ. Baumwolle (v. Briickner, 18; Sl. Stp. I, 71; SW I 106; L. Moszyii.ski, p. 53).
li -k" H 1~ .1, pol. bielica, ,veveriţă'. ln privilegiul acordat liovenilor la
1456: .i W'l' cT\'I &-kAH1~i.. 'şi pentru o sută de veveriţe' (adică 'piei de veveriţă' - n.n.) (C II 789). Io privilegiul din 1460, dat de Ştefan cel Mare găsim
forma ucraineană &HAHILll. (B II 273). ln v. pol. bielica însemna 'veveriţă,
blană de veveriţă' (cf. Sl. Stp. I, 89; SW I 151); ucr. 6u11a, rus. 6J111a,
6e111<a (cf. Vasmer, I 72).
lip\'IK .i p·i.., pol. browar, 'berărie, fabrică de bere'. Apare in privilegiile
din 1456 (C II 791) şi 1460 (B II 276): ""' ol( TOM AO•"OI( """' ""P'lA\OI( Hf
AfpmdAH, """ t.1'J"Kli.1. """ spoKdp.i, 'dar în acea casă să nu ţină nici clrciumă,
nici măcelărie, nici berărie,' 1n privilegiile anterioare, din 1408 şi 1434 în locul
lui &p\'IK.411'"' apare expresia HH nHKd KdjlH'l'H (pol. ni piwa warzyt) 'nici bere
să nu facă' (fiarbă, cf. pol. warzyt, coresp. germ. brauen 'a fierbe, a prepara o
băutură'). ln v. pol. browar, lat. braxatorium, este un împrumut din v. germ.
Broawer (azi Brauerei) şi atestat prima dată la 1455 (cf. Sl. Stp. I, 165) urmindu-i alte forme, browarz, browarnia, piwowar (cf. Briickner, 42; SW, I 209;
Moszynski, 54). Apariţia lui in documentele noastre deabia la 1456 este deci
""" EdKMHI(, """ El( Ah. 111'1'0 •••
fie lină sau orice' 2 (1408, C

explicabilă.
f jl\'l IU, I' jl O III 'h.,

pol. grosz, 'groş' (monedă). ln toate privilegiile comerciale dintre anii 1408-1460 ca unitate monetară de vămuire. Sing. Nom.
Ac. rp\'lm·i.., rp\'lm, Gen. rp\'lllld; Plur. Nom. Ac. rpNUH, Gen. rpornH, Instr.
rp\'ILU, rp\'ILUMH. O singură dată XP\'ILUH (1460, B II 273), ca in ucr. şi bielorusă hros (cf. Slawski I, 352) unde acest termen a pătruns din polonă.
ln v. pol. din sec. XIV ca monedă de argint, de greutăţi şi ·valori
diferite (SW I 913). După Berneker (EW I, 354) şi Vasmer (REW I, 311)
drumul acestui termen este următorul: lat. denarius grossus > ceh. gros >
germ. Grosch( en) > pol. grosz > rus. zpow. In. cancelaria polonă in limba
slavonă: rpomMH (Instr. pi. 1411, C II 640) şi rpotud, rpolU\'IKll.IMH 3 cf. pol.
groszowy (v. Moszynski, 58; Briickner, 519, Korbut PF IV 485, Sreznevski
I 598, Preobr. I 161) 4 •
1 Materialul din privilegiile comerciale cit şi din alte documente slavo-moldoveneşti
a fost folosit de multe ori în lucrări ale istoricilor poloni (Niemczewski, St. Kutrzeba,
St. Lewicki, O. G6rka, L. Charewiczowa ş. a.) cît şi romîni (N. Iorga, M. Condurachi,
I. Nistor ş. a.). O interpretare justă a politicului prin economic conţin în special lucrările
de istorie romîno-polonă ale prof. P. P. Panaitescu.
1 Este clar că I. Bogdan şi, după el, Costăchescu au confundat G•10AH• (< germ.
Baumwolle, bot. 'Gossypium herbaceum', deci produs vegetal) 'bumbac' cu soAH• (< germ.
Wolle 'lină') produs animal, care de altfel apare în aceleaşi privilegii comerciale, în alt
loc, în expresia " WT1' 10AHhl " WT1' o•~""""• şi pentru lină şi pentru piei'.
3 W. KURASZKIEWICZ, Gramoty .. . , p. 130.
4 Sistemul monetar al groşului, imitat după greutatea monedei ruse apusene (grossus
ruthenicalis) era singurul sistem monetar cunoscut în Moldova în sec. XIV-XV în domeniul
comerţului, după cum în domeniul vînzărilor de moşii se folosea zlotul cf. Viaţa feudală ..•
p. 73-7!i. (cap. Moneda şi circulaţia de P. P. Panaitescu).
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H H r 1rn p, H H R H p. pol. imbir, ,scorţişoară'. In privilegiul acordat negustorilor din Liov la 1456: HHr1rnp (C II 788), iar în 1460: HH&Hp (B II 273).
In v. pol. ingber, ingbier, imgbier, ingbir din germ. lngewer, lngwer, ulterior
în forme fără «g »în mijlocul cuvîntului şi cu n >m: imber, imbier, imbir. Din
pol. în ucr. uM6ep şi rusă uH6upb (cf. Preobr. I, 271, Hrincenko II 193). V.
şi Bri.ickner 190, Vasmer I 479, Korbut PF, IV 490, SW II 81, Slawski
I 451, aici etimologia dusă pină la origine.
K.tMKd, KdMX'"• pol. kamka, kamcha, 'camhă'. In privilegiile comerciale
din 1408: KdA\K1'1 (C II G30); 1434: K""'X'"' (C. II 668) şi 1456, 1460: K""'X'"
(C II 788, B II 273). Deasemenea în actul omagial şi de danie al lui Ditrih
Buceaţki la 1449; H 110 AICH.Ti. Kd1\\X'H, şi cite zece bucăţi de camhă' (C II
747). ln v. rusă KaMKa, citat de Sreznevski (MaTep., I 1186) deabia la 1486,
deci mult mai tirziu decît prima atestare din documentele noastre. In polonă
kamcha, chamcha, era un fel de ţesătură de mătase ce se mai numea şi kitajka
(SWO, 351), de provenienţă chinezească, un soi de tafta cu desene înflorate,
ţesătură scumpă din care se făseau rochii (<< suknia jedwabna z kamchy »,
cf. SW II 216) sau basmale (« roJiosHoă >I<eHCKHii y6op», Hrincenko II 213).
Termenul a pătruns ln limbile slave din limbile turco-tătare iar aici din
chineză kemcha; în documentele noastre mai lntîi ca rusism, KdA\Kd (la 1408),
în continuare ca polonism, K"·"X'" (1434 ş.a.). V. şi Mikl. EW 110; Berneker
SEW 477, Bri.ickner 215, Vasmer, I 515, aici şi o bogată literatură).
K o""• pol. kopa, '60 groşi de argint= 1 marcă'. Numai ln privilegiile
comerciale din 1456 (C II 790): xoT-k w'I' THcn.q Kon şi 1460 (B II 275):
X'OT-k wT THCA\qd Ko11 'nici măcar de la o mie de mărci' 1 • ln ceha şi polona
veche K~%1 însemna iniţial 60 de bucăţi (de obiecte sau lucruri oarecari)',
ulterior (clnd s-a trecut de la schimbul în natură la schimbul prin bani) o
<c grămadă» de 60 de groşi de argint' (în Lituania 75) 2 • Termenul apare şi în
actele cancelariei polone în slavonă, KOlld (cf. Kuraszkiwicz, Gramoty, p. 130).
Sreznevski (MaTep., I, 1278) îl citează prima dată într-o << gramotă » galiţiană din 1351, comparind cu v. ceh. kopa.
Cu sens de ,grămadă (de lucruri oarecare, cereale, fin)' .termenul este
general slav·a; în limbile slave de răsărit şi apus, în afară de sensul monetar,
este cunoscut şi ca ,adunare (obşte) sătească'. V. şi Sl. Stp. I, 397 s.v. czterdziesci, 400-401 s.v. cztery; Hrincenko II, 279; Preobr. I 349.
Kp.tA\"i., pol. kram, ,negoţ de mărunţişuri, comerţ cu amănuntul, endetail'. KpdMHM, pol. kramny, 'mărunt (lucru, obiect de vinzare)'" wT Kp.tMHldX' p-kq111 iar pentru lucrurile mărunte', ... 1ţ.10 cn. soKOl(T KPM\Hi.1 p-kq11
'ce se numesc lucruri mărunte' (1456, C II 788, 790); " wT KPdMH"iX' p-kq•H •••
„.1ţ.10)K KO Kp.tA\OI( CAO\"X'dlOT 'ce ţin de negoţul de mărunţişuri' (1460, B II
273). In v. pol. kram '1. marfă' 2. comerţ. 3. magazin de vinzare en-detail,
dugheană (SW II 526, SWO 392), kramny (sklepowy) 'de vinzare' (ex. kramne
1 I. Bogdan (op. cit., p. 280 în nota 2), spre deosebire de Hasdeu (care tradusese
prin 'galbeni'), stabileşte valoarea lui ~~n• drept o ~marcă t (Mark Silbers) pornind
de la Linde, II 436-37 şi dă etimologia cuvîntului (din germ. haufe 'grămadă')
citind pe Miklosich, EW, 129.
1 Lucru uşor de înţeles dacă ne imaginăm următoarea scenă: cumpărătorul vărsa
groşii de argint pe masă formînd cu ei o • kopa ~. care pentru a semăna cu o grămadă
sau movilă (ca în natură) trebuia să cuprindă un număr determinat de monede. Cantitatea
bine determinată a unei ~ kopa t reiese clar şi dintr-o zicală ca ~ Szlachic bez chlopa, jak
bez dw6ch zlotych kopa t (SW II, 463).
a Briickner (SE 254) citează în acest sens şi forma kopica (rom. căpiţd).
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towary, cf. SW II 527). Drumul acestui termen este următorul: l. slave de
sud (v. sl. X'PJA\"k >germ. med. krăm, krăme > cehă, pol. kram > ucr. KpaM'h,
KpaMHHif, b. rus. 1<pa.Ma >v. rus. KpaMLHbIH 1 . ln doc~mentele noastre termenul poate fi polonism ca şi ucrainism. ln expresia KpdMHk.I p-k11H, polonism (v.
pt11i., pol. rzecz 'lucru'). Pentru etim. vezi Briickner 264, Preobr., I 376,
Hrincenko II 299, Vasmer I 655, Moszynski 61 2 (v. p-k11i.).
Ho r" K H ll .i, pol. nogawica, 'pantaloni'. ln privilegiile comerciale din 1408
(C II 632), 1434 (C II 669), 1456 (C II 788)şi1460 (B II 273): on. HordKHllH .•.
no TPH r~omH 'de pantaloni ... cite trei groşi'. I. Bogdan (p.277, tn notă) corectînd
pe Hasdeu (care tradusese 'cisme' I), dă etimologia polonă: nogawica. ln polonă
şi nogawice (pluraliatantum, cf. Briickner, 365), ca şi în sîrbă; (HozaButţe)
b. rus. HOWBU1.ţb1; v. rusă HozaButţa, HazaButţa, din sec. XVI (cf. Srezn., II 461).
n fH oii\ 3 pol. pieniqdz, 'han'. Termenul, împrumut slav (v. sl. n-kH.tl\/k)
din germană (got. *panniggs), apare deobicei în forma nH11-ksH, nHH.tl\SH, cu
fonetism slav-răsăritean, tn speţă ucrainean. ln exemplele care urmează însă
tl socotim polonism: H Hdlll"k AOOOMdl'dl\"h '1'1'.IMH pd3hl mH.tl\31lMH, l\IO),l\MH """
HMfHllfMk 3 'şi să ne ajute de data aceasta cu bani, oameni sau cu averea' în
solia lui Ştefan cel Mare către Cazimir din 1481 (B II 364). Prezent tntr-un
document care abundă în polonisme şi cu vocalism asemănător celui din
polonă (cu ~ denazalizat în t şi " pentru t.1): HHO, wH 'l'HMH p.isH HJUIM G.ipKi.llUf
'1'11.m.i, c-;;;\ nJHA ~Mdp'l'HHd W'J' l\ÎWKd, "'" ~M GpdA W'J' HtrO 'J'O'J'H

„,

nHCdHHÎH nfH~3H, 113 31\d'J' l:lrp"bCl'H, dAf t.icf 110 H3

.icnp.i,

l<IK

X'OA.tl\'J'

""

MH'J'O

1513-15, ian. 15 (C B 509) 4 • V. Briickner 408, Moszynski 68.
UAO'l'HO, pol. pl6tno, 'pînză'. De obicei apare în forma nAd'l'HO (ca în
cehă, l. slave de sud; v. sl. n1\d'J'h.HO) sau cu polnoglasie, nMO'l'HO (ca tn l. slave
răsăritene). Cu tratament polon numai tn două cazuri: " W'I' cVKHd H w'I'
01\0'J'Hd ••• HMdlO'J' 111\d'J'H'J'H "'"'"'" ldl>O Gh.11\ llPdKO H3AdKHO (1448 (C II 741) şi
llPOAdKd'l'H H COl(KHd H 111\0'l'Hd 1449 (C II 743) 6 •
P -k lf i., p • 11 "• pol. rzecz, '1. lucru, obiect. 2. treabă, problemă'. ln privilegiile comerciale din 1456: KpdMHlllX' pt11m, Kpi.\A\Hl\1 p-k<tH 'lucruri mărunte'
(C II 788), şi 1460: KP""'""'X p-k11rn, p-k11H APNrni.1x (B II 273).
Cu un sens mai larg decît cel material, comercial ('treabă, problemă')
termenul apare şi în alte documente, în cadrul unor expresii evident polone,
astfel: " 'J'i.\M t.ici.1 p-k11H HMi.\IO'J'll AOKOHd'l'H 'şi acolo toate trebile vor fi hotă
rîte' 1467, (trad. Bogdan, II, 298); AO&pf spo3t.iMMH 'l'"'h.IM"k pl'li.\M"k, 1481, solia
către Cazimir (B II 365) jKCHA\H 'J'"'h.IA\Hat"k p111MH 'cu toate aceleaşi lucruri', 1496
(B II 397). Cu vocalism polon, dar cu sensul general slav de 'vorbă, vorKCH pt'llll H 'J'OKMfatlll 'şi aşa ştim că toate
bire', la 1503: H'J'dK"I\ 3HdfA\O,
vorbele şi învoelile ... ' ""' wcoGHlllH p111i.1 HA\dl\11. 'ci a avut alte vorbe' (B II
485). Termenul apare în acest sens şi în cancelaria polonă: p-k11i. (cf. Kuraszkiewicz, Gramoty, 130) şi lituană: p111H (cf. Srezn., III 225, într-un citat din
1388). V. şi Briickner 475, Preobr. II 199-201.
(H)c K"" A ·i., pol. sklad, '(loc de) descărcare, desfacere (a mărfurilor,
depozit)'. In privilegiile comerciale acordate liovenilor, mai întii cu H pro-

"*"

neatestat la Sreznevski (I, 1314: petrn KpaMHbie, cr. pol. rzeczy kramne).
Rom. cramă direct din germ. kram sau prin filieră slavă?
a Întregul fragment citat este polonizat; cu e]l:cepţia conj. HAH, poate fi transpus
ad litteram în polonă: 'i nam dopomagal tymi razy pieni~dzmi, ludzmi (HAH) imeniem'.
t Tot aici, mai sus, din nou nHHtau.
& Tot aici, mai jos, din nou noAoTHo.
1 KpaMo

3
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tetic:

d t1d HCKAdA-..

°'I"

co11.tK-k,

'iar la

descărcare,

HCKA.tA 1434 (C II 670). In 1456 (C II 788) şi
COl('l.tK-k. ln tratatul de pace al lui Ştefan din
CTdjlOM~ SdKOH~ H no CTdjlOM~ CKAd,\~ 1 •

în Suceava, 1408 (C II 633),
1460 (B II 273): Hd cK,\.tA-k °'I"
12 iulie 1499 (B II 424): no

Sklad kupi sau prawo skladu (Stappelrecht) ,dreptul de depozit' era un
privilegiu dat oraşului prin care negustorii străini erau obligaţi să depună
marfa în piaţa acelui oraş, de unde negustorii localnici o cumpărau cu ridicata
şi o revindeau în ţară. Un asemenea comerţ de tranzit, efectuat pe baza unor
privilegii stabilite, a îmbogăţit enorm oraşe ca Liov şi Cracovia, nivelul de
viaţă al negustorimii şi păturii conducătoare de aici fiind foarte ridicat în
acea vreme 2 • ln documentele noastre cKAdA"" este tocmai piaţa oraşului
Suceava, sau în orice caz un loc destinat pentru desfacerea şi depozitarea
mărfurilor aduse de negustorii străini (lioveni) în acest oraş. (germ. Stappelplatz, cf. I. Bogdan, op. cit., p. 433, în notă). Rezultă că Suceava, asemeni
Liovului şi Cracoviei, era deasemeni un astfel de, <( skladne miasto » (ucr. c1<JJa.n;otflloe 11\i.cro, cf. Hrincenko, IV 136)' tîrg de descărcare' 8 •
TrnrnKi.1. Tf&IHKH, pol. tebienki, tebenci (podoabe la şeaua calului)'.
ln cele patru privilegii comerciale din 1408 (C II 630), 1434 (C II 668), 1460
(B II 273) în forma TU>IHKt.1 şi în 1456 (C II 788) în forma TflifHKH. Din 1.
turcice tebengil în I. slave de răsărit (rus. me6e11Ku„ ucr. m&16e11Ku) şi în
polonă tebienki, tebinki, ciebienki (St Stp. I, 288; SW VII 37). Erau nişte
bucăţi de piele, împodobite cu alte materiale scumpe, care attrnau de ambele
părţi ale şeii (Pferdezierrath, cf. SW VII 182, Mikl. EW 347). Sreznevski
1 I. Bogdan traduce prin 'după vechiul obicei şi după vechile schele, traducere
care ni se pare forţată. Sensul corect este 'după vechea învoială' (sau rinduială cu privire
la dreptul de depozit 'dat fiind că paragraful se referă tot la negustori). Dealtfel tot Bogdan
la p. 433, în notă, citind traducerea latină a lui Kalu:tniacki, propune şi sensul de
învoială, tratat' de data aceasta fiind mai aproape de adevăr, deoarece sklaâ avea
între altele, şi acest sens in polona veche lcf. SW, VI 147). în v. rus. de asemenea
învoială', 'tratat', nu însă şi 'depozit' lcf. Srezn„ III, 716).
1 Cf. A. BRtl'CKNER, Dziejekultury polskiej, tom. I, Warszawa, 1957 p. 480-481.
a P. P. PANAITESCU în «Viaţa feudală ... » cap. Producţia şi viaţa economică
(§Comerţul), p. 67, arată că negustorii străini «se bucurau de vamă redusă, de scutire
de vamă la vămile particulare şi interne, primeau dreptul să ţină casă de negoţ (la Suceava
pentru Iioveni) şi garanţie că nu li se va lua marfa pentru datorii . . . Cele două
restricţii obişnuite ale comerţului medieval: dreptul de depozit ... şi drumul obligatoriu
nu se aplica acestor străini, (sub!. n.). în schimb aceste restricţii se aplicau negustorilor
autohtoni care plecau în Polonia, anume la Liov şi Cracovia, cit şi in Transilvania la Braşov
şi Sibiu. Această deosebire de tratament se explică prin aceea că în Transilvania şi în
Polonia erau centre orăşeneşti mari, cu foarte mulţi neguţători ce veneau de departe să
tîrguiască in Urgul permanent al oraşului, ceea ce justifica dreptul de depozit, pe cind
în ţările romîne nu existau aceste împrejurări economice. Totuşi domnii romini au protestat
mereu împotriva acestei situaţii de neegalitate». în continuare se dă un exemplu de asemenea protest de pe vremea lui Neagoe Basarab, în Ţara Romînească. Credem că o situaţie
asemănătoare a existat şi în Moldova. În privilegiul acordat liovenilor la 1456 (C II 788)
există paragrafu! : HM410T HI( DPOA4TH H4 CKMA 1: O\' C0\"~4R-k, 4 O\" HHhll( TO pro I( H4111HI( HI HM410T
au10 npo44TH HI(; restricţia aceasta se repet~ şi în pri':ilegi_ul. dii:t. 1460 (B II 273) de a_stă
dată cu privire la noCT4&hl corK"'-. Aceasta •i:i.seam~ă ca_ pr1~1l~g11le a~~ordate _negusto_r1l~r
străini în Moldova nu erau dephne, voevozn căutmd sa le hm1teze prm anumite restr1cţ11,
măcar pentru Suceava, «principal punct de comerţ pe drumul _moldovenesc» al _comerţului - (de observat că restricţiile atingeau numai anumite mărfuri: stofe, plnzetur1, etc.).
Cum tot în Suceava se percepea şi' vama principală' (r0Ao•Ho1 MhlT~). cf. acelaşi privilegiu
~in 1456, (C II 788), ne putem imagina că acest oraş î~ce~use ~~ devină înc~ d~ _Ia
Jumătatea sec. al XV-iea un important centru economic ş1 poht1c, ceea ce JUSt1f1că
transformarea sa ulterioară, sub Ştefan cel Mare, în cetate permanentă de scaun.
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atestă me6eHeKo deabia la 1589, cu etim. din kirghiză tebenga ( Mamep ... III
-944) V. şi Brtickner 567 i.
1i: T K kl, ra T K H, ra T K kl, pol. jatki, măcelărie'. ln privilegiile către lioveni
astfel: HH MfCH°fH HH (?) -kTKi.1 Afpm.iTH nici măcelărie să nu ţină' 1408 (C II
633); "" Mli\cHi.m Kl\li\TKi.1 AtpmdTH 1434 (C II 670); ... """ raTKH ••• 1456
(C II 791), <1Ht! raTKi.1 1460 (B II 276) 2 • După cum se vede cuvîntul apare de
fiecare dată în alt fonetism, ceea ce dovedeşte ezitările pisarilor în faţa unui
termen rar întilnit. Formele cele mai apropiate fonetic de forma din v. pol. sint
ultimele, 1aTKH, raTKi.1, dar fără adjectivul 1\\fCH-iH (pol. mit:_sny). Situaţia este
identică cu cea din vechea polonă unde la început erau numai jatki mit:_sne
'(măcelărie) pentru ca ulterior (v. XVI) să însemne prăvălii, dughene alimentare ( jatki chlebne, rybne) şi chiar de croitorie, cismărie ( krawieckie,
.szewskie). Documentele noastre, prin lipsa adjectivului MfCH iH la 1456 şi
1460, dovedesc acest început de evoluţie semantică încă de la jumătatea
v. XV... In ucr. din polonă cu acelaşi sens. V. Briickner SE 201, SW II
146, Slawski I 526 3 •
r K " " 1' .... , pol. gwalt, forţă, violenţă'. Termen, de fapt, necomercial, dar
întilnit numai în privilegii comerciale, ca adverb de mod provenit din substantiv
. În instrumental rKdl\TM\ 1 CU forţa', În fragmentul: d oy HHX' HHKTO l'Kdl\TM\ HH
WAHH l\OKOT, Gf.3 llHHli\3fH H &f.3 "X' KMH Hf 1\\01"1\"b. oy3-k1'H .•• nimeni să nu poată
lua de la ei, cu puterea niciun cot, fără bani şi fără voia lor' (1456, C II 791;
1460, B II 275). ln pol. gwalt din germ. Gewalt forţă ,violenţă', în v. pol. in
formă adverbializată, gwaltem (1393), gwaltom (1410) (cf. St. Stp. II, 523527). V. cehă kvalt, cu acelaşi sens, mai tirziu iuţeală, pripă'. Din pol. in 1. slave
de răsărit (ucr., brus. kvalt, hvalt, rus. gvalt ,strigăte, larmă'. Srezn., I 1203,
citează kgMlt la 1388, provenit din cancelaria lituană. Lipsa lui e şi apariţia
grupului iniţial gw -(ca şi gm-, gb-, gl-, etc.) e normală în împrumuturile polone
din germană. (V. Berneker 364, Vasmer I 262-263, Briickner, 164, Slawski I
382, SW I 945; Moszynski, 58, Preobr. I, 121).
Cităm tot aici trei adjective care apar în expresii din privilegiile comerciale:
P o .s '"" H T H I' o .s M" H T i.1, pol. rozmaity, felurit, diferit'. ln 1456 (C II
788): d WT K(ldA\HklX' p-k•UH, IUTO cor1't. jl0.3MdH1't.I p-k'IH, iar pentru lucrurile
mărunte, ce sînt diferite lucruri 'pol. rozmaite rzeczy; in 1460 (B II 273):
po3A\dHTH 11*""; pol. rozmaity (SW V 647), ucr. po3Ma~muu (Hrincenko,
IV, 50) din subst. *rozmaj (cf. Briickner SE, 465).
U H Ho K H H, pol. cynowy, 'de cositor'. In 1460 (B II 273): 1~HHOKHH jl-k'IH
lucruri de cositor', pol. cynowe rzeczy. In pol. cynowy, de la cyn < germ.
Zinn cositor'; brus. lfhut, ceh, slov., cin. I. Bogdan, op. cit., p. 278 în notă,
~ompară cu pol. cynowy. V. Moszynski 55, SW I 363; Preobr., li, Supl.
p. 47-48, Brtickner SE 70.
cf> t! j1 I\\ d H C K H,
oy j1M11 H C K H, pol. furmaflski (w6z) ,(car) de Cărăuşie,
furmancă'. In privilegiile către lioveni: WT *lfpMdHCKOro K~3d l\\i.1To 'lfTHjlH
0

*

1

Explicaţii

etimologice dau

COSTĂCHESCU, op. cit., p. 633.

şi

editorii, I. BOGDAN, în op. cit., II, 278 în

Că
arătat

notă şi

privilegiile acordate liovenilor erau însoţite de anumite restricţii - după cum
mai sus - o dovedeşte şi următorul pasagiu din privilegiile de la 1456 şi 1460:
.SAi "V' TOM A""'"I" 4&hl KOP~"'"l" HI .' IP'IO(aAH, •H'l lllTKW, 4HH 6POK4P4 •.• Liovenii aveau dreptul să
deschidă $case de negoţ» la Suceava dar în aceste case să nu ţină nici cîrciumă, nici
măcelărie, nici berărie», pentru a nu lovi in interesele negustorilor autohtoni.
3
La I. BOGDAN, op. cit., p. 281, în notă: ~orig. raTKhl pol. jatki, plur.-t., sing.
jatka, Fleischbank ~.
2

am
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1456 (C II 790); WT *oypM.sHcKoro Kos.s ••• 1460 (B II 275). Hasdeu tradusese cu « furmanesc », termen impropriu limbii romine, înlocuit de I. Bogdan cu «cărăuşesc» şi reuşita formă substantivată furmancă (cf. op. cit.,
p. 280, in notă). ln polonă furman vizitiu' (din s. XIV), din germ. Fuhr·
mann; din pol. în I. slave de răsărit (cf. Bri.ickner SE 129; Slawski I, 241);
in formă adjectivală, furmaflski, la Mikolaj Rej, în v. XVI (cf. SW I 785).
rpomH

-l. TERMENI MILITARI

Termenii militari sînt puţini şi provin din tratate şi solii. Mai importanţi
sînt termenii >KM;\'h. şi >KOl\HHP'h. cu variante morfologice şi semantice mai
numeroase şi cu un îndelungat stagiu în limba romină, în onomastica şi toponomastica romînească.
& u K .s, pol. walka 1. luptă, război; 2. convoi, suită (de soldaţi)'. Prima
atestare la 1448 (C II 734): mK&i.1 tcl\\o Tor Alll wkKoTopi.11\\H Kdl\KdA\H SHdMlHH1'1llMH c HdlllHa\\H SfMl\h\i\\H 'ca să fim atunci cu oarecare suită însemnată
din ţara noastră' 1• La 1462 (B II 285): r.tKo Kdl\Kd dAH&o KOHHd c 1'd1'dph.1 11 ;
1485 (B II 372): Kdl\Kt:Î HH >KdAHOH Kdl\KH; 1499 (B II 419): Hl31'0,\d H Kdl\Kd
Gh.IAd l\U>KH """'"· ln tratatele cu polonii din vremea lui Bogdan Voevod, la 1510
(C B 454 şi 468): Kdl\Kd luptă război', totdeauna cu determinative adjectivale
ca lllKOAl\HKdd, 1'r.tmKd, WKjlt:Î1'Hdd, 3dC1'dHOKMHJ, etc.,
& "" q H H, pol. walczyt, a lupta': "' """'''"" not1HHd1'H. """ Kdl\'IH1'H 'nu
vom începe, nici nu ne vom război' (1468, B II 302). ln pol. walka, unul din
numeroasele derivate de la wal, pl. waly (la origine val marin', ulterior
val, întăritură de zid pentru apărare') 3 , cu dublu sens: 'luptă, război' şi
cei ce poartă războiul, grup de ostaşi, oaste', sinonim cu KOHCKO (wojsko)
{cf. Bri.ickner SE 599, s.v. wal şi 629, s.v. woj). Sreznevski citează Kdl\K<l,
'luptă' la 1503 provenit dintr-o solie polonă către Moscova (I, 225) şi Kdl\t.'IHTH,
1
a lupta' din răspunsul rusesc la solie (I, 226). Ceh. '1dlka, cu aceleaşi derivate
:şi sensuri ca in polonă 4 .
·
iK o" A-..., m o" A"• m o" A. pol. iold, 1. leafă, soldă; 2. slujbă, viaţă
militară; 3. bir, dare pentru întreţinerea oastei'.
În acte externe, cu primul sens: KOTOPH tCMh.I &h.11\H A""" HJ mo"A" lldHOI(,
pe care noi îl dădusem ca leafă panului (1458, C II 815).
ln acte interne, cu sensul leafă, soldă' la 1444 (C II 208): HH "" KOHCKo H

„

HHKMH Ad HI X'OA-k1'1', HH Hd mMA H HH HHt:ÎIO HHK01'0jlt:ÎIO Hdtutl CAS>K&tl H AddH°ff

'nici la oaste să nu meargă, niciodată, nici cu jold (adică pentru
- n.n.) şi nici vreo altă oarecare slujbă sau danie să nu aibă';
ulterior. . . cu sensul oaste, slujbă militară: HH or >KOl\Atl tpo &M "' X'OAHl\H
1448 (C II 310); HH "" >KOl\A-... A" "' X'OA 'kT'k, 'nici la jold să nu meargă
1454 (C II 517); HH "" mMA 1po &H 111 X'OAHl\H 1456 (DBA 46). Sensul de 'bir,
dare pentru întreţinerea oastei' apare în HH oy mMAV q10 &"1 Hf nl\d1'Hl\H, 'nici
la jold să nu plătească' 1447 (C II 288) sau A" "' ),dC1' ""'" HH Hl\HUJ, HH
noAKOAtl, HH >KMA..,,, 'şi să nu ne dea nici iliş, nici podvoadă, nici jold' 1466
{B I 95).
"' HM<ll01'1',

leafă, plătiţi

Trad. lui M. Costăchescu: in original la plural.
lntreaga expresie e un polonism: jako walka alibo wojna s Tatary (de exemplu
la M. BIELSKI, cf. T. LEHR-SPLAWINSKI, Jrzyk polski, Warszawa 1951, p. 237).
a Şi azi la Szczecin se păstrează • Waly Chrobrego *; la noi este cunoscut $Valul
lui Traian ~.
c V. şi V. TAMAN, llo110HU3Mbl „ ., p. 111.
1

1
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iKMHHp·h,

pol. iolnierz, soldat,

oştean'.

Numai în 1439 (C II 714):

)l(Ol\HHptK"k c KOpOHhl KPOMKCTK4 npOTHKKO Hdl\\"h HdlllHM"k
rlVCTHTH 'şi

ump'f<l\Tfl\fj\\

Hf

4 HH
npo-

soldaţi din Coroana Crăiei împotriva noastră nu va trimite
duşmanilor noştri'.
Slujbaşul domnesc care stringea darea numită mMA-.. purta numele de
mMAl!H.ipi. şi-l intîlnim de pildă la 1444 (C II 208), alături de alţi suljbaşi: HH
fAHH""h

nici

GM-kpHH"k,

HH

AKOj1HHK"k,

HH

WCAISX'dPk, HH )l(MAl!Hdpi., HH rlOCd,\HHK"k,

HH l'l\OGHHK"h, HH Hl\HlU4pi. d HÎ HH"k HHKTO WT HdUJHX' t!p-kAHHKOK, Ad Hf HM4fT""h
HH llOCTdTH AO TOl'O CMd

, •

In polonă iold înseamnă a) leafă, plată (mai ales în armată), b) situaţie,
slujbă, viaţă militară (cf. SW VIII 715); iolnierz soldat, mercenar', pînă la
1500 zoldnierz (« voyska y soldnyrze », cf. St. Lukasik, Pologne et Roumanie,
p. 328), apoi iolnierz, iolnierz, iolmierz, iolmirz; împrumut polon din germ.
Sold, Soldner iar aici din lat. solidus prin intermediu fr. solde (monedă); în
rusă :HCenoaK (Vasmer I, 415), ucr. :HCOlloaK, :HCOBoaK (Hrincenko, I, 488, 490,
(dar şi :JICOBHip!), împrumuturi din altă formă polonă, ioldak. V. şi Bri.ickner 665; SW VIII, 717, Moszynski 78, Srezn., I, 881 (:»eo1111blp&, 1503).
Larga circulaţie şi folosire a termenului mMA cu diferitele sale derivate
şi sensuri la noi este dovedită şi de următoarele atestări:
- în Letopiseţul anonim al Moldo!Jei, scris în timpul domniei lui Ştefan
cel Mare: )l(M),HHPf (cf. V. pol. ioldnierze, pi.): H )l(MAHHj)f MHOSH WT Ţ,1\A~
K 1\.3<1\ III.I\ 1 •

- jold muncă fără plată, corvoadă; serviciu militar ca ·mercenar; termen
injurios (<ca ajunge de jold = de batjocură») jolnir, joinir, joimir mercenar
(mai ales polon); ttlhar; ştrengar' frecvent în opere literare şi istorice
(Gr. Ureche, Dosoftei, M. Costin, I. Neculce, C. Conachi, M. Sadoveanu, etc.),
joimiriţă, joimăriţă (nu tn sensul dat de mitologia populară ci ca soţia joimirului'); joldunar lefegiu' (Uricariul XIX) cf. A. de Cihac, Dict. etym., 160;
DAR 11/2, fasc. I, p. 36; DLRC, II, 702.
- in onomastică: *iKMA-k: ne>CTdKHllJ<I\ CtG-k 0Kd4Hdre> )!(MAIO rOCllOAdP-k
munoT-kxi., 'şi şi-au pus domn la Şipote pe nenorocitul J oldea' tn Cronica lui
Eftimie 2 ;. • • <c a Zolde hospodarem zostawily »... 3 , <c a Zoldlt, poimawsi
Volochovie, nosz mu ursznely i poslaly go w klasztori », în CronicaMoldo-

o,·

Polonă 4 •

- în toponimie;
sub alte denumiri 6 •

Joldeşti,

sat, neatestat tn texte

şi

identificat de editori

Cronicile slavo-romîne din sec. XV-XV I publicate de Ion Bogdan, ediţie revă
de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 13, trad., 'şi a scos mulţi
joldniri'; p. 22, în notă: lefegii poloni, de la jold 'leafă'.
2
Idem, p. 114; Joldea a fost domn al Moldovei timp de trei zile în 1552 (cf. idem,
p. 123).
a Idem, p. 174.
4 Idem, p. 175. Ca nume, din m<>AA cu suf. romînesc -ea, caracteristic numelor
proprii romineşti (cf. Petrea, Costea, Corbea, Pintea, Slelea, Manea, etc.).
6 CC. I. BOGDAN, Documente de la Ştefan cel Mare, I, p. 236; M. COSTĂCHESCU,
Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, p. 596. Un sat, Jo/deşti există azi,
pe Siret, la jumătatea drumului dintre Fălticeni şi Botoşani (corn. Vorona, raion
Botoşani, reg. Suceava) şi trebuie să-şi fi luat numele tot de Ia un Joldea sau Joldescu.
Alte toponimice de la jold: sat, Joldişeşti (de la vreun Joldiş), corn. Sohohol, raion
Cimpeni, reg. Cluj; Jolodca, corn. Vitrău, raion Gheorghieni, reg. Mureş Aut.-Magh.
(de la jold cu polnoglasie?) Cf. Nomenclatura poştală ci localităţitor din R.P.R. Bucureşti, 1958, p. 169.
1

zută şi completată
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K p H >K 1K.iH1 u. i., K p H >K f K H H K ""• pol. krzyiewnik, 'cruciat'. Ambii termeni în 1395, ian. 6 (C II 612, 613): K H-kM•tMn KpH>KfK.IHltll\\'h, iar un rind mai
jos Kl( HfM"hltfM'h H Kl( KPH>KtKHHKOM'h. ln v. pol. krzyiewnik, ca în documentul
nostru, mai tîrziu krzyiownik şi krzyiak (această formă existentă şi la cronicarii
noştri) 1 ; o formă krzyiewaniec nu am intîlnit în polonă, în schimb existau
krzyiowiec (cf. Briickner, 276) şi krzyiaciec (Moszynski, 62). Sreznevski (I,
1322) atestă I<pIDKCBHHl<'h, la 1235.
O G 11 o H .i, pol. obrona, 'apărare'. Mai intii ca termen nemilitar, cu sensul
de 'ocrotire' la 1485 (B II 371): nw).. cKoio KOPOMKCKtho H K0 11l4HH llOACKOH
w1>p0Hl4 'sub ocrotirea sa regală şi a Coroanei Polone'. wn.-K-kC'T'H ch'I H>K• Al\h'I
WGpOHl\I (!1(C)'T'"(t.1HCKOH CKOflO n.tpCl4HC'IO H CKOHi\\11 MOl\.IMH Şi mai jos H \VGpOHl\I
31\l4<1mî1 c„. Kjldl\11\\ ero l\\M'T'ÎIO 3dllHC.t'T'H în 1506, martie 16, scrisoare a
boierilor moldoveni către Alexandru, regele Poloniei (CB 441-442). Vsl.
1;p.i11i., rus. 06opo11a, pol. obrona (v. Briickner, SE 41 s.v. brofz).

o.

TERMENI

RELIGIOŞI

Termenii religioşi sînt puţini la număr şi în special în documente externe,
referitor la persoane şi instituţii religioase polone. Subliniem existenţa unor
forme ca i>HcKl4n ('episcop', pol. biskup) şi chiar i>HcKl4noKk A<IH {'dajdie
episcopească') într-un document intern din 1459 (B I 30), fapt care dovedeşte
că influenţa catolică începe să capete rădăcini în unele pături sociale
moldoveneşti 2 • Din aceşti termeni aproape niciunul nu a pătruns în limba
romînă 3 •

Cea mai mare parte a termenilor religioşi, la origine greco-latini sau latinogermani, au intrat în limba polonă din cehă odată cu creştinismul, incepind
din sec. X'· Numărul termenilor religioşi poloni prezenţi în documentele
1

La Nicolae Costin de

pildă

crijac cruciat teuton' (v. ELENA DEBOVEANU·

MĂLĂESCU, Unele aspecte ale influenţei polone în limba letopiseţului lui Nicolae Costin,

tn •Romanoslavicat, VI, Filologie, Bucureşti, 1962, p. 95.
1 Propaganda catolică ln Moldova se datora pe plan intern existenţei unei populaţii
de unguri catolici; ea era totodată expresia pe plan religios a strădaniei statului reudai
polon de a-şi apropia şi subordona ţara Moldovei corespunzător intereselor sale politice
şi economice. (Vezi în legătură cu aceasta; G. MOISESCU, Catolicismul în Moldo11a,
Bucureşti 1942; T. GOSTYNSKI, Stosunki koscielne polsko-rumufrskie do XV w., Cracovia,
1950; Viaţa feudală ... , cap. Biserica. Influenţa bisericii catolice, scris de P. P. PANAlTESCU, p. 459-461). La 15 iunie 1401, episcopul Piotr Wysz din Radolin acordă un număr
de burse pentru tineri •valahi• ca să studieze teologia la Universitatea din Cracovia
(cf. Codez diplomaticus Uni!Jersitatis Craco1Jiensis, t. I, Cracoviae, 1870, p. 38). In prefaţa
la Mironis Costini Chronicon Terrae Molda1Jiae, Buc., 1912, EUG. BARWINSKI semnalează
un număr de 21 de tineri, cei mai mulţi saşi stabiliţi in Moldova - cuprinşi în «Album
Studiosorum Universitatis Cracoviensis », 1877 - , care au studiat între anii 1405-1503
la Cracovia. Cercetlnd lucrarea de mai sus şi în unele cazuri făcind confruntări cu manuscrisele de Ia Biblioteca Jagiellonă din Cracovia, am putut stabili că numărul acestora
se apropie de 30, unii din ei putînd fi probabil chiar romini. Punctul cel mai înaintat
de pe teritoriul ţării noastre de unde au pornit« scholari » către Universitatea din Cracovia
în sec. XV este spre răsărit Tulcea, iar spre apus Timişoara (din Transilvania numărul
lor este mult mai mare şi sint cu toţii clerici maghiari şi germani). Prezenţa studenţilor de
pe teritorii romlneşti Ia Universitatea din Cracovia în sec. XV-XVI constituie obiectul
unei alte lucrări în pregătire.
a In onomastică există şi azi numele de familie Piscupescu, care poate avea
legătură cu forma din v. pol. piskup (cf. Sl. Stp., I, r· 94-96).
' CC. A. BRO"CKNER, Dzieje kultury polskie1,. t. I, Warszawa, 1957, p. 236 şi
urm., cap. Zrodla chrzefcijafrstwa polskiego; A. BRUCKNER, Dzieje jţzyka polskiego,
wyd. IV, Wroclaw-Krak6w, 1960, p. 64-65; ST. SLONSKI, Historia jţzyka polskiego
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moldoveneşti

din această perioadă nu este prea mare, în comparaţie cu alte
categorii de termeni şi tn majoritatea cazurilor se referă la realităţi polone.
a) Titluri

şi

ranguri

l'1 p 'h ll i.i G H c K I( 11 ·"·
GHCKl(ll"I\, GHCKC>l(ll'h, pol.

Iii p ll H G H c K "I( 11 ·i.,
pol. arcybiskup, 'arhiepiscop';
biskup, episcop'. Numai în vremea lui Ştefan cel
Mare, referitor la clerici poloni: ·" ol(CH1\\ t.1p1ţHGHCKOl(llM\ H GHCKOl(llOI\\ (1468,
B II 301) ; lll)HCt\dNh. t\\d'J'i.IHICd GHCKtilld A" HdC"I\ ( 1481, B II 365) ; GHCK'"ll"
KHt\fH"h.CKoro (1499, B II 448, de două ori); npH111Mi. ••• ""APIH pNKd, "ll"h.llMGHCKl(ll"h. t\KOKCKHH (1503, B II 484); M-kt\ GM GHCKtind wkph.I PH•\\CKoH (1506, CB
441). Termenul apare şi într-un document intern (unde de obicei se foloseşte v. sl. tnHcKowh.), referitor la realităţi moldoveneşti: llH t,\HH GHCKtin şi
chiar în formă adjectivală (pentru 'danie episcopală'): """ 111\d'J'Ht\H GHCKtillOK
AMI H.111111\\ti t\\C>HdC'l'Hpto; A" HI Ct\\-kfT 01(3HITH W'J' ""X' GHCKt!llOKk A"" (1459,
mai 20, B I 30). ln pol. biskup, arcybiskup, jarcybiskup (cf. Sl. Stp. I, p.
42 şi 94-96; în rusă aptţu6ucKyn din pol. (cf. Vasmer REW I, 28; Sreznevski, I 31, 87 din germ. bischof, erzbischof). Etim. gr. Emaxo7tot; >lat. episcopus > germ. biscof > ceh. biskup > pol. biskup (cf. Bri.ickner SE, 6 şi 27,
Slawski, I, 34, Miklosich EW, 22). ln acte slavone ale cancelariei polone
dl)llHGHCKl(ll"I\, lilPllHGHCKl(ll"h., GHCKl(n;-Kf, GHCKl(llH, Kl( GHCKl(llC'J'KI( (cf. c II
657-658, W. Kuraszkiewicz, Gramoty, p. 130).
K" 11 ,, ,, H .... , pol. kaplan, 'capelan': TOHTO KpM1KHH... Kiq1H PH•\\CKOH Kd111\dHH ••• X'OKd'f'H GtiAtiT 'acestei principese îi vor păstra preoţi de credinţă
catolică' 1506 (CB 441) ln pol. kaplan (din s. XIV) <ceh. kaplan < germ.
kapliin < lat. med. capellanus (cf. Berneker 485, Slawski II 56; din pol. în
rusă, b. rus. (cf. Vasmer 522).
*Kc-kmi. sau Kc-kmHi, pol. ksiqdz, ksiqift,, 'preot'. Sub Ştefan cel Mare
pentru 'preot,' chiar referitor la clerici poloni, apare termenul rus KHHl31l.
(1462, 1467, cf. B II 292 şi 297). Termenul polon (neatestat la nominativ şi
redat de noi cu probabilitate) apare numai în tratatul lui Bogdan Voevod
cu polonii din 7 febr. 1510 (C B 469) referitor la doi preoţi-soli ai lui Sigismund: H CKc-kmfMk 1i1HC>W1\\ 31\dCKd •• KdHllt\HpwM KC>l)tiHH nMc.;olf, H CKc-kmtt\\.
ntTpCC>M TM\HllKHt\\, c1Kp1°rdpwM. Pol. ksiqdz, ksiqilt, >germ. Kuning prin intermediu ceh (cf. Bri.ickner, 277). Solii aceştia sînt prezenţi şi în tratatul
încheiat între boierii moldoveni şi Sigismund, cu 15 zile în urmă, la 22 ian.
1510 (CB 455), dar fără
titulatura Kc-kmi. !
,........___,

Ao K T" p lip" K c.,. ... X'.
canonic'. Titlu dat clericilor,
mentele noastre este numit
la 1510 (CB 455
_,......__,şi 469, în

pol. doktor praw swilt_tych, 'doctor în dreptut

diplomaţi în teologie în vechea Polonie. ln docu-

astfel clericul polon Petru Tomiţki (v. mai sus}
ambele tratate); AOKTC>p npdKCTMX' ( ! ) şi AC>K-

'J'O!lWt\\ npdKll CTh.IX' l

w zarysie, Warszawa, 1953, p. 139. WLADYSLAW KURASZKIEWICZ, Tlo spoleczne
rozwoju polskiego jezyka literackiego ln culegerea Z dziej6w powstawania jezyk6w narodowych i literackich, Warszawa, 1956, p. 72-73.
1 Este clar că aceste tratate n-au fost redactate de acelaşi pisar, fie chiar şi numai
pentru faptul că unul este «scris la Cameniţa • iar celălalt este «dat ln Iaşi~; ipoteza este
lnsă justificată de deosebiri evidente de ordin grafic, fonetic şi gramatical, asupra cărora.
însă nu este cazul să insistăm aici.
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O .uu m, pol. papierz, papiez 'papă (şeful bisericii catolice)'. Numai în
,..._... ..--.....
1506 (CB 441): AO CTro w1ţ.4 n.4ntm.4 ln pol. papierz, pap iei < germ. pabes
< gr. nocnncx~ 'tată', prin filieră cehă. (v. Briickner, 394).
n p' ,, 4 T .... , pol. prelat, pralat, 'prelat (cleric în general)'. La 1468
(B II 301): H Olf'CHMh. n,ul\JT""'"; la 1506 (CB 441): npM.ITOKf. ln pol.
din ceh. prelat < lat. praelatus, din s. XVI; ulterior pralat (cf. Briickner
SE, 434).
lî.tp'hH.4,il,hJHH, pol. bernadyni, 'bernadini (ordin călugăresc): H 111p1'H1\lţOK'll 6fjl'h.Hd,il,hJHOK'I\, 1499 (B II 448).

b)

Alţi

termeni

şi

formule religioase

AoT'llKHfHf,

pol. dotknienie, 'atingere'. 1vkl\OK.4111, pol. calowanie
1462 (B II 283-284): H 3 AOT-nKHfHfl\\'h. CKh\Toro
X'P•CT.4 H nph\3 1ro 1rkAou111 'atingînd şi sărutînd sfinta cruce'. In pol. dotknienie i calowanie (swi~tego krzyza). V. Sl. Stp. I, 213 şi II 165.
K p Hm, pol. krzyi, 'cruce (la catolici). De obicei apare, ic 1mT, X'ilfCT, de
provenienţă slav-răsăriteană. KpmK numai în 1436 (C II 698): ,.\OTKHt!KUIHCh\
,.._...,
,,...___,
,,...___,
CTro KjlH)K.4 H APfKd &mî.i; H TOT CTi.IH KjlH)K X"K4M6HMH... ln V. pol. kryi.
krii, ulterior krzyi < v. germ. kruzi, kriuze < lat. crucem; ceh. kril, vs!.
KjlH)Kh., ucr., b. rus. Kpbt:»eb, rus. Kpu:»eb, Kpbl:>K:b (Srezn., I, 1322) 'crucea
(bisericii catolice)'. V. şi Briickner, 277; Preobr., I 397).
KocTfl\, icoc1ţfl\, pol. kosciol, 'biserică': icoc1v" pHMCKMH 1506 (CB 441);
KOCTMd rHf3AfHCKoro 'al bisericii din Gniezno' 1510 (CB 455 şi 469). Este,
evident, cuvintul ceh kostel ( < lat. castellum) care a fost împrumutat şi de
poloni (cf. SW, II, 499-500). icoc11,11\ ar corespunde unei forme *koscel, de
tranziţie intre ceh. kostel şi pol. kosciol. (v. Briickner 260). Sreznevski (I.
1296) atestă Kocme11b 'castel; biserică' şi Kocme11bHblU (din gramota galiţiană de
la 1388).
M.4TK.4 &O)KHra, pol. Boia Matka, Matka Boska, 'Maica Domnului'_
La 1439 (C II 713): H.4 pomfCTKO M<ITKH &e>)KHH (v. SW I 195 sv. Boia; II,
902 s.v. M atka; Briickner SE 325). In actele slavone ale cancelariei polone
M4TK<1 (cf. Kuraszkiewicz, Gramoty, p. 130).
X p 1 c T Hra HH11 ·i.., pol. chrzescijanin, 'creştin; X'PfCTHr.IH'l\CTKO pol. chrzescijaflstwo 'creştinătate'; X'PfCTHl<IH'l\CKH, pol. chrescijaflski 'creştin(esc)' De
obicei X'PHCT, X"P'fcT--, de origine slav-răsăriteană (împrumut direct din gr.
XPLC"rLot116~, cf. Berneker 635). ln textele noastre şi cu K-iniţial, mai ales
în expresii ca no,vvr„ icp1CThh\H'hcicoro 11p<1K<1 1400 (C II 619) sau npoTHK1'
KpfCTHh\HCKOro np.4K.4 1435 (C II 679). Apoi, sub Ştefan cel Mare, mai ales
CU X-iniţial: t!Kjlfnl\h\IOTh. c-k H.4 X'!lfCTHh\H'l\CTKO 'se Întăresc Împotriva creşti
nătăţii' (1481, B II 364); X'PfCTHraH'l\CTKo (1493, B II 383, 384); Aum11 AK'"'"
rocnoA"P"''" X'PfCTHr.IH'hCKHA\H (1496, B II 397); H KCH X'PfCTHr.IH'l\CKHH rocne>,\dp1K1 .•• 11 AO&po &h.I Kh.11\Ct " Te>&f ce> x111c'r11ra11i.i Amin, HA\dTH 1498, B II 410). In
polonă din v. cehă, mai întii sub forma krzdcijaflstwo, krzescijaflski, krdcijanin (v. XV) ca şi krzest (cf. Slawski I 85-87; v. şi SI. Stp. I 257-260). 1n
acte slavone ale cancelariei polone: X'PfCTHraH'hCTKo, X'PfCTHraHcKHH, la 1493 (cf.
I. Bogdan, Doc. de la Ştefan cel Mare, II, p. 385). V. Briickner 185-186;
Preobr. I 384; Moszynski, op. cit., p. 62, atestă forma krzestyjaflski ( I ).
'sărutare (a sfintei cruci)'. ln
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6,

ALŢI

TERMENI

Adăugăm un număr de termeni intilniţi în documentele externe şi pe
care-i socotim de origine polonă; nu i-am încadrat. in categoriile de mai sus,
fie pentru că sint termeni generali, fie pentru că - după sens - şi-ar putea
găsi tot atît de bine locul in două sau chiar trei categorii. Unii din aceşti termeni se găsesc şi în alte limbi slave: veche slavă, cehă, ucraineană, rusă. Aspectul lor morfologic, prezenţa lor in formule şi fraze cu topică polonă, referitor
la realităţi polone, in acte al căror adresant sînt regii sau nobilii poloni justifică
însă calificarea lor drept polonisme. Cei mai mulţi din aceşti termeni, din punct
de vedere fonetic şi semantic, nu lasă totuşi niciun dubiu asupra originii lor
polone; dealtfel, unii apar şi în acte ale cancelariei polone în slavonă. Faptul
este valabil şi pentru celelalte categorii gramaticale: adjective, verbe, adverbe,
prepoziţii, conjuncţii, în cadrul cărora, dat fiind economia lucrării, ne limităm
deocamdată la semnalarea termenilor, fără a da totdeauna atestările găsite
şi fără a face o expunere etimologico-semantică mai profundă ca pînă ln prezent.

e AH O li, c 'I" K o, pol. jednostwo, jednoctwo 'unire' (1'45);
6 A" o c .... i., pol. jednosc, 'unire' (1449);
jf\_ !.I KO 'I" 1" 1 pol. zywot, 'viaţă' (1442);
3 K -k p"" 'I""· pol. zwierz~ta 'animale' (1462);
M "Am e" c 'I" K o, pol. mal:ienstwo, 'căsătorie' (1506);
A\" AM" 3 H ra, pol. malwazja, malmazja 'malvazie, vin de Malvasia, localitate în Moreea' (1449): 11 no AK-k &O'IKH MdAMtl3HIO (C II 742). Este actul
omagial şi de danie al lui Dietrich Buceaţki, în care i\\dAMtlsHio apare alături
de alte daruri ca pirni.i pol. r~by ('rubă, pinză'), K$*'1"'1l""• pol. koftyr, kofter
('cufterie, stofă scumpă, turcească'), KtlMX'd pol. kamcha ('camhă, tafta').
Toţi aceştia sînt termeni de origine asiatică, intraţi in polonă prin filieră
slav-răsăriteană 1.

M -k c 'I" 1ţ '• ,\\ -k c 1ţ •. pol. miejstce, miestce, miesce, 'loc' (1434, 1462).
M -k c 'I" o, pol. miasto, 'oraş, cetate' (1436).
'\\o 1ţ, "'o 1ţ ·i., M w 1ţ, pol. moc, 'putere' (1436, 1462, 1499 ş.a.).
H 1Mo1ţ 1', " ' M o 1ţ i., pol. niemoc, 'neputinţă' (1445, 1499).
O & -k 'I"" H 1ţ "· pol. obietnica, 'făgăduială' (1436).
(X) C K -k ll f HO C 'I" I> (1ro WCK-kl\fHOC'f'H), pol. oswiecony 'luminat' (Luminăţia Sa, 1462).
fl O j\\ O lţ "1\ 1 n OM O lţ i., pol. pomoc, 'ajutor,' (1439, 1457).
fl O "I' p f 6 H 3 H tl, n O "I' p ii: 6 H 3 H tl 1 pol. potrzebizna, 'trebuinţă' (f. frecvent
în expresia KM\ymi. Toro &llAfT"I\ noTpf&H3Htl 'cui ii va fi de trebuinţă', v.
SW IV, 818); noTpf&HsHocn pol. potrzebiznosc, numai la 1439 (C II 714).
fl A OH H H tl, pol. plonina, 'munte': H A-kAH'll> OV'CfH 3fMA-k KOAOUJl>CKOI WT
nAOHHH"hl .tmf AO &p1ry MOP.R\ 1395 (C II 607) 2 •
Il p i.i ro A"• pol. przygoda, 'întîmplare, neplăcere' (1499).
1 I.

Bogdan (Doc. Ştefan cel mare, II, p. 278, în notă), vorbind despre rp111,~w K$4r,
marfă în privilegiile comerciale, îl identifică cu AWM43HliJ (v. şi I. BOGDAN,
Contribuţii la istoria Moldo1Jei între anii 1488-1458, p. 642). La Vasmer: zperp<oe BUHO,
Griechenwein (REW. I 307); era un vin originar din oraşul grecesc Malvasia (Moreea), de
culoare roşie-aprinsă, ca purpura. În rom. cu 1 > r, « marmaziu • roşu aprins' (în folclor
mai ales, precum alburiu, albăstriu).
1 Întreaga expresie e un polonism: ol ploniny a:te do brzegu morza!
prezent ca
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fl jl bJ 13 'I' f I\ i., H f n p bJ 13 'I' f I\ I\, pol.. przyjaciel, nieprzyjaciel, 'prieten,
neprieten' (1496, 1503).
fl p bJ 13 .3 H k, n p bJ 13 'I' f I\ I\ C 'I' KO. pol. przyjazfl, przyjaciel,stwo, 'prietenie'
(1496, 1503).
p o .3 H H u. "· pol. roinica, 'diferenţă (aici diferend, neînţelegere I, 1499).
3 p" A .i, pol. zrada, zdrada, ucr. 3paiJa, 'trădare' (1448, 1462, 1499).
3 p ,, A·~ .i, pol. zrad:tca, zdrad:ica > zdrajca, ucr. 3iJpaiJHuK, 'trădător'
(1442, 1445, 1457, 1499), v. SW VIII 415, Vasmer I 462, Brtickner,
SE, 650 1 .
P o .s tl "' ,.., pol. rozum, 'inţelepciune' (1445).
P o K o K .i H H f, p • K o K" H H 1, pol. rokowanie, 'tratative' (1503) 2•
G= K i;: A K o K f, pol. swiadkowie, 'martori' (1408, 1434, 1456, 1460).
G= K i;: A o c 'I' K o, pol. swiadestwo, ,mărturie' (1439).
G= K ".s .i, pol. skaz, skaza, 'pată (morală), blam' (1499).
G= T p o H .i, pol. strona, ,parte' (1498).
T p HM" H H t, pol. trzymanie, ucr. mpuMaHHR 'ţinere' (1436).
T bJ m A 1 Hi., pol. tydziefl, ty:tefl, 'săptămînă' (1467) 3 •
Iţ • c" p ,.., pol. cesarz, 'împărat, ţar' (1481).
Iţ Ho T "• pol. cnota, 'virtute' (1462).

B. ADJECTIVE

ŞI

PARTICIPII

li t .s ,._ n 1'IH,._1 H, pol. bezpieczny, 'sigur, fără primejdie' (1436).
li A ·~ H '" ,._ (1393), &ir.A<11~1M·i. (1439), pol. btt_dqcym, 'celor viitori'

v v

(D. pi.).

li" Hm w bJ pol. bli:tszy, 'mai apropiat' (1453); HdH&AH>KIUbJ, pol. najbliiszy 'cel mai apropiat' (1467).
li bJ K w bJ pol. bywszy, 'cel ce a fost; răposat' (1468: (&l\IKllUro) .
.G fi\ 1 s H bJ pol. wielebny, 'mărit, iubit; cuvios' (1411, 1433, 1453) 4 •
& '" ,, H pol. wielki, mare' (1442).
G. H Ho K".,. bJ pol. winowaty, 'dator, obligat' (1448, 1499) v. SW VII 620 .
.G. bJ .s H" H H bJ H pol. wyznany, 'cunoscut (1436).
&. bJ n H c" H bJ pol. wypisany, 'scris' (1468).
&. t" M om H"' H pol. wielmoiny, 'puternic, mărit' (1448, 1462, 1499, 1510) .
.G.13 'I' i. m ,113 v. pol. witt_tsza, witt_ksza, 'mai mare' (1411: 'J'bJ,\\I\ Kl<il'l'Wdlil
d:p&).
Atl m bJ, pol. duiy, 'sănătos, zdravăn, voinic' (1481, 1496).
3 "" "'" H, .s "" M "H bJ, H 1s " " '"" H H.., H. pol. zlaman(y), niezlamany,
'călcat, necălcat

3
3

(despre tratat, înţelegere, etc.) (1499).
zwykle, 'obişnuit(ă) ,(1506).
pol. znakomity, 'vădit, cunoscut, renumit' (1462).

K.., K" o 1 pol.
H" K o M H 'I'..,

V. TAMAN, op. cit., p. 114-115 le consideră polonisme.
I. Bogdan traduce prin soroc, sorocire'.
a Grupul - w.4 - v. slav, pentru pol. dt.
' Costăchescu traduce mereu prin 'mărit' 'măreţ', niciodată prin 'cuvios'; dat
fiind faptul că 11A1GH0MS apare de cele mai multe or! alături de KIAHKoMS, se dau traduceri
ca 'marelui şi măreţului' ( !) Sensul •cuvios' era prezent în titulatura clericilor şi a
principilor poloni, ca subst. Wasza Wielebnoii 'Cuvioşia Voastră' ISW, VII 567), care
se găseşte şi într-un document intern din Moldflva la 1448 (C II 305): H np•o11~i. Moli Ki.
•ro 11Au;11ocTH si. MA.CTll cwu• 'şi m-a luat pe lingă ~lăria Sa în loc de fiu' (trad. Costăchescu).
1
1

H -

c. 11
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3 l! 11 o AH" v. pol., zupolna, zupelna, 'deplină, întreagă' (1462).
d -k n m 11 H, A -k n m ' ' pol. lepszy, lepsze, 'mai bun(ă) (1411, 1434, 1450).
M. H c K 1\1 H pol., miejski, 'orăşenesc, al oraşului' (1460).
M. o lţ H 1\1 H pol. mocny, 'puternic' (1436, 1499).
H" H K 1\1 UJ rn ... , H "H K 1\1 ur kl pol. najwyiszy, 'cel mai înalt, suprem'
(1435: Ht1HKt.1rn·i.11uMl!, 1470: HdHKl\llllUJHMH). cu referire la regii poloni (in
titulatură) sau la boieri, pani, sfatul boierilor sau nobililor.
H J H Iii c H -k H Ul H H, H d H Iii c H f H Ul H H, H d Iii c H -k H lU H H pol. najjasniejszy,
'cel mai luminat' (1436-1506); nprndîol\\cH-kHrnu, pol. przenajjasniejszy (cf.
SW V 1464 (1448).
H .s li" T"' K -k H 111 ·r H pol. najuczciwszy, 'preacinstitul, cel mai cinstit' (1447).
G) G T"' iK' H H pol. obciqieni, 'îngreunaţi, împiedicaţi' (1448).
O c K -k lţ 1 H h.I pol. oswiecony, 'luminat, strălucit' (1393-1463, în titulatura
regilor poloni) np*Hdwc&-k•VHlllH ! (1467).
IltKHh.IH pol. pewny, 'sigur, credincios' (1434, 1448, 1462) v. SW IV, 124.
IloKHHHh.I pol. powinny, 'datorit, cuvenit' (1448, 1453).
Il0Mo1~Hl\I pol. pomocny, 'de ajutor, de folos' (1499).
DocnoMtTi.i pol. pospolity, 'obştesc, comun, public' (1467, 1499, 1506):
p-k'li. nocnMHTd, pol. Rzeczpospolita, 'republică',
CHfMi. nocnoAHTh.I, AAol\\
nocnoAHToro AOGpd.

D1i1,"orl!1ţkl

pol. przemogqcy, 'preaputernic' (1411).
pol. okrutny, 'teribil, groaznic,' (1510).
&lcoGAHKh.IH pol. osobliwy, 'deosebit, aparte' (1506).
P.tAHh.I pol. radny, 'sfătuitor' (1499).
PoKHl\I pol. rowny, 'egal, drept, deopotrivă' (1434).
Posl!.\IHl\I pol. rozumny, 'înţelept' (1506).
PocTpNIHh.I pol. roztropny, 'sănătos la minte, lucid'.
G&-klţKH, CKlltKH pol. swiecki, 'laic, mirean, lumesc' (1462, 1468).
GtPAf'IHl\I pol. serdeczny, 'cordial, din inimă' (1388, 1449).
T-kiKKl\IH, v. pol. tyazky > citt.iki, 'greu' (1510).
G)MoR.rni.tH pol. omowiony, 'stabilit, hotărlt' (1503).
Ol('IAHKh.I v. pol. uczliwy >uczciwy, 'cinstit' (1468).
0\MOiKfHh.I pol. uloieni, puşi, aşezaţi' (1439).
Ovc·rJKH'IHl\I pol. ustawiczny, 'statornic, regulat' (1436, 1445, 1462).
lllKOAHl\I, lllKOAEH pol. szkodny, szkodziell, 'păgubit' (1506, 1513).
lllKOAAHKi.t pol. szkodliwy, 'păgubitor' (1506-1510).
Ufaol\\X'fTHh.I, lUA-kX'OTHl\I pol. szlachetny, 'nobil' (1436, 1455, 1479).
&lmAh\X"TIH"h, pol. part. *oszlachten"h., 'înnobilat' (1462) 1•
G)Kp!STHl\IH

C. PRONUME
GmH, pol. wszy,

'toţi'

(1448) .
v. pol. wszytek, wszytki, 'tot', toţi' (1434, 1448).
HH"h.lll"h.IH, """'""• l\IHWl\I,
HHUJtH v. pol. inszy, 'altul' (1436, 1448,
1460, 1468, 1503); HHHh.J, HHl\I, pol. inny, 'altul' (1467);
iK.tAHhl, pol. iadny, 'niciun' (1457: iK.tAHi.t•"" p-k"'"")·
K.tiKAhl, pol. kaidy, 'fiecare' (1449, 1468).
KTO KMKf, pol. ktokolwiek, 'oricine' (1499: KMKf KOMO\")
.GwHTKH, KIJJklTKH,

1

I. Bogdan traduce

întovărăşit'.

(Documente de la
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Ştefan

cel Mare, II, p. 286).

KTophlm, pol. ktory, ktory:i 'care' (ex. 1448, f. frecde formele cu polnoglasie).
KTopt.1 KMK•, pol. ktorykolwiek, 'oarecare' (1499).
dh(, pol. mu, 'lui' (forma scurtă a lui 'jemu', pron. pers. III, dativ,
1453).
HtKTop·t.1H, pol. niektory, vreun, oarecare' (1439).
KTopH,

vent,

KToph.IH,

alături

D. VERBE
&oTnHTH (ol! TOM), pol. Wft.tpit, wqtpit (w czym, o czym) 'a se îndoi,
a nu se încrede (în ceva)' (1453).
&poTHTH, pol. Wrocit 'a reda, a Înapoia' (1400).
&hlSHdKdTH, pol. wyznawat 'a face cunoscut' (1449: Kl\ISHdKdMhl),
&hln'ITH, wyjqe,
1393 'a scoate, a excepta' (Khlh\K'h.WH, wyjqwszy
'exceptînd').
AG.tTH, pol. dbat, 'a se îngriji, a avea grijă' (1421 int., 1436).
AH.tTH, pol. dziat, a face, 'a lucra, a activa', (1462).
AoKoH.tTH, pol. dokonat, 'a înfăptui' (1467).
3roAHTH c11t. pol. zgodzit s~, 'a fi de acord' (1448, 1467).
3hlcK.tTH, pol. zyskat, 'a cîştiga' (1503); nph\SHcKdTH, v. pol. przezyskat (SW, V, 252) 'a recîştiga' (1462).
HSMOKHTH, pol. zmowit, 'a discuta' (1496) .
.3A.tTH ct pol. zdat sitt. (komuA) 'a se părea (cuiva): 1510: HSr\d•\O ct
'i zdalo s~' (în text într-un singur cuvint).
M1TH, M°kTH pol. miee 'a avea': M""'"' (p. I, pl„ 1503);
GM, T.tK iaK
Gl\I 'IHHHTH MtA (pol. tak jak by czynii mial), 1506).
M.1mK.tTH, pol. mieszkat, 'a locui, a petrece (un timp) (1449, 1499).
H.tsK.tTH c"k, pol. nazwat s~, 'a se numi' (1499).
OGn\.tTH, 0Gt1\dTH, pol. obiecai, 'a făgădui' (1339, 1462, 1479, 1506).
G)GK'h.CTHTH, pol. obwieAcii, 'a comunica, a înştiinţa' (1462).
0GoKh\S.t1'H eh\ pol. obowiqzat si1t. 'a se angaja, a se lega' (1448).
OGp.t1\.tTH, pol. obracat, 'a întoarce, a răsturna'
1506: ,, fCAH Gl\I HX"
wGpd1\.t1'H "' A\or (pol. a jdli by ich obracai nie mogl ' - topică polonă - ).
0GpoHH1'H, pol. obronit, a apăra' (1439, 1450).
On.tcoK.tTH, pol. opasowat, 'a feri, a apăra' (1450, 1453, 1457).
0Tc1'.Y.llHTH, pol. odstqpit, 'a părăsi' (1439: WTCT.Y.llHMhl p. I, pl.).
DoshJ'IH"rH pol. poiyczyi, 'a împrumuta'.
Ilp.tKOK.tTH, pol. prawowat, 'a se judeca' (1462).
IldMfT.tTH, pol. pamif(.tai, 'a-şi aminti' (1503: n.iA\f1'dH1'1).
llpfKhJllJ.tTH, pol. przewyiszat > v. pol. przewyszat (SW IV 245) a
întrece, a depăşi (în înălţime morală)' (1448).
IlphlHTH, pol. przyjAi 'a veni' (1503).
Ilph.IHfCTH, pol. przynidi, 'a aduce' (1503).
n p h.11 X" T H pol. przyjechat, 'a sosi' (1499).
II ph.I c h.I "" u, n p"' c"" H, pol. przysylac, przyslai, ,a trimite' (1496,
1498, 1499, 1503). '
P os A'" H u. p os A t"" H, pol. rozdzielii, a împărţi, a despărţi'
(1393); într-un doc. intern din 1421 (C I 142): pOSA tAHKlllH H,1 ).KOf (cf. pol.
rozdzieliwszy na dwoje !) 1 •

"'ii:"

„

„

1

„

„

Apare şi o formă substantiva tă: P~llA.M•HI•, pol. rozdzielenie, împărţire' (1493).
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P o.st;"' n H, p" .s s "'-k T H, pol. rozumiet, 'a înţelege' (1457, 1493, 1499),
în compuse prefixe ca AOP".SSM1'l'H, pol. dorozumiet, 'a bănui, a-şi închipui'
(1499), .spo.sSMtTH, pol. zrozumiet, 'a înţelege (1481, 1498); n\lpo.sSMl'l'H, pol.
porozumiet, 'a-şi da seama, a înţelege' (1496); nopo.sSA\fTH d: pol. porozumiet
sitt, 'a se înţelege, a cădea de acord' (1499).
P s ru.., T H c h\ pol. ruszyt! sifl, 'a se mişca, a se clinti' (1442).
GAIO 6 o K4 T H, pol. slubowat, 'a jura (credinţă)' (1439 ş.a.).
~"'o K H T H, pol. umowit!, 'a stabili' (un termen) (1503).
O I( m H K "T H, pol. uzywat, 'a folosi' (1462).
~'I IOT H, pol. uczui, 'a simţi' (1499).
~ n 1 K H H 'I' H, pol. upewnit!, 'a asigura', (1448, 1462).
lll o I( K .i H, w io K .i T H, pol. szukat, (1393, 1462),
q"' H H..,. H, 'I H H H T H, S '11\1 H H H, pol. czynit!, uczynit!, 'a face' a
înfăptui' (1400: 'IHHH·""'; 1496, ş.a.).
şi

„

„

E. ADVERBE
& • 3 n 1'IH1 1 pol. bezpiecznie, 'sigur, fără primejdie' (1499).
& -k p H -k, K -k p H 1; K -k p Ho pol. wiernie, wierno, 'cu credinţă' (1435, 1439).

G. -k A o M o, pol. wiadomo, 'cunoscut' (1447; KS 11.iw1MS K-kAoMS !, 1462).
G -k 'I H 1, pol. wiecznie, 'veşnic'. (1436)
r A I H HA 1, pol. gdzieindziej 'altundeva' (1499).
I' A I K o 1\ K t, pol. gdziekolwiek, oriunde' (1499).
A .i A 1, A .i A• H, A .i A -k H, A .i AH 1, pol. dalej, 'mai departe' (1395, 1445,
1453, 1456, 1462).
A o & p t, pol. dobrze, 'bine' (1493).
3 o co K H .i .soc w & H .i, pol. z osobna, 'deosebit, aparte' (1434, 1462).
f13 K u 111 'Id, pol. a zwlaszcza, 'şi mai ales' (1506).
3 .i Km A"'· pol. zawzdy 'întotdeauna' (1499).
M o 1i Ho, M o 1i H t, M o·~ H -k, pol. mocno, mocnie, 'tare, cu putere' (1411,
1439, 1499).
H H r A î H, pol. nigdy, 'niciodată' (1439).
H .i A OA -k, pol. na dole, 'jos' (1462).
OK w 1 '" 'h, pol. owszem, 'oarecum' (1436).
G) & A H 'I H -k, w & A H 'I H 1, pol. oblicznie, 'personal, în persoană' (1464,
1499).
G) co" Ho, o co & Ho, o co & H 1, pol. osobno, osobnie, 'separat, aparte'
(1436, 1499).
fl OH Hm, poni:i, ponizej, 'mai jos' (1448).
fi O TIM 1' 0 pol. potem, 'apoi, după aceea' (1439).
no c li o j\ I(,
no c no j\ s, no c no j\ 1',
pol. pospol, pospolu, 'împreună'
(1433) şi urm). nocnMH'I'" pol. pospolito, 'împreună' (1436)
Ilo'l'dlMHo pol. potajemno, 'pe ascuns' (1499).
8f K Ho, pol. jawno, 'clar, pe faţă': lilKHO 'IHHHA\ (1448); ,, Kkl 1ro
llOCl\OA\ Kl\11\0 lilKHO (1462); dHH lilKHO, dHH nO'l'dlMHO (1499).
F. PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII'

pol. aby, 'ca să'; d'I. d'l&i.1, .t'l'h, pol. acz, aczby; .im&lll, pol. a:iby; .im-i.,
pol. a:i(e) 'pînă'; dl\H, Ml, pol. ali, ale, 'dar'; dl\60, dl\HEO, "' AEO, d1\IEO,
pol. albo, alibo 'sau'; """· .i1u, pol. ani, ane 'nici'; KmAi.1, pol. widy, 'totuşi';
fl&i.1

d)Kf,
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rAlll>K pol. gdyi 'findcă'; fC'J'AH, v. pol. jestli 'dacă'; fut'lf pol. jeszcze 'încă';
SdHt:l>K(t), pol. zanui(e), 'pentrucă'; 3, s·i., pol. z 'din, cu'; .Sdc-k, v. pol. zasie,
pol. zas 'insă' j H>K-k. pol. ii 'că' j KfAh.I, KfA 'l\I, pol. kiedy, 'cind' j KV, pol. ku către';
HH>K"h., pol. niz, '<lecit'; HH>KhAH, pol. ni:tli, '<lecit'; wA·i., pol. od 'de la';
wnpo11, wnpo111, pol. oprocz ,în afară de'; ne>AAl(r·i.. llOA'""l{r'l\, noAi.Aol(rh,
ne>AAl(r (din 1395, f. frecvent) pol. podlug, 'după'; noKH, pol. poki,'pînă ce';
npHi.s, pol. przez, bez, fără'; npHi3, 11p13, np-k.s, np-k.s-k, npt.si., pol. przez,
'de către'; nplll, pol. przy, ,lingă, la'; 'J't>Kh, 'J'Hi>K, T-k>K, pol. tei, 'de
asemenea'; raK·i., raK, pol. jak, 'precum'; r Ah.I, pol. gdy, 'cind'.

G. EXPRESII, LOCUŢIUNI ADVERBIALE ŞI PREPOZIŢIONALE
3AdKtllllX' 'ldCOK, pol. z dawnych czasow (1448);
3·i. CTdPOAKHA, pol. z starodawna, 'de demult' (1503);
(I).,.,.. AdKHklX''" 'ldCoK·i., pol. od dawnych czasow, (1503);
IlptA 'l'llli\\, pol. przed tym, 'înainte de aceasta' (1467);
3" 'J'lllM, pol. za tym, 'după aceasta', (1468);
""A 'l'lllM, pol. nad tym 'la aceasta', (1506);
3ost:lAKt:l C'l'opoH, pol. z obudwu stron, 'din ambele părţi'

(1510, numai
numeralul e polonism);
G o&VX' C'l'pOH, pol. z obuch stron (1457);
T·i.1M"h. Mll-kH, pol. tym lepiej, (1400); cu atit mai bine'
T"h.iMH pd.S'ht, pol. tymi razy 'de data aceasta' (1481).
TMMH Ci\OKH, pol. tymi slowy, 'cu aceste cuvinte' (1436);
TlllM 'ldCWM, pol. tym czasem, 'deocamdată' (1468);
T"''"" 'ldClll, pol. tymi czasy, 'în acest timp' (1460);
TdK'h C'J'di\OCf, pol. tak stalo si{, 'aşa s-a întimplat' (1498);
&-kpHd Ci\l(>K&d CAl(iKH'l'H, pol. wiernq sluib1t sluiyc a sluji cu credinţă',
(1393);
Aospd P"A" pd),H'J'H, pol. _dobrq rad1t radzic, 'a da bun sfat', (1393) (v.
introducere).
H. ONOMASTICĂ

1. Numele regilor poloni sau principilor lituani
llAfKCdH'i.Ap"h., ""d}dHAPh (mai rar), 'Alexandru'.
&AOAHCAdK"h (pl.), KAd,A.HCAdK"h (ceh, împrumutat şi de poloni) KMOAHCAdK"h. (ucr., cu polnoglasie) pol. Wladyslaw 'Vladislav'.
lflll wA&PdX''l'"h, """&fjl'h'I', dl\"h&jldX'"l!.'I'"" pol. Jan Olbracht 'Ioan Albert'

primul polonez ; al doilea german ; al treilea o contaminare între Albert
şi Olbracht, în genul «Albrecht ».
iKHrMOH'J' pol. Zygmunt, 'Sigismund'.
Kd.SHMfpi., KdSH."Hl'h pol. Kazimierz 'Cazimir.
li\AKHrd, 1<1AKH.s-k (Dat.) pol. Jadwiga 'Iadviga'.

2. Nobili poloni
Există foarte mulţi nobili poloni şi lituani, cei mai mulţi prezenţi în
calitate de soli altii in trecere prin Moldova şi citaţi ca martori în momentul
redactării act~lui.' Dăm numele cîtorva dintre ei, fără titulatură: AO&Ko .s
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GllllllOKd, CTdHHCAdK c TdH 1 1HHd (1468) "'""" c •mmfKd, nlTjl'k WHAPOKOIU1', X'PHU.KO
Kfj).A,'(fKH'l1' l\\HKOl\dH X'POCTOKCKlll, 3dKl\HKd Tdj)l\O (1445) ; np•AGOjl c KOHH\nMh\

(1453);

(1467}; CTdHH(1462), l<IH KMHTd 3
KHmHH'ld (1454), KAHMfHTi.. MH{d" mTpi., HHl\\dH'r·i. (1460, pirgari din Liov);
KOHTfX' KS'll(KOKH'I. *•At.KO l"dKj)a.tl\OKH'lt. (1406); .Hp.UH (1503).
CTdHCl\dK"h C X'OA'ld, MHKMdH rpHl\\dl\O, l<IH'b. lla.ITKlllHCKH

Cl\dK'b. l\HKOKCKH, ,\\S)KHl\O CTdjlOCTd CHh\THHCKH, l<IH'h AdHKd

I. TOPONOMASTICĂ

ln formă substanti11ală, ca la origine, de ex.:

pol. Wt,!gry, 'Ungaria': H ndK K"hHl"P•X' Ad mptlUl\H Gil! 1452, 1458
prep. AO ••. ) pol. do Wt,!grzech 'spre Ungaria' (de obicei ovrop"h, Kropi.,
&ropcKH, pol. 'w1t,gierski, unguresc').
liv11.i11 pol. Buczacz, 'Buceaci' (1457)
E.Hl\t.Hd pol. Wilna, 'Vilna' (1481)
KdMh\HHl\A pol. Kamienica, 'Cameniţa' (1404 ş. a.)
KoMM'htra pol. Kolomyja, 'Colomeia' (1395 ş. a.)
Koponfl\ pol. Koropiec, 'Coropeţ' (1457)
Kp.tKOK"h. pol. Krakow, 'Cracovia' (1393, 1395)
tlKoK·i. pol. Lwow, 'Liov' (1407 ş. a.)
tlHTKd pol. Litwa, 'Litva(nia)' (1445, 1462, ş. a.)
dioGAHH pol. 'Lublin', (1506)
IloKl(Tfra pol. 'Pocuţia' (1395)
llMcKd pol. Polska, 'Polonia' (1395 ş. a.)
GHi\\THH'" pol. Sniatyn, (1395 ş. a.)
.U.t1\Hll"h. pol. Cieczyn, (1395 ş. a.)
XMMfK"h., {MMOK"h. pol. Chmielow (1395, 1436).
E."h.Hrpa.i,

(lipseşte

ln formă adjecti11ală (ca nume de popoare, locuri, etc.):

(1398) pol. warszawski 'varşovian'.
(1434, 1503) pol. galicki, galicyjski 'galiţian, 'al Haliciului'.
iK.1MoHTcKi.1H (1442, 1453, 1479, 1499) pol. Ziemowitski 'al Jiemoitiei'.
Kl)ocrncKof (Krosno), (1460) pol. krosenski 'din Krosno'.
t\KOKCKH (1408) pol. lwowski, 'din Lvov'.
dHT0Ki.cK11 (1393,. ş. a.) pol. litowski, litewski 'lituan'.
MdSOKU\KH (1499) pol. mazowiecki 'mazovian, al Mazoviei'.
IlOAOACKd (3tMAra), (1460) pol. podolski 'al Podoliei'.
IlMcKH (1388 ş.a. f. frecvent) pol. polski 'polonez'.
ln cercetarea noastră ne-am călăuzit de ideea că majoritatea covirşitoare
a polonismelor se găsesc în documentele externe şi în special în acelea care
privesc relaţiile politice şi economice cu Regatul Poloniei şi Marele Cnezat
al Lituaniei (tratate, solii, privilegii, salv-conducte, scrisori omagiale, etc.).
Cum e şi firesc, polonismele din aceste acte sint în cea mai mare parte cărtu
răreşti (literare), adică transmise de la cancelarie la cancelarie, de la un pisar
la altul, de la document la document. Unele din acestea se întîlnesc destul de
des, uneori nu numai in documente externe (( moldo-polone », ci şi în alte
categorii de documente externe precum şi în documente interne, intrînd
&dptuoKcKH

rdMil\K'l\I
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in

componenţa

anumitor formule cristalizate, ca de

pildă: n.rn"h, l\H~T'h

npHKHl\Ht, '11\0HOK'h, l\\dHCTdT'h, llOTjltO:H3Hd, CKii:AKOKt, l!A\OKd, Ol('IHHOK'h, Ol(K1\dA'h
l'l\IHT'h, l'MA'h

(cu derivatele lor),

110Kl!H, 11\ldKo, rKdl\T"h, rpomi., 31\0T"h,

Kdl\Kd

01dm,ATH, Cl\tlGOKdTH, ll'llllHHTH, Kopl!Hd 1101\CKd), 1101\\0l\HH, p.t,\HH, HdHr.ICHIHWHH

toate locuţiunile şi expresiile frazeologice şi
altele. O altă categorie de polonisme sint mai puţin frecvente şi apar de la
caz la caz, prilejuite de realitatea polonă pe care lexicul urma să o exprime:

ocK-k1\0Hi.1, MOl\Ho, 110Al\llr, 11p13,

K.44Jdl\AH"h.,

KjlAH'llll. Kl(X'•\\HCTjl'h, KjlOl\"h. 1 Kjltll\"h,

WllfKAl\HHK"h., noAKOMop;rn' CfKjlfTA\1""• 'lfCHHK'h

KjlO.UKd,

Ki\Ol\fKCTKO, HIGO}K'IHK"h,

&~jll'"h.1\\HCTl\"h., Mflll'IAHHH"h., CHtl\\"h'

MAl\}KIHCTKO, CK-kAOl\CTKO, CTjlOHA. ,,HOTA, precum şi cele mai multe din adjectivele, formele participiale, verbele şi adverbele cu fonetismul şi sensul din
polonă. Alţi termeni au intrat atît de mult in obişnuinţă incit sînt folosiţi şi
referitor la realităţi moldoveneşti (aceasta mai ales în cazurile ctnd pentru
a fi înţeleşi de către poloni, se dădea pentru realitatea moldovenească echivalentul polon): KAHl\H.up'h, M.tpwdMK"h., 11.tH11., """"• 11.tHCTKi.1, 11.tHOKt P-'A" (MMA.4KCKd.t), llOA'ldWHH, P"A"· llOCllOl\CTKO, SptAHHK'h, PAAl\A, X'MA"h.. CHIM1', COHM"ll,

inttlniţi şi în documente interne (al căror adresant sînt moldoveni),
pătrunzînd aici datorită întrebuinţării lor frecvente în documente externe:
GHCKl(ll, Mii:c1v, MOI\, rpomi., llOAl\1(1', 11p13 precum şi unele pronume, adverbe,
conjuncţii, prepoziţii. Toate acestea formează categoria polonismelor tradiţionale.

sau sint

POLONISME INTILNITE NUMAI IN DOCUMENTE INTERNE

Sint însă citeva polonisme pe care le-am întilnit numai in documente
interne, fapt care, în aparenţă ar infirma criteriul adresantului. Am spus însă
mai sus că acest criteriu nu trebuie absolutizat. ln cazul de faţă intervin
şi alte situaţii.
De pildă:
pol. zdrowie, 'sănătate': H s.i. Hdwtl 3AiJOKHI 1466 (B I 96) apare
generale fiind formele 3)..iJAKHt şi 3AOiJOKHt.
lil\OTO, pol. bloto, 'baltă': " X'OT.tp·i.. TOMtl Cfl\l! ••• nO'llHUU WT Gl\OTd l\\"bCTAKHHtll\l!H •.• (1473, B I 183); în acelaşi document, mai jos &l\ATo. De asemenea
apare o singură dată, spre deosebire de &l\ATo şi GMoTo, foarte frecvente.
Aceste două polonisme, singulare în documente interne, se datoresc pisarului Andreico, care după nume pare să fi fost ucrainean; ar fi trebuit să scrie
&ol\oTo, 3AOiJOKHt, cu polnoglasie, ca în ucraineană, dar din grabă scrie &l\OTo,
3ApoKHt1. Asemenea « polonisme » le-am putea numi accidentale sau involuntare. Ele sînt in fond haplografii 2 •
Tot o singură dată am intîlnit termenul X'T-kTH pol. chciec, 'a vrea':
" KTC. &lll X"T-kl\ll 11optl111HTH„. Hdnuro AAAH)'.t (1503, B li 216) 'şi cine ar vrea
să strice. . . dania noastră'; expresia pare a fi luată pe de-a-ntregul din
.3ApoKHf,

o

singură dată,

1 Documentul din H.66 scris de Andreico, conţine multe greşeli gramaticale
şi
stingăcii; după cum observă 'Ioan Bogdan, Andreico apare acum pentru prima_ dată
ln cancelaria moldovenească şi e posibil să Ci fost •cu cunoştinţe slabe şi fără experienţă•
(voi. I, p. 98).
1 In aceeaşi categorie am putea încadra termenul KoTphlH, K~TP~" ~o~H 'care apare
de două ori în acelaşi document, din 1448 (C II 737, extern); deob1ce1 există rus. KOTopwH
sau pol. KTopwu foarte frecvente.
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polonă:

« a kto by chcial poruszyc ... ». Formula obişnuită este însă " KTO Gif
de s-ar ispiti cineva să strice dania'. Termenul
apare în alte locuri sub forma rusească roT-kTH sau ucraineană X'OTHTH;
aici poate fi şi cehism, cf. v. ceh. chtieti, ceh. chtiti, slov. chciet (Vasmer
III, 267), V. şi Sl. Stp. I, 225 1 .
De foarte multe ori printre punctele de hotar din documentele interne
apare termenul Ol(GW'I, pol. ubocz 'coastă, costişe, versant' (SW, VII 202),
de pildă: "" wKO'IH pol. na uboczu, 'pe o parte, pe costişe' (1488, B I 334),
mai apare şi în expresiile: no ij&o'IH, ntlA Ol(GO'IH, "" Ol(GW'I ş.a.
Un caz interesant este K o H T .... care apare de două ori în documente
interne, referitor la aceeaşi realitate: H nj)H TOM Gi.MH... HHKH•' KOHT, Cfj)KH.S
KOHT Wj)M-kHCKkl •• (1449, c II 386); H Gkli\1'.„ n.iwi. Cfj)KH.Skl KOHT1' WT CW'IK'k
1456, C II 583). Nichil voit şi Serchiz voit erau şefii comunităţii armene
autonome din Suceava 2 şi sint aici trecuţi ca martori, alături de alţi curteni
ca. nOKl(CHi\ll nOj)l(IUHTH ••• 'şi

şi supuşi domneşti.
KOHT1' corespunde pol. wojt, wojt 'preşedinte al consiliului orăşenesc',
'primar' (cf. SW VII, 703-704), din germ. Vogt 'primar' (cf. Korbut, PF IV
371, Briickner 629-30). Din pol. în rusă 6oilm, ucr. 6ium, 6oum (cf. Vasmer,
I, 216, Mikl, E W 393 precum şi H. Kiihne, Polnische Lehnworter im
Weissrussischen, Berlin, 1960, p. 115). KOHT1' poate fi numit polonism
ocazional, întrucit apare în documentele interne prilejuit de prezenţa celor
doi primari armeni în momentul redactării actului 3 • Calitatea de polonism
a termenului este dată şi de adjectivul wj)M-kHcKkl, 'armean', care-l urmează,
corespunzător pol. ormianski.
Semnalăm de asemenea citeva prezenţe poloneze în onomastica şi mai
ales toponomastica documentelor interne: "-kA•J.Kd, i\H.AIJ.Kd, i\-kcK.i (stMi\ra),
'Ţara Leşească' (1445, 1453, 1470), cf. rus. ARx, ARtţKuu (v. Vasmer II, 84),
pol. lach, lech, nume dat polonezilor de slavii răsăriteni (v. şi Mikl. EW,
164, Briickner 289); Ck!HOK• "-kX'Ol(M, 'fiii Leahului' 1495 (B II 57); MX"OKOIO
GijKoKHHOIO, 'prin dumbrava Leahului' 1495 (B II 63); noi\-kH.i "'X'"""• 'poiana
lui Lehaciu' 1503 (B II 240), i\1'.X'oK-kHîH, 'Lăhoveni' 1488 (B II 247); i\OKU.H
""'""• pol. Lowcy nasi 'Vînătorii noştri', 1453 (C II 472).
Există de asemenea un număr destul de mare de termeni în documente
externe cit şi interne care nu pot fi consideraţi cu certitudine de origine
polonă, deoarece ei există în aceeaşi sau aproape aceeaşi înfăţişare fonetică
şi cu acelaşi sens în cel puţin încă una din limbile slave de nord şi de răsărit:

Într-un document din Ţara Romînească, din 1390 dat de Mircea cel Bătrîn
lioveni: ](T"k,„ (cf. E. KALUZNIACKI, Dokumenta . .. , p. 200), cf. vsl. ](aTtTH > ](T"kTH.
B cr. Viaţa feudală ... ' cap. Oraşele, scris de P. P. Panaitescu, p. 427.
3 Primarii oraşelor moldovene erau numiţi şoltuzi (din germ. Schultheisse de unde
şi ung. soltesz 'primar') şi ca atare apar foarte des în documente, mai ales interne: woAT53
1458 (B I, 10). Posibilitatea intrării acestui termen în limba documentelor slavo-moldoveneşti şi prin filieră polonă (cf. v. pol. szoltys: v. D. P. BOGDAN, Glosarul cu11intelor romîneşti din documentele sla110-romîne, p. 108; ST. LUKASI K, Pologne et Roumanie, p. 334;
CANDREA 1354) este admisibilă, dar mai puţin probabilă, deoarece termenul este întrebuinţat aproape exclusiv în documente către braşoveni, cu referire la moldoveni. Admitem
mai degrabă un împrumut direct din germană în pronunţie săsească. De altfel, la poloni
szoltys nu era primar urban ca în Moldova (M. Costin, « Po miastach wojtowie soltyzami
zowi;:i ... », în Istorie în 11ersuri polone despre Moldo11a şi Ţara Romînească, ed. P. P. Panaitescu, Buc., 1929, p. 83), ci rural, un fel de căpetenie a satului, cel mai în vîrstă, spre deosebire de w6jt 'primar orăşenesc', (cf. Z. GLOGER, Encyklopedia staropolska IV, 264,
A. BROCKNER ,Encyklopedia staropolska, II 523).
1

către
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cehă, slovacă, rusă, bielo-rusă, ucraineană. Sînt în cea mai mare parte termeni
din vocabularul comun, popular, transmişi pe cale orală (după cum o dovedeşte în multe cazuri fonetismul lor) din limbile slave de nord şi de răsărit

vii, vorbite, dintre care nu putem exclude, bineînţeles, limba polonă. ln cazul
acestor termeni niciunul din criteriile de care ne folosim nu ne permite să-i
socotim în exclusivitate polonisme; iată cîţiva: KOHCKO. rdH, rpHKHd, rpti>Adt

AC>l(X"C'KHi.t, AHllKOKdTH 1 . >Kd,:i.l\HKOCTh, >KOHd, HHdK, HHd 1H,
.SdCl\tlrd, KOl>l\Md, KC'MOjlHHK"k 2, Kjl"ti.HHll" 3, l\dre>Ad, l\dCKd, AHX"O. l\C'KHUl'll, 1\0.Sd,
MdTKd (matca riului), 1\\1\'l\IH"ti.,
A\i.tTHHK"ti. ', Mfllh,
HdCA"kAOKdTH.
HIX"dH 6 ,
6
7
noAKOAd , nO>KHTO'IHC'CTI\, nOKl\OH"k, no1\\CT", lljldllllllOjl"k, llOT*•PAHTH , lljlHKjlOAOCHT,

r\OCTOHHi.tH.

jlOKHHHd 8,

CTi.,

jlC'GHTH,

jlOKh,

c1~n.

CKdjlG"k,

CTOnlHi., TOK"jl, UIHd. IUOl\Kh, 'ldUIHHK1', 'llKdTH

Cjlll>jl\',
ş.

CTl>KKd 9,

Clj'KHO,

CTdK,

a.

După căile de pătrundere a polonismelor în slavona documentelor moldoveneşti, ele se Im part în două mari categorii: a) cărturăreşti (literare) şi b) orale

(populare).
·
In linii generale, documentele externe slnt mai bogate ln polonisme cărtu
răreşti, iar cele interne sînt mai bogate în polonisme orale ( ori>w'I, noT*•pAH'rH, KOHT'l\, A'kAl\Kd, p-k'li. ş. a.). Există însă şi situaţii reciproc inverse:
de polonisme orale în documente externe (X"OAAISH1', X"MAISHoK·i., p-k'li. ş. a.)
şi de polonisme cărturăreşti în documente interne (transmise aici datorită
întrebuinţării lor frecvente în cele externe).
Neîndoielnic cărturăreşti sînt o serie de polonisme care la rîndul lor sînt
lmprumuturi ln polonă din alte limbi ca latina şi germana (rAfHT1', Mc1p111c1"0K1', CIKjllTdjl"k, djlTHKISA"k 1 KOllHt.I, l\\dHCT"T"h. Ş. a.).

In unele cazuri credem că ambele căi au concurat în transmiterea termenilor, fapt care face să fie folosiţi foarte des: ndH1', """"· KjlOA"h., AHCT1',
jldAd, njlHKHl\Hf, oV">KHKdTH ş. a. 10 •

1

I, 271>.

Pol. dzieckowai, ucr. iJuqKyBamu 'a

zălogi'

(H.66, B I 96), v. SW I 638, SI. Slp.

1 Aşa

e numit boierul Vană într.un document din 1r.43 (C II 120): n•wi. uH•
'pol. komornik 'camerier, paj; executor judecătoresc' (SW II t.23).
Pol. krynica, ucr. KpuHuqR 'fîntînă'.
' Prima dată, la tr.OO (C I 31) sub forma MHTHHon. şi în continuare, foarte frecvent.
Este un împrumut slav din vechea germană (mauth > myto ,vamă'; cf. Briickner, 351;
Vasmer II 185), care S·a sufixat diferit: cu suf. ·nik în limbile slave de nord şi răsărit şi
cu suf. ·ari. în limbile slave de sud (vsl. MWT•P~). cu acelaşi sens: 'vameş'.
6 Pol. niech, niechaj, ucr. Hexau (rus. nycmb), particula pentru imperativ, pers. III
sing., plur. Apare prima dată într-un document intern din 1441> astfel: • T•Ko.w.i. 1po &ISA•T
npHXOA &SA K•KIH wT Toro r1A•, • u•HH H• x•H &1pST 1tr „oro MoH•rTHP"k M. Costăchescu (Doc.
înainte de Ştefan cel Mare, II, p. 208) traduce: •Şi asemenea ce venit va fi, orice din
acest sat, iar ei să nu-l adune din această minăstire » (sub!. n.-M.M.) Dimpotrivă, «să-l
adune t pentrucă HI x•H 11plST este pol. niechaj biorq ! Costăchescu ia pe HI din HI X•fl
drept negaţie iar pentru X•"• pe care nu şi-l poate explica, dă în trimitere: • Sic ! ».
8 Pol. podwoda, rus. noiJBoiJa, rom. pod11oadă «cărătură, transport•. (Vezi I. C.
CHIŢIMIA, art. citat din Sla11ia, 1950).
7 De obicei oyTspi.AHTH, noTKPi.AHTH Aici
în loc de ' şi • în loc de 'b dovedesc
transmiterea termenului pe cale orală.
8 Pol. rownina (SW V 743), ucr. piBHuHa (Hrincenko IV, 19), şes'.
8 Pol. sciezka, ucr. cme31CKa 'cărare'. In legătură cu acest cuvlnt, vezi în ultimul
timp K. ZIERHOFFER, « Scieika i jej synonimy w gwarach i historii j,zyka polskiego na
tle ogolnoslowial'lskim, Wroclaw, 1959.
io Asupra împărţirii în polonisme cărturăreşti şi orale vom reveni cu referiri mai ample
în partea a doua a lucrării, după examinarea întregului material.
KOMopHHKi.
8

'*

217
https://biblioteca-digitala.ro

Importanţa documentelor slavo-romîne pentru istoria limbii romîne a
fost în repetate rinduri subliniată de cercetători (B. P. Hasdeu, I. Bogdan,
A. I. laţimirski, Margareta Ştefănescu, S. B. Bernstein, acad. E. Petrovici,
P. P. Panaitescu, D. P. Bogdan, Gh. Mihăilă ş.a.), materialul oferit de ele
fiind folosit şi interpretat în lucrări fundamentale asupra istoriei limbii romine
de către O. Densusianu 1 şi acad. Al. Rosetti 2 , precum şi în studii de mai
mică întindere, dar foarte preţioase aparţinind lui P. P. Panaitescu 3 , I. C. Chiţimia 4 şi alţii. S-a relevat pe bună dreptate prezenţa romînismelor in documentele slavo-romîne. Credem deci că cercetarea de faţă ar fi incompletă
dacă nu ar sublinia la rindu-i acei termeni de origine polonă întilniţi in documentele slavo-moldoveneşti care au avut în continuare un stagiu mai mult
sau mai puţin îndelungat în limba romînă. O serie de termeni au fost folosiţi
de cronicarii şi scriitorii secolelor XVII - XVIII (Gr. Ureche, Dosoftei,
Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Caţ1temir), mai ales cu referire la realităţi
polone, alţii ii intîlnim mai tîrziu în opere literare şi istorice la scriitori ca
C. Conachi, I. Budai-Deleanu, N. Bălcescu, C. Negruzzi, Vasile Alecsandri,
Mihail Eminescu, B. P. Hasdeu, Mihail Sadoveanu ş.a.) sau în creaţii ale literaturii populare, ciţiva răminînd pînă astăzi în patrimoniul limbii romine,
de cele mai multe ori cu noi sensuri. Unii din aceştia au fost din nou împrumutaţi în altă epocă, pe altă cale (din limbile rusă, franceză ş.a.). Iată o
primă listă de asemenea cuvinte, a căror istorie credem că poate fi completată
cu materialul prezent în lucrarea de faţă: articul, burmistru, canţiler, castelan,
cramă, copie, camhă, furmancă, grivnă, groş, gvalt, imbir, jold, joimir, comornic,
leah, leşesc, lovişte, mareşal, maiestate, marmaziu, matcă, pan, podvoadă, prăvălie,
pospolită, şleahtă, secretar, zlot. Unele din acestea sînt înregistrate de dicţionare
ale limbii romine (H. Tiktin, A. de Cihac, I. Candrea, L. Săineanu, Dicţ.
Academiei Romine, Dicţionarul limbii romîne literare contemporane, Dicţio
narul limbii romine moderne), în care li se dă şi corespondentul polon sau« slav»
în general 6 •
ln sfîrşit lexicul de origine polonă din documentele slavo-moldoveneşti
(şi nu numai lexicul) prezintă interes şi pentru istoria limbii polone însăşi
Cîteva exemple:
Unele cuvinte ca AdiU (1456), HdH&l\H>Kf (1458), HH>Kf, HH.t'lf (1446),
Tt!Td, n~HH)K (1448), H<1racHm1uu (1456, pref. Hd-) ş. a. reflectă un stadiu mai
vechi al limbii, cînd încă nu se dezvoltase un «j » final, spre deosebire de
Kfl\EH (1467), H.IHnfpKm (1462), Adl\fH (1462), HdHr.JCHfHlUlfH (pref. HdH-, 1485),
AK.tH (pol. dwaj 'doi', 1502), care prezintă acest j final, corespunzător unui
stadiu mai nou 6 , după cum o confirmă data atestării lor.

H istoire de la langue roumaine, I, Paris, 1901 (cap. « Cele mai vechi urme de limbă
»).
3 Limba romînă în secolele al XIll-lea-al XVl-lea, Bucureşti, 1956, p. 27-48.
3 Interpretări romîneşti. Studii de istorie economică şi socială, (Bucureşti), 1947, precum
şi articolul, citat mai sus, din SCL, I X (1958), no. 2, p. 159-173.
' Cele mai vechi urme de limbă romînească, în « Romînoslavica », I, Praga, 1948,
p. 117-127; precum şi articolul din « Slavia », Praga, 1950, p. 349-360, citat mai sus.
6 Dicţionarele mai vechi, mai ales al lui Cihac, nu dau întotdeauna cea mai justă
etimologie. In limitele acestei lucrări nu insistăm mai mult asupra problemei, aceasta
,
meritind o cercetare specială, m,ai aprofundată.
8 Cf. T. LEHR-8PLAWINSKI, ZENON KLEMENSIEWICZ, ST. URBANCZYK,
Gramatyka historyczna jţzyka polskiego, Warszawa, 1955, p. 143-144. Găsim totuşi în
documente şi exemple cu j mai vechi: A•A•H (1395 !), precum şi exemple fără j, mai noi,
- rA• llHA• (1499, v.pol. gdzie indzie, mai tîrziu gdzie indziej' în altă parte'), ceea ce
1

romînească
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Forme fonetice mai vechi ale lexicului polon in
mai noi reflectă. termenii HHr1rnp şi HH&Hp, •\\-kCT•V şi
M-kC'ldHHH'i. Şi Mllll'ldHHH'i., KjlM1' Şi KjllSNi.,

ndHISK'h. 1

comparaţie

cu forme

1\\-kc1v, M-kCTll'ldHHH'h,

Hf&OiK'IHK'h.

şi

Hl&CllţJHK'h.,

interesanta formă HdlS'IT.l\K-kHWÎH (1467) coresp. v.pol.
nauezeiwiejszy, azi najuezeiwszy 'cel mai cinstit, prea cinstit'.
Documentele ne furnizează exemple elocvente care dovedesc tendinţa
de innoire, de primenire continuă a lexicului cu noi termeni şi expresii, atit
in polonă cit şi în romînă, ilustrînd tot odată evoluţia diferitelor formule
diplomatice. De pildă:
Ideea de supunere, de vasalitate este redată într-o primă perioadă prin
expresia f'MAOKdTH 110),1\l(f' KjlfCTHlilHCKOro lljldKd (1395, 1400, 1404) 'a se
supune după obiceiul creştinesc' (pol. holdowac podlug ehrzeseijaflskiego
prawa), apoi olSKt1St1TH Ht1w1 f'OAAOKdHHf (1411) 'a arăta supunerea noastră'
(pol. ukazae nasze holdowanie), pentru ca la 1435 să apară f'MAOKdTH d.:. la
diateza reflexivă, calchiat după rom. a se supune (în pol. nu a existat niciodată
o formă holdowae si{). Sfera întrebuinţării termenului se lărgeşte acum cu noi
derivate: f'M..\OKHHK'h. (1435) 'vasal, supus' (pol. holdownik), X'MAISH"k 'feud' şi
X'OAAISHOK'h. 'omagiu' (1462), acestea două neatestate în izvoare poloneze scrise.
ln sfîrşit, sub Ştefan cel Mare, la 1468 şi 1485, ultimele acte de supunere faţă
de regii poloni sînt exprimate prin noKoplS H f'MA ISAHl\dTH, pol.: pokor~ i hold
udzielae ,a acorda supunere şi închinare'.
Noţiunile de « auxilium » şi « consilium », «ajutor şi sfat» îndatoriri pe
care vasalul trebuia să le îndeplinească faţă de suzeran conform dreptului
feudal, apar în documentele noastre astfel: mai intîi în formulele K-kput1
Cl\l(iK&,\ Cl\l(iKHTH şi ,.\06.jld P"A" jldAHTH (1393), cf. pol. wiernq sluib~ sluiyt,
dobrq rad~ radziC, expresii primare, neşlefuite, după cum o dovedeşte existenţa
substantivelor P"A" şi Cl\l(iK&d alături de verbe, reflectînd şi acţiunea şi obiectul
acţiunii prin termeni de aceeaşi origine. M. Costăchescu traduce a sfătui
cu bun sfat; a sluji slujbă credincioasă'. Aceeaşi formulă, însă fără casus
generalis, ci în forma AO&jll( HM'h. P"AI( jldAWf'H (1395) sau AORjll(IO P"AI( PdAH'f'H
(1402, 1404 şi chiar 1433) reflectă un stadiu mai evoluat din punct de vedere
morfologic şi chiar sintactic (prezenţa pronumelui HM'h. intre adj . .\O&PI( şi
subst. P"AV' conform topicei polone; dobrq im rad~ radzic I).
ln schimb, noţiunea de ·a da ajutor, a sluji' începe să fie redată prin
alte expresii: HMdl•"'h K-kpHO Cl\l(iKHTH (1435), Cl\\f'iKHTH KljlHI (1439), in care
substantivul Cl\l(iK&d nu mai apare, fiind socotit de prisos, iar adj. K-kpH.i,
care-l însoţea, devine adv. K-kpuo, KtpHa (evoluţie şi fonetico-grafică: • in loc
de -k I), legat direct de acţiune. Tot in această perioadă încep să fie folosiţi
termenii Moi~, nol\\OI\ pol. moc, pornoe, alături de P"A": c·... K'h.ctio Hduuio A\oiţîio
" PtlAOIO (1436), Mi.I 11oml\f1\\i.1 n0Mo1~i. cKoh\ (pol. my poslemy pornoe swojq I,
1439) 'noi vom trimite ajutorul nostru' sau 3 no."O•VM'h. H pt1A010 (1457) 'cu
ajutor şi sfat' (de observat terminaţia de lnstr. mase. _,...,." pentru n0Mo1ţi.,
subst. feminin). ln sfîrşit, evoluţia formulei atinge şi domeniul adjectivelor:
P"A"" H no."ot\HH &lllTH (1499), pol. radni i pomoeni byt, expresie foarte
curentă în limba polonă a vremii şi aproape intraductibilă în romîneşte, pe
care I. Bogdan o redă liber: « ii vom ajuta întotdeauna cu sfatul şi cu
fapta' (B II 420). Exemplele de acest gen s-ar putea înmulţi.
fCTl\H.

Ol('ll\HKbl

şi

dovedeşte că dezvoltarea lui j final în limba polonă a fost un proces de lungă durată, care
se manifestă încă din a doua jumătate a sec. al XIV-iea; în împrumuturi unii termeni mai
sînt receptaţi fără j final, deşi fenomenul devine general în sec. al XV-iea.
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Deşi încercarea noastră, fiind de natură lexicologică, nu cuprinde un
comentariu fonetic centralizat, nici consideraţii mai ample asupra morfologiei
şi sintaxei, din materialul expus credem că s-a putut întări încă odată ideea,
exprimată de majoritatea cercetătorilor, cu privire la caracterul complex şi
contradictoriu al limbii documentelor slavo-moldoveneşti. La cele spuse pină
acum mai putem adăuga următoarele:
Mai întii citeva precizări cu privire la terminologie. Textele de orice fel,
scrise în slavonă pe teritoriul ţărilor romine sau oriunde, de către pisari
romîni, în secolele XIV - XVII, aparţin slavonei de redacţie romînească
(<(vechea slavo-romină », ~peBHecJJaBHHo-pyMLIHc1mii»), pe scurt sînt numite
texte slavo-romîne. Din rlndul acestora, documentele - produse ale cancelariilor domneşti, boiereşti şi minăstireşti - sînt numite documente slavoromîne; ţinînd seama de cele trei subtipuri de limbă şi paleografie slavoromînă: moldovenesc, muntenesc şi transilvănean, ele se împart ln slavomoldoveneşti, slavo-munteneşti şi slavo-transilvănene, iar limba în care sint scrise
poate fi numită slavonă de redacţie moldovenească, muntenească şi transilvăneană_
Care sint caracteristicile limbii documentelor slavone de redacţie moldovenească (slavo-moldoveneşti)? Cum poate fi definită această redacţie, spre
deosebire de celelalte redacţii slavo-romîne? ln linii generale, avînd in vedere
întregul tezaur de documente slavo-moldoveneşti cunoscute pînă azi, am putea
spune şi noi că este o medio-slavă de redacţie răsăriteană. Această caracterizare, foarte generală, este însă supusă inevitabil corectivelor şi complinirilor de îndată ce încercăm să diferenţiem documentele pe epoci şi pe categorii.
Astfel în documentele provenite din cancelariile domneşti elementele preponderente slnt cele ruse sud-vestice (în special ucrainene); din acestea, o parte
- cele destinate mlnăstirilor - precum şi documentele scrise de clerici (scrise
ln mlnăstiri) abundă în elemente tradiţionale slave bisericeşti de nuanţă
medio-bulgară. Deşi mai multe la număr, documentele interne («de danie,
de întărire, de confirmare», etc.), datorită caracterului aproximativ stereotip
al conţinutului, slnt - cu rare excepţii - uniforme din punct de vedere al
limbii - rusă sud-vestică în ansamblu - însă cu puternice elemente ale
limbii romîne vorbite în special în vocabular şi morfologie (aceasta mai ales
de la jumătatea secolului al XV-iea, şi tot mai intens în cursul veacurilorurmătoare).
·
Influenţa polonă se manifestă, după cum am arătat, mai ales în stratu}
extern al documentelor şi din acestea, cu deosebire ln actele referitoare la
relaţiile Moldovei cu Polonia şi Lituania feudală, mai puţin în cele adresate
cnezilor ruşi, regilor maghiari şi aproape de loc ln cele către braşoveni. ln
stratul intern elementul polon este însoţit mult mai frecvent, mai evident,
de elemente dialectale ruse, ucrainene, maghiare, slovace şi chiar cehe, transmise pe cale orală (populară), datorită convieţuirii şi contactelor directe,
îndelungate ale moldovenilor cu aproape toate aceste popoare. Influenţa polonă
este prezentă înainte de toate în domeniul vocabularului ; urmează fonetica,
derivaţia, sintaxa şi morfologia. Pe această linie se poate spune despre
documentele «moldo-polone »1 că slnt scrise «într-o slavonă rusă-apuseană
îmbibată de polonisme » 2.
1 Întrebuinţăm această scurtă şi comodă definiţie pentru acea parte a documentelor
externe referitoare la relaţiile Moldovei cu Polonia.
1 Expresia aceasta ne-a fost sugerată de recenzenţi.
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Foarte bogate in polonisme lexicale (şi chiar morfologice şi sintactice)
sint unele documente slavo-moldoveneşti externe din ultimii ani ai domniei
lui Ştefan cel Mare (1499, 1503) şi din vremea lui Bogdan Voevod (1506, 1510).
Mai ales acestea din urmă sint scrise într-o polonă sui-generis, i-am putea
spune o polonă slavonizată (v. M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de la
Bogdan Voevod, p. 440-442, p. 454 şi urm., ·468 şi urm.) 1 . Spre jumătatea
veacului al XVI-iea (adică tocmai in perioada cind in cancelariile polone slavona de redacţie rusă începe să fie scoasă din uz, datorită faptului că, din
cauza amestecului de elemente ruse, bieloruse, ucrainene şi polone, devenise
de neînţeles), in domeniul relaţiilor cu polonii încep să apară unele documente
moldoveneşti scrise direct în limba polonă şi se intensifică folosirea limbii latine.
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i Asupra acestor documente, din care am dat deocamdată numai cîteva exemple
mai caracteristice, vom reveni mai amănunţit în partea a doua a lucrării.
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1. VIAŢA FEUDALĂ ... Viaţa feudală în Ţara Romînească şi Moldova (sec. XIV XVJJ), de V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Bucureşti, 1957.
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RSI, Romanoslavica, Bucureşti.
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RIR, Revista Istorică Romlnă, Bucureşti.
RES, Revue des Etudes Slaves, Paris,.
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TEPMHHhl IlOJibCKOro IlPOHCX0)1(,UEHH51
B CJIAB.HHO-MOJI.11ABCKHX rPAMOTAX. I.

1388-1517 rr.

(Pe3IOMe)
,llOK)'MeHTbl Ha QepI<OBHOCJiaBHHCl<OM H3bII<e, C03,llaHHbie B MOJl)l;aBCl<HX
I<aHl.\e.JIJIPHHX e XIV-XVII ee., 6oraTbI nonoHH3MaMH, B ocHOBHOM, ne1<CH'lec1<oro xapa.I<Tepa. Il0Jlhc1<oe BJIHHHHe lleTI<O o6ttapy>f<HBaeTcH B ne1<cm<e, oTHocnmeikH I< o6nacrH euemHHX cuorneuuif, 'ITO CJieAyeT o6"bHCHHTL npo.no.JD1<HTe.JlbHbIMH noJIHTHJ<O-AHilJIOMaTHlleCI<HMH, 31<0HOMHlleCI<HMH H KYJlhTYPHblMH CBH3HMH MoJl)l;OBbI c ceeepHbIMH <t>eoAaJlhHbIMH cnaBHHCI<HMH rocy,napCTBaMH H,
e nepey10 oqepe.ni., c IloJlhrneif.
AeTop, npe>f<.ne 1.1eM nepeii:TH 1< aHaJIH3y pa3JIHllHbIX CJioee Jie1<cH1<H n0Jlbc1<oro npoHCXO>f<AeHHH B CJiaBHHO-MOJl)l;aBCl<HX ,no1<yMeHTax, .naeT 1<paTI<HH o630p
pa6oT H MHeHHH no eonpocy H3bII<a QepI<OBHOCJiaBHHCl<HX AOK)'MeHTOB, C03AaHHblX
e ceeepuoCJiaBHHCI<HX 1<aHl.\enHpHHx, HaxOMlllHXCH no coce.ncrey c MoJl)l;oeoli,
BblHBJIHH <l>a.I<Tbl, l<OTOpble MOryT npOJIHTb CBeT Ha noHHMaHHe H HHTepnpeTaQHIO
CJiaBHHO-MOJl)l;aBCl<HX AOI<yMeHTOB. ,llaJiee aBTOp .naeT 01.1ep1< HCTOpHH H3ylleHHH
cnaenuo-M0Jl)l;aec1<ux .no1<yMeHTOB e PyMbIHHH H 3a py6e>KoM, YAeJIHH oco6oe
BHHMaHHe AOCTH>f<eHHHM B o6JiaCTH nOJibCI<Oro BJIHHHHH B l.\eJIOM H oco6eHHO B
o6nacrH cnoeapH .no1<yMeHTOB. Ta1<, HanpHMep, ynoMHHalOTCH H 1<0MMeHTHpy10TcH
TPYAbl PYMblHCl<HX y1.1eHbIX, l<a.I< B. n. Xa>K.ney, HoaH Bor.nan, Muxali KoCT31<ec1<y,
n. Bor.nirn, rp. HattAPHllI, n. n. IlaHaHTec1<y H .np., 3apy6e>KHbIX,
Ha.I<: IOpuif BeHeJIHH, JI. MHJieTH'l, 3. KaJIY>KHHl.\KHH, A. ~HpcI<Hli,
B. RporneHKO, r. Bp10c1<e, B. Kyparn1<eBH'l, C. B. BepHIIITeHH, H. c. AHTOllIHH
HAP·
H3 Qep1<oeHoCJiaBHHC1<HX Mon.naec1<Hx .no1<yMeHTOB 1388- 1517 rr. H3BJie1.1eHbI H npoattaJIH3HpOBaHbl TepMHHbl, l<OTOpble B HCTOpH'leCKOM H H3bIKOBOM
OTHOllleHHH MOryT 6bITL onpe.neneHbI KaI< noJibCKHMH. TepMHHhI crpynnupoeaHbI
no rpaMMaTH'leCI<HM I<pHTepHHM, a B paMKax HMeHH cymeCTBHTe.JlbHOro - TlllOl<e

.u.
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H no CMbICJiy: noJIHTHI<O-,Z:UfDJIOMaTHllCCI<HC TCpMHHbl (KJHl~AHp-k, Kj)CWh., rMA'h,
rAIHT'll, AHCT'k, A\dHCTdT'h H T.,D;. 06ll.\CCTBCHHO-a,D;MHHHCTpaTHBHblC (6ijp1u\\HCTjl'h,
MdHCTKO, Mflll'ldHHH'll,

np4KO, jldr\IJd), ToprOBbie (KOAH4, HHr6Hjl, nAC>THO,

Kond, KjldM'h, 6jlOK.ljl'h, l<ITKH, CKAdA -..). BOCHHbIC, (mMA'h.
Kj)H)i{fKHHK'k),
,o;pyrne,

peJIHrH03HblC

(&HCKSn,

djll~hl&HCKijn,

o6Hapy>KeHHbie I<aI< BO BHCIIIHHX, Tal<

H

)l{oMHHj),

KdllAdH,

KdAKJ,

"""'"'·

rpoun••
061}0Hd

KOCIJIA)

H

BO BHyTpeHHHX ,D;OI<YMCHTax.

YnOMHHaCTCH H o HCI<OTOpbIX TCpMHHax noJibCI<oro npoHCXO>I<,D;CHIUI, BCTpeqaioll.\HXCH TOJibI<O BO BHCIIIHHX ,D;OI<YMCHTax ( 6ACITO, 3r\j)OKHf, KOHT H ,o;p.). I1pH amuurne
repMHHOB scer,o;a npHBO,D;HTCH He TOJibI<O paHHHH sapiiaHT, HO H HllH60Jiee HHTepecHblC 003,D;HHC eapHaHTbI, conpoeom,o;aeMbie 3THMOJIOrHllCCI<HMH H ceMaHTlflleCI<HMH
I<OMMCHTapIDIMH, a HHOr,o;a aHaJIH3HpyCTCH <t>oHCTHllCCI<HH H Mop<t>oJiorHllCCI<HH
acneI<T TepMHHa; HHor,o;a HcnpaB.JIHIOTCH OIIIH6I<H B nepeeo,o;ax B npOCMOTpeHHblX
1<0J1J1e1<UBHX ,o;o1<yMeHTOB (6oJibIIIe ecero B 1<0J1J1e1<UHHX M. KoCT31<ec1<y).

B

3aI<JUOlleHHB no,o;qepI<HBaCTcH 3HalleHne aHaJIH3HpyeMoro MaTepnana ,D;JIH

ucropHH pyMbIHCI<oro H3bII<a H ,D;.JIH ucropnn n0Jlhc1<oro H3b11<a. AsTop npnxo,o;HT
I< BblBO,D;y, llTO CJiaBHHO-MOJI,D;aBCI<HC ,D;OI<YMCHTbl HanHCaHbl Ha li:IW:HCH,OC/la6RHCKOM R3blKe 3anaiJHO-pyccKoU peiJaKiţUU c

nO/lbCKUMU 3/leMeHmaMU.

3TO oco6eHHO

BIDKHO ,D;.TIH BHCIIIHHX ,D;OI<YMCHTOB, B oco6eHHOCTH ,D;.JIH Tal< Ha3bIBaCMblX «MOJI,D;ODOJlhCI<HX » noI<YMCHTOB (1<aCaJOll.\HXCH CBH3CH MoJI,D;OBbI c I1oJibIIIeli:).
lfaylleHHe MaTepnana ,o;o I<OHQa

XVII

ee1<a 6y,o;CT npo,o;oJDKeHo eo BTopoH:

llaCTH pa60TbI, r,o;e 6y,o;CT H3YllCHO noJlhCI<Oe BJIBHHHC B <t>oHCTBI<e, Mop<t>oJIOrHH,
CJIOBoo6pa30BaHHH,
B

CHHTaI<CHCC.

ffa

CJiaBHHCI<oro

I<HIDKHOCJiaBHHCI<OM H3bII<e MOJJ,D;aBCI<HX

H

HeCJiaBHHCI<oro

,D;OI<YMCHTOB

MO>KHO

BJIHHHHH

6y,o;CT

llCTI<O

Bbl,D;eJIHTb nOJibCI<Oe BJIIDIHHC (npas,o;a, noI<a OTCYTCTBYCT DOJIHOC npe,o;craBJICHBC
o

HCM, DOCI<OJlhI<Y HCCJIC,D;OBaHHC He HB.JIHCTCH HCllepnbIBaIOll.\HM),

no1<a33.Tb B

cxeMax so3pacraHne n0Jlhc1<oro BJIHHHIDI no :moxaM H no pa3,o;CJiaM H3bII<a s
cpaBHCHHH c ,o;pyrHMn pa3HOBH,D;HOCTHMH CJiaBHHo-pyMblHCI<HX TCI<CTOB.

TERMES D'ORIGINE POLONAISE DANS LES DOCUMENTS
SLAVO-MOLDAVES
I. 1388-1517

( Resume) ·
Les documents en langue slavonne emis par Ies chancelleries de la Molda vie
pendant Ies XIV-e - XVIl-e siecles sont riches en polonismes, lexicaux
surtout. L'influence polonaise se manifeste plus particulierement dans le
lexique de la couche externe des documents, fait explicable par Ies longues
relations politico-diplomatiques, economiques et culturelles de la Moldavie
avec Ies Etats feodaux slaves septentrionaux, en premier Iieu avec la Pologne.
Avant d'etudier par cornpartiments le lexique d'origine polonaise des
documents slavo-moldaves, l'auteur passe en revue Ies travaux et Ies opinions
concernant la langue des documents slavons emis par Ies chancelleries nordslaves, voisines de la Moldavie, etil met en evidence Ies fiţits susceptibles d'aider
a comprendre et a interpreter Ies documents slavo-moldaves. Puis ii esquisse
l'histoire des recherches roumaines et etrangeres relatives a la langue des
documents slavo-moldaves, insistent au sujet des contributions concernant
l'influence polonaise en general, surtout dans le lexique des documents. II
rappelle et commence par exemple Ies etudes de certains savants roumains
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tels que B. P. Hasdeu, Ioan Bogdan, Mihai Costăchescu, D. P. Bogdan,
Gr. Nandriş, P. P. Panaitescu, etc. ainsi qu'etrangers comme Iuri Venelin,
L. Miletici, E. Kalufoiacki, A. Iaţimirski, V. Iaroşenco, H. Briiske, W. Kuraszkiewicz, S. B. Bernstein, N. S. Antoşin etc.
Des documents moldaves rediges en slavon et datant de 1388 a 1517, il
extrait et analyse Ies termes consideres d'origine polonaise, en se fondant sur
des criteriums de nature historique et linguistique. Les termes sont groupes
par categories grammaticales, et dans le cadre du substantif et d'apres le sens:
Ies termes politico-diplomatiques (KdHl,AHp'h, Kj}M'h, rMA 'h, rA1HT"i., AHcT·i.,
MdHCTdT'h etc.) sociaux et administratifs (El4p'hMHCTj}'h, MilHCTKO, MIW'ldHHH'k,
np.iKo, pdAl,d); commerciaux EilKMHd, HHl'EHj}
01\0THO, rpOUl'h, Kon.i, Kj}dM'h,
Ej}OEdj}'h, laTKhl, CKA<IA'k) militaires (>KMA'"• >KOl\HHj}'h, KOCIVd '06j}"Hd, Kj)H>KfKHHK"h)
religieux (EHCKt!n, .ip1~hlEHCKl4n, K.tnA.iH. n.in1>1<, KC1C11M) et autres qui sont signales
aussi bien dans des documenta externes qu'internes. II rappelle aussi des
termes d'origine polonaise, presents seulement ·dans des documents internes
(EAOTo, SApOKHI. KOHT et autres). En analysant Ies termes, il donne toujours,
outre la premiere attestation, Ies plus interessantes attestations ulterieures,
qu'il accompagne de considerations etymologiques et semantiques et parfois
au sujet de l'aspect phonetique et morphologique du terme; dans certains
cas, il corrige Ies traductions erronees des collections de documents consultees
(surtout de M. Costăchescu).
En conclusion, il apporte des precisions au sujet de l'importance du materiei
analyse pour l 'histoire de la langue roumaine et celle de la langue polonaise.
II caracterise Ies documents slavo-moldaves comme ecrits en un slavon de
redaction russe occidentale imbibe de polonismes, fait surtout valable pour la
couche externe des documenta, notamment pour ce que l'on appelle Ies documenta « moldo-polonais » (concernant Ies relations de la Moldavie avec la
Pologne).
L'examen du materiei sera poursuivi dans le seconde partie du travail,
jusqu'ă. la fin du XVII-e siecle, et sera suivi plus tard d'etudes consacrees
a l'influence polonaise en phonetique, morphologie, derivation et syntaxe.
Enfin l'ensemble d'influences slaves et nonslaves presentes da.ns la langue
slavonne des documents moldaves fournira une image plus claire de l'influence
polonaise (image que ne sera toutefois pas encore complete car l'examen n'est
pas exhaustif), ce qui permettra d'etablir un graphique de l'intensite de
l'influence polonaise, par epoques et par compartiments de la langue et par
comparaison avec d 'autres categories des textes slavo-roumains.
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I I I. Lfl'ERATURl

EROUL REVOLUŢIONAR AL LITERATURII SOVIETICE DIN PRIMII
ANI DE DUPĂ MAREA REVOLUŢIE SOCIALISTĂ DIN OCTOMBRIE
MIHAI .NOVICOV

Există mai multe motive care justifică interesul pentru primul deceniu
de dezvoltare a literaturii sovietice 1 • Victoria Marii Revoluţii Socialiste din
Octombrie a creat pentru prima dată în istorie condiţiile prielnice pentru
făurirea unei literaturi cu adevărat libere în sens leninist, adică liberă de
orice dependenţă de burghezie. Pină la 1917 tendinţele de a se elibera de
această dependenţă au fost puternice în literatura proletară, găsindu-şi
expresia cea mai împlinită din punct de vedere artistic în creaţia lui Gorki ;
ele au fost mai puţin consecvente, dar totuşi puternice, şi în creaţia marilor
artişti realişti de la hotarul celor două secole: Mark Twain, J ack London,
Anatole France, Romain Rolland, Heinrich şi T. Mann, Korolenko, Cehov
şi alţii. Dar şi într-un caz şi in altul eliberarea a fost frinată fie prin teroare,
fie prin persuasiune şi inrîurire ideologică. Abia în Rusia, după victoria
revoluţiei proletare, clasa muncitoare, ajungtnd în situaţia de clasă dominantă, a putut asigura îndepărtarea reală a tuturor legăturilor prin care
burghezia se străduia să orienteze literatura într-o direcţie convenabilă intereselor ei. A început epoca literaturii cu adevărat libere, <c nu numai în sensul
poliţienesc, dar şi liberă de capital şi de carierism; mai mult: liberă şi de individualismul anarho-burghez » 2 • Procesul de făurire a unei asemenea literaturi
s-a desfăşurat (mai ales în primii ani de după 1917) mai mult sau mai puţin
spontan. Cercetarea lui la obiect - ţinîndu-se seamă de condiţiile specifice
de atunci din Rusia - este cit se poate de utilă în legătură cu problemele,
tn mod inevitabil asemănătoare, ce se ivesc oriunde literatura ciştigă aceleaşi
condiţiuni de libertate, aşa cum s-a întlmplat şi la noi, în parte îndată după

Periodizarea este - ca întotdeauna - pînă la un punct convenţională. In literatura
s-a încetăţenit termenul 11JlRTepa-rypa ABa./U.13TbIX roAOB 11 pentru definirea etapei
în care frontul literar era secţionat în diferite cercuri şi grupări. Dar astfel se exclude
momentul 1917-1922, corespunzător războiului civil avînd o seamă de trăsături specifice
proprii fără înţelegerea cărora nu pot fi apreciate corect nici tendinţele ulterioare; pe
de altă parte, împărţirea în cercuri şi grupuri a dăinuit plnă la 1932, iar sintetizarea experienţei lor s-a făcut abia cu prilejul primului congres al scriitorilor sovietici, în 1934. Mai
just ar fi, poate, să se vorbească de două perioade distincte şi anume: 1917-1922 şi
1

sovietică

1922-1934.
1 Lenin despre
1957, p. 52.
15 -

cultură ~i artă,

Editura de stat pentru literatura

c. 11

politică, Bucureşti,
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23 August 1944, dar cu toată plenitudinea abia după victoria revoluţiei
populare şi trecerea la revoluţia socialistă 1 •
Totodată primul deceniu al literaturii sovietice a fost şi deceniul de cristalizare a realismului socialist, care, mai ales ln acei ani, s-a constituit ca o
nouă metodă de creaţie. Se ştie că termenul ca atare, atunci, n-a avut lncă
circulaţie. Ceea ce noi numim astăzi <c literatura realist-socialistă » (lnţele
glndu-se prin aceasta mai ales subordonarea literaturii cauzei mult mai
cuprinzătoare a luptei pentru triumful socialismului şi al comunismului),
ln primii ani după Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie se caracteriza
prin termenul «literatură proletară » (termenul ln circulaţie la noi ln Romlnia
plnă-n primii ani ai deceniului al IV-iea al veacului nostru). In fond lnsă
- evident cu mult mai puţină claritate şi mai confuz - prin « literatura
proletară » se înţelegea o anumită orientare, ln care, post factum, nu ne va fi
greu să desluşim principalele trăsături programatice ale realismului socialist.
Aderenţii «literaturii proletare » nu erau singurii reprezentanţi ai literaturii
sovietice. Cu acest prilej, nu e inutil să observăm ln treacăt că lnsăşi expresiile
« scriitor sovietic şi « literatura sovietică aveau ln anii războiului civil un
alt conţinut declt acela pe care-l au astăzi. Scriitor sovietic nu era oricine
care, scriitor fiind, locuia pe teritoriul Ţării Sovietice, ci doar acela care se
situa pe poziţia colaborării cu puterea sovietică, deci a sprijinirii ei. Literatura
sovietică lnsemna literatura creată de aceşti scriitori. După victoria puterii
sovietice ln războiul civil, clnd cea mai mare parte a scriitorilor ruşi antisovietici au emigrat, o seamă de scriitori, care prin poziţia lorconsecventă
şi-au cîştigat dreptul de a se considera scriitori sovietici, refuzau totuşi să
accepte platforma scriitorilor proletari. lntreaga complexitate a acestor
relaţii noi nu avem posibilitatea s-o expunem acum; ne vom mărgini doar
a sublinia că în 1925, Comitetul Central al P.C.U.S., într-o hotărîre privind
«politica partidului în domeniul literaturii artistice» 2 , considerlnd necesar
a specifica că şi in domeniul literaturii clasa muncitoare va trebui să cîştige
poziţii dominante şi că deşi «nu există încă hegemonia scriitorilor proletari,
partidul va trebui să-i ajute, să cîştige dreptul istoric la această hegemonie »,
ii prevenea totuşi pe aceiaşi scriitori proletari împotriva oricărei atitudini
înguste de lngîmfare, cit şi de descansiderare a moştenirii clasice sau a creaţiei
acelor scriitori sovietici, pe care aceeaşi hotărîre îi denumea «tovarăşi de
drum». Totodată, în « Hotărire » erau condamnate sever încercările de a
rezolva problemele literaturii prin intervenţii administrative şi se arăta cit
se poate de clar că « apreciind fără greş conţinutul social de clasă al curentelor
literare, partidul nu se poate lega în nici un fel prin aderenţa sa la o anumită
mişcare în domeniul formei literare ». Afirmind principiul îndrumării literaturii
de către partid, partidul refuza să sprijine doar o anumită «fracţie literară »
(clasificînd aceste <c fracţii», după <c deosebirile de vederi privind stilul şi
forma») şi de aceea lua poziţie <c pentru întrecerea liberă a diverselor grupări

„

„

1 Problema cîştigării libertăţii de creaţie la noi depăşeşte cadrul acestui studiu_
Ne vom mulţumi deci să semnalăm că, dacă libertatea •în sensul poliţienesc t a fost cîşti
gată îndată după eliberare (23 August 1944), de o libertate totală nu putea fi vorba atit
timp cit editurile şi librăriile, ca şi o parte a presei literare, se găseau încă în mtinile burgheziei
Abia după lichidarea tuturor privilegiilor burgheziei, creaţia literară a căpătat condiţiuni
optime de a se dezvolta în deplină libertate.

1 CoBţeMeHHall AUmepamypa. XpeCTOMaTHH .QJIH cpe,rn1eiî: DIJ<OJibI. CocTaBHJlll A. ,Ily6oeHHJ<OB HE. CeeepHH, YtmeWH3, Moscova, 1939 p. 7-10.
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tn acest domeniu• 1 • Datorită politicii lnţelepte a P.C.U.S., realismul socialist
şi-a putut clştiga intlietatea, pe de o parte, în înverşunata luptă ideologică
de clasă împotriva burgheziei, iar pe de altă parte, în întrecerea creatoare
cu alte metode. ln consecinţă, procesul firesc, stimulat de victoriile socialismului a inclus şi experienţa multilaterală a unor scriitori foarte diferiţi, iar
metoda iniţiată de scriitorii proletari a putut fi simţitor îmbogăţită, prin
preluarea şi asimilarea celor mai variate contribuţii. La cristalizarea definitivă
a realismului socialist au participat toţi scriitorii sovietici şi nu numai sovietici
- după cum s-a constatat la congresul din 1934. Numai pe această bază a
putut fi elaborată şi o teorie, bine întemeiată, a realismului socialist.
Pentru oricine este evident că intre acest proces şi procesul corespunzător
de cristalizare şi generalizare în literatură a metodei realist-socialiste, petrecut
după cel de-al doilea război mondial în ţările care au păşit în această epocă
istorică pe drumul revoluţiei socialiste, există şi asemănări, dar şi deosebiri.
Principala deosebire izvorăşte din împrejurarea că scriitorii acestor din urmă
ţări (ai ţării noastre, de pildă) au putut folosi experienţa sovietică în materie
şi mai ales se puteau călăuzi de teoria, intre timp elaborată, a realismului
socialist. Dar din această cauză, procesul n-a devenit mai puţin organic.
Este important a se sublinia că pe calea cristalizării realismului socialist fiecare
din literaturile la care ne referim (cehă, bulgară, romină, chineză etc.) a valorificat în primul rind moştenirea progresistă a propriei literaturi clasice. S-a
creat astfel o mare varietate de literaturi realist-socialiste. Confruntarea intre
ele şi literatura sovietică (în faza corespunzătoare de dezvoltare) este cit se
poate de interesantă pentru îmbogăţirea teoriei realismului socialist, intrucit
permite darea la o parte a fenomenelor intlmplătoare, determinate doar de
condiţiile specifice ale unei ţări sau ale unui moment istoric, şi descoperirea
fenomenelor într-adevăr legice.
ln sftrşit, interesul pentru literatura sovietică a anilor 1917-1934 se
explică şi prin necesitatea de a se da riposta cuvenită revizioniştilor care
încearcă - după cum se ştie - să opună această literatură fazelor ulterioare
de dezvoltare a literaturii sovietice. Revizioniştii ar vrea să prezinte literatura
sovietică a primului deceniu ca o literatură în care predominau tendinţele
moderniste. Realitatea lnsă desminte această interpretare diversionistă .

•
Pentru înţelegerea fenomenelor literare petrecute în U.R.S.S. în primii
15 ani de după revoluţie, trebuiesc înlăturate mai intli unele prejudecăţi.
In primul rînd aceea privitoare la predominarea « proletcultismului ». Mai
mult, e nevoie să lămurim: ce era totuşi « Proletcultul »? Mai ales pentru
că azi mulţi reduc mişcarea aşa zis <c proletcultistă » la nesocotirea dogmatică
şi vulgară a artei trecutului. Deşi simplistă, interpretarea aceasta avea circulaţie
şi la noi, după cum o atestă de pildă unele consideraţiuni din raportul despre
poezie prezentat de Mihai Beniuc la o plenară a Uniunii Scriitorilor în februarie 1951. Pornind de la constatarea că «la începutul literaturii sovietice,
proletcultul pretindea că cultura proletară nu are de moştenit nimic din
cultura trecutului » şi arătlnd în continuare cum a combătut Lenin această
concepţie profund greşită, raportul la care ne referim susţine în continuare
că, în creaţie ca atare, proletcultismul se manifesta <c printr-o îngustare a
1

Vol. citat, p. 9-10.

15•
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tematicii, prin înfăţişarea cu totul exterioară a vieţii noi sovietice, prin abuzul
de atribute exterioare, tehnice, prin schematizări Iar apoi, după ce erau
aduse ca exemple cîteva catrene nici proletcultiste, nici neproletcultiste, ci
pur şi simplu proaste, raportul eşua in interogaţii retorice: <c ce altceva sint
aceste versuri şi incă multe ca ele decit banalitatea şi platitudinea însăşi,
decît degradarea unor idei scumpe poporului »? 1 •
De bună seamă pe baza unei asemenea aprecieri nu se poate înţelege
nimic din fenomenul proletcultismului, căci proletcultismul - sau, mai corect
proletcultul - nu se reducea la teoriile lui Bogdanov şi ale altor rataţi care
se autoproclamaseră «ideologi ai Proletcultului », ci era in primul rînd o
mişcare de masă, care cuprindea, în 1920 - după cum reiese dintr-un apel,
al biroului Internaţional al Proletcultului - semnat de Lunacearski, 400.000
de membri, dintre care 80.000 lucrau efectiv în studiourile literare, cinematografice, de pictură, teatru şi altele ale organizaţiei .9 Care erau concepţiile
şi aspiraţiile estetice ale acestei mase? Ca s-o înţelegem, trebuie să ţinem seamă
de cîteva împrejurări deosebite.
Astăzi, cind spunem că realismul socialist continuă cele mai bune tradiţii
ale literaturii şi artei mondiale, că reprezintă o dezvoltare firească a acestor
tradiţii în noile condiţiuni istorice, afirmaţia ne pare cit se poate de firească.
Cu totul altfel era senzaţia acelora care abia trăiseră marea explozie din
Octombrie 1918, « cele zece zile care au cutremurat lumea ». Senzaţia lor era
mai degrabă de discontinuitate, de ruptură totală cu trecutul. Pentru că, din
multe puncte de vedere, aşa şi era. Maiakovski avea tot dreptul să afirme că
după revoluţie trebuie să fie schimbat totul, « pină la ultimul nasture de pe
haină » iar Esenin, întors, după ani de peregrinări, în satul natal, exclama:

„.

nimeni nu-i pe-aici, să mă cunoască,
Uitat de toţi şi toate-s de acum.
Ţărînă-i casa veche părintească
Şi-i colb al risipitului ei scrum.
Şi

Ah, patrie! Ridicol am ajuns!
Obrajii supţi au strîns atita tină !
Străbunul grai îmi e de nepătruns,
Chiar ţara mea îmi e acum străină.

Imaginea răsturnării complete a existenţei, a desfiinţării trecutului şi a
construirii unei lumi cu totul noi e frecventă la poeţii vremii, fiind pe deplin
justificată de împrejurările unei nemaicunoscute ascuţiri a luptei de clasă
în anii războiului civil. Cind toate forţele reacţiunii mondiale s-au unit pentru
a impune poporului rus întoarcerea la lumea veche, oare e de mirare că poeţii
revoluţiei, pentru a reliefa caracterul ei ireversibil, afirmau cu putere că lumea
veche a dispărut pentru totdeauna? Că unii dintre ei, înglobau în imaginea
lumii vechi şi operele de artă create de aceasta, este din nou explicabil şi,
in orice caz, nu în această exagerare a poeziei proletare rezidă esenţa fenomenului pe care noi ii numim astăzi <c proletcultism ».
1

MIHAI BENIUC, Despre poezie, Editura de stat pentru literatură şi artă,

Bucureşti,

1953, p. 108-109.
1

011ep1<u ucmopuu pycc1<ou cosemc1<ou J1Umepamypbl,

Editura Academiei de

U.R.S.S., Moscova, 1954, voi. I, p. 79.
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ştiinţe

a

Trebuie reamintit că, spre deosebire, de pildă, de modul în care s-a rezolvat
problema corespunzătoare la noi în ţară după 23 August 19'i4, în Rusia, îndată
după răsturnarea din Octombrie 1917, cea mai mare parte a intelectualităţii
a luat atitudine de împotrivire faţă de guvernul sovietic. E semnificativ,
de pildă, următorul amănunt: la începutul lunii noiembrie 1917, Comitetul
Central Executiv al Sovietelor din Rusia, ales la Congresul al Ii-lea, a încercat
să convoace la o şedinţă la Smolnîi pe cei mai de seamă scriitori, actori, pictori.
Au venit doar 5-6 persoane printre care şi Vladimir Maiakovski 1 • La 3 (16)
decembrie 1918, la o şedinţă a cenaclului liţerar « Sreda » (Miercurea), compus
în majoritate din scriitori realişti, adunarea l-a exclus pe Serafimovici numai
pentru că a acceptat să conducă secţia de literatură şi artă a ziarului « lz"vestia ».
Plecînd de la şedinţă, Serafimovici a spus: «Da, domnilor, s-a săpat o prăpastie
o prăpastie adîncă intre voi şi popor - muncitori, ţărani, soldaţi» 2 • Şi
sentimentul acesta trebuie luat în consideraţie, pentru că ii avea nu doar
Serafimovici, ci toţi acei care militau pentru triumful deplin al revoluţiei.
Atitudinea rezervată, ostilă chiar a părţii celei mai însemnate - numericeşte - a intelectualităţii era speculată abil de propaganda contrarevoluţio
nară, care încerca s-o interpreteze ca o ruptură între revoluţie şi cultură. Pînă
şi Gorki greşise în acele zile, susţinînd că bolşevicii sînt obligaţi să facă compromisuri pentru a se asigura de colaborarea intelectualităţii (( democrate »
(ceea ce înseamnă, de fapt, colaborarea cu esserii şi menşevicii). Lenin însă a
respins categoric ideea unei asemenea colaborări şi Gorki a recunoscut mai
tirziu că ((teoreticianul » Lenin a avut dreptate. Dar nu fiecare intelectual
sau poet-muncitor ataşat revoluţiei avea clarviziunea lui Lenin. Pe unii propaganda contrarevoluţionară îi impresion.a şi-i deruta. Un cor imens de <(prieteni
ai poporului » de cele mai variate nuanţe vărsa lacrimi de crocodil: s-a terminat
cu cultura, cu arta, cu frumosul, revoluţia bolşevică a adus la putere gloata
incultă; să luptăm contra bolşevicilor pentru salvarea artei şi a culturii. Acestor
campioni ai făţărniciei contrarevoluţionare le răspundea în «Prav da» poetul
proletar Kirilov:
Mb1 - HeCMepTHb1e, rpo3Hble JJernoHa TpyAa
Mb1 - no6ei:utTeJU1 npocrpaHCTBa Mopeil, OKeaHoB » cyllill,
CBeTOM HCKyCCTBeHHbIX COJlHll Mbl 3a>IOKeM ropoAa,
TiomapoM BOCCTa.Hltii: ropHT Haillll ropAble AYWH.
Mbl BO BJJaCTH MHTe>KHOl"O, CTpacTHOl"O XMeJIH,
Tiycn. KpH'laT HaM: uBbl IlaJJa'DI KpaCOTbl 11,
Bo HMH Hawero 3aBTpa - com>KeM Pa4>33JIH,
P33pyw11M My3eH, paCTon'IHM HCKycCTea 11eeTb1. 3

1 Academia de ştiinţe a U.R.S.S. Institutul de literatură mondială «A. M. Gorki».
Hcmopu11 pycc1<ou c0Bemc1<ou Aumepamypbl, voi. I (1917-1929), Editura Academiei de Ştiinţe
a U.R.S.S., Moscova, 1958, p. 530.
2
Ibidem, p. 531.
3 Sîntem legiunile aducătoare de groază, fără de moarte, ale Muncii,
Sintem învingătorii spaţiilor de pe mări, oceane şi uscat,
Vom aprinde oraşele cu lumina sorilor artificiali,
Ard, incendiate de răscoale, sufletele noastre mindre.
Sintem stăpiniţi de beţia rebelă a pasiunilor,
Să ne strige: ~ Sinteţi călăii frumuseţii».
ln numele zilei noastre de miine - să-l ardem pe Rafael,
Să dărimăm muzeele, să c!ilcăm in picioare florile artei.
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Adică: ni se spune că triumful revoluţiei proletare înseamnă pieirea artei I
fie I Oricum, fnapoi nu ne întoarcem I Preferăm să-l ardem pe Rafael
decît să renunţăm la cuceririle revoluţiei. De bună seamă, astăzi nu putem
subscrie aceste rînduri, printre altele şi pentru că noi ştim că alternativa
insinuată de propaganda contrarevoluţionară, şi pe care Kirilov o accepta,
era falsă, însă a vedea în strofele citate un program proletcultist, a ignora
conţinutul lor simbolic, a ignora că expresia e prin excelenţă metaforică,
e cel puţin obtuzitate. Pe această cale nu ne-ar fi greu să-l înscriem şi pe
Eminescu în rlndurile proletcultiştilor, întrucît şi marele nostru poet scria:

Să

Sfărimaţi statuia goală a Venerei antice,
Ardeţi acele pinze cu corpuri de ninsori !

Ele stirnesc in suflet ideea neferice
A perfecţiei umane şi ele fac să pice
ln ghearele uzurei, copile din popor.

Agitatorul proletar, după ce expune pe larg programul său de distrugere
create de cei avuţi şi puternici şi mai ales a operelor de
se poate de semnificativ:

totală a civilizaţiei
artă, îl încheie cit

Zidiţi din dărmăture giganlici piramide,
Ca un memento mori pe al istoriei plan
Aceasta este arta ce sufletu-ţi deschide
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce ride
Cu mutra de vlndută, cu ochi vil şi viclean.

Atitudinea celor mai largi mase muncitoare faţă de arta din trecut este un
fenomen complex ce nu poate fi definit simplist doar printr-o singură trăsă
tură. Ideea că arta în trecut era a claselor stăpînitoare şi că ea trebuie desfiinţată o dată cu clasele pe care le servea, n-a fost inoculată maselor de poeţii
proletcultişti, ci reprezenta o greşală, de altfel cu totul firească şi istoriceşte
explicabilă, a lor şi f!entru care nu ele, ci clasele dominante de ieri trebuiesc
făcute responsabile. lntr-adevăr, plnă la revoluţia socialistă (şi azi, ln continuare, în ţările imperialiste) arta aparţinea claselor exploatatoare, în sensul că
numai acestea puteau să se bucure de ea. Imensa majoritate a poporului avea
preocupări artistice distincte (folclorul) şi era aproape cu desăvirşire eliminată de la preocupările de valorificare a artei culte. De aici iluzia că arta aceea
e a boierilor, a burghezilor şi deci muncitorii n-au de ce să plingă după ea.
Cind azi (la 46 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie
şi după 19 ani de luptă pentru construirea socialismului în patria noastră)
auzim părerea ce fusese larg răspindită în Rusia, în anii războiului civil, şi
pe care între altele o susţinea atunci şi un artist attt de fin ca Eisenstein - că
teatrul e o instituţie burgheză şi ca atare trebuie înlocuit cu alte forme de
spectacol (de fapt «3peJIHIQa
cuvlnt intraductibil în rom1neşte, dar care corespunde cu latinescu « circenses &), noi zimbim îngăduitor şi poate chiar dispreţuitor, fără să ne gindim că oamenii traduceau în această formulă naivă un
adevăr indiscutabil, şi anume că pînă la revoluţie teatrul era o instituţie care
servea aproape în exclusivitate burghezia (clasele avute în general). Azi
noi ştim că nu instituţia e de vină, ci orînduirea, şi că aceeaşi instituţie poate
sluji tot attt de bine (chiar şi mai bine I) nevoilor celor ce muncesc. lnsă în
anii 1918-1920 acest lucru nu era chiar attt de clar. De aici şi preocuparea

„-
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pentru

găsirea

unor alte forme de spectacole, care

să aibă

un caracter de

masă i.

A explica anumite caracteristici şi un anumit exclusivism al artei -şi literaturii sovietice din primii ani de după revoluţia din Octombrie doar prin
« greşelile * proletcultiştilor este cel puţin neştiinţific. Era un moment determinat de împrejurările istorice şi, ca o « etapă », necesară. A-l condamna sau
a-l reabilita n-are nici un rost. El a existat, s-a intercalat intre dezvoltarea
prerevoluţionară şi cea din anii construcţiei socialiste şi trebuie studiat ca
atare. Cu atit mai mult, cu cit ecourile şi înrîuririle lui se prelungesc mult după
terminarea războiului civil. Poezia abstract-romantică, simbolică, cosmică,
brutală a anilor 1917-1929 s-a născut ca o reacţie spontană şi puternică
la senzaţia că lumea e martoră a unei răsturnări epocale, fără seamăn în
istorie, care obligă la revizuirea radicală a tuturor sferelor activităţii umane.
Creaţia literară a acelor ani nu poate fi înţeleasă în afara atmosferei timpului,
ceea ce, mai ales în ultima vreme, ştiinţa literară sovietică a subliniat-o. In
capitolul introductiv al primului volum al Tratatului de istorie a literaturii
sovietice ruse 2 , se citează, intre altele, şi următorul pasaj dintr-un articol al
poetului Lebedev Polianski: « La noi a devenit o modă să ai o atitudine
ironică faţă de poezia proletară a primilor ani ai Revoluţiei din Octombrie,
din perioada comunismului de război. Mai toţi, siguri de ei, cu aparentă
competenţă scriu: poezia acestor ani planează în spaţii interastrale, are un
caracter cosmic, e nesubstanţială, abstractă, nu are nici o importanţă deosebită, e agitaţie romantică şi nimic mai mult ... Ce este comunismul de război?
Oare în acei ani noi n-am trăit cu convingerea adincă a necesităţii exploziei
imediate a revoluţiei proletare mondiale? Oare nu vorbeam despre asta la
mitinguri şi adunări, nu scriam în presă? Oare nu desfiinţam banii? Oare
nu dizolvam serviciile de încasat impozite? Nu introduceam poşta gratuită?
Noi trăiam cu toţii în atmosfera romantismului revoluţionar - obosiţi,
chinuiţi, dar plini de bucurie, ca într-o sărbătoare, netunşi, nebărbieriţi,
nespălaţi, dar senini, cu inima şi gindurile curate. Poezia din perioada
1 Să nu uităm că, combătind în fond asemenea tendinţe, Lenin avea totuşi faţă
de ele, pentru moment, o atitudine îngăduitoare. lntr-o convorbire cu Clara Zetkin,
el a observat: «Mulţi slnt sincer convinşi că prin • panem et circenses • (•pline şi jocuri
de circ•) (Traducerea nu e corectă. Cuvîntul rusesc• 3peJIHma • are un sens mult mai larg,
lnsemnlnd orice spectacol la i:are participă masa şi care poate fi sportiv, muzical, coregrafic
etc.), pot fi biruite greutăţile şi primeJdiile perioadei actuale. Prin pline desigur!
ln ceea ce priveşte jocurile - fie ! - n-am nimic împotrivă. Dar să nu se uite totuşi că
jocurile nu constituie o artă mare, adevărată, ci mai curlnd o distracţie mai mult sau mai
puţin frumoasă t. Arătlnd în continuare că proletariatul biruitor în revoluţie merită cu
mult mai mult, Lenin preciza că făurirea unei asemenea arte depinde în primul rlnd
de nivelul de cultură al maselor. • De aceea, a spus Lenin, noi punem pe primul
plan sarcina de a organiza pe scară cit mai largă invăţămlntul şi educarea poporului. Această crează terenul pentru cultură, desigur cu condiţia să fie rezolvată problema
plinii. Pe acest teren trebuie să se creeze o artă comunistă, într-adevăr nouă şi mare,
care să creeze o formă corespunzătoare conţinutului său•. Deci şi în domeniul creaţiei
artistice slnt legităţi care nu pot fi nesocotite, sint etape care nu pot Ci forţate. O anumită
dispreţuire a artei trecutului ln primii ani după revoluţie era firească, istoriceşte explicabilă. De altfel, tot Lenin - în aceeaşi convorbire spunea: • Frămlntările haotice, căutarea
febrilă a unor lozinci noi, a unor lozinci care astăzi înalţă osanale unor curente ln
domeniul artei şi al gindirii, iar mline strigă răstigniţi-le !, toate acestea sînt inevitabile•
(voi. citat p. 615).
1 AKaOeMU11 HayK CCCP. Hncmumym MUposoil J1Umepamypbl llM. A. M. I'op&Kozo. Hcmop1111
pyccKoil-cosemcKoil 11UmepamypM s mpe:c moMax, Moscova, 1958.
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proletcultului le reflecta pe toate acestea, reflecta pregnant, înflăcărat, în
culori tari; tonurile cenuşii şi semitonurile nu se admiteau.
Dacă ne-am apropia de poezia comunismului de război cu cerinţele momentului de faţă ... am pierde perspectiva istorică şi n-am fi marxişti, n-am înţe
lege şi n-am simţi plenitudinea şi forţa acestei poezii » 1.
Reproducînd aceste cuvinte ale lui Lebedev Polianski, profesorul Timofeev, care semnează capitolul introductiv respectiv, adaogă aprecierea sa,
cu care nu putem să nu ne solidarizăm:
<c Ca unul din conducătorii mişcării proletcultiste, P. I. Lebedev-Polianski
a exagerat, evident, virtuţiile poeziei proletcultului, dar în fond concepţia
sa referitoare la justificarea istorică a romantismului revoluţionar cultivat
de poeţii Proletcultului este, fără îndoială, justă. Această artă, chiar în primii
ani după revoluţie a reuşit să exprime atmosfera emoţională a acesteia » 2 •
ln dezvoltarea literaturii romîne de după 23 August 1944, fenomenele
analoage acelora care şi-au găsit expresia în poezia Proletcultului au fost mult
mai estompate, dar au existat totuşi. Ele s-au concretizat în ceea ce am putea
numi poezia de atitudine, de intenţie, poezia-explozie de entuziasm, care
mai mult exprima adeziunea înflăcărată a poetului la realităţile revoluţionare,
decît le reflecta. Temele principale ale poeziei sovietice din anii 1917-1922
le regăsim, însă tratarea e mult diferită, ceea ce e pe deplin explicabil.
Mihai Beniuc, de pildă, se ştie că se voia în septembrie 1944 «toboşar
al timpurilor noi » şi se contopea cu ceea ce avea să fie, într· un fel pe cit de
spontan, pe atit de lipsit de dorinţa măcar de a desluşi mai clar conturul
viitorului :
Fie cum mi-o Ci de-acum norocul
- N-am purtat trifoi cu patru foi Lume veche arz-o însă focul,
Toboşar al timpurilor noi !

Prezentul era atît de plin, sarcina lichidării lumii vechi atit de actuală
Incit problemele de perspectivă era firesc să treacă pe al doilea
plan. « Ce mai bilei dărimăm » - exclama Maria Banuş şi conchidea:
şi copleşitoare,

Adinc tirnăcopul ! lnfingă-se bine
1n tot putregaiul dughenii.
Şi monştrii care latră în umbră, pe vine,
Să-i mistuie focul gheenii.

lntr-un studiu publicat în 1948, criticul N. Moraru 3 reproşa poeţilor
mai virstnică, dar ataşaţi cauzei revoluţionare, că lirica lor
egocentrism excesiv»"'· De fapt, reproşul era exagerat, deşi
explicabil. Nu era vorba atît de egocentrism, cit de nevoia acut resimţită
generaţia
«suferă de un

din

1
Se citează dintr-un articol apărut în 1929: P. POLIANSKI, Dar cine este totuşi
scriitor proletar? • KpacHaR HOB'b », nr. 3, 1929, p. 202-203.
2 Op. cit., voi. I, p. 26.
3 N. MORARU, Elementele noi în poezia romînească, în Studii şi eseuri,
Editura
pentru literatură şi artă a Uniunii Scriitorilor din R.P.R., p. 13?-218 (de fapt o prelucrare
după un studiu apărut în 1948, în «Viaţa Rominească ~).
4 Vol. cit. p. 1 ?4.
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de poet, de a se proiecta asupra realităţii, pentru a extrage astfel materialul
de imagini necesar reliefării schimbărilor revoluţionare. De aici şi numeroasele
poezii-program (într-un fel asemănătoare cu <c ordinele de zi pe armata artei »
ale lui Maiakovski), prin care poeţii proclamau - într-un fel, dacă vreţi,
proletcultist - hotărîrea lor de a rupe cu arta trecutului şi de a întemeia o
artă cu totul nouă. De bună seamă, azi Marcel Breslaşu n-ar semna niciodată
versuri ca acestea:
~u e dulce, nici frumoastt
limba care-o scriu,
limba-aceea armonioasă
nu mai vreau s-o ştiu ...

Dar e greu de presupus că el regretă eă le-a scris atunci.
Trebuie recunoscut totuşi că aspectele de acest gen, pe care în conţinut
le-am putea asemăna cu <c poezia proletară a comunismului de războiu », nu
stnt prea numeroase, şi, în orice caz, au lăsat o urmă prea puţin adîncă în
dezvoltarea ulterioară a poeziei 1 .
Mai interesante sint analogiile ce se pot face în domeniul prozei şi întrucîtva al dramaturgiei, în special în legătură cu evoluţia eroului nou, care,
începind din primii ani de după 23 August 1944, a început să-i preocupe
pe scriitori şi - prin operele lor - a cîştigat treptat locul prim în literatură.
lntr-un alt studiu 2 am încercat să urmăresc evoluţia acestui erou. Apă
rind pe traiectoria de viaţă a eroului de tip vechi, pentru a o întoarce radical
printr-o <c revelaţie », - chipul luptătorului comunist s-a împlinit, abia după
ce predilecţia pentru zugrăvirea lui monumentală a putut fi depăşită. Pentru
înţelegerea mai completă, am zice mai adincă, a acestei evoluţii, unele referiri
la aspectele literaturii sovietice din primii ani de după Revoluţia din Octombrie ne par necesare. Intre altele, şi pentru evitarea aprecierilor prea categorice, lipsite de acea perspectivă istorică pe care o reclama poetul LebedevPolianski. Nu este nimic mai simplu decît a perora emfatic despre slăbiciunile
literaturii din anii 1944-1950, pe baza experienţei ciştigate între timp de
creaţia realist-socialistă. Făcînd ştiinţă literară, însă, eşti dator să raportezi
orice fenomen nu numai la nevoile estetice ale contemporaneităţii, ci şi la
tmprejurările care l-au determinat. Oricit de minunate ar fi realizările de azi
ale literaturii, oricît de superioare' ar fi din punct de vedere al realizării
artistice, ele au crescut pe solul pregătit de pioneri. Fără căutările şi începuturile anilor 1944-1950, n-ar fi putut apărea mai tirziu nici operele cu care
ne mindrim astăzi.
Printre reproşurile pe care le adresăm lucrărilor în proză din anii amintiţi
se numără şi schematismul. Dar trebuie avut în vedere că schematismul
literar are izvoare diferite. 1n cele mai dese cazuri e rezultatul renunţării la
tratarea artistică a problemelor vieţii, fie din cauza înţelegerii lor confuze,
fie dator:tă muncii de mintuială, fie - de ce să n-o spunem? - pur şi simplu
din cauza lipsei de talent. După cum atestă unele lucrări scrise mai recent,
se intimplă ca personajele pozitive să capete contururi schematice şi pentru
1 Ţinem să precizăm din nou: nu avem in vedere fenomenul care, ceva mai lirziu,
a fost caracterizat de critica noastră ca poezie proletcultistă, ci aspectele de început
ale poeziei noi de după 23 August.
8 Luptătorul comunist - eroul principal, al literaturii co11tempora11e, • Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor~. nr. 3/1960.
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autorii - nelnţelegindu-le - parcă le împiedică să se manifeste din plin.
Dar sînt şi cazuri ln care personajul pozitiv, deşi schematic realizat, impune
totuşi: atunci clnd viziunea estetică e adecvată, cind schematismul e mai
-degrabă un mod artistic de a reliefa sublimul. Raportată la criterjile estetice
de azi (ale perioadei de desăvîrşire a construcţiei socialismului şi a trecerii
spre comunism), această viziune monumental-schematică e deficitară, în sensul
că sărăceşte viaţa, nu permite desvăluirea bogăţiei ei de fapte şi trăiri. Dar
la un anumit moment de dezvoltare viziunea aceasta a fost totuşi nu numai
îndreptăţită, ci aproape necesară. Care sînt condiţiile care au generat-o?iată întrebarea la care vom încerca să găsim unele elemente de răspuns referindu-ne la cîteva aspecte ale literaturii sovietice din primii ani de după 1917.
Valerii Briusov, poetul simbolist de altădată, neoclasic mai tirziu, cunoscător fără seamăn al poeziei universale, traducător din citeva zeci de limbi,
poetul care a aderat la revoluţia socialistă încă din noiembrie 1917, iar ln
1919 a devenit membru al Partidului Comunist, scria în 1920 în poezia
-« lncercarea noastră »:
In ore de furtună, văicăreala e un strigăt de trădare,
Unde e vijelia, ghiulele de tun ne arată drumul.
Ridică-te ca o stincă de granit, toarnă-ţi flăcări în vine,
Şi introdu oţelul arcurilor, în loc de inimă, ln piept 1 •

Imaginea e într-un fel semnificativă şi o regăsim - în nenumăratele
variante - în foarte multe lucrări din acei ani. ln romanul « Oraşe şi ani •
al lui Konstantin Fedin, autorul ii aseamănă pe bolşevicul Kurt Van cu o
bobină electrică, atlt de sigur era omul că toate reacţiunile sale vor fi conforme cu nevoile cauzei căreia i s-a dedicat în întregime. Este semnificativ
că la Fedin comparaţia n-are aspect ironic sau peiorativ (ea a căpătat aceste
nuanţe mai tirziu), dimpotrivă scriitorul e convins că a-ţi lnfrlna pornirile
sentimentale, a fi necruţător e o virtute necesară revoluţionarului. Timpul
-0erea oamenilor să aibă - în anumite împrejurări - arcuri de oţel ln piept
ln loc de inimă. De altfel aceasta e şi semnificaţia finalului din prea cunoscuta
nuvelă a lui Lavreniov « Al patruzeci şi unulea ». Pentru că nu putea să nu
rămtnă fidelă pînă la capăt revoluţiei, eroina tşi ucide iubitul. In povestirea
-« Vîntul » a aceluiaşi autor, eroul principal ordonă să fie executată ibovnica
fia, după ce aceasta aţtţase pe oamenii ei de încredere împotriva prietenului
cel mai bun al lui. ln nuvela lui Şolohov « Sămînţa lui Şibalok » bărbatul
1şi ucide soţia după "ce află că e o spioană a albilor.
Intr-un fel mai ponderat şi mai complex aceaşi contradicţie stă şi la baza
·conflictului familial din <c Cimentul•> lui Gladkov. In critica sovietică (şi la
noi) autorului i s-a reproşat nu o singură dată că n-a ştiut să arate cum se
rezolvă problema familiei în condiţiunile vieţii noi, de după revoluţie. Nouă
reproşul ni se pare gratuit: doar Gladkov nici nu şi-a propus să epuizeze
problemele traiului nou. Esenţa conflictului Intre Gleb Ciumalov şi Daşa e
alta. Amindoi stnt oameni noi, dintre acei pentru care a devenit o obişnuinţă,
Q necesitate să se lase absorbiţi de activitatea politică. Stnt oameni buni şi
simţitori, ar vrea să se iubească, să-şi crească copilul, dar au iluzia că, odată
atraşi pe panta acestor preocupări, nu vor mai putea da totul cauzei principale,
1 V. BRIUSOV, Opere alese ln 2 volume, Editura de stat pentru literatura artistică,
Moscova, 1959, voi. I, p. 452.
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care a devenit şi cauza vieţii lor. Greşesc, evident, dar nu din cauza unei
atitudini fundamental greşite, ci din cauza lipsei de experienţă; ei nu ştiu
şi nici nu aveau de unde să ştie cum trebuie « împăcate » preocupările familiare
şi cele izvortnd din activitatea politică obştească. Şi tocmai pentru că nu ştiu
se tem: Gleb se teme că, neglijlndu-şi obligaţiile familiale, Daşa tl va Im piedica
să se lase absorbit de munca de partid, Daşa se teme că, dediclndu-se familiei,
nu va mai putea fi ceea ce a devenit Intre timp - o luptătoare. De aceea au
iluzia că se află tn faţa unei alternative categorice: sau - sau ? Şi crezlnd că
e aşa (greşesc, evident, dar nu din vina lor, ci din vina timpului), aleg fără
să şovăie, !şi sacrifică familia. Gestul, deşi greşit (ln perspectiva experienţei
clştigate de atunci), apare totuşi ln roman ca expresia unei virtuţi şi e firesc
să fie aşa, pentru că sacrificiul se face în numele unei cauze măreţe: clnd
revoluţia o cere, trebuie să ştii să-ţi lnfrtngi totul, plnă şi dragostea de copii.
Tendinţa de a reliefa ca o virtute capacitatea oamenilor de a-şi lnfrlnge
sentimentele nu era lnttmplătoare şi mai ales nu era de provenienţă « pur
literară•, ci este o reflectare a unor comandamente ale vieţii. Nu tnttmplător
orientarea pe care am încercat s-o caracterizăm e adiacentă cu o anumită
atitudine a lui Lenin, despre care relatează ln amintirile sale Gorki. Spuntnd
că nu cunoaşte nimic mai bun declt « Apassionata •, «tnchiztnd ochii pe
jumătate, zimbind», Lenin « adaogă cu o urmă de tristeţe ln glas»:
« Dar nu pot să ascult prea des muzica, căci ea are influenţă asupra nervilor: îmi vine să spun fleacuri plăcute şi să-i mingii pe căpşoare pe oamenii
care, deşi trăiesc lntr-un infern murdar, pot crea atltea frumuseţi. Dar astăzi
nu e bine să mingii pe căpşor pe nimeni; o să-ţi muşte mline mina şi trebuie
să le dai la cap fără milă, deşi noi tn idealul nostru slntem împotriva oricărei
violenţe faţă de oameni » 1 •
Cuvintele lui Lenin ne ajută să ne dăm seama şi mai bine de un adevăr
care niciodată nu trebuie scăpat din vedere atunci ctnd apreciem curentele
şi operele literare: ln fiecare împrejurare caracterul omului se defineşte cu cea
mai mare pregnanţă in acea activitate care-l absoarbe cel mai mult. In operele
literare, ideile, atitudinile, aprecierile politice, etice şi estetice se întrupează
tn caractere şi destine umane, ln conflicte Intre oameni. Lăslnd la o parte,
deocamdată, poezia lirică (pentru consideraţiile menţionate mai sus), amintim
că şi proza, şi dramaturgia cer acţiune şi, tn primul rlnd, acţiune. Iar ln anii
războiului civil, acţiunile oamenilor nu puteau să nu aibă anumite particularităţi izvortte din condiţiunile înverşunatei lupte de clasă. In spiritul hiperbolismului specific operei sale (şi al « cosmicităţii », caracteristice întregii
poezii a epocii) Maiakovski, ln 150.000.000, defineşte plastic situaţia închipuind
împărţirea lumii (a umanităţii) in două, ln aşa fel Incit « au dispărut toate
situaţiile de mijloc •, iar pămlntul parcă a fost tăiat ln două emisfere care
atirnă acum ca două talere ale soarelui- balanţă. Ideea că războiul civil a
tăiat ln două întreaga realitate («Cine nu e cu noi, e împotriva noastră»)
s-a concretizat artistic şi ln simbolul celor doi fraţi despărţiţi de revoluţie,
prezenţi ln mod impresionant tntr-un număr foarte mare de lucrări literare 1 •
Lenin despre culturd şi artd, p. 612.
ln •Cimentul• de F. GLADKOV, fratele comunistului Serghei lvaghin e
colonelul ciung, comandant al bandelor albe de sabotori; ln •Bursucii• de LEONOV,
unul din fraţi comandă banda chiaburească, iar celălalt - detaşamentul trimis pentru
lichidarea ei; în • Invidia • de OLEŞA, situaţia e analoagă iar ln • Liubov larovaia •
fraţii sînt aduşi chiar pe scenă să se lncaiere pe viaţă şi pe moarte în faţa spectatorilor,
1
1
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Deci izvorul unor anumite particularităţi ale literaturii trebuie căutat
în viaţa însăşi, în cerinţele vieţii faţă de oameni, în împrejurările luptelor
sociale. Ele, in primul rind, cereau oamenilor să fie necruţători adesea cu ei
înşişi, foarte des cu alţii, şi nu numai cu duşmanii, dar şi cu acei care prin
pasivitate sau atitudine derutantă împiedicau rezolvarea sarcinilor revoluţionare concrete. Orice şovăială, orice înduioşare, orice concesie faţă de sentimentalism trebuiau combătute în numele revoluţiei şi au fost combătute.
Natura conflictului între diferite tendinţe ale opiniei publice a fost foarte
bine exprimată de Lenin în cunoscuta scrisoare către Gorki, în care conducă
torul revoluţiei şi al statului sovietic îl critica aspru pe prietenul său scriitor,
tocmai pentru că se lăsa influenţat de cei care se văicăresc şi se vaită. Lenin
arăta in scrisoarea amintită că «divergenţa cu comunismul» e o închipuire
a stării bolnăvicioase a lui Gorki, fiind vorba de fapt de o divergenţă de altă
natură şi anume (( între starea de spirit a unor oameni care desfăşoară o activitate politică sau care sînt absorbiţi (sublinierea mea - N.M.) de lupta cea
mai indirjită şi starea de spirit a unui om care s-a vîrit în mod artificial într-o
situaţie care nu-i permite să observe viaţa nouă, în timp ce impresiile produse
de putrezirea imensei capitale ii copleşesc » 1 •
Reflectarea artistică a celor două stări de spirit astfel definite poate fi
urmărită şi în literatura vremii. Scriitorii refractari faţă de revoluţie refuză
să vadă noul pe care aceasta l-a adus în viaţă şi, evident, să aprecieze prezentul
în perspectiva viitorului ; pentru ei nu există decît suferinţele aduse de revoluţie (iar acestea nu erau puţine), ruina determinată de război, foamea, lipsurile. Ei se înduioşează făţarnic în faţa acestei suferinţe şi cer cititorilor să nu
le vadă decît pe ele. ( ln lirică această atitudine ducea la cultivarea cu predilecţie a speciilor intime, prin care poeţii exaltau propria suferinţă, chinurile,
îndoiala, deznădejdea). ln polemica dusă cu scriitorii antisovietici, scriitorii
sovietici (adică scriitorii aflaţi pe poziţia de sprijinire a puterii sovietice)
afirmau - uneori unilateral şi brutal - ideea că toate suferinţele şi frămîn
tările personale sînt insignifiante în comparaţie cu răsturnarea istorică ce se
desăvîrşeşte sub ochii lor. Omului sentimental, ros de frămîntări şi înduioşări,
ii opuneau figura <(comandantului de armată tare ca piatra » (Căderea
Darului de Malişkin), absolut insensibil la tot ce n-are contingenţă cu datoria
J ui. După cum se vede, ca şi în cazul renunţării la arta trecutului, unilateralitatea poziţiei a fost determinată de spiritul polemic, de dorinţa - pozitivă,
atunci, în ultimă instanţă - de a combate starea de spirit neprielnică luptei
revoluţionare şi de a afirma superioritatea etică şi estetică a acelora care sînt
(( absorbiţi de lupt.a cea mai îndîrjită >).
Pentru această tendintă către confruntarea antitetică a două stări de
spirit diametral opuse, est~ ilustrativ şi cunoscutul roman al lui Fadeev
în timp ce marna lor (sosită la loeul acţiunii cu ajutorul convenţiunilor teatrale) încearcă
zadarnic să-i despartă. Fără să fie vorba precis de doi fraţi, în «Calvarul »de ALEXEI
TOLSTOI situaţia este totuşi relevantă pentru cultivarea aceluiaşi simbol: cei doi cumnaţi
luptă unul în Armata Roşie, iar eelftlalt în armata albă, în timp ce cele două surori ajung
una într-o organizaţie teroristă eontrarevoluţionară, iar cealaltă în banda lui Mahno,
pentru ra în cele din urrnft toţi patru să se adune în slujba patriei sovietice. ln « Donul
liniştit» al lui ŞOLOHOV, războiul îi desparte pe prietenii din copilărie
Grigore
Melehov şi Mişa Koşevoi, acesta din urmă devenind cumnatul primului. ln « Povestirile de pe Don », conflictul de clasă se converteşte mereu in ciocniri sîngeroase între
membrii aceleiaşi familii: tată şi fiu, frate şi frate, soţ şi soţie.
1 Voi. cit., p. 521.
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Infrtngere ». Este simptomatic episodul în care cei doi bolşevici Levinson
doctorul Staşinski, ştiind că nu pot să evacueze pe rănitul muribund Frolov,
se hotărăsc să-l omoare. Cu groază ei acceptă această alternativă pentru ca
tovarăşul lor să nu cadă în mîinile duşmanilor care-l vor chinui. Scrîşnind
din dinţi ei îşi fac datoria (<1 - Ascultă, începu rar Levinson, spune drept,
eşti gata? Mai bine spune drept. . . - Dacă sînt gata? întreabă Staşinski.
Da, sînt gata»). Auzind întimplător discuţia, micul burghez Mecek, care pînă
la urmă va trăda cauza partizanilor, are o ieşire isterică. El se indignează
că se va comite. . . un omor, tot aşa cum nu-l înţelege pe Levinson atunci
cînd acesta ia unui ţăran corean ultimul porc, singura hrană a familiei, pentru
că Levinson stie că fără <c haleală » detasamentul nu va rezista în bătălia
următoare şi ~a pieri deci. Cînd ţăranul <1' se tirî cu barba în iarbă şi începu
să-i sărute picioarele lui Levinson », rugindu-l să-i lase porcul, comandantul
bolşevic face eforturi să nu se lase pradă milei; Mecek însă e cuprins de milă,
lui nu-i pasă de ce se va întîmpla cu detaşamentul. Dacă pentru moment
«umanitarismul» lui e ultragiat, înseamnă că «asta este crud, e prea crud ».
Romanul <1 lnfrîngere », scris ceva mai tirziu (1927), se caracterizează,
printre altele, şi prin depăşirea schematismului monumental, caracteristic
lucrărilor mai timpurii, însă şi aici multe din situaţiile şi episoadele naraţiunii
sint tipice pentru întreaga literatură a perioadei. De pildă, datoria crîncenă
de a-ţi omorî tovarăşul dacă nu-l poţi salva ca să nu ajungă în miinile duşma
nului e, evident, tot o situaţie simbolică, ce poate fi întîlnită în lucrări variate.
In povestirea <1 Vintul » a lui Lavreniov (scrisă în 1924), episodul e încadrat
într-un decor care-i reliefează semnificaţia. Un regiment al Armatei Roşii,
tndreptindu-se spre Crimeea pentru a ierna acolo, fără să ştie, cade în capcană:
intre timp la Simferopol s-a instalat un guvern contrarevoluţionar. Apărindu-se
eroic, regimentul piere. Din tot efectivul, numai 15 oameni se salvează, ascunzindu-se la căderea nopţii într-o carieră de piatră. Mai mulţi sint răniţi. Doi mor,
ceilalţi lnsă trebuie să plece: <1 E imposibil să răminem - spuse Guleavin
(comandantul regimentului şi eroul principal al povestirii - M.N.) astăzi
ei n-au să-şi dea seamă că ne-am ascuns aici, mîine ne vor prinde ... » Dar
trei răniţi nu se pot mişca. Ei singuri se roagă de ceilalţi: <1 nu ne lăsaţi în
viaţă ... » Finalul episodului e şi sinistru, şi brutal. Laconismul stilistic amplifică senzaţia de groază:
« Inainte de a ieşi din carieră, Guleavin a pus într-o şapcă zece bileţele.
- Trageţi. . . apoi am să aprind şi un chibrit. . . Cine va nimeri pe cel
cu crucea ...
ln tăcere trăgeau bileţele. . . scapără un chibrit şi se scutură îngrozit
îndesatul Petrenko:
- La mine-i ... cu cruce ...
Se strecurară afară. Iar în groapa cea neagră a carierii, parcă urmărindu-i
răsunară trei împuşcături şi clătinîndu-se, i-a ajuns Petrenko.
- Ei? Toţi? Hai, fraţilor ! »
Povestirea din care am extras citatul e intitulată « Vîntul ». Titlul este
şi el simbolic. Revoluţia e o uriaşă dezlănţuire de forţe stihiinice care antrenează în mişcarea ei pe toţi contemporanii. Eroul principal Guleavin, un
matroz din flota Mării Baltice, nu e un revoluţionar de profesie şi nici un om
cu pregătire politică. Dar simte de partea cui e dreptatea, se alătură aproape
instinctual luptei bolşevice, iar apoi ai senzaţia că revoluţia îl «duce», îi determină acţiunile. Nu încape îndoială că această viziune e azi anacronică,
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criticabilă

deci, dar atunci a fost prezentă, tn mod explicabil, tn opera multor
scriitori, mai ales la acei care nu participaseră dinlăuntru la acţiunea revoluţionară, ci o urmăreau ca martori dinafară. Lor ea le apărea - din această
cauză - doar ca o dezlănţuire de forţe populare. Trebuie amintit că viziunea
aceasta a fost combătută tncă în deceniul de care ne ocupăm de acei scriitori
care au făcut drumul invers nu de la literatură tn spre revoluţie, ci de la revoluţie în spre literatură. Scriitori ca Furmanov, Şolohov, Fadeev şi alţii au luat
atitudine în presă împotriva desconsiderării <c factorului conştient» tn revoluţie, iar povestirea lui Fadeev <c lmpotriva curentului » poate fi considerată
în acest sens ca programatică. Autorul <c demonstrează» că un pumn de cîţiva
luptători conştienţi reprezintă uneori o forţă mai mare declt o masă dezlăn
ţuită care nu ştie ce vrea. Aceeaşi concluzie se degajă şi din romanul lui Furmanov « Rebeliunea ». Polemica între (( stihiinici » (acei care evidenţiau doar
stihia, forţa elementară a masei) şi partizanii <c factorului conştient » nu s-a
soldat cu vreo concluzie « definitivă », dar a fost de mare folos pentru lămurirea
unor probleme specifice privind reflectarea în literatură a unei epoci revoluţionare, contribuind în acest fel la adunarea de material pentru cristalizarea metodei de creaţie realist-socialiste. Opera lui Şolohov, de pildă, mai ales
grandioasa epopee « Donul liniştit » nu mai e viciată de nici o unilateralitate,
ci reprezintă un tablou veridic, în care şi maselor şi·« factorului conştient li
se rezervă locul cuvenit. Dar pentru înţelegerea problemei care ne preocupă
trebuie subliniat totuşi că aproximativ pînă la mijlocul deceniului 1920-1930~
reprezentarea revoluţiei ca o stihie dezlănţuită predomina. La Lavreniov revoluţia e vîntul care permite omului să trăiască viaţa din plin, să
respire din toţi plămlnii. Cind după rănire, Guleavin e declarat invalid, şi i se·
încredinţează munca de conducere in sistemul economic al unui judeţ, el simte
că se usucă sufleteşte. Pină la urmă face ce face şi se înapoiază pe front, unde
cade eroic ca un vultur. La Lavreniov revoluţia e vintul, la Artiom Vesiolîi
e o mare răscolită, titlul romanului său fiind in acelaşi timp simbolic şi crud,.
ostentativ: <c Rusia scăldată in singe ». Vijelia e şi decorul tn care se petrece
acţiunea în celebrul poem al lui Alexandr Blok (( Cei doisprezece ». Poemul
e caracteristic şi pentru predilecţia manifestă a acelor timpuri pentru folosirea simbolurilor. Se spune citeodată că abundenţa simbolurilor în această
grandioasă producţie artistică e o reminiscenţă simbolistă. De fapt, lucrurile
nu stau de loc aşa. ln <c Cei doisprezece » nu se mai găseşte nici un dram de
simbolism, poate doar o anumită cantabilitate, un joc al ritmurilor care întăreşte
prin sugestii auditive conţinutul. lncolo, simbolurile sînt de o claritate cristalină. <c Cei doisprezece » e o operă caracteristică pentru întreaga mişcare
literară din anii războiului civil. Blok a fost într-adevăr simbolist în prima perioadă a creaţiei sale, dar atunci poezia sa era populată de simboluri tainice,
ceţoase, de o lume compusă din doamne necunoscute şi duhuri, simbolizînd fiecare printr-un adjectiv cite o latură a sufletului misterios, pe care·
poetul încerca zadarnic să-l pătrund. De această predilecţie pentru imagini
misterioase Blok s-a desbărat cu mult înainte de revoluţie ; şi ciclul <c Iambii »,.
şi <c Grădina privighetorilor », răminind populate de simboluri, nu mai sînt
simboliste. Poetul minuieşte simbolurile pentru a-şi afirma punctul de vedere·
asupra unor probleme ale contemporaneităţii. <c Grădina privighetorilor 1> e o
polemică cu partizanii (( artei pentru artă ». Blok parcă-şi previne confraţii:
omenirea cere poeţilor s-o ajute să se lămurească in noianul evenimentelor
complicate pe care le trăieşte (poemul a fost scris în anii primului războii.
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mondial ; m1smnea aceasta nu poate să nu fie îndeplinită, cine abdică de
la ea şi se refug·ază în grădini ademenitoare (citeşte: în turnul de fildeş),
renunţă la însăşi mis:unea de poet; locul lui nu poate să nu fie luat de altul.
Aceeaşi tehnică de minuire a unor simboluri clare e folosită şi în cazul poemului
« Cei doisprezece ». Baba cu basmaua e Rusia veche, patriarhală, obscurantistă, doamna cu şuba de karakul, popa, burjuiul sint duşmanii, lumea veche
pe care o reprezintă e simbolizată prin imaginea ciinelui jigărit cu coada intre
picioare; lor li se opun «Cei doisprezece » ostaşi ai Armatei Roşii care înaintează prin vijelie; micile drame sentimentale (chiar dacă se soldează cu un
omor) nu-i reţin tn cale (deci din nou desconsiderarea motivelor intime şi
accentuarea celor sociale), ei merg înainte în pas cadenţat pentru că au o misiune sftntă de împlinit: simbolul final al lui Isus Hristos 1, pe care ostaşii îl
urmează, sugerează ideea că ceea ce creştinismul a promis că va realiza (purificarea umanităţii) şi n-a realizat, revoluţia o va face: pornind din octombrie
1917, prin foc şi singe, omenirea a început marşul ei către im plinirea mare ui
ideal de bine, pace, frumuseţe.
Simbolic e şi titlul romanului lui Serafimovici «Torentul de fier ». E de
semnalat că tn acest caz întreaga operă e realizată ca o metaforă dezvoltată.
Este îndeobşte cunoscut că eroul principal al romanului e un colectiv - armata
din Taman (de fapt, nu numai armata, ci armata plus populaţia civilă refugiată sub protecţia ei). Eroul acesta e mereu asemănat cu o stihie - e o mare
la început, o mare dezlănţuită, răscolită, ameninţătoare (masa nu este încă
tn stare să se adune ca o forţă). Şi totuşi, de teama distrugerii, masa aceasta
se hotărăşte să întreprindă o acţiune unică prin îndrăzneala ei: să se strecoare
pe sub poalele munţilor, să treacă apoi peste Caucaz într-unul din cele mai
inaccesibile locuri şi să cadă în spatele duşmanului. Şi torentul porneşte. Marea
(închipuită ca o imensă cantitate de apă) începe să se scurgă, ulterior se formează un torent care lnsă devine de fier, e invincibil. ln continuare sistemul
de imagini se grefează mereu pe imaginea iniţială: armata se scurge, se încolă
ceşte intre munţi, din cind tn clnd spumegă, cade ca o cascadă asupra duşma
nilor lnttlniţi ln cale, pentru ca ln cele din urmă, după reinttlnirea cu grosul
Armatei Roşii, să redevie o mare, numai că « atunci furtunos se revărsa pe
cimpie marea omenească, iar acum s-a strîns şi s-a adunat. toată intre malurile
ei de fier ». ln urma marei încercări stihia dezlănţuită s-a transformat într-o
armată disciplinată. Serafimovici îşi va reproşa mai tirziu că n-a reuşit să
1 Recurgerea la mitologia biblică nu este de loc la Blok o manifestare a misticismului,
cum interpretează unii. De altfel imaginile simbolice împrumutate mitologiei biblice slnt
frecvente şi la Maiakovski (•Misterul Burr •), şi la Esenin, şi la Demian Bednli.
Explicaţia fenomenului depăşeşte tema acestui articol. In treacăt vom observa doar că
în parte, cel puţin, cauza trebuie căutată în tendinţa comună întregii literaturi de a se
apropia de limbajul popular. Mitologia biblică era atunci ln Rusia cea mai familiară maselor.
Totodată, la toţi poeţii citaţi recurgerea la simboluri biblice se face într-un spirit ateu
militant, urmărindu-se demistificarea; veacuri de-a rlndul poporul credea în basmele
bisericeşti, spera să-şi cucerească fericirea cu ajutorul popilor. A Cost minţit. Ceea ce popii
promiteau că vor aduce oamenilor în cer, bolşevicii o vor realiza pe pămînt. Poate într-un
mod mai puţin ostentativ ca la Bednîi, care pur şi simplu comentează evanghelia, ideea
aceasta, pe care tot stihia populară răscolită a adus-o ln literatiră, e prezentă şi la Blok.
Poetul tinde să umanizeze preceptele religioase, să le laicizeze. Din ansamblul concepţiei
creştine se reţine doar aspiraţia spre puritate. Iar pe aceasta o vor împlini oamenii şi nu
dumnezeu. Prin revoluţie oamenii păcătoşi (iar pentru aristocratul Blok bolşevicii rămlneau
nişte păcătoşi) devin capabili să împlinească o cauză sfintă. ln aceasta vedea autorul
•Necunoscutei• uriaşa însemnătate istorică a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie.
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evidenţieze şi rolul partidului in acest proces. Totuşi, faţă de lucrările în care
totul se reducea la imaginea « revoluţiei ca o stihie dezlănţuită », Torentul
de fier e un progres evident. Eroul principal rămtne însăşi masa.
După cum se ştie, în « Torentul de fier » pentru a putea împlini pină la
capăt ceea ce şi-a propus, masa îşi alege un conducător, angajindu-se să-i dea
ascultare. Aceasta e Kojuh, singurul personaj propriu-zis, căruia autorul ii
acordă o atenţie ceva mai mare. Dar Kojuh, ca erou literar, rămine schematic. E semnificativă apropierea vizibilă intre imaginile care definesc eroul
colectiv (<c torentul de fier », <c un balaur de metal care se încolăceşte printre
munţi ») şi cele care trebuie să individualizeze cit de cit eroul: Kojuh are
fălci de fier, privire de oţel, mină de fier etc. De fapt, Kojuh este un erou
în măsura în care în el se adună ca într-un focar tocmai acele calităţi de
care masa avea nevoie şi datorită cărora putea să iasă din pericol şi să împlinească o faptă eroică unică. Concepţia estetică este asemănătoare cu aceea
care se degajă din marile creaţii epice populare. Şi la Homer, şi în marile
epopei europene anterioare evului mediu (sau oglindind evul mediu timpuriu),
cum ar fi Cintecul Niebelungilor, bilinele ruseşti etc., eroul este întotdeauna
omul în care se reflectă, potenţate la nivelul cel mai înalt, calităţile proprii
întregii colectivităţi. Aşa este şi Kojuh. Aşa este într-un fel, şi Ceapaev din
romanul cu acelaşi titlu al lui Furmanov. Este şi interesant, şi instructiv faptul
că Furmanov, scriitor realist prin excelenţă, constatînd marea deosebire
intre chipul eroului de legendă Ceapaev (despre care a aflat din auzite, din
cintecele care au început să fie cintate despre el încă in timpul vieţii) şi omul
Ceapaev, şi căutînd să-şi explice această deosebire, ajunge la concluzii asemă
nătoare. ln jurnalul lui Klicikov (de fapt al lui Furmanov, transcris cu mici
modificări în roman) citim:
... « Ceapaev a fost un organizator bun şi înţelegător pentru acea vreme,
in acele împrejurări şi pentru acea masă cu care avea de-a face, care l-a născut
şi l-a ridicat (sublinierea mea - M.N.). lntr-o perioadă cit de cit diferită şi
cu oameni cit de cit diferiţi n-ar fi ajuns celebru eroul popular Vasilii lvanovici
Ceapaev I Gloria lui a fost răspindită ca puful peste cimpii şi dincolo de cîmpii
de sute şi mii de ostaşi, care la rindul lor au auzit totul de la alţii, au crezut
in ceea ce au auzit, s-au umplut de admiraţie şi amplificînd cele auzite cu
propriile lor ficţiuni, au dus zvonul mai departe. Dar dacă-i întrebaţi pe răspîn
ditorii gloriei lui Ceapaev, veţi afla că cei mai mulţi nu-i cunosc faptele,
nu-l cunosc personal pe Ceapaev, nu cunosc direct nici un fapt.
Aşa se formează legendele despre eroi aşa s-a alcătuit legenda lui Ceapaev.
Numele lui va intra în istoria războiului civil ca o stea strălucitoare. Şi pe
merit: oameni ca dînsul au fost puţini I »
Furmanov a surprins pe viu cum se formează legendele care capătă
apoi circulaţie folclorică, cum poporul îşi crează eroi. Nu încape îndoială că
întreaga literatură a acelor ani (şi chiar din anii ulteriori) s-a resimţit de influenţa extrem de puternică a creaţiei populare, întotdeauna foarte activă
în perioade istorice de luptă şi încordări.
Din cele de mai sus reiese că tendinţa spre un anumit schematism monumental in zugrăvirea eroilor revoluţionari a fost determinată, in primii ani
de dezvoltare a literaturii sovietice, de cel puţin doi factori obiectivi. Pe de
o parte - combaterea stării de spirit bolnăvicioase, sentimentaliste, de reliefare sîciitoare a suferinţelor şi a renunţărilor la care revoluţia obliga milioane
de oameni. Ca şi în cazul poeziei abstract-romantice, proza răspundea acestei
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nevoi, aşeztnd ln centrul acţiunii figura omului care, după expresia citată a
lui Briusov, şi-a înlocuit inima cu un arc de oţel, devenind astfel imun faţă
de influenţele mic-burgheze. Realitatea aducea pe primul plan chipurile de
oameni absorbiţi de activitatea politică, obştească, revoluţionară, care, trebuie s-o recunoaştem, erau, pentru mulţi scriitori, figuri din afara experienţei
lor directe de viaţă. Unilateralitatea activităţii lor, dictată de împrejurări,
era interpretată in consecinţă ca o unilateralitate temperamentală, de caracter, şi în aceasta consta greşala. lnsă tendinţa ca atare era în spiritul vremii.
Adeseori lupta cerea oamenilor să-şi infringă sentimentele, să-şi calce propria
inimă. Şi eroii erau acei care ştiau s-o facă. Trebuia să treacă timp pentru ca
scriitorii să-şi dea seamă că această atitudine trăda de fapt un surplus de
umanitate. Atunci au apărut Levinson şi Pavel Korceagin. La început însă,
ln focul evenimentelor, sub lnrlurirea lor nemijlocită, în condiţiile cind totul
în jur reclama transfigurarea artistică hiperbolică, exagerarea a mers pe
o linie lntrucitva deformată, deşi profund veridică în raport cu suflul istoriei
însăşi. Eroul «tare ca piatra» n-a fost inventat de literatură, ci a venit în
literatură din viaţă, dar într-o viziune sumară, insuficient adlncită.
Pe de altă parte, un rol important l-a jucat şi influenţa stihiei populare,
care i-a vrut pe eroii preferaţi aşa cum singură li « năştea şi ii ridica» în iureşul
luptei, cum l-a creat pe Ceapaev, pe Şciors, pe Kotovski şi pe atlţia alţi
«comandanţi » intraţi în legende. Sub influenţa nemijlocită a maselor eroul
acelor timpuri nu putea să nu capete dimensiuni neobişnuite, intrecindu-i pe
cei din jur, dar ca o expresie a calităţilor şi virtuţilor pe care revoluţia le
educa în oameni.
Rezultă că anumite particularităţi ale literaturii sovietice din primii ani
de după Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie nu sint produsul unor
slăbiciuni, ci expresii ale unei legităţi, determinată de factorii obiectivi care
au influenţat literatura. De această concluzie credem că trebuie să se ţină
seama şi ln studierea literaturii noastre din perioada imediat următoare
Eliberării.

I'EPO:A - PEBOJIIOI.UfOHEP B COBETCKO:A JIHTEPATYPE IIEPBhIX
JIET IIOCJIE BEJilfKO:A OKT.HEPhCK()A: COUHAJIBCTU4ECKO:A
PEBOJilOI.UfH
(Pe3IOMe)
HHTepec

K

coeeTCKOit JIHTeparype nepeoro ACCRTHJICTHR aoCJie BCJIHKOH

0KTR6p1>cKoii CoI..UiaJIHCTHlleCKoii PeeoJDOQHH BbI3B.aH TeM, 'ITO :na JIHTeparypa
OTpa>KaeT

HenocpeACTBCHHO

yTeep>KACHHR

peBOJUOI.lHIO,

coQHa.JIHCTHqecKoro

RBJIRRCb B TO

peanH3Ma

e

>I<e epeMR nepHOAOM

coeeTCKOH

JIHTepaType. 3TOT

HHTepec Bbl3BaH TaK>I<C HC06XOAHMOCTblO A3Tb OTBCT AHBCpCHOHHCTCKHM TOJIKOBaHHHM, KOTOpbIC crapalOTCR npOTHBOilOCTaBHTb JIHTeparypy :noro BpCMCHH eceii
COBCTCKOii JIHTeparype.
HcXOAR H3 3Toro, aeTop AaHHOH CT3TbH ACJiaeT B HallaJIC HCKOTOpblC yToqueHHR

B

CBR3H c

OTpHI~aTCJibHbIM

OTHOlllCHHCM npoJICTKYJibTa K

KJiaccHqecKOMY

JIHTeparypHOMY HaCJICACTBY. 3To OTHOlllCHHe, OCTpo KpHTHKOBaHHOC JleHHHbIM
B

CBOe

epeMR,

He

MO>l<CT

o6"LRCHRThCR

JIHlllb

HACOJiomqecKHMH

OlllH6KaMH

TCOpeTHKOB npOJieTK)'JlbTa, a RBJIRCTCR T3K>KC OTpa>KCHHCM TOro ttyBCTBa, 'ITO
lf.- c

li

241
https://biblioteca-digitala.ro

peeomoQHR o6H3bIBaeT K noJJHoMy paapbIBY c npoUIJibIM. Ha npeTe~ pem<IUfOHepoe, tJTO OHH coxpaHHIOT H 3lllIUfl.QaJOT CTapoe HCKYCCTBO, TaKHe D03TbI,
1<aK Knpwme, ornetiaJIH, tJTo OHH npe,wio'IHTaJOT )'HHtITO>f<HTh HCKYCCTBo, tieM
H3MeHHTh peeoJ110~. qyeCTBo KOCMHtJecKoro nepeeopOTa, BbI3BaHHoro peeoJllOqneii, npueeno K YTBep>HJJ;emno TeMhI « pa3pbrna » c npoUIJiblM e no33HH
MaHKOBCKoro, Ecemma, .UeMMrna Be.n;Horo, K paaeHTHIO a6CTpaKTHo-poMaHTHt1ec1<HX TeH,n;eHI.Ulli, KOCMHlleCKoro CHMBOJIH3Ma H T.n.
KoHCTampyH, tJTo e pyMLmCKoii no33HH 1944-1949 rr. ecrpetiaJUICh no.n;o6Hbie HBJieHHH, HO c Mem.weii CHJIOH, aeTop CllHTaeT 6onee HHTepeCHbie aHaJIOrHH
6Mmy10m e o6JiaCTH np03bI. B CBH3H c 3THM, aBTop H3ytiaeT npH<mHhI,
KOTOpb1e npHBeJJH e CoeeTc1<0M C0103e K noHeJleHHIO «MOffYMeHTaJn.Horo » repoH,
t1enoee1<a «Teep.n;oro KaJ< KaMeH&», notJTH ecer.n;a u306p11>1<aeMoro B03BbIWeHHo,
HO OAffOBpeMeHHO H CXeMaTH'lHO. Ha OCHOBe pH.n;a npHMepoe H3 npOH3ee.n;eIDIH
DJlOl<a, IloJIHHCKoro, Bprocoea, MaHKOBCKoro, <l>eAUHa, rJ13AKoea, lllonoxoea,
<l>aAeeea, MBJlbIWKHHa, <l>ypMaHoea, JlaepeHeea u .n;pyrnx coeeTcKHX nncaTeJieu, aBTOp npHXOAHT K 33l<JJIOtJeHHIO, tJTO nepeoii npH'IHHOH :noro 6bma
HC06XOAffMOCTh DOJleMHtJeCKH OTBeTHTh Ha HHTemt:reHTCKOe (( 6pl03>KaHHe • ( OAffO
BpeMH 3apa3HBWee H rophI<OrO, KOTOporo KpHTHl<OBaJI JleHHH), npOTHBODOCTaBHTh 6yp>Kfa3HOMY HHTeJlJIHreHzy, KOTOpbIH BHAUT TOJlbKO JIHWeHHH H
CTpaAaHHH, Bbl3BaHHbie peBOJllOIUfeH - mn lleJIOBeKa, l<OTOpbie B,ll;BHralOT
(( CTaJlh npy>KHH KaJ( cepMe B rpy .n;h >) (BpIOCOB).
,Upyroii npHtIHHOH HBJlHeTCH BJUIJlHHe BOCCTaBWHX Hapo,ll;HbIX Macc, KOTOpbie
Tpe6oea.rm OT JlHTepazypbI TaKHX repoee, KOTOpbie HMeJIH 6bI 1<at1eCTBa, Heo6xoAffMbie py1<0BOAffTeJIHM. ConocraeneHHe c nereH.n;apHbIMH repoHMH, KaK qanaee
(cM. poMaH <l>ypMaHoea c TeM >1<e Ha3BaHHeM), IUopc, KoToecKHn noweep>1<.n;aeT 3TY MbICJU.. JlHTepazypHbie repou ,ll;OJDKHbl 6bIJIH ornetiaTh napOAJiOMY
BH,ll;emro.
B 33l<JJIOlleHHH yKa3bIBaeTcH, tJTo Te tiepTbI JIHTepazypbI ,n;BHHoro nepuo.n;a,
KOTOpbie l<ll>KYTCH ceroAH.H aHaxpOHHllCKHMH He MOrfT OO'bHCHHThCH TOJlbKO
(( owu61<aMH » ; OHH Bblpa>Ka.TUI onpe.n;eneHHbie 3aKOHOMepHOCTH' OTBetJaH o6 'beKTHBHblM Tpe6oBaHHHM epeMeHH.

LE HEROS REVOLUTIONNAIRE DE LA LITTERATURE SOVIETIQUE
DES PREMIERES ANNEES QUI ONT SUIVI LA GRANDE
REVOLUTION SOCIALISTE d'OCTOBRE
(Resum~)

L'interet pour la litterature sovietique des premierea dix annees qui
ont suivi la Grande Revolution Socialiste d'Octobre est determine par le
fait qu'elle reflete le plus. directement le phenomene revolutionnaire, cette
epoque etant en meme temps celle de la traduction dans la litterature sovietique du realisme socialiste. En meme temps, le besoin se faisait sentir de
repondre aux interpretations tendant a faire diversion par l'opposition qu'elles
voluaient etablir entre la litterature de cette epoque et toute la litterature
sovietique.
En partant de ce point de vue, l'auteur commence par quelques precisions
touchant l'attitude negative du «proletculte» vis-a-vis de l'heritage litteraire
classique. Cette attitude si vivement critiquee par Lenine, ne saurait etre
expliquee seulement par Ies erreurs ideologiquee des theoriciens du «proletculte•
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car on y trouve aussi l'echo du sentiment que le revolution impliquait une
rupture totale avec le passe. Le camp reactionnaire pretendant etre a la fois le
detenteur et le defenseur de l'art devant la Revolution, des poetes tels que
Kirilov repondaient qu'ils preferaient detruire l'art que de ceder sur un seul
point de la revolution. La sensation d'ebranlement cosmique produite par la
revolution a mene a un renforcement du theme de la «rupture » avec le passe
dans la poesie de Maiakovski, Esenin, Demian Bednîi, elle a favorise Ies tendance abstraites-romantiques, le symbolisme cosmique etc.
Apres avoir constate que la poesie roumaine des annees 1944-1949 a
connue des phenomenes semblables, ii est vrai beaucoup moins violenta,
l'auteur decouvre des analogies plus interessantes dans le domaine de la prose.
A cette fin, ii recherche Ies causes qui, en Union Sovietique, ont provoque
l'apparition du « heros monumental» de l'homme «fort comme le roc», presante toujours comme un etre sublime, maia aussi schematique. Prenant
comme exemple Ies ecrits de Blok, Polianski, Briusov, Maiakovski, Fedine,
Gladkov, Cholokhov, Fadeev, Maliskine, Furmanov, Lavreniov ainsi que
d'autres ecrivains sovietiques, l'auteur en conclut que l'une des causes du
phenomene a ete le besoin de repondre sur le ton polemique a la tendance a
la lamentation (dont s'etait contamine a un moment donne meme Gorki, ce
qui lui a valu des reproches de la part de Lenine), opposant a l'intellectuel
bourgeois qui ne voit que Ies renoncements et Ies souffrances imposees par la
revolution - le type de l'homme qui s'est enfonce dans la poitrine <(un ressort
d'acier a la place du creur » (Briusov). Une autre cause serait l'influence des
masses populaires insurgees qui demandaient a la litterature des heros dotes
des qualites que la masse exige des dirigeants. La confrontation entre Ies
heros de legende, comme par exemple Tchapaev (aussi qui l'a fait Furmanov
dans le roman portant ce titre), Sciors, Kotovski, est revelatrice. Les heros
de la litterature devaient reconstituer la formule populaire.
L'auteur de l'etude arrive a la conclusion que Ies traits qui caracterisent
cette litterature et qui nous semblent anachroniques aujourd'hui, ne peuvent
etre expliques seulement par des « erreurs », mais expriment aussi des
necessites ineluctables des exigeances objectives de l'epoque.
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LEGĂTURILE LUI T. ŞEVCENKO CU SCRIITORII
ŞI REVOLUŢIONARII

I. C.

POLONI

CHIŢIML\

Taras Grigorovici Şevcenko aparţine unui popor, care a cunoscut nu
numai robia exploatatorilor interni, dar şi înrobirea unor stăpini străini,
lacomi de latifundii şi de putere politică.
Marele scriitor ucrainean face parte din galeria creatorilor europeni,
care au luptat pentru eliberarea popoarelor lor sau pentru libertatea altor
popoare. Glasul acestora a străbătut de la unul la altul peste Europa şi au
militat în acelaşi consens. Byron şi Hugo, Puşkin şi Mickiewicz, Şevcenko,
PetOfi şi Bălcescu au fost animaţi de aceleaşi idealuri de umanitate şi libertate, s-au ridicat pe baricade şi au înfruntat, cu o vigoare cetăţenească exemplară, nedreptatea şi opresiunea.
Dar spre deosebire de toţi ceilalţi, Taras Şevcenko este singurul, care
a ieşit dintr-o casă acoperită cu paie şi a pornit cu tălpile goale să străbată
drumul greu pînă la palatele de cleştar ale creaţiei. De aceea, aşa cum a remarcat
încă Dobroliubov 1 , pînă la sfîrşitul vieţii Şevcenko a rămas profund integrat
poporului şi năzuinţelor lui spre o viaţă mai bună, dind creaţiei un caracter
adinc popular.
Născut la 9 martie 1814 şi stins din viaţă la 26 februarie 1861, Taras
Şevcenko a trăit una din cele mai agitate perioade din istoria Europei, perioadă
în care izbucnesc, rînd pe rînd, revoluţii şi răscoale (1825, 1830; 1846, 1848,
Rusia, Franţa, Polonia, Italia, Romînia, Ungaria etc.) în care scriitorii luptă
cu condeiul sau cad cu arma în mină în fruntea maselor (Byron, Edward
Dembowski, PetOfi) sint hăituiţi sau asasinaţi mişeleşte (Mickiewici, Puşkin),
sint trimişi în Siberia ca simpli soldaţi, drept pedeapsă pentru ideile şi manifestările lor revoluţionare. 1n rîndul celor din urmă a intrat şi Taras Şevcenko.
Satrapii vremii au încercat să stingă focul ideilor revoluţionare cu teroarea.
Au căzut victime mulţi scriitori pe pămîntul ţării lor sau surghiuniţi în străină
tate, dar spiritul revoluţionar a căpătat forme tot mai puternice şi mai fundamentate ideologic.
Ideologia democrat-revoluţionară cu Belinski, Cernîşevski, Dobroliubov
în Rusia, cu Piotr Sciegienny (1800-1890), Edward Dembowski (1822-1846)
1 N. A. DOBROLIUBOV, II01moe co6paHue co•1uHeHUu, Moscova, 1935, t. II, p.
562-563.
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şi alţii

în Polonia, a creat o

atmosferă

de

luptă, căreia

i s-a integrat Taras

Şevcenko. lmpotriva războaielor dezlănţuite de feudali, duse cu soldaţi
aparţinînd maselor populare, s-a ridicat Sciegienny, vorbind de necesitatea

luptei maselor împotriva

stăpînilor:

• ln războaiele trecute stăpînii poloni porunceau armatei lor, formată
tot din ţărani şi
lor să se bată cu
priveau de la distanţă. ln viitorul război, ţăranii şi orăşenii poloni şi ruşi se vor da de o parte,
iar stăpînii şi monarhii poloni şi ruşi vor trece de cealaltă parte. Ţăranii
nu vor mai trage în ţărani, ci în stăplni • 1 •

ţărani şi orăşeni, să se bată cu armata rusă formată,
orăşeni. Stăpînii ruşi, de asemenea, dădeau ordin armatei
armata polonă. Se măcelăreau armatele între ele, şi stăplnii

din

Este clară imaginea înfrăţirii maselor populare de naţionalităţi diverse
în lupta lor comună împotriva exploatatorilor şi este clar indemnul dat în
acest sens, în anii 1840-1844, de Sciegienny în Galiţia. lnsuşi Edward
Dembowski, care a căzut în 1846 in fruntea ţăranilor galiţieni răsculaţi, a manifestat aceeaşi atitudine. Conflict nu exista intre poporul polon şi ucrainean,
ci Intre feudalii poloni, ucraineni, de o parte şi masele populare polone,
ucrainene, de altă parte. Ideea aceasta a luptei comune a ţărănimii împotriva
moşierimii a animat şi pe alţi revoluţionari poloni cu care Taras Şevcenko
a venit mai strîns în contact.
Şevcenko a cunoscut de mic, ln primul rînd, moşierimea polonă şi apucă
turile ei. Părinţii lui şi el însuşi au fost iobagii moşierului Engelhardt, pe
pămîntul căruia trăiau şi munceau. Tînărul Taras era excepţional de dotat
pentru învăţătură, dar potrivit legilor polone, feudale, cu obirşie în constituţia
de la Piotrkow din 1496 şi 1501, tinerii iobagi nu puteau să înveţe carte sau
meserie dectt cu dezlegarea stăpinului moşier, care nu înţelegea să micşoreze
numărul robilor şi al braţelor de muncă pe moşie.
Pentru o asemenea dezlegare, Taras Şevcenko, copil fiind, a făcut drumul
din satul natal pină la Vilno, unde îşi ducea viaţa familia Engelhardt. Nădăj
duia să capete dezlegarea, dar n-a obţinut-o. Tlnărul P. V. Engelhardt l-a
oprit la curte pentru serviciile lui personale.
Taras Şevcenko ajungea astfel în 1829 3 într-un centru, unde tradiţia
luptei revoluţionare a tineretului polon era vie. Aci activaseră societăţile
Filomaţilor, Filareţilor, Prietenilor petrecerilor folositoare, organizaţii de
tineret cu program revoluţionar. Mickiewicz fusese deportat, dar opera lui
trecea din mină în mină, iar in insurecţia din 1830, pe care Şevcenko a apucat-o
personal, versuri ale lui Mickiewicz din Odă tinereţii erau lipite pe zidurile
oraşelor. Cu acest prilej a învăţat Şevcenko limba polonă, a citit şi a îndrăgit
opera lui J\{ickiewicz (faţă de care îşi va manifesta mai tirziu admiraţia),
cum şi creaţia altor mari scriitori poloni. Ideile de eliberare naţională şi socială
a popoarelor, inclusiv a poporului ucrainean, vor sta de aci înainte pe primul
plan în mintea şi inima lui Şevcenko. El înţelegea mai bine decît oricare altul
ce-nseamnă robia şi lupta lui nu va fi poză romantică, ci realitate dramatică.
1 PIOTR §CIEGIENNY, Zlota ksiqteczka, broşură răspindită Cais sub forma unei
scrisori a papei Grigore al XVI-iea către ţărani, prin anii 1840-1844.
1 Cf. LEONID HINKULOV, Tapac filell'leHKo, Moscova, 1960, p. 4. K. J. DANILO,
I. M. DUZI, M. O. LEVCENKO, A. V. NEDZVIDSKI, V. Z. NESTORENKO, G.
A. VIAZOVSKI, Tapac I'pwup06U'4 mermuco, Chiev, 1960, p. 11. E. P. KIRILIUK,
T. r. filell'leHKo, Chiev, 1959, p. 11-12.
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Tinărul Şevcenko dovedind un excepţional talent pentru desemn şi pictură,
iar Engelhardt avind nevoie de portretele familiei pe pereţi, a fost dat să
adtncească arta picturii cu Fr. Lampi 1 la Varşovia şi cu Jan Rus tem, profesor
de bună şcoală la universitatea din Vilno 2 • De primul Şevcenko nu pomeneşte,
dar despre Jan Rustem. notează cu recunoştinţă într-o scrisoare din surghiun
in 1855, că este profesorul care a insuflat elevilor săi un principiu de bază
in arta picturii: <c Şase ani desenează, şase luni pictează şi vei deveni maestru» 3 •
Cu prilejul învăţăturii sale, Şevcenko a intrat mai adînc în mediul şi în cultura
polonă, a trăit o vreme la Varşovia, pe care n-o văzuse şi n-a mai apucat
s-o vadă niciodată Mickiewicz. Scriitorii, revoluţionari in atitudine, erau
vinturaţi de furtuna politică în toate părţile.
ln 1831 iobagul Şevcenko şi-a urmat stăpinul la Petersburg. ln zadar
avea talent, pentru că legile feudale hotărau ca <c omul » să urmeze <c umbra »,
Şevcenko să fie legat de Engelhardt. A fost dat să studieze în continuare arta
decorului cu Şiriaev. Şevcenko a avut însă norocul să cunoască acum pe compatrioţii săi ucraineni I. Soşenko şi E. Hrebinka, iar prin ei pe marele poet
rus V. Jukovski şi pe renumitul pictor K. Briullov. Impresionaţi de talentul
său, aceştia s-au hotărit să-l scoată din robie şi să-i dea libertatea de acţiune,
total îngrădită de starea lui socială. Pentru răscumpărarea lui Şevcenko,
Engelhardt a cerut o sumă, care să nu poată fi uşor dată de un iobag: 2500
de ruble. Briullov a pictat însă portretul lui J ukovski şi portretul fiind pus
la loterie, s-a adunat suma necesară răscumpărării'· Actul din 22 aprilie
1838, semnat de P. V. Engelhardt, de V. Jukovski, K. Briullov, vorbeşte
impresionat de <c eliberarea din robie a omului meu Taras Grigorovici, fiul lui
Şevcenko ... » 6 •
Eliberarea lui Taras Şevcenko este un act notoriu, nu numai pentru literatura ucraineană, ci pentru literatura universlă, un asemenea caz fiind rar.
Ctt despre Şevcenko personal, acest act a însemnat forţa de a lupta pentru
eliberarea compatrioţilor săi, pentru eliberarea tuturor celor robiţi, oriunde
s-ar găsi ei. ln acest sens a început să scrie, pictura răminind oarecum pe
planul al doilea, deşi a făcut studii la Academia de Arte cu K. Briullov.
Literatura i s-a părut un mijloc de exprimare mai directă a ideilor.
La Petersburg, Şevcenko a cunoscut de aproape ideile revoluţionare
ale decembriştilor, a citit pe Puşkin, Griboedov, Gogol şi Lermontov, Belinski
şi Herţen. Negreşit, a venit in contact şi cu unii din intelectualii poloni existenţi
la Petersburg, dar în această direcţie datele sint încă insuficiente. De la început
Şevcenko a surprins prin marele său talent literar şi prima culegere de poezii
din 1840, Kobzar, a însemnat o mare revelaţie poetică. Nici o carte ucraineană
de pină aci n-a provocat o atît de mare impresie. Şevcenko a împins pe înaintaşii săi în umbră prin năvalnica izbucnire a sentimentului, printr-o vibrantă
prezentare a poporului ucrainean, prin neobişnuita sinceritate a expresiei
folosite. Cîntece ca llpu1.4UHa (1838), poemul KamepuHa (1838), închinat lui
Jukovski <c în amintirea zilei de 22 aprilie 1838 », IsaH lliiJKosa (1839),

K. J. DANILO, op. cit., p. 41. LEONID HINKULOV, op. cit., p. 31.
Date despre Rustem în EDWARD RASTAWIECKI, Slown.ik malarzow polskich,
l. II, Varşovia, 1851, p. 145-150.
a T. ŞEVCENKO, Teopu, Chiev, 1955, t. III, p. 407.
' BOHDAN LEPKI, Zarys literatury ukrainskiej, Varşovia-Cracovia, 1930, p. 213.
1 LEONID HINKULOV, Tapac I'puzoposuot llieeoteHKo, 1814-1861, Moscova, 1957,
p. 64-65.
i
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erou cu tradiţie rominească (Potcoavă), care la decapitarea din 1578 la Liov
fusese înconjurat cu manifestări de simpatie din partea populaţiei ucrainene i,
de asemenea TapacoBa Hi'l (1839), însemnau o dezmorţire a inimilor faţă
de suferinţele oamenilor din popor ucraineni, o trezire a spiritului de vitejie
în forme poetice necunoscute pîhă aci.
Tematica ucraineană intrase în preocuparea scriitorilor poloni romantici,
în special în a celor din aşa zisa <(şcoală literară ucraineană 1>, Seweryn
Goszczynski (1801-1876), J6zef Bohdan Zaleski (1802-1886) şi alţii. Juliusz
Slowacki publicase în 1832, în primul volum din Poezii, poemul Zmija, romans
poetyczny z podan ukraiflskich w szesciu pidniach (Zmija, poveste poetică
după legende ucrainene în şase cioturi), în care marele poet cintă în tonuri
noi frumuseţile şi istoria legendară a Ucrainei, viaţa cazacilor de pe Nipru
şi Don 2 • Este lucru aproape sigur că Şevcenko a ajuns în contact cu opere
care vorbeau despre ţara sa şi acestea au constituit un impuls în plus pentru
a scrie. Mai tîrziu, in deportare, îşi va aminti nu numai de lectura operii lui
Gogol: MBpmBble oyiuu, pe care o va cerl;l din nou, într-o scrisoare prietenei
sale Varvara Repnina 3 , dar şi de opera lui J. B. Zaleski, din care va cere şi
va primi exemplare de la un bun prieten polon 4 • ln 1841 Şevcenko publică
cel mai întins poem din opera sa: Haidamacii, in care autorul prezintă răscoala
ţăranilor ucraineni din 1768 împotriva magnaţilor poloni. Poemul, bazat
pe tradiţii şi ctntece vechi populare, este străbătut de pîrjoluri şi singe. Poetul
a fost acuzat, pe nedrept, de inumanitate. ln primul rînd, răscoalele n-au
fost niciodată umane. Răsculaţii nu-şi pot impune o anumită măsură. Şevcenko
a descris răscoala realist, ca în naraţiunile folclorice, fără melodramatism.
ln al doilea rînd, poetul a înţeles răscoala împotriva panilor şi nu împotriva
poporului polon. Personal, în ((interfaţa 1> poemului exprimă, în spiritul lui
Piotr Sciegienny, nădejdea înfrăţirii celor două popoare, adică a maselor
populare, « de la mare la mare » convieţuind pe un pămint acoperit nu de
cadavre, ci <c de secară şi griu de aur »6 •
Tema răscoalei ţăranilor ucraineni din anul 1768 fusese tratată însă şi
de scriitorul polon S. Goszczynski în poemul său Zamek Kaniowski, apărut
in 1828. Capii răscoalei, Jelezneak şi Gonta, cetatea Kanev, vitejia haidamacilor, violenţele, omorurile, incendiile apar şi aci. Şevcenko nu pomeneşte
undeva de Goszczynski şi de opera lui, dar este neîndoielnic, că a luat cunoş
tinţă de ea, mai ales că aceasta a provocat o mare şi aprinsă dispută 6 , tocmai
in anii şederii lui Şevcenko în Polonia, pentru aceleaşi motive pentru care
avea să fie atacat şi poemul Haidamacii. Negreşit, panorama acţiunii este alta,
într-unul şi în celălalt din poeme, iar geniul lui Şevcenko a găsit în poemul
lui Goszczyii.ski cel mult o temă şi îndemnul de a crea o operă legată mai adinc
de trecutul şi de obiceiurile poporului ucrainean. Spre deosebire de Goszczynski,
opera este o epopee a poporului ucrainean, de caracter şi în formă populară,
CI. A. V ERES, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Roml·
II, Bucureşti, 1930, p. 151-155.
2 Vezi J. SLOWACKI, Dziela, sub redacţia lui Julian Krzyzanowski, T. II: Poematy
ed E Sawrymowicz, Wroclaw, 1959, p. 52-86.
. i T. ŞEVCENKO, Taopu, t. III, p. 364.-365.
4 Ibidem, p. 4.01 şi 4.11.
6 T ŞEVCENKO, Taopu, I, p. 152.
• V~zi • Gazeta polska ~. 1829, nr. 15 şi urm. De asemenea revista• Powszechny Pamiţtnik Nauk i l!miejţtnosci •, 1835, un~e în arti~ol_ul n~semnat: Nowa epoka poezji polskiej,
Goszczynski raspunde tuturor atacurilor de pma aci.
1

neşti, t.
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in care masele apar mereu pe primul plan.
pează spiritul maselor.
.

Mişcarea şi acţiunea

eroilor întru-

Cind în 1843 poetul liber s-a întors în patria neliberă, ţărani şi cobzari
cîntau cu jale şi unele din propriile lui versuri. Şevcenko s-a cutremurat.
Libertatea lui personală nu însemna nimic, dacă ai săi, rudele şi întreaga masă
de ţărani, rămăsese în lanţuri. Şi-a dat seama că trebuie să activeze politic.
lntors la Petersburg în 1844, pentru terminarea studiilor la Academia de
Arte, Şevcenko intră in legătură cu unii din membrii cercului socialist al lui
Petraşevski. Versurile lui nu se mai mulţumesc cu tonurile dureroase, ci
capătă timbru şi orchestraţie revoluţionară. Acum crează Şevcenko CoH
(Visul), in care, în zbor fantastic din Ucraina la Petersburg, poetul zugră
veşte frumuseţile pămintului ucrainean in contrast cu relaţiile sociale, cu
nedreptatea, cu tablourile violenţelor. Petersburgul se ridică pe oasele cazacilor
şi în casele lui îşi duce viaţa pleava societăţii: trădători, renegaţi, slugoi,
zbiri, avind in frunte curtea ţaristă, pe ţar şi ţarină. Iar dincolo, in pustiul
Siberiei găseşte-n lanţuri pe un revoluţionar, pe care-l numeşte, « ţarul libertăţii » 1 . Opera aceasta, intre alte acte, avea să-i aducă lui Şevcenko urgia
ţarismului.
O călătorie asemănătoare,

cu imagini comune, găsim in « apendicele »
la Dziady (1832) a lui Mickiewicz: Droga do Rosji, Petersburg, Przeglqd wojska.
Şi aici, în drum spre Petersburg, poetul polon descrie in culori vii pămînturi
şi oameni, şi aici Petersburgul se ridică pe trupurile înfipte in par a o sută
de mii de ţărani, tn poem există schingiuţi pentru plăcerea ţarului, iar versul
trece de la tonul elegiac şi amarnic la satiră. Şevcenko nu l-a cunoscut pe
Mickiewicz direct. Cind Şevcenko a ajuns la Vilno, Mickiewicz se afla la
Petersburg, iar cind s-a îndreptat spre Petersburg, Mickiewicz cu ajutorul
prietenilor ruşi scăpase de sub urmărirea agenţilor ţarişti şi se găsea în Franţa.
Totuşi Şevcenko l-a citit cu interes pe Mickiewicz şi legătura dintre CoH şi
Dziady, partea III, este azi recunoscută 2 • Marii creatori însă nu iau unii de la
alţii decît tema sau ideea: Şevcenko a realizat o operă care este intru totul
in spiritul creaţiei sale specifice, evident personală.
ln anul 1845 marele poet ucrainean a terminat studiile la Academia de
Arte şi s-a întors în Ucraina, unde oamenii continuau să rămînă în lanţuri,
exploatatorii zmulgindu-le vlaga şi inima, ca lui Prometeu vulturul, pe muntele
Caucaz. Intre versurile pline de revoltă, scrise acum, se numără tocmai
Ka6KaJ (Caucazul), tn care pe fondul legendei antice a lui Prometeu, Şevcenko
cintă cu jale dispariţia unui bun prieten, J akob de Balmen, căzut în războiul
nedrept din Caucaz (1843-1859) şi, cu o ironie muşcătoare, acuză regimul
ţarist de înăbuşirea oricărei încercări de libertate:
T. ŞEVCENKO, T 11opu, I, p. 231-2'>6. Revoluţionarul din Siberia întru?hipe decembrişti. cr. MamepiaJIU iJo icmopii KupuJ10-MerjJoiJii11CbKOZO 6pamcm11a Ch1ev'
191", p. 12.
1 Cf. BOHDAN LEPKI, op. cit., p. 219. V. O. VEDINA, Y cnÎAbHiu iJopomwi, Chiev,
1958, p. 36. Vezi şi OLEKSANDER KOLESSA, We11'4eHKo i Mi14Ke11uot. flpo 3Ha'4iHe 1111J1uf1Y
Miip<esu14a 11 po311010 noemu'lHOi m11opot0cmu ma 11 •1eHe3i nooiJuHoKux nceM We1114eHJ(a, în «3anucKu
Hay1<011ozo To11apucmc11a UMeHU me11'4eHKO», III, (189"), p. 36-152. 8e exagerează însă
influenţa lui Mickiewicz. Tema din Ucieczka lui ~i.ckiewicz şi Tonof!R I.ui Ş~vc.en~o, .ca
şi cea din Rybka şi PycaJ1Ka sint generale la romantici. Intre lmprowizac1a Im M1ck1ew1cz
şi flepe6eHiJR lui Şevcenko nu se poate stabili o legătură directă etc. etc.
i
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cu Crunte-n nouri, munţi udaţi de slnge,
ln veşmln t de piatră jalea voastră plinge.
Noi dintr-a domnului poruncă
Acolo sus am dat năvală,
Să ţintuim pe veci tn sttncă,
Flămlndă, libertatea goală• 1 •

•Munţi

Prin schimbarea de ton şi de culoare, prin tragicul uman şi satira corosivă,
poezia este o capodoperă. Şevcenko stima atit de mult pe Mickiewicz, încît
i-a trimis în 1847 în manuscris, drept omagiu, tocmai acest poem revoluţionar 1 •
Cu un an mai tirziu, în 1846 a luat fiinţă la Chiev Asociaţia Chirii şi Metodiu, activind secret pentru o federaţie liber consimţită a popoarelor slave cu
un sistem democrat-republican de conducere. N. I. Kostomarov era ideologul
asociaţiei. V. P. Vedina arată că statutul asociaţiei KHuzu 6umi11 yKpalHc&Kozo
Hapooy, prin forma literară şi verbul înflăcărat stă aproape de opera lui
Mickiewicz: Ksi1t_gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego 3 •
Şevcenko s-a alăturat aripii stingi a asociaţiei, democrat-revoluţionară,
care milita în primul rlnd pentru desfiinţarea iobăgiei. ln martie 1847 asociaţia
a fost denunţată şi membrii ei arestaţi. Şevcenko călătorea prin Ucraina. A
fost găsit şi arestat şi el. Purta asupra lui documentele cele mai compromiţătoare în ochii ţarismului: versurile sale şi intre ele Visul şi Caucazul. In
timp ce ceilalţi membri au scăpat mai uşor, declartnd că urmăreau federalizarea slavilor sub sceptrul ţarului, pentru Şevcenko vorbeau versurile, iar el
personal, cu dirzenia înnăscută de ţăran, a declarat deschis că le-a scris pentru
că suferinţa şi asuprirea ţăranilor din Ucraina au trezit în el indignarea şi
ura. Fiindcă îndrăznise să ctnte duPerea fraţilor săi, i s-a dat poetului pedeapsa
cea mai grea: deportarea fără termen în Siberia, ca simplu soldat, iar ţarul
a scris înfricoşat cu mina lui: « sub paza cea mai aspră, cu interzicerea de a
scrie şi desena ». A început astfel pentru Şevcenko o nouă perioadă, de viaţă
tn exil, trimis fiind întii la Orenburg, apoi la Orsk pe Ural, ataşat unei expediţii
la marea de Aral, întors din nou la Orenburg (1849) şi ulterior (1851) la Novopetrovsk, in stepele chirghize, la nord-est de Marea Caspică, unde a rămas
ptnă în 1857.
Cu prilejul deportării a cunoscut Şevcenko un număr de revoluţionari
poloni, exilaţi ca şi el, cu care s-a împrietenit. ln urma atitor răscoale şi mişcări
revoluţionare, numărul deportaţilor poloni era cel mai mare şi «în stepele
Orenburgului » se ridica la circa 2 OOO 4 , fără a vorbi de dislocarea a zeci de
mii de familii polone spre diferite centre, pentru ca mişcarea revoluţionară
să fie slăbită 6 • La Orenburg Şevcenko a cunoscut şi a legat prietenie cu un
număr considerabil de revoluţionari poloni, de care mai tirziu se interesează
în scrisorile sale 8 sau în compania cărora apare într-un tablou desenat în
1849 de Alexei Cernîşev, descoperit şi publicat în 1911 de revista • Swiat
T. ŞEVCENKO, Poezii, trad. Victor Tulbure,
CC. V. P. VEDINA, op. cit., p. 36.
a Ibidem, p. 36.
• Cf. V. P. VEDINA, op. cit., p. 38.
& Vezi HENRYK MOSCICKI, Pod berlem carow,
1

Bucureşti,

1960, p. 79.

1

Varşovia, 1924, p. 35-39. Pentru
deportarea tn Caucaz a unor scriitori poloni ca Tadeusz Lada-Zablocki, Leon J aniszewski,
Wladyslaw Strzelnicki, cr. studiul cercetătorului sovietic M. ZYWOW: Polscy poeci
« kaukascy ~. în $ Pamit;)tnik literacki • L (1959), nr. 3-4, p. 563-569 (trad. KAROL
HEINTSCH).
• T. ŞEVCENKO, T6opu, III, p. 384-385, 387, 406, 414, 416, 445, 456 etc.
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Slowianski »de la Cracovia 1 • In tablou aJ>ar Bronislaw Zaleski, Julian Kowalski, Al. Czernyszew, Tomasz Werner, E. Srednicki, Ludwik Turno, Al. Popiei,
Stanislaw Domaracki, Ludwik Lipski, Baltazar Koleszynski. Intre ei se află
şi Şevcenko z.
Taras Şevcenko s-a împrietenit cu mulţi revoluţionari poloni deportaţi,
de care s-a simţit apropiat prin idei şi suferinţă, dar strinse şi calde legături
de prietenie a legat cu Bronislaw Zaleski (1819-1880), cu Zygmunt Sierakowski (1823-1863) şi cu scriitorul Edward Zeligowski (1816-1864).
După ce Şevcenko a fost mutat de la Orenburg, din mijlocul prietenilor,
la Novopetrovsk, a început o lungă corespondenţă cu Bronislaw Zaleski, din
<:are se vede toată căldura relaţiilor, dragostea şi grija pe care le-au arătat
deportaţii poloni faţă de marele poet ucrainean. ln special Br. Zaleski a
ţinut o strînsă legătură cu Şevcenko şi împreună cu alţii, a încercat să-i vină
tn ajutor şi să-i uşureze viaţa.
Br. Zaleski a studiat la universitatea din Dorpat (1836) şi la universitatea din Harkov (1842). ln 1847 a fost deportat, pentru activitate revoluţionară, la Orenburg, unde s-a cunoscut cu Şevcenko, la întoarcerea acestuia
din expediţia la Marea de Aral (1849) 3 • ln lucrarea sa Wygnaflcy polscy w
Orenburgu, Br. Zaleski vorbeşte cu admiraţie despre Şevcenko şi arată că
ştia bine limba polonă. Şevcenko recita versuri întregi din Mickiewicz şi din
Bohdan Zaleski. Bronislaw Zaleski i-a scris lui Şevcenko numai în polonă '·
ln corespondenţa cu Br. Zaleski, poetul ucrainean întreabă aproape de fiecare
dată de careva din cunoscuţii poloni, amintiţi mai sus, sau de alţii in plus
ca: M. Bilinski, Karol Gern, A. Wşgrzynowski, Michal Tadeusz Zielonka li etc.
Cel mai des întreabă însă criptic de « Sigismund», adică de Zygmunt Sierakowski, unul din revoluţionarii de frunte, supravegheat şi păzit in mod special,
de Ludwik Turno (fiul unui luptător revoluţionar in insurecţia din 1830-1831)
deportat în 1846, şi de poetul Edw. Zeligowski. Şevcenko ştia că soarta
fiecărui deportat putea deveni tragică şi de aceea, neprimind veşti despre
unii, se arată îngrijorat ca un frate: « Unde-i Turno şi ce s-a înttmplat
cu el? »8 sau « Ce face Turno şi unde este el? » 7 ; « De ce Sigismund 8
nu-mi scrie de loc? Ce-i cu el şi unde se află? Scrie-mi măcar tu
c1teva cuvinte despre el » 8 •
1 Tabloul reprodus de V. VLAD ICI: Hcmopu11 otJHOzo pucyHKa, ln ccCoeeTCKall
YKpaHHa», 1954, nr. 5 şi apoi de L. HINKULOV, Tapac I'puzop06U'I mes'leH1<0, 1814-1861,

Moscova, 1957, p. 224.
,
1 Pentru prezenţa polonilor la Orenburg vezi şi JULIAN JASIENCZYK, Dziesi~E lat
niewoli moskiewskiej, Leipzig, 1867, p. 151.
8 Cf. F. M. LAZAREVSKI, H3 socnoMWUJHUu o fileB'leH1<0: ln cc KHeBcKall CTapHHa»,
1899, nr. 2, p. 157-158. Despre viaţa şi activitatea lui Br. Zaleski vezi: ST. Rl~~
WIENSKI, Br. Zalewski în t Tygodnik Ilustrowany •, I, 1880; L. D~BICKI, Br. Zaleski,
Cracovia, 1880. Br. Zaleski a publicat, Intre altele, Dwie wycieczki do stepow kirgizkich,
în t Ksi~ga Swiata •, I, 1857 şi La 11ie des steppes kirghises, descriptions, recits et contes,
Paris, 1865, descriind stepele în care a petrecut şi el o vreme ca şi Şevcenko.
' BR. ZALESKI. Wygnaricy polscy w Orenburgu, în • Rocznik Tow. histor. lit. w
Paryzu na rok 1866, Paris, 1867, p.104. Vezi şi IVAN FRANKO, Hucmu fileB'leH1<0 do Ep.
3a11ec1<ozo, Liov, 1890, p. 45.
1 T. ŞEVCENKO, Tsopu, III, p. 385.
• Ibidem, p. 385 (1853).
7 Ibidem, p. 416 (1855).
• E vorba de Zygmunt Sierakowski.
' T. ŞEVCENKO, Tsopu, III, p. 408 (1855).
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La Novopetrovsk se aflau şi poloni. Şevcenko transmite lui Br. Zaleski
la Zielinski, prin care ceva mai tirziu ii va transmite un tablou 1 •
devenit repede cunoscut, in masa revoluţionarilor poloni deportaţi,
ca un mare talent şi un mare revoluţionar ucrainean. Astăzi nu avem întreaga
imagine şi informaţie despre simpatia de care s-a bucurat, din cauza condiţiilor grele in care au ţinut legătura, (multe scrisori şi documente nu s-au
păstrat), dar există indicii despre căldura şi grija cu care Şevcenko a fost
înconjurat. Deşi lui Şevcenko i se interzisese să scrie şi să deseneze, el n-a
putut să respecte această interdicţie, iar revoluţionarii poloni i-au trimis la
Novopetrovsk materiale de lucru şi cărţi de lectură. ln scrisorile sale Şevcenko
aminteşte de creioanele trimise de Sierakowski 2 , solicită de la Br. Zaleski
(in 1856 cînd acesta fusese eliberat) tablete pentru pictură <c Sepia din Roma» 3 ,
intre timp primeşte de la acelaşi unul din volumele de poezii ale lui J. B. Zaleski (1854) şi cere ulterior (1855) <c volumele 1 şi 2 »ale aceluiaşi poet polon 4 •
Citeşte din recomandarea lui Br. Zaleski biografia lui Gogol (1854) 6 şi primeşte
ulterior (1856) Mepm6ble oywu (Suflete moarte) de Gogol 6 , operă pe care
o ceruse într-o scrisoare şi Varvarei Repnina (1850) 7 •
Revoluţionarii poloni s-au îngrijit de tipărirea unora din operele lui
Şevcenko. Acesta ii trimite în aprilie 1856 lui Br. Zaleski povestirile, în limba
rusă, BapHaK şi KHRZUHa, <c spre a le citi şi corecta, unde e cazul » şi apoi
a le trimite la Petersburg unui cunoscut, M. O. Osipov, ca să le publice8 •
Mai tîrziu ii cere înapoi Varnak ca să fie pus la punct, în nici un caz să nu mai
fie trimis lui Osipov 11 • ln răspuns, Br. Zaleski ii comunică lui Şevcenko că
Varnak a rămas la Edw Zeligowski (Br. Zaleski fusese eliberat în iunie 1856),
fiind pregătit pentru publicare 10 • ln scrisoarea sa Şevcenko îşi exprimă caldele
sentimente de prietenie şi de recunoştinţă pentru grija ce i se aratăll. Relaţiile sale cu revoluţionarii poloni i-au dovedit odată mai mult lui Şevcenko
că popoarele polon şi ucrainean n-au nimic unul împotriva celuilalt. Din
contra, urmăresc acelaşi ţel: eliberarea. ln această vreme poetul ucrainean
i-a închinat lui Br. Zaleski 12 poezia Uţe RK 6y.au MU K03aKaMu (Pe vremea
cind eram cazaci)1 3 , in care, în tonurile lui caracteristice, înfăţişează tabloul
frumoasei Ucraini, pîngărită de stăpîni şi invită la unire în lupta comună contra
opresorilor:
salutări de
Şevcenko a

Ibidem, p. 408, 416 şi 417.
T. ŞEVCENKO, TBopu, III, p. 410 (185lo).
8 Ibidem, p. 438. Acelaşi material îl cere şi lui M. M. Lazarevski,
indiclndu-i
şi magazinul unde-l poate găsi la Petersburg (ibidem, 435).
4 Ibidem, p. 400 şi 412. E vorba probabil de ediţia: J. B. Zaleski, Poezje, 4 volume,
Petersburg, 1851-1852.
& Ibidem,
p. 401.
• Ibidem, p. 430.
7 Ibidem, p. 364-365. Intre timp Br. Zaleski ii comunica veşti despre Repnina
(1854) cu care nu putea probabil să corespondeze (ibidem, 387).
8 T. ŞEVCEN KO, op. cit., p. O. 420.
• Ibidem, p. 431 şi 434.
10 V. P. VEDINA, op. cit„ p. 45.
11 T. ŞEVCENKO, TBopu, III, p. 433 (1856). Pentru strlnsele legături de prietenieIntre Şevcenko şi Br. Zaleski vezi A. SULIMA, Szewczenko na wygnaniu i Br. Zaleski,
în ~ Przegl&d powszechny *• IV (1884), p. 11-34.
12 Cf. V. P. VEDINA, op. cit., p. ltt.
la T. ŞEVCENKO, op. cit„ p. 385.
1
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•Am Ci trăit şi azi ca fraţii,
Prieten polonez iubit !
Dar cruzii preoţi şi magnaţii
Ne-au dezbinat, ne-au învrăjbit.
Hai, mlinile să ne unim !
1n cadrul inimii curate
Dreptatea iarăşi să se-arate
Şi raiul să ni-l reclădim• 1 •

Simpatia revoluţionarilor se manifestă prin scrisori pe care le primeşte in
surghiun de la necunoscuţi. Jan Staniewicz, adeptul lui Cernîşewski şi prietenul lui Sierakowski, li trimite prin acesta din urmă o scrisoare, pentru
care Şevcenko ii mulţumeşte călduros 2 dar întreabă discret pe Br. Zaleski
in altă scrisoare, cine este Staniewicz, fiindcă nu ştie prea multe lucruri
despre el 3 •
Relaţiile de bună şi caldă prietenie cu Br. Zaleski n-au încetat nici după
ce acesta a fost eliberat şi a ajuns în sinul familiei. Corespondenţa continuă.
Şevcenko, ca unul care înţelegea ce înseamnă să-ţi regăseşti familia, salută cu
căldură pe tatăl şi mama lui Br. Zaleski, pe surorile şi nepoţii săi, ca pe rudele
sale '· Iar cind în 1857 primeşte vestea că va fi eliberat, prin intervenţia unor
oameni de binefacere, Şevcenko, în culmea fericirii, face itinerariul călătoriei,
prin Crimeea, Harkov, Poltava, Chiev, Minsk 6 sau eventual pe altă rută prin
Moscova, dar cu oprire, şi într-un caz şi în altul, ln satul lui Br. Zaleski din
ţinuturile Iituane: Raczkiewicze. Şevcenko crede că, ajuns aci, va respira
adînc şi va spune ca şi eroul oriental al <( marelui poet » - zice el - (Mickiewicz) 8 :
• Cale powietrze w Arabistanie
Ledwie mi na oddech stanie • 7
(Tot aerul ţării arabe
Abia de-mi ajunge pentr-o răsuflare).

cu singura deosebire că <( va înlocui cuvintul Arabia cu Lituania ». Poetul se
vede acum liber, pe urmele anilor de tinereţe, la Vilno şi Varşovia, apoi se
întoarce cu gindul tot la Mickiewicz şi aminteşte de cîntecul lui Waidelota
din poemul istoric Konrad Wallenrod (1828), cîntec pe care ar vrea să-l audă
spus - zice el - de Br. Zaleski 8 • Este un indiciu că cei doi prieteni citiseră
cîndva împreună din poemul lui Mickiewicz.
·
Şevcenko îşi face planuri, realitatea însă este mai dură. Plecat din Novopetrovsk, pe Caspica ajunge la Astrahan, iar de aci pe Volga face drumul
pînă la Nijni-Novgorod (azi Gorki), de unde i se interzice să se apropie de
reşedinţa ţarului. Aci, la Nijni-Novgorod Şevcenko cunoaşte încă odată
semnele caldei prietenii cu revoluţionarii poloni. ln jurnalul său, la 3 ianuarie
1858, notează că a primit, prin intermediul compatriotului său Kuliş, 250 de
ruble, sumă realizată din vinzarea desenelor trimise de el de la Novopetrovsk
T. ŞEVCENKO, Poezii, trad. Y. Tulbure, p. 91.
T. ŞEVCENKO, op. cil., p. 1,,10.
3 Ibidem, p. t.11.
4 Ibidem, p. t.4i, 449, 458.
6 T. ŞEVCE""liKO, i(HeBHUK, Moscova, 1954, p. :rn.
• T. ŞEVCE~KO, TBopu, III, p. 44i.
7 A. Mickiewicz, în poemul Farys (Dziela,
Varşovia, 1955, I, 326).
citează versurile în ruseşte.
8 T. ŞEVCEMKO, op. cit., p. 448.
1
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lui Br. Zaleski. Acesta le-a transmis lui Z. Sierakowski, de la care
nu mai avusese veşti, iar cum primea banii 1 . E vorba de colaborare
îndeplinite cu precauţie şi ocoluri, în vremea cînd pînda regimului
foarte vie.

Şevcenk<>
şi sprijin,
ţarist era

Cu Zygmunt Sierakowski a întreţinut relaţii de prietenie dintre cele mai
calde. Sierakowski a fost unul din revoluţionarii poloni cei mai activi. Născut
în 1826, Sierakowski a făcut studii gimnaziale la Jitomir şi universitare la
Petersburg. Aci a pus la cale o organizaţie studenţească secretă de caracter
politic revoluţionar. Fiind descoperită, Sierakowski a încercat să fugă, dar a
fost prins şi in 1848 deportat la Orenburg ca simplu soldat 3 • Pe urmă a fost
mutat la Novopetrovsk, întors la Uralsk şi din nou la Orenburg. In iarna
anului 1849-1850 s-a cunoscut cu Şevcenko la Orenburg. Sierakowski cunoştea
bine limba ucraineană şi purta corespodenţă în ucraineşte cu Şevcenko.
Acesta într-un răspuns din 6 aprilie 1855 de la Novopetrovsk îi mulţumeşte
în termeni plini de căldură:
• Dragul meu, bunul meu Zygmunt, iţi mulţumesc de o mie de ori pentru
cuvintele tale în limba ucraineană, pline de îndatorinţă şi simţire ... • 1

Sierakowski a fost eliberat şi s-a întors la Petersburg mai din vreme decit
(în vara anului 1856). Dar înainte de a pleca îi adresează lui Şev
cenko la 9 iunie 1856 ' una din cele mai calde scrisori în care ii anunţă că
a fost eliberat şi Br. Zaleski. Se bucură că va vedea malurile Niprului şi Petersburgul. Crede că se vor vedea la Petersburg sau la. . . Chiev, completează
Sierakowski în altă scrisoare. lntr-adevăr, la Petersburg, Sierakowski a lucrat
şi a intervenit febril pentru eliberarea poetului ucrainean 6 , alături de familia
Fiodor Petrovici Tolstoi. După întoarcerea lui Şevcenko la Petersburg, Sierakowski şi poetul Edward Zeligowski au fost doi din cei mai buni prieteni ai
lui Şevcenko în ultimii săi ani de viaţă. ln jurnalul său, la 28 martie 1858.
Şevcenko notează tntilnirea, la V. M. Belozerski, cu Sierakowski, Jan Staniewicz, Zeligowski şi bucuria acestei întilniri cu tovarăşii săi de suferinţă de
la Orenburg 8 •
Z. Sierakowski a avut strtnse relaţii cu Cernişevski şi Dobroliubov 7 •
a colaborat la « CoepeMeHHi\K » şi l-a pus în legătură pe Şevcenko cu Cernlşevski 8 • De· altfel, Cernîşevski l-a preţuit mult pe Sierakowski, ceea ce se
vede din scrisorile sale 9 şi din romanul llpo11oz (scris mai tirziu în 1867-1871,
în timpul deportării în Siberia), în care eroul revoluţionar polon Sokolowski
întruchipează atitudinea şi acţiunile intreprinse aidoma de Sierakowski.
Şevcenko

T. ŞEVCENKO, /(1te111tuK, Moscova, 195/o, p. 185 şi 220.
Vezi însemnările contemporane ale lui Jan Staniewicz publicate mai ttrziu:
Wspomnienia o Z. Sierakowskim, Wilno, 1939; de asemenea, lucrarea recentă WIKTOR
KORDOWICZ: Konstanty Kalinowski: Rewolucyjna demokracja polska w powstaniu
styczniowym na Litwie i Rusi, Varşovia, 1955, p. 56.
3 T. ŞEVCENKO, T11opu, III, p. ft10.
' Scrisoarea publicată de «BHCHHH Al<a.iteMii Hayi< YCCP11, 1957, nr. 3, p. 21
şi reprodusă de LEONID HINKULOV, Tapac llle1111e1tKo, Moscova, 1960, p. 20/o.
& V. P. VEDINA, Y cnÎAbHÎu 6opombfii, p. ft6.
1
T. ŞEVCENKO, /(Het1HUK, Moscova, 195/o, p. 263.
7
Cf. V. P. VEDINA, op. cit., p. 29.
8
Cf. L. HINKULOV, Tapac HleAeHKo, Moscova, 1960, p. 335.
1 N. G. CEHNlŞEVSKI, JlumepamypHOe HaCAeiJue, t. li. Moscova-Leningrad, 1928
p. 3ft5.
1
1
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ln anii 1859-1861 Sierakowski a organizat la Petersburg o asociaţie
dintr-un număr de circa 200 de ofiţeri şi studenţi
poloni. ln timpul revoluţiei din 1863 a acţionat în Lituania, a format o armată
de 15.000 de luptători cu intenţia de a desfiinţa iobăgia şi a da pămînt ţăranilor.
Dar veghea ţarului era foarte atent_ă şi Sierakowski a fost prins. M. Muraviov,
într-o scrisoare din 3 iulie 1863, se declară împotriva atitudinii de îngăduinţă
a generalului Verighin faţă de răsculaţi şi consideră că trebuie procedat tare,
« incepînd cu Sierakowski, pentru care a sosit momentul să fie judecat şi să
se termine cu el ca şi cu orice şef de bandă» 1 • In scurtă vreme, Sierakowski
a fost spinzurat ca cc trădător de ţară » (1863).
secretă revoluţionară formată

Dacă

de Sierakowski Şevcenko era legat prin comunitatea de idei politice
cu Edward Zeligowski se intîlnea la nivelul creaţiei
literare revoluţionare. Era o consonanţă de natură artistică. Deşi este larg
răspindită ştirea că s-au intilnit la Orenburg 11 , totuşi Şevcenko nu l-a cunoscut
personal pe Zeligowski decit după întoarcerea din exil, la Petersburg, în 1858,
ln casa lui V. Belozerski. Dar, intre timp, a luat cunoştinţă de activitatea
poetului polon, a primit din opera lui şi mereu s-a interesat de soarta acestuia.
Născut la Mariampol în Lituania, la 20 iulie 1816, Edward Zeligowski
a făcut studii la universitatea din Dorpat (1833-1836). Pentru participarea
la asociaţiile secrete studenţeşti, descoperite cu prilejul arestării marelui
revoluţionar polon Szymon Konarski (1838), Zeligowski este închis o vreme,
apoi i se dă drumul (1842). Reîntors în Lituania, scrie şi publică la Vilno
în 1846, sub pseudonimul Antoni Sowa, poemul dramatic Jordan, în care,
după modelul lui Mickiewicz: Dziady şi Slowacki: Kordian, aruncă fulgere
împotriva nedreptăţilor sociale şi politice, înfrăţeşte pe erou cu masele obidite
de ţărani şi crede în forţa mobilizatoare a poeziei în lupta socială:
democrat-revoluţionare,

• Czleku, wielka twa potţga,
Gdy si\l wladza twego ducha
W gromy wolnej woli sprzt;)ga • 1 .

Partea a doua a poemului, sub titlul Zorski, care începuse să apară ln 1851
a trezit suspiciunea generalului guvernator Anennkov, care a dat dispoziţiuni
ca opera să fie confiscată, împreună cu alte lucrări în manuscris, descoperite
la autor: Wspomnienia z zycia i grobu (Amintiri din viaţă şi din mormint),
Szkielety (Schelete) etc. Acest fapt a decis soarta lui Zeligowski 4•
Pentru opera sa cu idei revoluţionare şi democratice, Zeligowski, ca şi
Şevcenko, a fost deportat în 1851, intîi la Petrozavodsk pe lacul Onega,
HENRYK MOSCICKI, Pod berlem carow, p. 146.
L. HlNKULOV, TpyiJei Afy3ee T. r. lllwieHKO, în cc CoeeTCKaH YKpaHlla»,
1958, nr. 11, p. 183.
3 ANTONI SOWA, Jordan, Vilno, 1846, p. 143:
' Omule, puterea uriaşă este a ta,
Clnd forţa spiritului tău
Se leagă cu tunetul voinţei de a fi liber ... ~
4 Pentru date biografice şi istorico-literare vezi BR. ZALESKI, Zeligowski Edward
Witold, în • Rocznik Tow. hist.-liter. w Paryiu na rok 1866 •, Paris, 1867, p. 368-372.
LEONARD SOW1NSKI,OniewydanymdramacieAntoniego Sowy, în tAteneum•, IV (1884),
p. 466-468: e vorba de Zorski. MARIAN ZDZIECHOWSKI, Byron i jego wiek, t. II,
p. 595-610. A. DROGOSZEWSKI, Zeligowski Edward, în • Sto lat my~li polskiej ~.
t. IX, Varşovia-Cracovia, 1924, p. 425-441.
1

I

cr.

255
https://biblioteca-digitala.ro

împreună

cu Romuald Podbereski 1, Zofia Klimanska şi WI. Polubinski. Izolat
lipsit de condiţii de viaţă omenească, Zeligowski se îmbolnăveşte şi prietenii săi deportaţi pe Ural (Br. Zaleski şi alţii) reuşesc, prin intermediul generalului guvernator Perowski, să-l aducă la Orenburg (1853) 2 , de unde a fost
trimis apoi la Ufa (1854). Mutat în 1855 din nou la Orenburg, rămîne aci
pină în ianuarie 1857, cind a fost eliberat şi s-a întors la Petersburg.
Cu Zeligowski Şevcenko n-a reuşit să poarte corespondenţă, dar a ţinut
mereu legătura prin Br. Zaleski. Se pare că cei doi scriitori au fost puşi sub
o supraveghere atentă. lntr-una din scrisori (1853) către Br. Zaleski, Şevcenko
precizează că demult doreşte să poarte corespondenţă cu <c Sowa » şi nu ştie
cum să facă. li cere adresa 3 . ln scrisorile următoare însă se observă că n-au
ajuns la o legătură directă. Zaleski li trimite veşti, Şevcenko ii salută pe Sowa
(Zeligowski). Cunoaşte poemul acestuia Jordan'· Mulţumeşte pentru poeziile
trimise ale acestuia. ln mod special îi plac Dwa slowa şi Eksprompt 6 • Mai
tlrziu primeşte de la Zaleski traduceri din Zeligowski, făcute de Pleşceev şi
consideră că traducerile slnt frumoase ca şi originalele, totuşi în Dwa slowa,
de pildă, traducerea nu poate să egaleze originalul, căci dacă ideea înaltă
exprimată de Sowa este păstrată, versul însă nu pătrunde uşor şi adînc tn
inima cititorului, aşa cum se lntlmplă la lectura originalului 8 • Este aci principiul artei poetice în concepţia lui Şevcenko, pentru care frumuseţea poeziei
nu stă în complicaţii de stil, şi este şi dovada că poetul ucrainean cunoştea
subtilităţile limbii polone. Ştiind că fondul operei poetice este indisolubil legat
de forma şi limba de exprimare, Şevcenko nu e de acord să se traducă pentru
Sowa (<c mai ales - zice el - pentru Sowa ») poemul său Caterina. In scrisorile următoare nu uită să salute de fiecare dată pe poetul polon, iar tn
toamna lui 1855, primind portretul acestuia mulţumeşte din inimă şi mărtu
riseşte că ar citi din nou« cu drag» poemul Jordan 7 • Ulterior Sowa-Zeligowski
rămlne să se îngrijească, pentru tipărire, tn locul lui Br. Zaleski, de povestirea Varnak a lui Şevcenko s, în care eroina Magdalena ar întruchipa pe
o tinără poloneză, Magdalena Sakowska, deportată în Siberia şi ucisă.
şi

Ultimul act al relaţiilor s-a desfăşurat la Petersburg. Toţi prietenii buni
ai lui Şevcenko au ajuns aci înaintea lui. Eliberat la sfirşitul lui mai 1857 9 ,
oprit la Nijni-Novgorod aproape şase luni (20.IX.1857 - 8.111.1858)1°, Şev
cenko a pus piciorul la Petersburg tn ziua de 27 martie (1858) <c la 8 ceasuri
seara» 11 • A doua zi s-a văzut la Belozerski cu Sierakowski, cu Zeligowski şi
1
Podbereski era redactorul revistei « Pamieţnik naukowo-literacki *· ln care apăruse
din opera lui Zeligowski şi care fusese cenzurat. ln arhivele istorire centrale de stat
de la Lening-rad s-a păstrat « instrucţiunea * în legătură cu opera lui .Zeligowski şi
poemul său dramatic Jordan (vezi V. P. VEDINA, op. cit., p. 44). Cu R. Podbereski
însuşi Şevcenko se cunoscuse încă după 1840 la Petersburg (Cr. L. HI~KULOV,
Tapac llleB'ltW<o, Moscova, 1960, p. 55 şi 206).
1
Cf. A. DROGOSZE\'~KI, op. cit., p. 427.
3
T. ŞEVCENKO, TBopu, III, p. 385.
4
Ibidem, p. 388 (I 85~)
6
Ibidem, p. 397-398.
8
lhidem, p. '•00-~01.
7 Ibidem, p. !o18.
8 Ibidem, p. 431. Vezi ineă Y. P. VEDll\IA, op. rii„ p. 45.
• T. ŞEVCENKO, TBopu, III, p. 467.
18
T. ŞEVCENKO, l(HemuK, p. 167 si 251.
11 Ibidem, p. 262.
·
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Staniewicz. Cu ultim.ii se întîlnea pentru prima dată. Depărtările stepelor ii
apropiase. Au petrecut şi « au cîntat cintece populare ». Poporul, pentru care
suferiseră era cu ei.
Pe urmă s-au intilnit de mai multe ori 1 • Intr-una din seri Zeligowski i-a
citit un nou poem dramatic al său 2 , altădată (13.V.1958) i-a înscris în jurnal,
drept omagiu, cu propria lui mină, o poezie: Do brata Tarasa Szewczenki a,
în care afirmă frumos că nimeni din tirani nu poate să omoare poezia:
« Smutny wieszczu ! patrz cud slowa !
Jako slonca nikt nie schowa,
Gdy dzien wejdzie, tak nie moze
Schowac slowa nikt z tyran6w ... » c

Zeligowski caracterizează plastic şi personalitatea lui Şevcenko, ca poet al
poporului şi al suferinţelor lui:
« Dwa masz w1ence, m~czenniku !
Oba pişkne, chociai krwawe,
Bos pracowal nie na slawş,
Lecz swych braci slucha krzyku » 5.

Poezia revoluţionară era puternică, dar numai cu poezia nu se putea ciştiga
libertatea popoarelor. Democraţii revoluţionari înţelegeau o luptă mai dură,
care a mers adesea pînă la sacrificiul vieţii lor.
ln acest sens, Edward Zeligowski a fundat în ianuarie 1859, la Petersburg, gazeta « Slowo », bi-săptăminală, care după 15 numere a fost interzisă,
pentru că publicase, intre altele, un articol al democratului polon emigrat,
istoricul Joachim Lelewel. Redactorul gazetei Jozafat Ohryzko, a fost închis 8 •
Ibidem, p. 267, 286.
T. ŞEVCENKO, JlucmysaHuR, Chiev, 1929, p. 339: se publică un bilet in care
Zeligowski ii invită pe Şevcenko la ceai să-i citească un nou poem cu subiect popular:
„Proszş ciebie, kochany bracie Tarasie, przyjdi do nas dzisiaj wieczorem na herbat~. Przed
oddaniem do cenzury chcialbym przeczytac tobie jeden m6j poemat, kt6ry nie bşdzie dia
ciebii bez interesu, bo przedmiot jego czysto ludowy.
Tw6j brat sercem i mysl11, Zeligowski »
V. P. Vedina (op. cit., 49) consideră că e vorba de poemul Zorski, dar acest
poem fusese scris şi confiscat în 1851. Se pare însă că e vorba de poemul Ona, on i oni,
care a fost realizat în 1858 şi conţine ideea dezrădăcinatului din viata de ţară.
In jurnalul său, la 13.IV.1858, Şevcenko notează că seara, la Belozerski a ascultat
«o nouă dramă» a lui Zeligowski. (T. ŞEVCENKO, /(HesHuK, p. 271). Nota se referă probabil la aceeaşi lectură.
3 Tipărită în volumul său de poezii: Poezje Antoniego Sowy, Petersburg, 1859, sub
titlul Do poety ludu.
4 T. ŞEVCENKO, /(HeBHUK, p. 288, în traducere:
«Trist cîntăreţ ! Te uită la cuvinte !
Cum nimenea nu poate soarele s-ascundă
Cînd trece ziua, aşa dintre tirani,
Nu poate nimeni să doboare poezia ... »
' T. ŞEVCENKO, /(HeBHUK, p. 288, in traducere:
« Doi lauri ai ca mucenic,
Ambii frumoşi, dar sîngeraţi,
Căci ai lucrat nu pentru slavă,
Ci ai cuprins in tine pltnsul multor fraţi ... t
6 Jozafat Ohryzko (1827-1890) a fost
mai tirziu, după răscoala din 1863,
închis şi apoi deportat în Siberia. A murit la Irkuţk.
1
1
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ln 1860 Zeligowski a reuşit să plece în străinătate. Br. Zaleski a luat, de asemenea, drumul străinătăţii, după răscoala din 1863. Teroarea era cruntă.
Sierakowski a sfirşit cu ştreangul de gît.
Şevcenko devenise un mare artist al cuvîntului şi al penelului. Acum i se
deschideau uşile peste tot. Dar pe el îl chema frumoasa lui Ucraină şi fraţii
ţărani, săraci şi doborîţi de obligaţii. 1n 1859 s-a dus să-i vadă. Supravegherea
ţarului era excepţională. A fost din nou arestat. I s-a interzis să mai
viziteze Ucraina. A fost adus înapoi la Petersburg.
Taras Şevcenko intrase tn conştiinţa revoluţionarilor democraţi poloni.
Dacă despre el dă, de exemplu, ştiri, încă din 1842, revista polonă <c Tygodnik
Petersburski », nr. 36, schimbul de idei şi de opere în timpul deportării i-au
creat în mod special o atmosferă de prestigiu şi de încredere. Revoluţionarii
poloni i-au purtat faima printre compatrioţi, cu multă căldură şi dragoste.
Opera lui era citită şi înţeleasă în original. Totuşi s-au făcut şi traduceri
pentru masa de cititori poloni. Scriitorul revoluţionar polon, Leonard Sowinski
(1831-1887), cu studii la Universitatea din Chiev, cu lucrări în domeniul
literaturii ucrainene 1 , a scris şi publicat în anul dispariţiei marelui poet,
1861, un studiu despre Şevcenko la care a anexat tocmai traducerea poemului
Haidamacii 2 • ln acelaşi an Sowinski a tradus în limba polonă Katarzyna
( KamepuHa) Gamalej (I'aMa11iR), Dola ( ,ao11R). Apoi, în 1863 a tradus Urzeczona ( llpu'luHa), iar mai tîrziu N ajemnica ( HauMU'lKa), publicată în 1870
în « Biblioteka Mr6wki», Nasladowanie Edwarda Sowy, 1883 (Iloopa:»caHie
Eoyapoy COBi), Plynie woda spod jawora, 1885 (Tetle Booa 3-nio RaBopa).
De asemenea, talentatul scriitor polon Ludwik Kondratowicz (1823-1862),
strins legat de năzuinţele maselor, închis la Wilno în 1861, a tradus un
însemnat număr de poezii din Şevcenko, apărute la Wilno tn 1863 sub titlul
Kobzarz Tarasa Szewczenki. ln aceeaşi vreme şi mai tîrziu s-au publicat
numeroase alte traduceri, de Alfred Chaj~ski, (1861), A. J. Gorzalczynski
(1862), Paulin Swi~cicki (1866) etc. Poezia lui Şevcenko, care a fost
absorbită cu atita uşurinţă de folclor 3 , cinta la lectură în inimile tuturor.
Versul lui era ucrainean, dar în acelaşi timp general uman.
Poetul însă nu i-a mai putut auzi multă vreme melodia. Cu sănătatea măci
nată în anii de deportare, s-a stins la 10 martie 1861, la Petersburg. Potrivit
testamentului său poetic, a fost îngropat <c în neuitata lui Ucraină», nu departe
de Kanev, «s-audă Niprul intre maluri clocotind ».
Taras Şevcenko a creat împreună cu revoluţionarii poloni ai vremii '
cea dintii legătură trainică de prietenie intre poporul polon şi ucrainean. Au
ridicat norii şi s-a înseninat un timp cerul. Reprezentanţi ai maselor, au înţeles
că vrăjmăşia a fost semănată pînă aci de interesele claselor exploatatoare,
a căror apăsare şi nedreptate au cunoscut-o înşişi aceşti reprezentanţi.
E zguduitor, dar Taras Şevcenko n-a trăit decît 12 ani şi cîteva luni ...
ca om liber. Restul i-a petrecut în iobăgie şi în exil. Este probabil un caz
unic în literatura universală. Cu toate acestea, a lăsat o operă monumentală.
1

L. SOWINSKI, Studia nad literaturq ukrairiskq, Vilno, 1860.
L. SOWIN SK I, Taras Szewc;;enko z dolqczeniem przekladu « Haydamakow &, Vil no,
1861. Reproducere în ~ Biblioteka ~1r6wki &, Liov, 1883.
2

3 Vezi YKpaiHcKi
Hapoi>Hi nirni, ediţie de Z. Vasilenko şi M. HORDEICIUK,
Chiev, 1954, voi. II, p. 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346 etc. In total există aci 20 de
clntece populare cu sursă în creaţia lui Şevcenko.
4
Despre ideile de care erau animaţi deportaţii vezi şi J. GORDON, Soldat czyli
szesc lat w Orenburgu i Uralsku, Leipzig, 1865, p. 98-100.
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ln exil, i s-a interzis să scrie, dar el nu s-a putut supune şi «pe tăinuite foi a
scris poeme », şi unele din cele mai frumoase dume, pe care le-a purtat ascunse
în carîmbii cizmelor, pentru ca să nu le descopere străjile ordinii. A creat
o limbă nu literară, căci ea exista şi pînă aci, ci o limbă poetică, capabilă să
exprime toate nuanţele gindirii şi simţirii omeneşti, în formele cele mai puţin
silite. Taras Şevcenko a cîntat durerea poporului său şi năzuinţele lui de
eliberare, comune atîtor altor mase populare.
De aceea, la împlinirea a 100 de ani de la moartea poetului, în condiţiile
unei epoci noi, tn care eliberarea socială creşte vertiginos, Taras Şevcenko
a fost sărbătorit cu căldură pentru creaţia şi pentru lupta lui politică. Omenirea
îl recunoaşte ca pe una din cele mai mari personalităţi creatoare ale ei.
TAPAC IIIEBl-IEHKO 11 I10JlhCKl1E I111CATEJil1
11 PEBOJIIOl.U10HEPhI
(Pwo.Me)
AsTop craTLH 3aHHMaeTcH sonpocoM CBH3eii y1<paHHc1<oro no3Ta Tapaca
IlleB'ICHI<O c IlOJihCI<HMH peBOJJJOQHOHepaMH npoWJioro CTOJJeTHH, KOTOpblC HalllJill
csoe OTPIDKCHHe B JIHTeparypHbIX npoH3se.n;euHHX. Oco6oe BHHMaHHe y.n;eJJeuo
CBH3HM, yCTaHOBHBWHMCH Me:H<,Izy TapacoM IlleBtJeu1<0, c o.n;uoii: cropoHbI, H
EpoHHCJJaBOM 3aJJeCCI<HM, 3HrMyHAOM CepaI<OBCKHM, 3ABapAOM )l{eJIHl'oBcI<HM c .n;pyrou, B nepHOA HX ccbIJJKH s CH6Hpi..
Ka1< CBffAeTCJihCTBYJOT .n;oeyMeHTbI H nHCbMa, o6e cropoHbI nHTaJJH Apyr K
Apyry tJYBCTBa Ap)1)1(6bl H YBIDKCHHH H TCM CaMbIM, BOilpCKH YTBCp>K)J;CHHHM
peaI<QHOHepoB, npOACMOHCTpHpOB3J1H CTpCMJJCHHe yKpaHHCI<Oro H IlOJibCI<Oro
uapo.n;os I< APY>f<6e u coBMecruo11 6opi.6e aa cBo6oizy npoTHB 3KcnJJyaTaQHH.
11x nporpeCCHBHbIC MACH uawJIH 0Tp3>f<CHHC B npOH3BC,Il;CHHHX, HMCBlllHX 3aqaCTYJO O,Il;HH H TOT >f<C HCTO'IHHI< B,Il;OXHOBCHHH.
CBH3b Tapaca Illeeqeu1<0 c noJJLCKHMH peeoJUOQHOHepaMH -

poMaHTHKaMH

auaMettyeT co6oii: uaqaJJo npo'IHoii: y1<paHHc1<0-noJ1Lc1<oii: APYH<6b1.

TARAS CHEVTCHENKO ET SES RELATIONS AVEC LES ECRIVAINS
ET LES REVOLUTIONNAIRES POLONAIS
(Resume)
L'auteur traite des relations qui se nouerent progressivement entre le
grand poete ucrainien Taras Chevtchenko et Ies revolutionnaires polonais
du temps, ainsi que de leurs reflexes sur Ies creations litteraires et met tout
particulierement en lumiere Ies liens qui se creerent entre Taras Chevtchenko,
Bronislaw Zaleski, Zygmunt Sierakowski et Edward Zeligowski, durant leur
deportation en Siberie. La sollicitude et l'amitie que se manifesterent reciproquement, comme l'attestent des documents et des lettres, Ies representants
revolutionnaires des deux peuples, prouvent, a l'encontre des idees reactionnaires, le desir des masses populaires de fraterniser et lutter cote a cote pour
conquerir leur liberte et mettre un terme a leur exploitation. Les idees progressistes de ces representants des deux peuples sont developpees dans leurs
propres reuvres qui trahissent bien des fois des sources communes d'inspiration.
Les relations de Taras Chevtchenko avec Ies revolutionnaires romantiques
polonais marquerent le commencement d 'une durable sympathie polonoucrainienne.
17•
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LEV TOLSTOI

îN CRITICA ROMINEASCĂ
(1890-1917)

ADRIA~ GHIJIŢCHI

Personalitatea marelui scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi a interesat
îndeaproape pe cititorii romtni care, in ultimele decenii ale veacului trecut,
i-au cunoscut numeroase opere, în special prin intermediul traducerilor franceze sau germane.
Aşa cum a arătat intr-un valoros studiu Tatiana Nicolescu, un rol
deosebit de important în răspindirea operei tolstoiene in ţara noastră l-a
avut presa muncitorească, în coloanele căreia au apllrut şi o serie de recenzii
şi dări de seamă, care ţinteau să atragă atenţia unei pături cit mai largi de
cititori asupra creaţiei titanului de la Iasnaia Poliana. Prima traducere
romiriească pe care o cunoaştem - nuvela <c Trei morţi 11 - s-a tipărit tn
numerele 10-12/1885 din «Contemporanul».
In Transilvania, pe atunci sub stăpinirea habsburgică, opera lui Tolstoi
pătrunde cam tn aceeaşi epocă. Revista <c Tribuna » tipăreşte o serie de nuvele
şi povestiri ca <c Fericirea Casnică » şi « Osindit nevinovat » (1888), <(Aur» (traducere de Firuţa Vlad 1890), « Stinge focul plnă arde sub spuză » (1893),
<c Unde-i iubire acolo e dumnezeu » şi « Carma » (1893), culmintnd cu traducerea şi tipărirea romanului <c Invierea • in acelaşi an cu apariţia lui în ruseşte
(tn <c Tribuna», XVI, 1899, nr. 71-172).
Obiectul lucrării de faţă nu este circulaţia operelor lui Tolstoi in Romtnia,
filiera prin care au pătruns, fidelitatea faţă de original sau calitatea artistică
a versiunilor romtneşti, ci relevarea unor aspecte semnificative ale interpretării creaţiei tolstoiene în critica romînească.
Precizăm de la început că nu vom cuprinde întreg materialul risipit
prin revistele şi ziarele vremii, ci ne vom limita la lucrările celor mai proeminente figuri in domeniul criticii literare din epoca dată, chiar dacă unele
studii şi articole ale acestor critici au văzut lumina tiparului in coloanele
unor reviste mai puţin insemnate şi cu o existenţă efemeră.
Ne-au preocupat în primul rind articolele lui Duiliu Zamfirescu, C. Dobrogeanu-Gherea, G. lbrăileanu, Nicolae Iorga, Octavian Tăslăuanu,
C. Stere (C. Şărcăleanu), intrucit toţi aceştia slnt nu numai scriitori şi critici
literari influenţi, ci şi exponenţii unor curente ideologice şi social-politice
cunoscute, sau chiar ai unor partide politice. In lucrările lor se manifestă
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deci in mod pregnant influenţa concepţiilor generale asupra perspectivei
critice din care privesc opera tolstoiană. Putem distinge astfel modul in care
opera lui Tolstoi a devenit ln ţara noastră obiectul unei interpretări deosebite,
potrivit cu poziţiile de clasă ale comentatorilor ei. Atitudinea criticilor amintiţi
a fost dătătoare de ton pentru cei care i-au urmat, într-o tabără sau alta.
Uneori - cum va fi cazul lui Soveja - aceştia repetă pur şi simplu ideile
enunţate anterior, alteori le dezvoltă şi le îmbogăţesc (presa muncitorească
şi criticii apropiaţi de poziţiile clasei muncitoare).
ln delimitarea şi interpretarea acestor poziţii ale criticilor romlni din
trecut am pornit de la genialele articole ale lui Lenin despre Tolstoi. Lenin
a relevat pentru prima oară faptul că opera şi personalitatea lui Tolstoi au
devenit obiectul disputei ideologice, al răstălmăcirilor şi tendinţelor de anexiune din partea reprezentanţilor diferitelor curente social-politice şi ideologice ale Rusiei de atunci. Lenin a supus creaţia tolstoiană unei analize ştiin
ţifice profunde de pe poziţiile marxismului, analiză devenită clasică 1 . Astăzi,
cind, ln lupta ideologică dintre cele două lumi, operele marilor clasici ruşi, in
special Tolstoi şi Dostoiewski, au devenit obiectul unor interpretări tendenţioase şi răstălmăciri pe scară mondială din partea exponenţilor ideologici ai
lumii capitaliste, ne dăm seama şi mai bine cit de actuale stnt tezele leniniste
asupra lui Tolstoi, ctt de mult ne ajută analiza şi caracterizarea făcută de el
creaţiei tolstoiene, să distingem imaginea reală a genialului scriitor rus, proiectată pe fundalul epocii sale, ea însăşi magistral definită de Lenin.
Ne propunem deci să arătăm in articolul de faţă că şi ln ţara noastră
ptnă la 23 august 1944, opera lui Tolstoi a fost obiectul unei veritabile dispute
ideologice, că a fost privită diferit, in funcţie de apartenenţa la tabăra progresistă sau reacţionară a acelora care au scris despre ea. Prezenţa lui Tolstoi
tn cultura romtnă a fost, ca pretutindeni, un adevărat ferment ideologic.
Tolstoi n-a fost numai artistul genial, admirat şi citit cu pasiune, ci şi un
adevărat tovarăş de luptă al tuturor conştiinţelor înaintate, un educator al
marilor noştri creatori, un adevărat dascăl de umanitate. Influenţa lui asupra
culturii romineşti şi asupra conştiinţei publice din Rominia va trebui analizată în adincime.
Majoritatea studiilor şi articolelor pe care le analizăm ln articolul de
faţă nu au făcut, după ctt ştim, obiectul unei lucrări de această natură 2 •
Aprecierile criticilor romini din trecut asupra creaţiei lui Tolstoi n-au fost
analizate şi sintetizate de pe poziţiile marxist-leniniste. Unii critici, ocuptndu-se de aportul lui Duiliu Zamfirescu la evoluţia romanului romlnesc
sau de moştenirea lui Garabet !brăileanu fac referiri sumare (Savin Bratu)
LE:'llI"i - Despre cultură şi artri, E.S.P.L.P„ Bucureşti, 195i, p. 88-93, 108-128.
Dintre rele mai valoroase studii ronsacrate la noi genialului scriitor rus după
23 august 1944 menţionăm: M. ~OVICO\', Romanul Ana Carenina de L. N. Tolstoi
astăzi, 1950, retipărit in volumul Pentru literatura vieţii noi, Bucureşti, 1953, p. 336-384;
Acad. G. CA.LI'.li'ESCU, Le11 Tolstoi, in volumul Studii şi Conferinţe, Bucureşli, 1956,
p. 185-223; Acad. TUDOR VIA:'llU, Filozofia istoriei in • Război şi pace• de Tolstoi,
în Literatură universală şi na/ională, Bucureşti, 1956, p. 87-116; M. NOVICOV, L. N.
Tolstoi astdzi, ln •Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor•, IX (1960), nr. to,
p. 617-626; TATIANA :'llICOLESCU, Aprecieri asupra operei şi personalităţii lui
L. N. Tolstoi în presa noastră muncitorească de la sfirşitul sec. al XI X-lea şi începutul
sec. al XX-lea, în« Romanoslavica *· IY, 1960, p. 173-186; Vezi bibliografia traducerilor
şi a lucrărilor despre Tolstoi la FILIP ROMAN, Literatura rusă şi so11ieticd in limba romină
1830-1959, Bucureşti, 1959.
1

1
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sau supralicitează - în cazul lui Duiliu Zamfirescu - conţinutul studiilor
consacrate lui Tolstoi. Bunăoară în articolul Duiliu Zamfirescu şi contribuţia
lui la dez'1oltarea romanului nostru realist (<«Viaţa Romînească », 1958, nr. 11)
Georgeta Horodincă vorbeşte de « admiraţia pentru problematica socială a
marilor romancieri ruşi• (p. 196) mărturisită de Duiliu Zamfirescu, pe care o
prezintă drept contrapondere a junimismului său.
lntr-adevăr, scriitorul işi exprimă admiraţia faţă de marele Tolstoi, dar
nicidecum pentru « problematica socială », pe care Zamfirescu o eludează
perseverent considerind-o extraestetică şi chiar minimalizatoare a valorii
romanului. Problematica socială contrazicea flagrant concepţiile estetice junimiste împărtăşite de Zamfirescu, şi, în consecinţă, nu putea să-i cauzeze
<c admiraţie ». Dimpotrivă, aşa cum încercăm să arătăm mai departe, specificul viziunii lui Duiliu Zamfirescu asupra lui Tolstoi constă tocmai în încercarea de a aplica operii tolstoiene categoriile esteticii lui Maiorescu, urmărind
să-l prezinte pe marele scriitor rus drept un geniu « impersonal », « atemporal »
şi totodată un ginditor de esenţă conservatoare. Aceasta nu anulează, fireşte,
aportul lui D. Zamfirescu la popularizarea figurii şi operei lui Tolstoi, admiraţia lui nemărginită şi sinceră faţă de acest « Shakespeare al stepelor » cum tl
numeşte el, dar nici nu trebuie să alunecăm intr-o interpretare apologetică,
ascunztnd caracterul conservator, reacţionar, al întregii perspective critice a
lui Zamfirescu. Nici Tatiana Nicolescu tn articolul citat nu se opreşte asupra
acestui aspect al studiilor lui Duiliu Zamfirescu despre Tolstoi, incluzindu-le
doar tn rîndul celor «valoroase», alături de articolele lui Sadoveanu, I brăileanu,
Al. Vlahuţă, C. Stere (p. 182).
Primul studiu dedicat de Duiliu Zamfirescu lui Lev Tolstoi apare in
« Convorbiri Literare » nr. 7(1892 sub titlul Leon Tolstoi.
Aflindu-se tn Italia, ca diplomat al guvernului junimist, Duiliu Zamfirescu citeşte romanele« Război şi pace» şi <«Ana Karenina». Impresia produsă
asupra tlnărului scriitor este deosebit de puternică. El comandă neintlrziat
tot ce s-a tradus din Tolstoi în limba franceză şi citeşte entuziasmat. Este
semnificativ faptul că de la prima lectură Zamfirescu înlătură « sistematiceşte
toate încercările. . . filosofi ce » ale lui Tolstoi. Prin « încercări filosofi ce »
Duiliu Zamfirescu, indubitabil, nu înţelege filozofia anahoretului de la IasnaiaPoliana, tolstoismul ca atare, ci în primul rtnd concepţiile social-politice. Căci,
după propria-i mărturisire din acelaşi studiu, in artă e necesar să fie lăsată
la o parte «morala imediată» a lumii şi să se dea « numai frumosul imediat,
spre a ajunge la sentimente estetice complete, cari ne ridică în sfere ideale »,
o operă de artă trebuind să transporte pe cititor <c într-o atmosferă senină de
impersonalitate» 1 . Aceste teze estetice, împrumutate din arsenalul idealismului, demonstrează că Duiliu Zamfirescu a fost puternic influenţat de teoria
maioresciană a «<artei pure» şi a caracterului <c impersonal» al artei. Metoda
de analiză a creaţiei tolstoiene, criteriile sale estetice tn emiterea judecăţilor
de valoare işi au, tn mod cert, sursa în critica lui Titu Maiorescu.
Pe de altă parte însă, Duiliu Zamfirescu dă tributul cuvenit lucrărilor la
modă pe atunci, discutate şi în presa noastră, ale lui H. Taine (« Folosofia
1

DUILIU ZAMFIRESCU,

L~on

Tolstoi, în «Convorbiri literare•, 1892, nr. 7,

p. 565.
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artei• şi o Istoria literaturii engleze•) şi ale lui Brandes («Curente literare•)
pe care, de altfel, le aminteşte ln studiul său, dar ale căror teze fundamentale
le aplică inconsecvent sau chiar denaturat. In acest sens este elocvent modul
ln care tratează problema determinismului social al artei. Duiliu Zamfirescu
discută această teză, dar i se pare că stabilirea conexiunii intre o operă de
artă şi societate reduce estetica o la o ştiinţă mai numai istorică, ln care personalitatea artistului nu mai poate fi geneza operei sale, declt cu condiţiunea de a
fi artistul un produs abnorm, un rezultat al hazardului şi al nebuniei ... »1 •
O altă sursă a principiilor lui estetice o constituie teoria darwinistă a
selecţiei, preluată tot de la Taine, pe care de asemenea o aplică abuziv şi mecanic. In sftrşit, credem că nu trebuiesc in nici un caz ignorate concepţiile
social-politice ale lui Duiliu Zamfirescu, care ni se par determinante ln interpretarea creaţiei tolstoiene.
Pornind de pe aceste poziţii (eclectism in estetică şi apartenenţă
la cenaclul junimist şi la ideologia conservatoare promovată de el), Duiliu
Zamfirescu vede izvoarele artei lui Tolstoi, ca de altfel şi a celorlalţi scriitori
ruşi, ln conser"atism şi religie. El relevă numai aspecte de acest gen tn creaţia
tolstoiană şi trece sub tăcere tot ceea ce este progresist, protestatar şi revoluţionar ln ea. Rousseauismul propagat tn nuvelele şi povestirile lui Tolstoi (ln
special din prima perioadă a creaţiei), tentativele de a rupe relaţiile cu aristocraţia, căreia li aparţinea prin origine, şi de a se apropia, ca mod de viaţă şi
gindire, de ţărănime, slnt taxate drept o manifestare a conservatismului.
Incendierea Moscovei tn faţa pericolului iminent de a fi cotropită de oştile
lui Napoleon (« Război şi pace»), renunţarea la confortul citadin şi apropierea
lui Olenin de viaţa rudimentară, firească, a căzăcimii («Cazacii»), încercarea
lui Constantin Levin de a introduce maşinile în agricultură, pasivitatea, lipsa
de voinţă a Anei în problema divorţului (<c Ana Karenina »), experienţa pedagogică de la Iasnaia-Poliana, - toate i se par lui Duiliu Zamfirescu manifestări
ale conservatismului, scos de către Tolstoi <c din rărunchii poporului & 11 , pînă
şi în cazurile cind exemplele alese infirmă evident această aserţiune.
Deşi Duiliu Zamfirescu încearcă să facă o deosebire intre «conservatismul
tipicar» şi «conservatismul ştiinţific », nu ajunge dectt la concluzii ridicole,
care scot în evidenţă în mod pregnant concepţiile lui retrograde. Astfel, el
consideră pină şi Revoluţia burgheză franceză de la sftrşitul secolului al XVIIIlea <c o măsură conservatoare », reformele din 1864 din ţara noastră « neconforme cu natura poporului romin »3 , iar singura cale pe care se merge spre
progres, « cu temei », este după părerea lui, aceea a conservatismului, măsurile
noi fiind trainice numai « cind se fac fără salturi » '·
Avtnd drept criteriu fundamental «conservatismul», lui Duiliu Zamfirescu
ii scapă faptul că epocile zugrăvite de Tolstoi in « Război şi pace » şi «Ana
Karenina » sint cele mai frămîntate epoci din viaţa poporului rus tn secolul
XIX. Perioada războiului împotriva lui Napolean a generat o exaltare nemaitntîlnită a spiritelor, a fost o trezire a conştiinţei cetăţeneşti şi a demnităţii
naţionale a poporului rus, a dat naştere unui puternic sentiment patriotic
in sinul maselor oprimate, a declanşat multiple răscoale ţărăneşti în aceste
fbid.,
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două decenii in vastul imperiu al Rusiei, constituind, in ultimă instanţă, un
teren propice pentru crearea mişcării decembriste. Pe plan cultural se înregistrează de asemenea o deosebită efervescenţă in acest răstimp, ctnd, sub
influenţa ideologiei decembriste, estetica şi critica literară rusă suferă profunde modificări.
Al doilea roman, « Ana Karenina •, analizat de Duiliu Zamfirescu, este
axat pe materialul oferit de o altă perioadă nu mai puţin agitată - deceniile
şapte şi opt - ctnd, aşa cum a subliniat Lenin in articolele despre Tolstoi,
in urma abolirii şerbiei, survenită ln 1861, şi a dezvoltării impetuoase a capitalismului, lntreaga viaţă socială şi economică a Rusiei a fost zguduită din
temelii, iar noile forme sociale, politice şi estetice de abia începuseră să se
cristalizeze. Tocmai caracterul acestei perioade de tranziţie, de tatonări
continue, de renunţare dureroasă la obiceiuri, tradiţii şi norme fixate şi cultivate decenii de-a rîndul, pus în lumină cu attta ascuţime de Lenin, i-a scăpat
cu totul criticului Duiliu Zamfirescu, care nu surprinde in operele lui Tolstoi
decit (I un caracter de statică socială» 1 , explicat de el tot prin conservatism,
«esenţă a naturii omeneşti z. Dar tn interpretarea creaţiei tolstoiene şi in
fixarea locului acestui scriitor genial ln scara valorilor literaturii universale
mai intervine în acest studiu şi criteriul rasei, însă nu în sensul acordat de
H. Taine factorului geografic şi specificului psihologic. In «conservatismul»
şi «statica socială reflectate chipurile de Tolstoi, în redarea specificului vieţii
ruse, D. Zamfirescu vede un impediment în înţelegerea operelor respective şi
« inferioritatea • lui Tolstoi faţă de Shakespeare, care, după părerea criticului
<1 nu e englez şi om al timpului său decît numai în punere in scenă », pe cind
<1 in caractere, englezul devine om, suspendat in timp iar nu în timpul său »,
(I Iată unde, în adevăr, conchide el -- geniul clar al latinităţii nu mai poate
pricepe pe cel slav• 3 • Duiliu Zamfirescu se orientează aici după criteriul
clasicist al tipizării atemporale şi II rupe pe Tolstoi de influenţa mediului social
şi naţional pentru a justifica despersonalizarea creatorului.
Consecvent celor enunţate referitor la estetica romanelor lui Tolstoi,
criticul formulează o altă idee retrogradă, şi anume, ideea imposibilităţii
penetrării culturilor. (« Poporul italian nu poate pricepe ritmul mazurcii
(sic I) căzăceşti cu toate tălmăcirile şi interpretaţiile cele mai meşteşugite » ) '·
Aportul pe care îl aduce orice popor la îmbogăţirea tezaurului culturii universale, specificul naţional reflectat in operele artiştilor fiecărei naţiuni este
respins şi desconsiderat, deoarece acest specific naţional «caracterizează
poporul în nota lui populară, şi nimic mai mult 11 • Aşadar, conform concepţiei
lui D. Zamfirescu, arta nu poate îndeplini funcţia de cunoaştere reciprocă şi
de apropiere a popoarelor. Dacă scriitorul, ln genere artistul, nu trebuie să
urmărească redarea specificului poporului său, pe care, chipurile, nu-l pot
înţelege celelalte popoare, el nu trebuie să reflecte - precizează criticul nici «timpul in care trăieşte artistul, fiindcă însuşirile <c timpului şi ale societăţii • sint tocmai de a îneca o personalitate in caracteristicile comune unei
epoci ... • e, !zolind tn mod arbitrar pe artist de epoca sa, acredittnd ideea
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imposibilităţii inţelegerii şi apropierii culturilor diferitelor popoare, Duiliu
Zamfirescu pledează pentru o artă atemporală, lipsită de nota naţională,
abstractă, artă care să cultive aşa numitele <c valori imuabile•, eterne. Iar
dacă ii entuziasmează romanele lui Tolstoi, aceasta se datoreşte altor cauze:

ln primul rlnd, fantezia creatoare a autorului romanelor <1 Război şi pace I)
Ana Karenina » <c iese din graniţele unei ţări şi devine universală, ca a lui
Shakespeare» 1 , realismul (sau cum li spune D. Zamfirescu, «verismul»)
adică <c exacta şi agera interpretare a realităţii vieţii 1)1 care nu are nimic
comun cu «verismul rahitic al decadenţilor» 2 , atracţiunea operelor tolstoiene,
ca o consecinţă directă a unei <c fantasii calde », considerată drept cea mai
indispensabilă calitate a scriitorului tn <c alcătuirea», ln sistematizarea materialului adunat din lumea externă. « Neltncezirea interesului• tn romanele lui
Tolstoi se datoreşte jocului logic al pasiunilor şi consecvenţei caracterelor
şi cc

zugrăvite.

Considerindu-se <c aristocrat prin simţire », D. Zamfirescu acordă o deosebită atenţie în studiul său « fineţei » personajelor tolstoiene, educaţiei lor
alese, se extaziază in faţa echilibrului sufletesc de factură clasică al unor eroi,
considerind pulsaţia intensă a vieţii interioare la alţii drept <c anomalii psihologice » cauzate de caracterul <c intensiv » şi nu <c cronic » al civilizaţiei societăţii
ruse. Căutarea neobosită de către Andrei Bolkonski sau Pierre Bezuhov a
unor soluţii acceptabile tn rezolvarea contradicţiilor flagrante ale vieţii sociale,
căutări in care s-au întruchipat frămintările lui Tolstoi, intrarea lui P. Bezuhov
în loja francmasonică, cvietismul propovăduit de Karataev şi împărtăşit o
vreme de acelaşi Bezuhov şi, în sfirşit, aderarea lui la programul organizaţiilor
revoluţionare, sint după părerea lui D. Zamfirescu rezultante fireşti ale religiei, conservatismului şi îndoielii, care li transformă pe cei mai buni eroi tolstoieni in cc victime ale vieţii ruseşti »3 •
D. Zamfirescu ignorează asprul rechizitoriu făcut de Tolstoi nobilimii
ruse prin relevarea degenerescenţei ei morale, a arivismului feroce, a înstrăinării
de popor şi de interesele lui în vremuri de restrişte, cit şi de pace, nu observă
absenţa totală a sentimentului patriotic (de altfel, ca şi T. Maiorescu, li consideră superfluu tn artă) la reprezentanţii vîrfurilor nobilimii, nici critica
necruţătoare la adresa funcţionărimii venale şi a cupidităţii capitaliştilor
(in «Ana Karenina »), nici conţinutul real al conflictului eroinei principale a
acestui roman cu societatea coruptă căreia îi aparţinuse Ana, societate al cărei
spectru hidos a împins-o sub roţile locomotivei. Notele criticei se par nesemnificative, distonante, elemente extraestetice şi incidentale, de aceea le trece
sub tăcere. Aici se manifestă cum nu se poate mai limpede poziţia lui de clasă,
deloc «impersonală» şi «abstractă»: in discursul de recepţie la Academie,
rostit in 16/29 mai 1909 şi intitulat «Poporanismul tn literatură&, el declarase
în faţa academicienilor de pe atunci: <c Fiecare dintre noi este proprietar,
comerciant, militar, profesor, deputat, senator, ministru •' şi condamnase
in bloc literatura poporanistă, iar poezia lui O. Goga <c Cosaşul• o considerase
«o vinovată provocare la luptă de clasă» 5 • ln acelaşi discurs, Zamfirescu işi
1
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Titu

preciza încă odată aristocratismul şi motivele apariţiei fugare a ţăranilor în
ciclul « Comăneştenilor » cit şi ale ignorării figurilor de ţărani creionate de
Tolstoi. El invoca scuza că <c cei mai mari critici şi cei mai mari creatori de
-0aractere omeneşti nu se ocupă de sufletele simple, pentru că acelea sînt ca
neantul, fără evenimente »1 • Este adevărat, Duiliu Zamfirescu admitea o
,excepţie pentru scriitorii ruşi, dar numai pentru că ţăranii lor <( sînt nişte
fiinţe atit de extravagante şi de complicate incit. . . formează o clasă aparte,
-0are n-are nimic comun cu ţăranul nostru » 2 • Zugrăvind cu predilecţie figuri
-de moşieri, ignorînd în romanele sale « sufletele simple », « fără evenimente »,
D. Zamfirescu nu acordă atenţie nici în studiul consacrat romanelor lui Tolstoi
analizei prezentării ţăranilor şi descrierii vieţii lor, deşi este nevoit să formuleze
ideea fundamentală pe care se axează « Război şi pace », şi anume că poporul
rus, ţărănimea iobagă a purtat şi a cîştigat războiul împotriva lui Napoleon.
Duiliu Zamfirescu îşi exprimă însă în numeroase pagini admiraţia pentru
peisajele măiestrit realizate de Tolstoi, analizează resorturile intime care au
-determinat cutare gest sau replică a eroilor tolstoieni, redă cu lux de amănunte
unele aspecte ale acţiunii romanului «Ana Karenina » şi face incursiuni în
viaţa afectivă a personajelor, adăugind ulterior - (în 1908) într-un alt articol,
:scris cu prilejul aniversării a 80 de ani de la naşterea lui Tolstoi şi publicat
de asemenea în Con11orbiri literare, nr. 8, - noi trăsături caracteristice pe
Ungă cele stabilite în studiul de care ne-am ocupat mai sus. El relevă aici în
mod deosebit realismul, sau cum îi spune Zamfirescu <c suflul vieţii » surprins
JJi redat măiestrit de Tolstoi; arta de a insera într-un roman <(lucrurile cele mai
grele. . . precum meditaţiunile filosofi ce sau scenele istorice ... » care la
acest scriitor « fac parte integrantă din contextura întregii lucrări » şi <( conlucrează la crearea celei mai intense iluzii a vieţii» 3 • Admiraţie deosebită ii
inspiră şi vastitatea compoziţiei, caracterul polifonic, pluriplan al romanelor
lui Tolstoi, căci prin intermediul acestui dificil procedeu, ce presupune o
extraordinară forţă de sinteză şi o inepuizabilă fantezie, se poate reda « cea
mai minunată oglindă a lumei, în care femei ... bărbaţi de pe toate treptele
sociale, de la împărat la proletar, sint aduşi în perspectiva iluzionară a
tabloului şi prezentaţi nouă ca fiinţe vii şi adevărate» "·
Studiul amplu consacrat creaţiei tolstoiene, - neterminat din multiple
motive explicate ulterior de D. Zamfirescu, - prin întreaga sa orientare, prin
tezele aplicate în analiza critico-literară, constituie o continuare a propagării
esteticii idealiste maioresciene într-o perioadă cind C. Dobrogeanu-Gherea
desfăşura larg, mai intii în paginile revistei socialiste «Contemporanul», apoi
în « Literatură şi ştiinţă », polemica cu « critica judecătorească », dogmatică.
Duiliu Zamfirescu s-a străduit să demonstreze că operele lui Tolstoi n-au,
tn fond, nici o legătură cu epoca în care a trăit scriitorul, iar caracterele omeneşti
create de el sînt suspendate în timp şi că tocmai ln aceasta, ln atemporalitate,
rezidă valoarea lor, implicit şi a întregii creaţii tolstoiene ln literatura univer·
sală. Duiliu Zamfirescu a încercat să arate că operele lui Tolstoi pot servi
drept material ilustrativ pentru teoria « artei pure », că arta lui ridică pe cititori
« într-o atmosferă senină de impersonalitate ».
1
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Eşafodajul argumentării lui putea fi insă uşor zdruncinat prin includerea
in analiză şi a altor opere tolstoiene, de aceea el evită prudent, in articolul
comemorativ scris in 1908, «scrierile tlrzielnice », nu analizează bunăoară
« teribilele infamii & din « lnvierea » sau « Puterea întunericului », ci vorbeşte
despre ele doar «in liniamente mari », care, evident, nu angajează la nimic,
nu implică expunerea clară a atitudinii criticului faţă de aceste opere. Se ştie
că tocmai « Invierea • şi <c Puterea întunericului » constituie chintesenţa realismului critic tolstoian, fiind un corespondent artistic al publicisticii scriitorului
rus, şi tn primul rlnd al articolului <c Nu pot să tac », cele mai revelatoare
şi substanţiale opere sub aspectul reflectării epocii premergătoare primei
revoluţii burghezo-democratice ruse.

*

La un interval relativ scurt după apariţia studiului din 1892, Duiliu
Zamfirescu a primit riposta cuvenită în articolul «Artiştii cetăţeni », semnat
de C. Dobrogeanu-Gherea ln revista <c Literatură şi ştiinţă» (1894).
Criticul susţinea şi exemplifica aici, pe un vast material oferit de literatura universală din ultimii 150 de ani, o teză esenţială a esteticii sale materialiste, enunţată anterior încă tn studiul « Personalitatea ln artă », şi anume
că arta «este productul mijlocului natural şi mai ales social, poartă pecetea
timpului ln care s-a alcătuit, a societăţii ln care s-a produs » 1. Pe lingă problema
determinismului social al artei, ln articolul «Artiştii cetăţeni » Gherea demonstra tendenţiozitatea ei şi caracterul obligatoriu al influenţei operelor literare
asupra dezvoltării societăţii, relevlnd mesajul ideologic, adesea revoluţionar,
al creaţiei artiştilor geniali. Este adevărat că tn acest articol C. DobrogeanuGherea nu se ocupă exclusiv şi nu analizează detaliat operele lui Tolstoi,
urmărind cu totul alt scop, dar le include ln argumentarea sa pentru a ilustra
interdependenţa dialectică existentă intre societate şi suprastructură, respectiv
literatura beletristică. Pentru prima dată ln critica rominească C. DobrogeanuGherea scoate ln evidenţă problematica socială, legătura indisolubilă a
romanelor lui Tolstoi cu epoca în care au fost create, exprimarea unor înalte
idealuri sociale. Atragerea atenţiei opiniei publice din ţara noastră asupra literaturii ruse, de la Puşkin la Tolstoi, sub acest aspect, este cu atlt mai importantă
cu dt criticul « Contemporanului » se bucura de un deosebit prestigiu ln
rîndurile generaţiei tinere şi articolul său avea să contribuie la propagarea
literaturii ruse tocmai ln perioada cînd Titu Maiorescu, întemeietorul criticii
academice, idealiste, dăduse dovadă de dezinteres şi o totală lipsă de comprehensiune faţ,ă de romanul rus, deşi cititorii şi mai ales scriitorii vremii cunoşteau
şi doreau să cunoască mai bine literatura rusă, care lşi cucerise recunoaşterea
pe plan mondial.
<• Scriitorii geniali ... - spune C. Dobrogeanu-Gherea în „Artiştii cetă
ţeni" - rare in adevăr au exprimat epoca lor ... au fost nu numai mari artişti,
dar şi mari cetăţeni, au stat în adevăr la înălţimea ideală a epocii lor & 2 •
Explicaţia pe care o dă Gherea geniului este ln fond biologistă, la ·modă tn
secolul al XI X-lea. Geniul, după părerea lui, este o fire mai sensibilă declt ceilalţi
oameni, de aceea percepe mai viu<( toate dezacordurile vieţii, toate relele, toate
mizeriile, şi cu cit le simte mai cu tărie, cu atita lucrează mai cu tărie
1
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in contra lor» 1 • Fiind de o constituţie hipersensibilă, geniul, in mod firesc,
este sortit să sufere mult în orinduirea bazată pe clase antagonice şi, în consecinţă, să fie « intrucitva un revoltat înăscut • 2 • Dar Gherea nu se limitează
doar la explicaţia biologistă a geniului, nu se opreşte la proclamarea, după
Schopenhauer, a inevitabilităţii suferinţei lui, ci ii ridică pe scriitorul genial
•la înălţimea ideală a epocei •, adică ii atribuie capacitatea de a înţelege
şi exprima ideile cele mai înaintate ale contemporaneităţii, căci, ln cazul
dat, epitetul «ideală • înseamnă, cu certitudine, « de idei », înălţime ideologică.
Preocupîndu-se în mod obligatoriu de viaţa socială, al cărei produs sînt,
scriitorii mari nu pot să o reflecte obiectivist, nu pot înregistra imparţial faptele,
deoarece sînt participanţi activi la desfăşurarea evenimentelor epocii contemporane şi, implicit, obligaţi să ia atitudine, « să pronunţe sentinţa », după
cum cerea Cernîşevsk.i. Evitarea obiectivismului neangajant şi imprimarea
unei tendinţe clare oricărei opere este determinată şi de faptul că « scriitorii
geniali, ca artişti şi cetăţeni, sint un imbold puternic al propăşirei şi transformărei sociale, că sînt un puternic factor evoluţionar şi chiar revoluţionar » 3 • Aici s-a manifestat exagerarea rolului intelectualităţii, eroare
specifică lui Gherea, preluată de la narodnicii ruşi.
Concepţia lui C. Dobrogeanu-Gherea asupra geniului depăşeşte aşadar
teoria pur biologistă sau cea schopenhaueriană mistico-idealistă, care încununa geniul cu nimbul martirajului, considerîndu-1 iremediabil detaşat de
real şi cotidian (de« egoism•, cum ar fi spus T. Maiorescu), în sferele impersonalităţii senine. Concepţia lui se apropie de explicarea materialist-dialectică a rolului personalităţii în istorie, dar trădează şi reminiscenţe vădite
ale teoriei narodnice. Gherea recunoaşte semnificaţia socială a operelor
scriitorului genial, însă genialitatea ca atare o consideră drept consecinţă
exclusivă a structurii organice singulare şi nu un produs al poporului şi al
unei epoci determinate, care ajută in cel mai înalt grad societăţii la rezolvarea problemelor stringente ale dezvoltării ei. După părerea lui. Gherea,
nu întotdeauna şi în mod obligatoriu geniul trebuie să fie dotat cu facultatea de a înţelege ideile pe care le anunţă şi consecinţele lor practice pentru
societate, (idee preluată de fapt de la V. G. Bielinski) ci dispune doar de
o intuiţie a lor, le exprimă adesea inconştient, şi în acest caz nu întreză
reşte scopul final şi posibilităţile înfăptuirii lui. Cu toate acestea « geniu
trebuie urmat, căci are presimţirile unei lumi ce va fi». Citatele de mai jos
sînt, credem, concludente în acest sens: «• • • Din nenorocire, nu toate aceste
genii puternice îşi dau seamă, nu toate pricep menirea lor, nu toţi văd clar
ţărmurile către care-şi întind mîinile cu durere şi cu speranţă » ', t Dar chiar
cînd rătăcesc pe căi greşite, şi atunci încă îşi îndeplinesc chemarea, mai
greşit, mai slab, mai confunz dar totuşi o îndeplinesc » 6 • Dacă ar fi să
raportăm ultima afirmaţie la Tolstoi, aparent Gherea ar avea dreptate
în ceea ce priveşte greşelile, confuziile şi «îndeplinirea chemării •, nu însă
şi sub aspectul prefigurării unei lumi viitoare, « unde domneşte iubirea,
pacea, armonia şi dreptatea» 8 • In lumea pe care o propovăduia apostolul
1
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Tolstoi va fi domnind •iubirea 11 1 dar« pacea, armonia şi dreptatea » nu puteau
nicicum să fie întronate. Tolstoi şi-a îndeplinit chemarea, făctnd abstracţie
de amestecul <c de socialism utopic cu misticismul religios 11 - remarcat de
criticul romtn, - lnsă numai ln sensul ridicării literaturii la treapta superioară
a realismului critic, al demascării necruţătoare a tarelor societăţii burghezomoşiereşti ruse, cit şi in pătrunderea şi descrierea dialecticii sufletului omenesc. ln ceea ce priveşte tnsă « pămtntul făgăduinţei, acolo unde e lumina,.
unde e frumosul, unde e adevărul, unde e dreptatea socială • 1 se ştie ce a
dat creaţia lui Tolstoi.
Meritul incontestabil al lui Gherea constă in faptul că a consemnat~
tn articolul Arti.ştii cetăţeni, caracterul protestatar al romanelor tolstoiene,
ocolit, după cum am arătat mai sus, de Duiliu Zamfirescu ln studiul său, că
a relevat atitudinea civică a scriitorilor, că •şi-a sporit capitalul », după cum
spunea V. I. Lenin, ln lupta pentru demonstrarea obligativităţii tendinţei
ln artă, fie ea creată chiar şi de un reprezentant al <1 acelor clase care se simt
bine in statu quo • 2 şi că s-a servit de opera tolstoiană ln propagarea ideilorsocialismului tn ţara noastră. « Aparţintnd celei mai înalte aristocraţiuni
- spune el - Tolstoi duce război contra acestei aristocraţii şi in general
contra claselor neproducătoare ale societăţii. Exploatarea claselor muncitoare
e, după Tolstoi, păcatul originar care corupe prin lene şi lux clasele superioare
şi tlmpeşte şi ucide prin mizerie şi muncă exagerată clasele muncitoare• 3 •
Deşi ln această perioadă Gherea lncepe să devieze de la poziţiile sale din
epoca << Contemporanului » (de exemplu in «Anarhismul şi socialismul », 1892)
ceea ce ii va duce ulterior la o atitudine de revizuire a marxismului şi la
acceptarea « căii legale • de luptă, la peticirea vechiului aparat de stat prin
reformism, ln critica literară totuşi ideile lui au fost progresiste şi au jucat
un rol hotărltor ln dezvoltarea criticii literare ştiinţifice în ţara noastră.
Studiul amplu al lui Duiliu Zamfirescu, publicat ln <c Convorbiri literare "•
1892, şi articolul lui C. Dobrogeanu-Gherea Artiştii cetăţeni, diametral opuse
sub aspectul înţelegerii creaţiei tolstoiene şi al unghiurilor de interpretare
a ei ca urmare a poziţiilor de clasă ale autorilor, au lăsat o amprentă vizibilă
in materialele critice apărute ulterior ln presa romlnească de-a lungul a două
decenii. Cu mici şi neînsemnate excepţii ele au constituit jaloane de orientare
în aprecierea operelor lui Tolstoi pentru taberele adverse şi in permanentă
luptă.

Interesul pentru personalitatea lui L. Tolstoi s-a menţinut mereu viu
la inceputul veacului nostru şi s-a intensificat tn mod deosebit pe măsură ce
se apropia comemorarea celor optzeci de ani de la naşterea scriitorului.
Excomunicarea lui Tolstoi din rtndurile credincioşilor ortodocşi (1901),
care a făcut atîta vilvă ln Rusia şi in lumea intreagă, a avut un ecou larg
şi in presa rominească. Nu vom semnala însă aici decit un aspect: « Luceafărul ·~
care apărea atunci la Budapesta, anunţa sub un titlu senzaţional că « cel mai
mare seriilor rus in viaţă» se va stabili definitiv ln Romtnia. Se preciza chiar
şi ziua sosirii la noi - 28 septembrie - şi locul unde işi va avea reşedinţa:
« Iarna o va petrece în Bucureşti, iar vara ln romanticul sat din apropierea
1

2
3

lbid.
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Sinaiei, Poiana Ţapului, unde i se
Această ştire senzaţională n-a fost,

va clădi o simplă, dar comodă vilă » i.
probabil decît o pură născocire a croni-

carului anonim.
Evenimentele politice din imperiul răsăritean pătrund tot mai frecvent
în paginile ziarelor şi revistelor noastre. Acest lucru era firesc, deoarece
centrul mişcării revoluţionare s-a strămutat ln Rusia şi privirile tuturor militanţilor progresişti din Europa, speranţele revoluţionarilor de pretutindeni
se îndreptau spre muncitorimea rusă, care sub conducerea PMSDR, ln frunte
cu V. I. Lenin, pregătea răsturnarea autocraţiei, lichidarea reminiscenţelor
semifeudale ln relaţiile de producţie şi ln general ln viaţa socială şi crearea unei
noi societăţi. Crucişătorul « Potemkin », cu flamura roşie pe catarg, ancorase
în rada portului Constanţa. Marinarii răsculaţi, primiţi cu căldură tovărăşească
de muncitorimea romînă asuprită şi exploatată, au găsit azil temporar ln ţara
noastră, cu toată împotrivirea şi prigoana autorităţilor. Flăcările revoluţiei
din 1905 fascinau privirile şi minţile. Nu numai ziarele muncitoreşti cotidiene
sau săptămînale, dar pină şi revistele lunare, (de exemplu, nou apăruta« Viaţa
romînească », deşi grupa pe reprezentanţii de frunte ai poporanismului),
ii informează cu regularitate pe cititori asupra desfăşurării revoluţiei, dezbaterilor din Dumă, represaliilor singeroase din partea ţarismului. Se comenta
pe larg şi se protesta împotriva introducerii stării de asediu în numeroase
gubernii şi a pedepsei cu moartea, a cruzimilor la care se dedau apărătorii
zeloşi ai autocraţiei în înăbuşirea: valului revoluţionar. Solidaritatea cu răscu
laţii ruşi s-a manifestat aproape în toată presa progresistă rominească.
lntr-o asemenea atmosferă, curînd după izbucnirea răscoalelor ţărăneşti
de la noi, înecate în slnge]e a 11 OOO de oameni, critica literară revine la operele
lui Tolstoi şi mesajul lor.
Revista « Floarea darurilor » publică un articol al lui Nicolae Iorga,
în care se relevă faptul că în Tolstoi « nu numai Rusia, dar lumea întreagă au
lncă pe unul din cei mai mai mari oameni ai timpului de faţă ... » 2 , insă
criticul li dă această înaltă apreciere nu atit pentru semnificaţia socială a
operelor literare, cit pentru «sufletul său de credinţă şi bunătate ». Sensul
acestor cuvinte este precizat apoi în articol şi dezvăluie poziţia singulară,
dar profund eronată a criticului. Iorga nu urmăreşte in cadrul articolului său
problemele fundamentale ale epicei tolstoiene, nu încearcă să stabilească
măcar sumar coordonatele ei majore, ci lşi axează articolul pe ideea că nu
se poate vorbi de un declin al facultăţilor creatoate ale lui Tolstoi, că
misticismu] şi predica de esenţă creştină (pe care Lenin, cum ştim, Ic atribuia
<c moşierului scrintit intru Hristos») n-ar diminua cttuşi de puţin valoarea
operelor lui.
Recunoscindu-i putereâ • de evocaţie fără pereche » a unei lumi şi epoci
întregi cu toate curentele de idei, cu « toate patimile timpului I), Iorga nu se
opreşte la ele, ci le expediază într-o singură frază. El se ridică împotriva criticilor progresişti care, după părerea lui, au rostit o « superficială şi lesnicioasă
ostndă: decădere, slăbire a însuşirilor productive, misticism, manie religioasă ! ».
Justificarea atitudinii sale, argumentele invocate nu fac decît să dezvăluie
acceptarea misticismului şi fanatismului tolstoian, pe care Iorga îl numeşte
« simplicitate evanghelică », in stare « să înalţe mai mult deeît mindria ».
1
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•Luceafărul t, 1902 nr. 6, p. 96.
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Filozofia lui Tolstoi cu toate implicaţiile ei sociale şi politice este acceptată
în bloc de Iorga. Toate acestea îl duc la concluzia bizară şi, evident, greşită
că Tolstoi a cucerit lumea datorită propagării simplicităţii şi nevinovăţiei
creştinismului şi nu genialelor sale opere realist-critice.
Dacă Duiliu Zamfirescu a eludat în studiul său critica acerbă la adresa
societăţii capitalisto-feudale din romanele lui Tolstoi, de asemenea şi concepţiile lui filozofice, Iorga se ocupă, dimpotrivă, numai de acestea din urmă,
fără a înţelege însă caracterul lor dăunător şi fără a ţine seama de alte aspecte
ale activităţii scriitorului pe tărim obştesc, din ultima perioadă a vieţii.
Consecvent în eroarea comisă, Iorga schiţează portretul profetului Tolstoi,
nu lipsit de pitoresc, în consonanţă cu concepţia lui asupra scriitorului: « ..• e
acuma un frumos ţeran, cu barba lungă, sălbatecă, cu plete ca de egumen,
cu faţa arsă de soare din care se desface pătrunzătoarea întrebare a neliniş
titorilor ochi de leu» 1 • Criticul respinge posibilitatea şi utilitatea stabilirii
contradicţiilor în variata activitate literară şi filozofică a lui Tolstoi, văzînd
în ea « unitatea I) deplină, « simplicitate evanghelică » şi nici o « complicaţie
de teorii şi visări religioase în părerile sale despre om&. Ideolog al semănătoris
mului, al literaturii idilizante, Iorga trece sub tăcere revolta mocnită a ţăranimii
zugrăvită în romanele tolstoiene (•lupta prin negarea luptei•, cum spunea
V. Vorovski în 1910) şi îmbrăţişează nonviolenţa, admite pacea iluzorie
care chipurile domneşte între exploatatori şi exploataţi substituie problematica
socială cu probleme etice. Părerile lui Iorga il-au găsit nici un adept. In orice
caz, în numeroasele studii din anul jubiliar 1908, scrise la un interval de ctteva
luni de articolul din « Floarea darurilor •, cit şi in recenziile şi însemnările
din anii următori nu se pot identifica reminiscenţe din lectura acestui articol,
ci doar clteva aluzii reprobative la <c stilistica crohmolită a superbelor «autorităţi de clopotniţă » şi la « gîngăvirea nearticulată a profeţilor ... 1)1 care
nu vor putea înăbuşi glasul raţiunii 2 • Caracterul eronat al poziţiei lui Iorga
a fost evident şi, în consecinţă, inacceptabil, poate şi din alte considerente,
chiar şi pentru criticii cu orientări retrograde.
Comemorarea a 80 de ani de la naşterea lui Tolstoi a prilejuit, după cum
remarca V. I. Lenin, tentative ale diferitelor clase sociale şi partide politice de a-şi însuşi moştenirea literară a scriitorului şi de a o utiliza în
scopurile lor înguste şi meschine, hipertrofiind semnificaţia unor aspecte ale ei
şi ignorîndu-le pe celelalte. Articolele apărute în presa romJnească cu această
ocazie confirmă încă o dată justeţea tezei leniniste. Aproape toate revistele importante ale vremii au publicat articole şi conferinţe comemorative.
«Viaţa rominească » publică în numărul 9 studiul c Contele L. N. Tolstoi•
semnat de C. Şărcăleanu (C. Stere), în «Convorbiri literare •, nr. 8, apar articolele « Părerile lui Tolstoi despre artă• de Soveja (S. Mehedinţi) şi «Leon
Tolstoi • de Duiliu Zamfirescu. « Luceafărul • publică ln nr. 24 o conferinţă
a lui Oct. C. Tăslăuanu, intitulată «Tolstoi », « Răvaşul », nr. 19-20, o compilaţie a lui N. Cîrstea etc.
Ideile enunţate ln aceste materiale critice sînt contradictorii. O parte din
ele slnt prea puţin originale şi se limitează la reducerea şi amplificarea unor
afirmaţii ale lui Duiliu Zamfirescu din studiul apărut ln 1892 (articolul lui
1
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Soveja), altele, folosind lucrări ruseşti traduse in limba germană, îmbogăţesc
sub aspectul biografic cunoştinţele cititorilor romini despre Tolstoi şi relevă
unele aspecte caracteristice ale creaţiei lui (Tăslăuanu), iar studiul lui C. Şărcă
leanu conţine multe elemente noi, inspirate parţial de lucrările ideologului
narodnicismului rus N. C. Mihailovski, de articolele lui V. Korolenko şi ale unui
alt critic rus, teoretician al literaturii decadente, Leon Şestov.
Corinepţia lui Soveja despre estetica tolstoiană este desllnată, contradictorie şi total lipsită de originalitate. Necunoscind declt fragmentar clteva
mărturii ale scriitorului despre artă, şi mai puţin despre literatură, necercetindu-i corespondenţa in care sînt risipite aprecieri despre numeroşi scriitori
contemporani ruşi şi străini, Soveja încearcă să formuleze unele principii, însă
nu reuşeşte să fie convingător şi lunecă permanent spre secundar şi nesemnificativ. EI expune citeva consideraţii despre tehnica romanului lui Tolstoi,
încearcă să detecteze notele biografice (de exemplu ln «Cazacii•), identificîndu-1 pe scriitor cu personajul central al acestei povestiri, Dimitri Olenin,
subliniază existenţa unor elemente « pesimiste » in operele «tlrzielnice », pe
care le explică prin « sdruncinările societăţii contemporane, fără seamăn
de bogate in crime publice-revoluţionare 11 1 • Caracterul reacţionar al poziţiei
sale de clasă se relevă pregnant în special atunci cînd vorbeşte despre evenimentele revoluţionare din << Rusia tragică a nihilismului »2 • In tratarea altor probleme transpare influenţa lui Duiliu Zamfirescu. Astfel, Soveja reia aserţiu
nile lui Zamfirescu referitoare la « pictura primitivilor », - deşi aici remarcă
just că abia datorită lui Tolstoi «ţăranii intră de-a binele in literatură», pe cind
aceia ai lui Balzac, Dickens sau Elliot slnt «aproape nişte burghezi», - la
« aristocratismul » eroilor tolstoieni şi «nobila discreţiune » şi fineţe a scriitorului preocupat continuu de evitarea<< grozăviilor vieţii »,cu scopul de a nu jigni
gusturile « aristocraţiei de talent » şi ca opera literară să rămlnă «izvor de
veşnică armonie pentru cei capabili de emoţiune estetică» 3 •
Aportul lui Soveja la elucidarea problemelor viziunii artistice tolstoiene
este aşadar minim. Afară de observaţia valabilă referitoare la zugrăvirea
figurii ţăranului autentic, de relevarea faptului că sfera de reflectare a vieţii
ln literatură a fost mult mai extinsă datorită romanelor lui Tolstoi, idee reluată
tot din studiul mai vechi al lui Duiliu Zamfirescu şi expusă mult prea simplist,
criticul scoate in evidenţă superioritatea incomparabilă, sub aspectul tematicii,
şi valoarea artistică a creaţiei tolstoiene ln comparaţie cu literatura decadentă
occidentală. In ceea ce priveşte insă conţinutul de idei şi caracterul protestatar
împotriva strimbei orinduiri sociale, Soveja dă dovadă in articolul său de
opacitate şi reacţionarism.
Un modest ~ ... prinos de admiraţie ... » pentru «... cea mai mare,
cea mai interesantă şi cea mai originală figură a veacului al XI X-lea» ii aduce
Oct. C. Tăslăuanu, in conferinţa ţinută în cadrul « Asociaţiunii » şi publicată ln nr. 24 din 1908 al •Luceafărului» (Sibiu). Trebuie să menţionăm că
această revistă nu s-a limitat doar la publicarea conferinţei redactorului său
principal, ci a dat tn acelaşi număr jubiliar şi o recenzie la povestirea « Stăpin
şi slugă •, ln traducerea fraţilor Şaraga din Iaşi - recenzie in care se remarcă
îndeosebi dragostea şi înţelegerea lui Tolstoi în zugrăvirea ţărănimii - , şi
1
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o

informaţie

despre

răsptndirea

tolstoismului şi a comunităţilor care au adoptat

această învăţătură tn Rusia şi America. lntr-un număr anterior (nr. 7) Al.

Ciura propunea introducerea tn Romtnia a reformei calendarului bisericesc
după modelul lui Tolstoi, tn scopul culturalizării ţărănimii, şi anume: Tolstoi,
spunea Al. Ciura, preconizează eliminarea din calendar a numelor de sfinţi
mai puţin cunoscuţi şi introducerea datelor privitoare la istoria culturală
sau politică a ţării, acordarea unei atenţii sporite folclorului, «înlocuindu-se
maximele şi sfaturile stereotipe cu proverbe şi zicători din gura poporului » 1.
Al. Ciura invoca tn sprijinul utilităţii acestei reforme faptul că ea va da
posibilitatea de a contribui mai substanţial la educarea culturală a poporului.
Deşi tn conferinţa sa şi Tăslăuanu reia ctteva teze ale lui Zamfirescu, el
nu rămtne la simpla lor enunţare, ci le dezvoltă. Aşa procedează de exemplu
cu problema elementelor autobiografice. D. Zamfirescu şi Soveja s-au mărginit
la semnalarea lor, pe ctnd Tăslăuanu prin «caracterul personal», autobiografic
al multiplelor scene de viaţă şi stări psihologice descrise tn speţă tn « Copilăria»,
explică «taina puterii lor de sugestiune şi realismul lor sănătos» 3 • De altfel,
Tăslăuanu precizează că cele mai esenţiale laturi, sau « feţe • cum zice criticul,
ale talentului lui Tolstoi stnt: « puterea de a observa lumea externă şi puterea
de analiză sufletească ... & 8 • ln sondajul vieţii psihice Tăslăuanu ti recunoaşte
scriitorului o « pătrundere de chimist &. Acestea vor fi cele două criterii pe baza
cărora criticul va analiza şi alte opere: « Cazacii », cc Război şi pace », cc Ana
Karenina ». Spre deosebire de criticii estetizanţi, Tăslăuanu relevă orientarea
generală a creaţiei tolstoiene, mesajul ei social. cc Tolstoi - spunea el - se
ridică împotriva tntregei ordine sociale şi împotriva tntregei civilizaţii omeneşti, pe care o numeşte: minciună. Ce inseamnă progresul nostru cultural,
ctnd tn vremea telegrafelor, telefoanelor, motoarelor etc., nouăzeci şi nouă
la sută din omenire trăieşte ln sclăvie şi mii de oameni se prăpădesc prin
fabrici? »"· Dar el oscilează în acceptarea acestei concluzii finale, exprimă
anumite rezerve. Comparlndu-1 pe Tolstoi cu un torent vijelios care «străbate
cruciş şi curmeziş ln toate părţile, se umflă de furtunile norilor din suflet,
se revarsă cu zgomot peste lumea întreagă, surplnd, răscolind adinc şi distrugtnd bunuri atlt de scumpe oamenilor », Tăslăuanu afirmă timorat că acest
torent, « chiar şi atunci clnd lşi găseşte o alvie statornică, adeseori lnspăimlntă
lumea cu vuete de minie revoluţionară» 11 •
Conferinţa lui Tăslăuanu, scrisă lntr-o limbă plastică, dă numeroase
amănunte biografice, apăstnd pe anecdotic, expune sumar principiile pedagogice ale şcolii de la Iasnaia-Poliana, remarcă <c talentul puternic de a zugrăzi
natura » şi pentru prima dată ln presa noastră aminteşte că Tolstoi a fost
tn Romlnia, ln 1854, li urmăreşte itinerarul plnă ln Bulgaria, apoi prin oraşele
moldovene, la reîntoarcere, şi îşi exprimă regretul că prea puţine impresii
din ţ.ara noastră au fost consemnate de scriitor ln corespondenţă şi jurnal.
ln genere, informaţiile lui Tăslăuanu despre literatura rusă slnt mai largi,
deşi aceasta nu-l scuteşte de unele confuzii. Bibliografia citată la sflrşitul
conferinţei cuprinde un studiu al lui P. I. Biriukov despre biografia lui Tolstoi,
tradus in limba germană (completat şi reeditat la Moscova tn 1923), o lucrare
1
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a criticului narodnic S. A. Vengherov, «Trăsăturile fundamentale ale istoriei
noii literaturi ruse », apărută in 1899 in traducere la Berlin, şi lucrarea lui
E. M. de Vogi.ie, <c Le Roman russe »reeditată în 1906.
Un loc aparte printre materialele comemorative îl ocupă studiul lui
C. Şărcăleanu (pseudonimul lui Constantin Stere) atit prin orientarea sa
polemică, cit şi prin surprinderea unor contradicţii ale operelor lui Tolstoi
şi analiza lor mai la obiect. Şărcăleanu urmărea presa rusească, îndeosebi
cea narodnică-liberală, cunoştea şi lucrările altor critici ruşi contemporani
şi datoritii acestui fapt pătrunde mai adlnc în creaţia tolstoiană. Totodatii
poziţia sa constituie o continuare a ideilor lui Dobrogeanu-Gherea despre
romancierul rus. Dar studiul lui Şărcăleanu are obiective mai largi. El analizează conţinutul operelor principale, caracterizează eroii, face incursiuni
in filozofia istoriei cuprinsă în « Război şi pace », expune interesante consideraţii în legătură cu stilul lui Tolstoi şi traducerea operelor lui, abordează
şi alte numeroase probleme de primă importanţă.
Şărcăleanu cercetează în citeva pagini concepţiile artistice ale scriitorului,
ii citează printre campionii « cei mai hotărîţi şi intransigenţi ai tendenţionis
mului în artă » 1 şi polemizează cu criticii estetizanţi, gindindu-se cu « plăcere
maliţioasă ... la tămiia ce au ars in slava lui (a lui Tolstoi, A. G.) preoţii şi
psalţii templului « artei pure ... • 2 • De altfel trebuie să subliniem că întregul
său articol este o amplă şi argumentată pledoarie a tendenţionismului ln
literatură.

Din multiplele probleme abordate de Şărcăleanu nu ne vom opri declt
la cîteva, mai importante după părerea noastră, una din ele fiind pusă pentru
prima dată în critica romlnească.
Şărcăleanu observă că •jubileul lui Tolstoi s-a transformat într-o manifestaţiune politică, şi Rusia de ieri şi Rusia de mîine a ţinut să dea una din
luptele lor pătimaşe în jurul numelui pustnicului de la Iasnaia Poliana » 8 ,
dind astfel o apreciere justă a situaţiei din critica rusă in preajma jubileului
lui Tolstoi. EI stabileşte cauzele care i-au determinat pe reprezentanţii « Rusiei
de ieri », pe apărătorii ţarismului şi ai burghezo-moşierimii, pe de o parte,
iar pe de alta ai « Rusiei de mline 1>, ai muncitorimii şi intelectualităţii progresiste, să şi-l revendice pe Tolstoi, şi astfel pătrunde mai adinc în labirintul ideilor
scriitorului.
Pentru propagarea « evangheliei adevărate 1> şi a creştinismului <c curat »
al bisericii primitive, «elementele de ordine » nu-l pot considera duşman pe
Tolstoi, deşi este îndreptăţită neincrederea lor. Scriitorul propovăduieşte
• nelmpotrivirea »şi-i atacă « cu multă violenţă ... pe revoluţionari »3 • (Citează
apelul «Către revoluţionari 1>). Şi cu toate acestea, «progresiştii şi revoluţio
narii îl slăvesc pe Tolstoi ... 1> 0 . Deoarece, precizează Şărcăleanu, «nici un
nihilist, nici cel mai feroce anarhist, un Max Stirner, un Bakunin sau Kropotkin,
in negaţiunea lor, nu merg pină la consecinţele la care c!esea - în numele
creştinismului I - ajunge aristocratul şi visătorul blajin din Iasnaia Poliana.
Toate temeliile vieţii noastre morale şi sociale - statul, biserica, familia,
1
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proprietatea - toate ideile curente de patriotism, de moralitate, de onoare, de
filosofia şi ştiinţa oficială, arta noastră dominantă, - toate sint
zguduite sub loviturile nemiloase ale analizei sale ».
« Ruplnd fără cruţare vălul convenţiunilor şi prejudecăţilor egoiste în
dosul cărora vegetează conşWnţa adormită a vieţii „noastre civilizate",
atlt de mult urttă de el, dezgolind toată putrejunea, toată nedreptatea, toată
imoralitatea şi făţărnicia acestei vieţi, - Tolstoi ne aruncă acel strigăt de indignare şi durere: Aşa nu se poate, nu se poate, nu se poate trăi I» 1 • Şărcăleanu
conchide că toată critica distructivă a scriitorului <( serveşte numai operei
revoluţionare ... impune revoluţiunea, ca o cerinţă, ca un imperativ categoric
al raţiunii şi al conştiinţei morale» 9• Cu toate că Tolstoi predică decenii de-a
rlndul nonviolenţa, paseismul sau <(rezistenţa pasivă», opera sa contribuie
•în măsură uriaşă la îngrămădirea acelor forţe a căror exploziune ameninţă
să dărtme în curlnd vechiul edificiu al Sfintei Rusii, pravoslavnice, ţariste
şi feudale 1> 3 • Programul« pozitiv» al scriitorului este respins, pe bună dreptate,
fiindcă «răspunsurile variate şi contrazicătoare nu ne pot lumina în această
privinţă ... » '·
Cunosclnd limba rusă, Şărcăleanu confruntă traducerile franceze cu originalul şi îşi exprimă dezaprobarea pentru felul in care se stilizează romanele
lui Tolstoi, căci el nu face parte din acea categorie de scriitori care «s-au urcat
pe Parnas numai fiindcă scriu înaintea oglinzii, ,,cizelind" cu trudă de ocnaş
„perioade frumoase", cari nu numai cintă, dar şi dansează, se înşiră şi se împletesc într-o iscusită horbotă sonoră» 6 • Simplitatea limbii contribuie la amplificarea forţei de sugestie, deoarece nu distrage atenţia lectorului, nu-l constrlnge să urmărească <( cum scrie autorul ~. ci-1 concentrează asupra conţi
nutului. Personalitatea artistului nu se interpune intre cititor şi scena de viaţă
zugrăvită. Scriitorul narează cu absolută obiectivitate, incit pină şi digresiunile ştiinţifice şi filozofice slnt intim legate de tematica operei şi par absolut
fireşti. Manevrarea materialului epic este insesizabilă, dind o puternică
impresie a realului. Prin această simplitate, sau ((lipsă de stil» cum spune
Şărcăleanu, Tolstoi demonstrează că <( ... talentul nu constă în . . . coreografie stilistică, ci ln puterea de sugestiune a ideilor şi imaginilor» 8 • Naturaleţea naraţiunii, absenţa oricărei artificiozităţi este denumită deci de critic
(( lipsă de stil >>.
Pentru a ne convinge că acesta a fost sensul expresiei, nu prea fericit
alese de Şărcăleanu, este suficient să parcurgem în paginile « Vieţii romlneşti »,
lncepind cu anul 1910, suita de însemnări ale lui Garabet !brăileanu pe marginea romanelor lui Tolstoi, in care se reia aserţiunea lui Şărcăleanu. c Viaţa
romlnească » vădeşte o preocupare permanentă pentru autorul « Anei Kareninu
lnserlnd, in perioada următoare, numeroase recenzii despre lucrările consacrate vreunui aspect al creaţiei tolstoiene ln presa străină, clt şi traducerilor
operelor lui tn limba romtnă.
lnsemnările lui Garabet !brăileanu nu slnt doar simple •note de lector».
Ele conţin observaţii subtile ale unui spirit profund analitic, care căuta continuu
JUBtiţie,
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releve problematica nouă şi mai cu seamă specificul artistic al fiecărui scriitor
prezentat. Totodată, şi în aceste însemnări sumare, lbrăileanu fundamentează
cu ajutorul unor noi argumente teza că fenomenul artistic este o reflectare
specifică a realităţii, literatura fiind o oglindă a vieţii, iar romanul - genul
cel mai potrivit pentru redarea complexităţii ei inimaginabile. Operele lui
Tolstoi ii ofereau din abundenţă material concret pentru demonstrarea categoriei fundamentale a esteticii sale şi pentru combaterea aserţiunilor idealiste,
prin care se încerca negarea influenţei mediului şi a epocii asupra viziunii
artistului.
In Tolstoi, susţine lbrăileanu, a vorbit însuşi poporul rus cu toate aspiraţiile şi contradicţiile lui. Creaţia lui este o oglindă a societăţii ruseşti « care
încă îşi caută calea şi limanul» 1 • Stăpinit de viziunea vieţii reale «geniul
colosal » al acestui « prinţ al romancierilor» învinge propriile-i teorii, tolstoismul. Ultimele lui lucrări, « Sonata Kreutzer » şi <c Invierea » arată cu prisosinţă că ele nu s-au impus şi nu rezistă la încercările vremii datorită ideilor
de reformă socială pe baza creştinismului primitiv, ci datorită realismului
lor puternic. « Viziunea vieţii reale » a anihilat profeţiile paseiste. Ea s-a repercutat în primul rtnd in subiectele alese şi tratarea lor, în evitarea situaţiilor
excepţionale şi descrierea veridică a aspectelor din <c viaţa cotidiană, banalii.,
dar attt de tragică ... » 2 • Operele tolstoiene, va remarca mai tlrziu criticul,
frapează prin densitatea faptelor narate, densitate care «e măsura cantităţii
de viaţă transpusă în roman »a.
Susţinlnd, de pe poziţii materialiste, indestructibila legătură a artistului
cu mediul şi epoca contemporană, Garabet lbrăileanu observă just că sfera
de cunoaştere a realităţii în creaţia lui Tolstoi este limitată din cauza apartenenţei scriitorului la clasa nobililor şi de aceea, în mod firesc, el n-a putut
zugrăvi decît viaţa moşierilor şi a ţărănimii. Senior fiind, Tolstoi a ignorat
problemele vieţii orăşeneşti, muncitorimea şi revendicările ei. Tot aici trebuie
căutată, după părerea criticului, şi explicaţia parţială a filozofiei sociale
tolstoiene.
ln anul următor, tn 1911, lbrăileanu publică în «Viaţa romlnească»,
nr. 4, articolul Ana Karenina din care reţinem îndeosebi caracterizarea generală
a romanului: <c Fără îndoială că nici un roman din literatura universală nu întruneşte atit de multe şi variate calităţi ca Ana Karenin. Observaţia profundă,
delicateţea analizei, colosala putere de evocare a vieţii, adincimea concepţiei
asupra lumii, atitudinea înalt omenească faţă cu subiectul, interesul captivant
datorit complicaţiilor sufleteşti şi nu « intrigai », naturalul şi spontaneitatea
expunerii, măreţia construcţiei, - iată atitea calităţi care fac din romanul
lui Tolstoi capodopera genului »4 •
Insemnările criticului ieşean se deosebesc printr-o apreciere elogioasă
a creaţiei tolstoiene, determinată de profunzimea reflectării veridice a vieţii
sociale contemporane, de redarea fără reticenţe a contradicţiilor ei acute
in pragul revoluţiei burghezo-democratice (ţărăneşti - cum a definit-o
să

GARABET IBRĂILEA:\U, Tolstoi, in •Viaţa romînească 1910, nr. 11, p. 292.
lbid„ p. 294.
3 G.\RABET IBRĂILEX\T:', Creaţie şi analiză, în «Viaţa romînească *· 1926,
nr. 2-3, p. 248.
4 GARABET IBRAILEA:\U, Pagini alese, voi. I, E.S.P.L.A„ 195?, p. 232.
1
2
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V. I. Lenin), de zugrăvirea obiectivă a unei puternice forţe revoluţionare a
Rusiei de atunci, a ţărănimii.
Concepţiile democratice ale lui Garabet !brăileanu i-au permis formularea unor judecăţi de valoare bazate pe criterii net opuse celor utilizate
de către Duiliu Zamfirescu, Nicolae Iorga sau S. Mehedinţi, judecăţi care
parţial sint acceptabile şi astăzi.
O încercare de a-l apropia pe Tolstoi de cea mai înaintată învăţătură
a vremii vădeşte recenzia din 1911, nr. 1, la studiul «Tolstoi şi socialismul•,
semnat de Roman Streltzow în « Sozialistische Monashefte ». Recenzentul
relevă in special punctele comune ale creaţiei tolstoiene cu socialismul şi
nu ceea ce o deosebeşte: Tolstoi este contra repartiţiei nedrepte a bunurilor
tn societatea capitalistă; împotriva statului ca putere organizată a claselor
dominante, şi pentru o viaţă în comun, bazată pe solidaritatea oamenilor.
Se subliniază totuşi că « întreg socialismul modern » Tolstoi nu-l înţelege
şi-l condamnă «dintr-o uimitoare necunoştinţă•·
ln paginile <c Vieţii romineşti • se mai publică o sumară recenzie la traducerea povestirii <c Cazacii• (ln 1913, nr. 2) şi o cronică la « lnvierea •, dramatizată de Bataille şi jucată pe scena teatrului din Iaşi (1915, nr. 10-12).
In genere, cronicarul anonim condamnă dramatizările « mai ales cînd romanul
e scris de Tolstoi •, deşi unele scene ale spectacolului au redat « ceva din suflul
genial al scriitorului », şi anume: în atmosfera de poezie patriarhală şi rustică
din prima parte a cărţii, tn satira socială acidă din scena deliberării curţii cu
juri şi în descrierea altor aspecte negative din viaţa Rusiei ţariste.
*

*

Cercetarea studiilor, articolelor şi recenziilor publicate în revistele noastre
din 1892 pînă în perioada primului război mondial ne îndreptăţeşte, aşadar
să conchidem că în critica rominească a existat o permanentă preocupare
pentru creaţia şi <( învăţătura » tolstoiană şi că, dat fiind caracterul contradictoriu al operelor lui Tolstoi, taberele adverse din critica noastră au căutat
să le utilizeze în mod frecvent pentru susţinerea şi fundamentarea teoriilor
lor estetice sau intereselor politice. Infruntarea aceasta a constituit de fapt
un aspect al luptei ideologico-politice intre militanţii progresişti, legaţi de
mişcarea muncitorească, şi reprezentanţii claselor dominante, încadraţi
într-un fel sau altul tn junimismul reacţionar. Studierea evoluţiei acestei lupte
pe temeiul oferit de materialele criticii literare confirmă lncă o dată justeţea
tezelor leniniste referitoare la interpretarea ştiinţifică a istoriei literare.
Duiliu Zamfirescu şi S. Mehedinţi, adepţi ai junimismului şi ai esteticii
maioresciene, au escamotat cu tenacitate înaltul mesaj social al creaţiei tolstoiene, indreptind atenţia cititorilor spre aspecte secundare, minore sau, în
primul rind, spre nonviolenţa propovăduită de romancierul rus, in cel mai
bun caz recunoscîndu-i realismul puternic, sondajul profund în lumea interioară a personajelor şi măiestria în descrierea naturii, dar eludînd conştient
problematica socială şi elementele revoluţionare, « teribilele infamii » cum le
numea aristocratul Zamfirescu. O poziţie singulară a ocupat N. Iorga,
admirator zelos al « simplicităţii evanghelice » propovăduite o vreme
de scriitor. Diametral opusă a fost însă atitudinea întemeietorilor criticii
noastre ştiinţifice, a lui C. Dobrogeanu-Gherea şi Garabet !brăileanu, de
asemeni şi a publiciştilor C. Stere şi Oct. Tăslăuanu. In lucrările lor, attt
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ln cele consacrate nemijlocit literaturii clasice ruse, cit şi ln cele care abordau
problemele literaturii noastre naţionale sau ale traducerilor din literatura
universală, C. Dobrogeanu-Gherea şi G. !brăileanu au recurs adesea la operele
clasicilor ruşi lutnd numeroase exemple pentru ilustrarea obligativităţii
tendinţei în artă, a conexiunii dialectice intre artist, mediu şi opera artistică,
a tezei că scriitorii mari au avut întotdeauna o atitudine civică fermă şi concepţii progresiste şi că tocmai datorită acestui fapt operele lor s-au bucurat
de popularitate, au contribuit substanţial la trezirea sentimentului patriotic
şi la formarea conştiinţei cetăţeneşti, la demascarea tarelor societăţii bazate
pe clase antagonice, fiind astfel deosebit de utile în opera de dezvoltare a
societăţii. Unii critici, în primul rînd C. Stere şi G. !brăileanu, au sesizat
parţial, cu ajutorul criticii ruse progresiste, contradicţiile creaţiei tolstoiene,
dar nu au putut explica ştiinţific cauzele lor, deoarece nu au fost înarmaţi
cu concepţia marxist-leninistă asupra dezvoltării societăţii. C. Stere a ancorat
ulterior in politicianism liberal, iar Garabet !brăileanu, « spiritus rector•
al celei mai progresiste şi valoroase reviste literare romlneşti de la începuturile
veacului nostru, in perioada cind scrie articolele mai sus amintite despre
Tolstoi, deşi renunţase la criteriul luptei de clasă aplicat în critica literară
la începutul carierei sale, cind colabora la revistele muncitoreşti « Munca •,
« Rominia viitoare • şi « Evenimentul literar ~. totuşi, răminînd pe poziţii
democratice, ln numeroasele însemnări pe marginea operelor lui Tolstoi,
pe lingă o subtilă analiză a eroilor şi a compoziţiei romanelor, formulează
aprecieri valoroase, apropiate de interpretarea leninistă a creaţiei tolstoiene
şi a semnificaţiei ei. (Avem în vedere mai ales consideraţiile referitoare la
preponderenţa viziunii realiste faţă de profeţiile paseiste).
Expunlndu-şi părerile despre situaţia social-politică din Rusia, reflectată
în operele scriitorului, criticii progresişti atrăgeau concomitent atenţia asupra
stărilor de lucruri din ţara noastră şi ilustrau astfel, prin exemplul unor opere
geniale, necesitatea orientării realist-critice a literaturii romine, semnificaţia socială a mesajului ideologico-politic al operelor de artă, relevau funcţia
lor cognitivă şi educativă. După cum am arătat mai sus, C. DobrogeanuGherea, analizind creaţia tolstoiană, propaga ideile socialismului, iar alţi critici
se sprijineau frecvent pe operele marelui scriitor în lupta indirjită pe care
o duceau împotriva esteticii idealiste şi pentru demascarea plăgilor sociale
din Rominia burghezo-moşierească.
Aşadar, decenii de-a rindul Tolstoi a fost pentru criticii democraţi romini
un aliat constant in strădania lor de a contribui eficient la crearea unei literaturi realiste valoroase, cu un înalt mesaj social.
JIEB TOJICT01:t B PYMhIHCK011 KPl1THKE
(1890-1917)
( PeJ10Me)

B ceeTe yi<a3amdl: B. 11. JleHHHa o TOM, 'ITO eoKpyr Teopqecrea JI. H. ToJIcroro pa3eepttyJl3Cb ocrpaH 6opb6a Mem,zzy p33JIHllHhIMH B ngeil:HOM OTHOIIIeHHH
JiarepHMH, 3BTOp COUOCT3BJIHeT MHeHHJI PYMhIHCKHX UHC3TeJieil: H KpHTHKOB KaK
Jl:YHJIHY 33M<Pnpea<y, K. J:J:o6po,lPl<atty-repH, OKT. K. T3CJI3yatty, H. 1lopra,
K. CTepe (llhpK3.romy), C. Mere,mmu;H (Coee>Ka), rapa6eT H6p3HIDIHY H .l(p.
onpe,[(eJUIJI HX 3CTeTHqecKHe B3rJIH,[(hl K3K OTpIDKeHHe HX KJI3CCOBhlX 003HUHH.
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.UyHJIHY 3aM<PHpecKY H C. Mere,D.HHI..Uf, COTPYWIHKH >«yHHMCKoro >«ypua.na
Convorbiri literare• («JlHTeparypub1e 6eceMI») n npnBep>1<eHIU>I ~ea.JIHCTH
'llecKou 3CTCTHKH, nponoBe;:cyeMoi1 B nOCJie,D.Hne AeCHTHJICTIIH XIX BeKa Tnry
MaiiopecK}', crpeMHJIHC& o6oi1TH COl..UfaJibHYJO TeMaTHKY rnopttecrBa Toncroro,
CMJll"llHTh ero npoTeCT, uanpaBJUIJI BHHMaHHe 'IHTaTeJieH Ha IlCHXOJIOrHttecKHA
au8JIH3, ua apncroKpaTH'IHOCT& repoeB. B ocuoBy aHa.JIH3a TBOp'llCCTBa JI. H. Toncroro .Uywmy 3aM<PnpeCI<y noJIO>l<IUI l<pHTepHH «KOHCepB8TH3Ma» H«COl..UfaJibHOii
CTaTHJ<H », ero «BHeBpeMeHHbiii xapaKTep », YTBep>1<AW1, 'ITO Tom.1<0 nonCTHHe
BCJIHKlrlf "YAO>l<HHK cnoco6eu nowi11n. 'IHTaTeJieH AO ypoBHJl«'IHCTOro qyBCTBa».
IlpOTHB CTOpOHHHKOB Teop1m «HCJ<YCCTBa AJIH HCK}'CCTBa» peWHTeJibHO
BbICTynHJIH KpHTIU<H, CBJl38HHble c pa6otJHM ABH>KeHHCM B HaIIJeH crpaHe,
K. .Uo6poA>Katty-rep.R H rapa6eT H6p3HJIRHY, KOTOpbie 6opoJIHCb 38 ~eiiHOCTb
HCK}'CCTBa. IlpaBWU.H)'JO, B OCHOBHOM, noa~nro 38HJl11 u K. CTepe, J<OTOpbIH,
XOTJI Il03>1<e H BnaJI B 6yp>«yaauoe nOJIHTHKBHCTBO, 6y.1zy1111 3HaKOM c pycCKoii:
uapo,D.HHtteCJ<Oit KpHTHJ<OH, CMOr npOHHKHYTb rny6>1<e B npo6JICM8THJ<Y npOH3BeAeHHii Toncroro u noKaaa.n, 'ITO reuHam.HbIH pycCKIDî: rmcaTCJib naxoAWICR RB
cropoue peBOJllOl..UfOHHblX CIUi BCCM uau6oJiee QCHHblM B CBOCM TBOp'ICCTBe.
Ocu0Bonono>1<HHJ<H pyMb1Hc1<oil uay'lHou 1<pnTHKH K . .Uo6poA>KaHy-rep.R H
rapa6eT 116p3HJI.RHY ncnom.aOBaJIH TBOptteCTBO Toncroro KaK o6p83Cl.l rpa>KAaHCKOro AOJira IIHC8TeJIR, KaK npHMep WtaJieKTH'ICCl<OA B3aHMOCBJI3H "YAO>KHHJ<a,
cp~ n xyAo>KCCTBeHHoro nponaBeAeHHH. OHH YJ<838JIH fiYT&, no 1<0Top0My
AOJDl<eH HATH HCTHHHbIH IIHCaTem.-pea.JIHCT. OwioBpCMCHHO oHH OTMCTHJDI PRA
npOTHBope'IHH B TBOptteCTBe Toncroro, He cyMeB, OWfaJ<O, uay'IHO o60CHOB8Tb
npHttHHbI nx B03HHKHOBCHJUI, KaK 3TO BnOCJICACTBHH CAeJiaJI B. H. JleHHH.
IlpoH3BCACHHR TOJicroro HBHJDIC& QeHHbIM MaTepHaJIOM AJIH pyMblHCKo.H
nporpeccunuoA 1<pHTHl<H B ee AJIHTCllLHOH 6op&6e npOTHB ~eaJIHCTH'leCJ<Oit
3CTeTHJ<H H aannmaro~ero 6yp>«ya3Ho-noMe~H'll&ero crpoJI.
<c

LEON TOLSTOI ET LA CRITI QUE LITTERAIRE ROUMAINE

(1890-1917)
RESUME

Cet article prend pour point de depart la these leniniste que la creation
litteraire de L. M. Tolstoi a ete le centre d'une violente lutte menee entre divers
factions dont Ies ideologies s'affrontaient. L'auteur confronte Ies opinions des
ecrivains et critiques litteraires roumains Duiliu Zamfirescu, C. DobrogeanuGherea, Oct. C. Tăslăuanu, N. Iorga, C. Stere (Şărcăleanu), S. Mehedinţi
(Soveja), Garahet !brăileanu etc. dont ii delimite Ies conceptions esthetiques
comme etant le reflet de leurs positions de classe.
Duiliu Zamfirescu et S. Mehedinţi, collaborateurs de la revue «junimiste »
<c Convorbiri literare » et adeptes de l'esthetique idealiste soutenue dans Ies
dernieres decades du XIX-e siecle par Titu Maiorescu, se sont efforces d'elucider Ies problemes sociaux de la creation de Tolstoi et d'attenuer son orientation protestataire, en dirigeant l'attention du lecteur vers l'analyse psychologique faite de main de maltre et vers le caractere aristocratique de ses
heros. A la base de son analyse de la creation de Tolstoi, Duiliu Zamfirescu
a pose le criterium du « conservatisme » et de la « statique sociale •, son
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atemporalite », affirmant que seul un grand artiste de cette taille peut faire
penetrer ses lecteurs dans la « sphere impersonnelle de l'emotion pure ».
C. Dobrogeanu-Gherea et Garabet !brăileanu prirent position contre
Ies adeptes de la theorie de « l'art pour l'art ». L'attitude ferme de ces critiques
attaches au mouvement ouvrier de notre pays milite en faveur du caractere
obligatoire de la tendance dans l'art. De meme, C. Stere adopta lui aussi en
general une position juste, bien que, ulterieurement, il se laissa glisser dans
le politicianisme hourgeois, mais sa connaissance de la critique « narodniste »
russe lui permit de penetrer assez profondement au creur des problemes de
l'reuvre le Tolstoi et de demontrer que le genial ecrivain russe etait du cote
des forces revolutionnaires par tout ce que sa creation litteraire renferme de
meilleur.
Les fondateurs de la critique litteraire roumaine scientifique, C. Dobrogeanu-Gherea et Garabet !brăileanu, ont mis Tolstoi a profit pour demontrer
l'ohligation des ecrivains de manifester une attitude civique et la necessite
de la connexion dialectique de !'artiste, du milieu et de l'reuvre d'art. Ils
ont indique la voie sur laquelle doivent s'engager Ies vrais ecrivains realistes.
En meme temps, ils ont saisi certaines contradictions de la creation de
Tolstoi, mais ils n'ont pu en expliquer scientifiquement Ies causes, ce que
V. I. Lenine devait faire un peu plus tard.
Les ouvrages de Tolstoi ont offert un materiei inestimable aux critiques
roumains progressistes dans leur longue lutte avec l'esthetique idealiste et
le regime pourri des hourgeois et des latifondiaires.
<c
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OPERA LUI LEON KRUCZKOWSKI DUPl AL DOILEA RlZBOI MONDIAL
STAN VELEA

Izbucnirea ultimului război mondial intrerupe ascensiunea creatoare a
lui Leon Kruczkoweki 1, aşternînd o tăcere apăsătoare ln activitatea acestui
vajnic luptător pentru o Polonie nouă. Luat prizonier ln septembrie 1939,
petrece anii întunecoşi ai ocupaţiei hitleriste în lagărul prizonierilor de război
de la Jena, ln Germania, de unde ee întoarce abia ln 1945, după eliberarea
Poloniei de armatele sovietice şi polone. Suferinţele indurate timp de cinoi
ani în atmosfera de « beetiarium • a lagărului german, nu i-au clătinat hotl.rîrea de a lupta pentru înfăptuirea ţelurilor clasei muncitoare. Dimpotrivl,
tntore în patrie lşi va oferi cu generozitate talentul imperativelor sociale,
alăturlndu-ee poporului care făureşte o viaţă nouă ln Polonia populară,
călăuzit de P.M. U.P., în ale cărui rinduri ee încadrează in 1945. Tot ln acest
an este alee deputat în Consiliul naţional, iar ln 1947 deputat în Seim. Intre
1945 şi 1948 îndeplineşte funcţia de ministru adjunct al culturii şi artei.
Cu toată această intensă activitate pe tărimul obştesc, Kruczkoweki
nu lncetează eă scrie, oglindind ln plan literar încleştarea înverşunată dintre
forţele biruitoare ale noului şi rămăşiţele vechii orînduiri. Ridicarea unei
Polonii noi din ruinele lncă fumeglnde ale războiului, vindecarea rănilor
lncă proaspete din conştiinţa oamenilor, au necesitat eforturi supraomeneşti
din partea poporului polon, cu atlt mai mult cu cit această uriaşă muncă
se desfăşoară pe planuri multiple, ln condiţiile unei ascuţite lupte de clasă.
Resturile aşa zisei « Armate Naţionale &, ilegale, care ln timpul războiului
ajutase fascismul german ln acţiunea de exterminare a celor mai buni reprezentanţi din mişcarea de rezistenţă, încercau şi acum, animate de speranţa
deşartă a lntoarcerii vremurilor trecute, eă lmpiedice prin mijloace teroriste
şi acte de sabotaj înfăptuirea Poloniei socialiste. ln acţiunea lor antipopulară
se străduiau eă atragă de partea lor tineretul neexperimentat, inocullndu-i
preceptele ideologiei fasciste. Străduinţele lor s-au izbit, însă de o perseverentă
muncă de educare în spirit nou, constructiv, iniţiată de conducerea noului
stat în rîndul tineretului. Lupta aceasta strineă, avlnd un mobil social atlt
de important, de el depinzlnd viitorul ţării, atinge o intensitate deosebită in
I cr. Articolul Acti"italea literară a lui Leon Kruczkowski intre cele
mondiale, • Romanoslavica •, voi. VI, p. 189-208.

două războaie
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anii 1946-1947, în timpul referendumului. Leon Kruczkowski considerînd
« Theater als moralische Anstalt », după postulatul lui Fr. Schiller, are meritul
de a fi printre primii care au sesizat importanţa şi actualitatea arzătoare
a temei, dezbătind acest conflict cu adînci rădăcini sociale în prima operă
dramatică scrisă după război: RePanşa (Odwety, 1947). Acţiunea piesei se
petrece într-un orăşel de provincie, în primăvara anului 1946, unde mai
bîntuie izolat bande ale <(Armatei Naţionale». Conflictul dramei se identifică
in lupta forţelor democratice, care se străduiesc să scoată tineretul de sub
influenţa nefastă a fascismului. Izbucnind cu putere în interiorul familiei
Okulicz, conflictul capătă treptat semnificaţii sociale, implicind şi forţe din
afară. Colonelul Okulicz, fost comandant al unui detaşament din « Armata
Naţională », este un duşman făţiş al noilor stări de lucruri. Dispreţuieşte
umanismul superior al vieţii socialiste şi întreţine legături cu elemente reacţionare, pregătind acte teroriste. Pe J ulek, fiul soţiei sale, II educă în acest
sens, inoculindu-i treptat otrava « principiilor » sale, pentru a fi <c demn de
numele ce-l poartă ». Personajul este în multe privinţe asemănător lui Grigore
Dragomirescu din Citadela sfănmată de H. Lovinescu. Pozînd în continuator
al <( virtuţilor romane » şi al « vechilor poloni », Okulicz vrea să-i formeze lui
Julek un «caracter bărbătesc.•, supunîndu-1 conştient la cele mai mari primejdii şi făcîndu-şi din aceasta un merit. Cu o cruzime calculată, li indreaptă,
ln numele organizaţiei diversioniste din care face parte, să-l ucidă pe comunistul Jagmin, adevăratul tată al lui Julek. Okulicz întruneşte trăsăturile
tipice ale duşmanului de clasă, care, neputtndu-se adapta noilor concepţii,
degenerează moral tn criminal de rlnd, acţionlnd, ln furia lui neputincioasă,
după deviza fanatică: « Totul sau nimic •· Este personajul cel mai izbutit.
Capcana « educaţiei • sale se îndreaptă şi asupra fiicei lui, Matylda. Zadarnic
însă. Timpul petrecut într-un lagăr de concentrare a învăţat-o să preţuiască
viaţa, să-i iubească pulsaţia tumultuoasă, înlesnindu-i însuşirea unei etici
superioare, care o îndreaptă spre oamenii ce muncesc. De aceea « argumentele »
lui Okulicz nu reuşesc s-o convingă. Dimpotrivă. Inţeleglnd non-sensul luptei
lui, Matylda încearcă să-l facă să renunţe la ura lui inumană, bolnăvicioasă,
faţă de tot ce e nou. Străduinţele ei sînt prea slabe faţă de cerbicia lui Okulicz.
Adevărata confruntare dintre cele două poziţii se săvirşeşte indirect prin
J ulek. Printr-o percepţie fină, autorul descoperă fondul sufletesc entuziast
al adolescenţei, setea ei de ideal moral. Şi Julek, care împărtăşeşte tocă ideile
pernicioase ale lui Okulicz, şi Matylda, animată de sentimentele opuse, simt
nevoia unei credinţe pentru care să lupte, căreia să i se dăruiască tn întregime.
Cel care se străduieşte să-l recîştige moral pe Julek este directorul şcolii,
J agmin, ln care Kruczkowski intenţionase să realizeze tipul comunistului
luptător. Unele laturi sînt într-adevăr bine conturate, însă ca personaj literar,
faţă de Okulicz, Jagmin este mult mai palid. Luptind mai întii în Spania,
apoi în mişcarea de rezistenţă din Franţa, J agmin este un comunist încercat.
După eliberare, intorcîndu-se in ţară, a cerut să fie trimis să funcţioneze ca
pedagog lntr-un oraş de provincie. li place să modeleze conştiinţele tineretului.
In tot ce face el transpune un umanism profund, se interesează îndeaproape
de tot ce se intimplă în jur. Matylda, care lucrează la aceeaşi şcoală, îl caracterizează foarte bine: « ( ... ) Jagmin nu face deloc impresia unui birocrat.
Are în el o anume curiozitate simpatică faţă de oameni şi problemele lor,
faţă de tot ce-I înconjoară•>. Iubeşte poporul, antrenat in marşul constructiv
şi luptă pentru înfăptuirea socialismului. De aceea, in conversaţia pe care
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o va avea cu Julek, atentatul acestuia neizbutind, se va strădui să pătrundă
tn sufletul lui, să-i găsească cu intuiţia pedagogului punctele nevralgice şi să-i
dovedească netemeinicia falselor principii pentru care luptă. Dramatismul
şi asemănarea conflictului amintesc de piesa Luciei Demetrius Cumpăna
(1949). Duelul este desigur inegal. De o parte, experienţa şi raţiunea unui
om trecut prin şcoala vieţii, de altă parte, exaltarea oarbă faţă de poza veşnic
căutată a lui Okulicz. Chiar dacă criza produsă in conştiinţa lui Julek de
cuvintele lui Jagmin se consumă in afara scenei, prin finalul antrenant al
piesei, autorul demonstrează victoria forţelor noului, reflecttnd veridic dezvoltarea socială. Profilul moral al comunistului J agmin este umbrit lnsă de
unele slăbiciuni nepotrivite. Deşi mereu activ, este prezentă in comportarea
lui o anume aplecare spre interiorizarea reflexivă, generată de o pasivitate
de esenţă fatalistă. In unele momente dramatice manifestă o ezitare in acţiune,
care prejudiciază clarităţii conflictului. In prima formă a piesei - cea din
1947 - deşi recunoştea ln Okulicz un duşman învederat, ii lasă să scape 1•
In varianta a doua, Kruczkowski a îndreptat acest neajuns. Pe de altă parte,
din cauza relaţiilor care-l leagă pe J agmin de familia Okulicz, conflictul socialpolitic se subţiază simţitor, apărtnd estompat, pe primul plan irnpunindu-se
conflictul familial, ceea ce scade din valoarea piesei.
Personaje necesare pentru a nuanţa coloritul fundalului social, soţii
Lemariski, la care locuieşte familia Okulicz, refugiată din Varşovia, întrunesc
psihologia oscilantă a micului burghez, cu urechea aplecată zvonurilor şi
gtndul aţintit spre trecut. Printr-un dialog cu ascuţişuri satirice, bine stăpinit,
autorul reliefează egoismul şi falsa adaptare la noile condiţii de viaţă a acestor
cameleoni sociali, care ajung fără să ezite plnă la trădare pentru a-şi pune
pielea la adăpost.
Cu toate slăbiciunile pomenite, Re"anşa se remarcă prin dramatismul
intens al situaţiilor şi ascuţimea conflictelor, prin arta de a construi dialogul
.şi originalitatea temei.
«Operele lui Kruczkowski - opina Z. Jakubowski - sint fără îndoială
scrieri de cea mai mare valoare, care militează şi inspiră respectul şi dragostea
faţă de lupta pentru libertatea şi demnitatea umană, dispreţul faţă de nedreptate » 111 • Această nobilă pasiune ideologică a dat naştere in 1949 la cea de a
doua operă scenică, Nemlii (Niemcy), care li conferă autorului aprecierea
de cel mai mare dramaturg contemporan din Polonia 3 . Creaţie de înaltă
ţinută artistică, piesa a trecut peste hotare numele autorului'· Apărută tn
ajunul constituirii Republicii Democrate Germane, drama a jucat un rol
deosebit de important tn fomarea unei noi atitudini etice faţă de poporul
german. Ţelurile sociale comune ale clasei muncitoare din Polonia şi Germania
au constituit fundamentul pe care s-au dezvoltat legăturile de prietenie şi
consideraţia reciprocă intre cele două popoare. Cu toate experienţele triste
încercate de naţiunile cotropite tn timpul războiului, « Nemţii sint oameni »
(acesta era titlul iniţial) este leit-motivul operei. lntr-un discurs rostit la
1 Cf. A. PIOTROVSKAIA, Postfaţa la L.
KRUCZKOWSKI, HJ6paHHoe, Moscova, 1955.
1 ZYGMUNT JAKUBOWSKI, La litterature polonaise contemporaine, ed.~ Polonia t,
Varşovia, 1955, p. 35.
1 lbid., Cf. şi ZYGMUNT GREN, Dramat i przypomnienia, • Zycie literackie •, Cracovia, nr. 43 (23 octombrie), an. V (1955), p. 1-2.
' Piesa a fost prezentată pe scenele mai multor capitole europene: Varşovia, Praga,
Sofia, Berlin, Roma, Londra, Paris, Viena, Helsinki, Tokio, Bruxelles, Bratislava ş.a.
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cu ocazia discutării piesei, Kruczkowski sublinia concepţia ideologică,
clar şi lapidar exprimată tn primul titlu, care a determinat geneza
« ( ... ) de mult timp, cu mult înainte de 1939, era clar şi evident
mine că strmele ghimpate ale adevăratului front de luptă pentru
evoluţia lumii tn etapa actuală, nu delimitează strict geografic popoarele
Intre ele ( ... ) şi că, ln Germania, ele se aflau şi se află lncă şi astăzi intre
democraţie şi fascism sau neofascism, Intre pace şi război. 1n Polonia noi
trebuie - ca şi voi în Germania - să desăvtrşim o muncă uriaşă pentru
educaţia naţiunii. De cinci ani forţele progresului în ţara noastră efectuează
o muncă extrem de dificilă şi laborioasă nu numai pentru a transforma formele
orinduirii, economiei şi societăţii, ci şi pentru a transforma modul de glodire
al maselor largi populare. Istoria şi vechile raporturi sociale au acumulat
în conştiinţa şi, in particular, în substratul emoţional, atitea reziduri, şocuri,
aprehensiuni şi false judecăţi, incit se poate vorbi deschis de necesitatea unei
zguduiri intelectuale în spiritul unui internaţionalism sincer, bazat pe un
adevărat patriotism popular, eliberat de isteria şovină. Şi această schimbare
este in curs de a se realiza, clasa muncitoare şi intelectualii progresişti fiind
principalii ei promotori. Tocmai datorită acestui proces, acestei evoluţii
istorice s-a născut piesa mea Nemţii, deoarece chestiunea atitudinii noastre
faţă de germani este, în societatea noastră, unul din criteriile gindirii şi sentimentelor noastre colective. Familia Sonnenbruch nu e numai o piesă de teatru,
mai mult sau mai puţin bună, ci totodată, conform concepţiei şi intenţiilor
mele, un act politic şi moral, o încercare din partea Poloniei de a trece peste
fumul dens şi lipicios al amintirilor privind realităţile ocupaţiei hitleriste» 1 •
Pentru a ilustra această idee, Kruczkowski prezintă în Nemţii conflictul
moral existent în interiorul unei familii de intelectuali din Germania in timpul
războiului. Piesa cuprinde o problematică diversă, aproape fiecare personaj
întrupînd un tip social, cu trăsături psihologice şi concepţii bine definite.
Aceasta dă posibilitatea acţiunii să se desfăşoare pe mai multe registre,
vădind bogăţia conflictelor. In acest sens şi apariţiile epizodice, abundente
cu osebire în primul act, prilejuiesc autorului mici studii psihologice, creionate
cu îndemînare, printr-o aspră economie verbală, dialogurile fiind scurte,
însă permiţînd, cu mijloace scenice reduse, exteriorizarea unui bogat fond
sufletesc. Este cazul unor personaje ca Jurys, Marika, Doamna Soerensen,
Fanchette, Schultz etc., care alcătuiesc ambianţa umană în care acţionează

Berlin,
attt de
operei:
pentru

protagoniştii.
Figura centrală,

în jurul căreia gravitează întreaga acţiune, de la care
pornesc toate fibrele structurii compoziţionale ale dramei, este profesorul
Sonnenbruch, tip care reprezintă o bună parte a intelectualităţii germane din
timpul războiului. Avînd un fond moral cinstit şi pornind de la principiul
că « omul reprezintă valoarea cea mai înaltă », el nu poate fi de acord cu
atrocităţile săvirşite de compatrioţii săi în ţinuturile cucerite. Anxietăţile
şi căutările personajului nu converg însă spre acţiune, îşi pierd treptat din
intensitate datorită singularizării sale voite. Refuză contactul cu savanţii
străini, cu care înainte de război întreţinea relaţii ştiinţifice, deoarece «i-ar
fi ruşine să-i privească în ochi ». Este un « german cinstit», care nu vrea să
aibă nimic comun cu ceea ce Berta, soţia lui, care impărătăşeşte ideile fasciste,
numeşte « soarta poporului german 11>. Preocuparea de căpetenie a profesorului
1

Vezi Z. JAKL;BOWSKI, op. cit., p. 33.
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Sonnenbruch este de a-şi păstra totdeauna « miinile curate ». Incapabil de o
împotrivire activă, pentru a nu se molipsi de "' nebunia fascistă », «care va
duce pe nemţi la pierzanie •, se îndepărtează treptat de viaţă, consacrîndu-se
exclusiv ştiinţei: "'Eu slujesc ştiinţei. Numai şi exclusiv ştiinţei. Vreau să-i
slujesc cit mai bine. Cum mă pricep. Restul nu mă interesează». Este convins
că datoria oamenilor de ştiinţă se reduce la « ( ... ) a păstra cele mai înalte
bunuri spirituale ale lumii ( ... ) tn timpul anilor de tulburări şi lupte, faţă
de inundaţiile de noroi şi sînge, barbarie şi nebunie. De a le reda, de a le transmite poporului nostru, ctnd va cădea statul îngrozitor al lui Hitler. Da, de a
păstra aceste comori pentru alte timpuri mai bune I » Intorclnd spatele vieţii,
se claustrează treptat, din egoism, tn lumea-i lăuntrică, crezîndu-se astfel la
adăpost de zguduirile morale, inerente din cauza conflictului intre fondul
uman al personajului şi împrejurările exterioare, pe care, dacă ar veni în
contact cu ele, ar trebui să le respingă activ. Izolarea lui stirneşte reacţiuni
diferite la membrii familiei. Berta şi Willi, fiul lui, ofiţer al Gestapo-ului, ii
dispreţuiesc, crezîndu-1 laş şi nepatriot. Ruth insă, fiica, tinără pianistă,
este entuziasmată de liniştea aparentă a tatălui ei, pe care-l numeşte «olimpian ». Evaziunea profesorului Sonnenbruch din realităţile imediate, există
numai tn modul lui de gîndire, deoarece cercetările intreprinse tn domeniul
biologiei servesc în fapt armatei hitleriste, care le utilizează în scopuri inumane.
Printr-o viaţă scenică bogată tn situaţii dramatice, printr-un dialog mai lung
în actul II şi III, care nu merge însă pînă la diluare, Kruczkowski realizează
.in profesorul Sonnenbruch un personaj cu o psihologie complexă, în care
se întrepătrund elemente contradictorii, care vor duce în final la izbucnirea
conflictului de conştiinţă. Eroul este într-atît de bine construit, viaţa lui
sufletească este atit de bogată în nuanţe, exprimlnd un adevăr atit de convingător, incit după reprezentarea Nemţilor, tn R.D.G., artistul care a interpretat
rolul lui Sonnenbruch a exclamat: « Am jucat pe scenă, ca şi cînd aş fi fost
eu însumi».
Pentru a produce crahul filosofiei individualiste, autorul introduce un
element de intrigă, ce precipită desfăşurarea epizoadelor, impunînd eroilor
o comportare definitorie. lntr-un moment important pentru familia Sonnenbruch, cind se pregătea sărbătorirea a 30 de ani de muncă ştiinţifică a profesorului, apare fostul asistent al acestuia, Peters, evadat dintr-un lagăr
din apropiere de Gottingen. Kruczkowski crează lui Peters - deşi apariţia
lui nu stăruie prea mult in cadrul acţiunii - trăsăturile caracteristice luptă
torului antifascist. Ca om cinstit, el se simte izolat in Germania înşelată de
« genialitatea o lui Hitler, dar, in loc să se complacă în singurătatea sa, precum
intelectualul Sonnenbruch, Peters luptă cu hotărire împotriva celor care au
creat atmosfera de întuneric moral şi suspiciune care apasă asupra germanului
onest. Ciocnirea intens dramatică dintre Sonnenbruch şi Peters are loc la
sfirşitul actului III, provocînd criza în conştiinţa profesorului. Argumentele
peremptorii, sprijinite pe suportul imperativelor realităţii, nu pot fi combătute
de eşafodajul fragil al împotrivirii lui Sonnenbruch. Deşi cuprins de panică,
văzindu-şi liniştea « olimpiană 11 zdruncinată din temelii, este nevoit să recunoască justeţea principiilor fostului său discipol. Concluzia ce i se impune
pentru viitor este sugerată spectatorului in mod discret de autor în subtext.
Intelectualul trebuie să se încadreze in viaţa socială, de care este legat prin
toate elementele existenţei sale. Trebuie să se alăture efortului colectivităţii
progresiste, pentru făurirea unei societăţi în care omul să se poată afirma
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plenar. Sonnenbruch va fi salvat numai printr-o strînsă participare la frămin
poporului. ln prima formă, acţiunea se oprea aici. Ulterior, în urma
criticilor, neîndreptăţite poate, Kruczkowsk.i a adăugat dramei un epilog,
care confirmă evoluţia personajului în sensul luptei împotriva hitlerismului,
evoluţie implicată de altfel în finalul piesei 1 • O dovedeşte succesul deplin
de care s-a bucurat piesa reprezentată pentru prima oară fără epilog în 1955,
pe scena Teatrului Naţional din Varşovia 2 •
Un alt personaj, asupra căruia atenţia autorului se opreşte mai îndelung,
este Ruth, fiica profesorului Sonnenbruch. Apare încă din actul I, în care ni
se prezintă lapidar, în trei tablouri rapide, o imagine a Europei • germane•·
Excesiv de naivă, Ruth este sincer mirată că Fancbette, stăpina unui bar din
Franţa ocupată, o priveşte cu răutate. « Sînt artistă, ( ... ) dau oamenilor
numai frumosul, numai bucuria. Vreau, în schimb, să mă înconjoare feţe
luminoase, cu zimbetul pe buze şi priviri binevoitoare •· E împinsă spre viaţă
de aceeaşi exultanţă tinerească, ce caracterizează dragostea Matyldei din
Re11anşa faţă de constructorii întreprinzători ai noilor raporturi sociale.
Simte un impuls de energie, concretizat, deocamdată, în dorinţa de a trăi
emoţii puternice. Ruth este cea care tl salvează pe Peters, pe care tl ascunde
de oamenii Siguranţei în propria ei cameră, indicîndu-le un drum greşit, deşi
fusese avertizată de fostul prizonier de pericolul la care se expunea. Lămurirea
pricinilor care au determinat-o pe Rutb să-şi rişte viaţa pentru a-l scăpa
pe Joacbim Peters, a constituit o chestiune îndelung controversată de critica
literară. Acţionează astfel din simplă emulaţie a unei firi impulsive? E minată
de dragostea pentru Peters? Puţin probabil. Sau poate, divinizlndu-şi tatăl,
vrea să-i salveze liniştea şi odată cu a lui pe a ei, îndepărtlndu-1 pe Peters 3 •
Argumentul acesta poate fi considerat ca adevărat, însă numai în parte.
Ceea ce a generat lui Ruth o astfel de comportare este, ni se pare, un umanitarism profund, existent în subconştientul emoţional. Peters in ochii ei nu
este un activist social care luptă pro sau contra ideilor ei politice, ci un om
în pericol. Ruth, dealtfel, nu are convingeri politice. Ca şi tatăl ei, trăieşte
într-o lume mai mult imaginară. Şi nu poate fi vorba numai de impulsul
unui suflet caritabil, deoarece, deobicei, mila exclude riscurile. Există, de
altfel, o anume opacitate in această privinţă, de care autorul nu este cu totul
străin, personajul pretindu-se la interpretări variate. Totuşi prin Ruth, Kruczkowsk.i pledează cel mai convingător pentru umanitatea poporului german.
Ceilalţi membri ai familiei, eroii negativi, sint realizaţi cu aceeaşi siguranţă
de autor. Toţi sînt orbiţi de credinţa fanatică in « viitorul poporului german t
condus de Hitler, dispreţuind «incapacitatea» de aderenţă la ideile lor a profesorului Sonnenbrucb. Willi ii socoteşte un « prost sentimental », Berta
« pedant şi maniac •, iar Liesel, nora lui, tl numeşte un • biet bătrin ». Pe
aceste personaje le caracterizează o ură bolnăvicioasă faţă de tot ceea ce luptă
lmpotriva nazismului, un cinism inuman faţă de suferinţele semenilor lor.
Aparent pasivă la tot ce se petrece în jur, retrasă întotdeauna în planul doi
al atenţiei, Liesel nu trăieşte, ci vegetează, hrănindu-se numai din ura şi dorinţa
de răzbunare. Ea anunţă Siguranţei că un evadat din lagăr este adăpostit
tările

A'.'l"DRZEJ WlRTH, Ocaknie Sonnenbrucha, « ~owa kulturat, nr. 20 (268), 1955, p. 6
la ace:islă dală piesa cu epilogul adăugat a fost jucată pe scenele mai multor
teatre din Polonia. Premiera a avut loc la Cracovia în 19~9.
1 JERZY RAKOWIECKI, Uwagi inscenizacyjne, tn: L. KRUCZKOWSKI, JVieczor
literacki, Varşovia, 1956, p. 207.
1

1 Pină
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ln casa lor. Willi, ca ofiţer al S.S. in Norvegia, batjocoreşte, lipsit de scrupule,
sentimentele materne ale doamnei Soerensen, care-l imploră să-i elibereze
fiul arestat. Willi, după ce-i • cumpără • colierul preţios, pentru mama sa,
ii spune cu ztmbetul pe buze că fiul ei, Christian Fons, a reuşit să le scape.
ln urmă ii mărturiseşte concubinei lui că a murit după «interogatoriu •·
ln schi.mb, faţă de mama sa, are o comportare ireproşabilă.
Nemţii reuşesc să ne înfăţişeze o imagine complexă şi conformă realităţilor germane din timpul războiului, relieftnd pricinile prăbuşirii statului
fascist al lui Hitler şi izvoarele renaşterii Germaniei de azi. Ce i s-ar putea
reproşa piesei este, poate, o reflectare insuficientă a forţelor democratice,
care luptă împotriva fascismului 1• Joachim Peters vorbeşte intr·adevăr de
nişte prieteni care se află in Hanovra, dar afirmaţia lui rămtne vagă, fiind
mai mult o aluzie, atlta vreme cit, tn fapt, el este singurul care acţionează ln
această direcţie, şi lntructtva ln culise, deoarece ln piesă atenţia lui este
îndreptată exclusiv asupra profesorului Sonnenhruch.
Cu tot acest neajuns, drama lui K.ruczkowski, prin acuitatea ideilor
dezbătute şi realizarea artistică de tnalt nivel, prin diversitatea conflictelor
şi rezolvarea lor conform perspectivei istorice, rămine hotărit valoroasă şi
mereu actuală, impunlnd indiscutabil talentul scriitorului tn creaţia teatrală.
lmpletirea armonioasă a problemelor politice cu atitudinea morală şi psihologia personajelor ln planul semnificaţiilor a conferit piesei Nemţii mesajul
general uman, făcind-o să atingă culmile universalului. Căci Nemţii demonstrează un adevăr obiectiv, reabilitind poporul german in faţa istoriei: « Nu
există popoare bune sau rele, sint numai ideologii adevărate sau false, direcţii
politice oneste sau criminale, oameni valoroşi sau ucigaşi• 2 , forţe ale păcii
ori ale războiului. lncrederea optimistă, mobilizatoare in victoria păcii şi
a progresului, precum şi uriaşa putere de convingere ce se degajă din Nemţii,
îndreptăţesc răsunetul larg al operei peste hotarele Poloniei. Este ceea ce
a determinat, in bună măsură, decernarea « Premiului internaţional Lenin
pentru întărirea păcii intre popoare it lui Kruczkowski in 1953. Pe de altă parte,
datorită valorii recunoscute a activităţii sale literare, încununate de apariţia
acestei piese, Leon Kruczkowski este ales tn 1949, la Congresul Scriitorilor
ţinut la Sczczecin, preşedintele Uniunii Scriitorilor Poloni, funcţie pe care
o îndeplineşte pină in 1957.
După 1949, străduinţele scriitorului se intensifică tn planul social. Este
ales membru al Consiliului Mondial al Păcii ln 1950 şi tot in acest an apare
un volum de articole lntUniri şi confruntări (Spotkania i konfrontacje). Volumul constituie un apel la lupta pentru pace şi reuneşte impresii culese tn timpul
călătoriilor tn Uniunea Sovietică, Belgia, Danemarca, S.U.A., Suedia, R.D.G.
etc. Mobilul celor mai multe din articole este, direct sau indirect, legat de
J!roblema păcii. La numai ctţiva ani, tn 1954, apare o altă culegere intitulată
1ntre ai tăi şi intre străini (Wirod swoich i obcych), care, in afară de unele
materiale incluse in /ntUniri şi confruntări, cuprinde o serie de articole dezbă
tlnd probleme literare. Scriitorul, totdeauna ancorat ln realitatea imediată,
preconizează o literatură angajată in procesul istoric de formare a omului
1 J. STANIUKOVICI, TeoplU!cKuil nJ1m6 lleoHa KtJY'lKosacczo, ln CospeMeHHall no116CKa11

Moscova, 1953, p. 246; JERZY RAKOWIECKI, op. cit., p. 191.
ZB. WASILEWSKI, prefa~ă la voi. KRUCZKOWSKI, Wiecz6r literacki, Varşovia,
1956, p. 12.
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socialist, o literatură care să oglindească cu obiectivitate şi in perspectiva
istorică realităţile epocii.
Dar, deşi cea mai mare parte din timp ii este absorbită in această direcţie,

Kruczkowski nu părăseşte cu totul munca de creaţie artistică. In 1951 reface
drama Păcatul (Grzech) de Stefan Zeromski, in care se afirmă
deschis conflictul de clasă dintre şleahtă, burghezie şi proletariat, dindu-i-se
o rezolvare optimistă, fenomen destul de rar intilnit in dramaturgia polonă de
la sftrşitul secolului al XIX-iea 1.
Un an mai tirziu, in 1952, dramaturgul scrie comedia Vizită (Odwiedziny), o încercare nereuşită de a privi printr-o optică metaforică ln atmosfera
satului socialist. Expresivitatea conflictului suferă din pricina personajelor,.
care reprezintă modele nereale, neconvingătoare, astfel că Vizită rămine un
•tablou rural superficial, aproape de vodevil • 2 • Este un indiciu că creaţia de
factură comică nu corespunde temperamentului artistic al lui Kruczkowski,
potrivindu-i-se mai bine drama. O dovedeşte eficient următoarea piesă de
valoare, apărută ln 1953: Juliusz şi Ethel. Demasclnd sistemul necinstit al
justiţiei americane, autorul slăveşte forţa şi măreţia morală a oamenilordin popor. Prin analogia conflictului şi deznodămlntul tragic dar optimist al
acţiunii, Juliusz şi Ethel se apropie de piesa autorilor romini R. Boureanu
şi H. Deleanu: Cazul Bennet (1954). Cu subiecte inspirate din realităţi identice,
ambele opere implică acelaşi protest viguros faţă de rezultatele tristului
<c american way of life • (stil de viaţă american). Piesa dramaturgului polon
transpune ln plan literar tragedia soţilor Rosenberg, acuzaţi de spionaj ln
probleme atomice, in haza unor mărturii false, şi electrocutaţi ln 1953. L. Kruczkowski lşi plasează conflictul ln lumea ideilor. Realizlnd in Juliusz şi Ethel
portrete psihologice profunde şi complexe, autorul relevă cu deosebită vigoare
artistică ideea nobilă pentru care luptă cele două personaje: păstrarea, chiar·
cu preţul vieţii, a demnităţii umane. Consacrarea eroilor pozitivi unui principiu
etic superior, a făcut ca, ln opinia unor critici literari, opera dramaturgului
să se apropie de forma tragediei antice. Mai mult, prezentlnd numai ultimele·
ore dinainte de asasinarea lor, Kruczkowski respectă lntr-un fel şi unitatea
de loc, timp şi acţiune. Este lnsă numai o asemănare lntlmplătoare care nu-şi
află suportul în concepţia piesei. Pentru a rezolva conflictul, autorul nu introduce la sfirşit clasicul « deux ex machina », iar personajele nu slnt deloc
mitice. Cu simplitatea ce-l caracterizează, dramaturgul realizează ln Juliusz
şi Ethel oameni ai secolului nostru, dar şi ai viitorului, care, însufleţiţi de un
ţel grandios, izhlndesc tn lupta cu moartea. Eroismul şi tăria lor morală au
drept pivot o încredere nezdruncinată ln victoria şi dreptatea cauzei lor:
« Într-o zi adevărul nostru va învinge. . . dreptatea va învinge I » Cei doi
înţeleg că vieţile lor nu sint, în mina adevăraţilor vrăjmaşi ai Americii, declt.
un instrument pentru întoarcerea din drum a maselor: « Provenim din masa
cetăţenilor cinstiţi, de mijloc, ai acestei ţări. Nu de noi este vorba, draga mea,
aceşti domni ţintesc ln creerul şi inima milioanelor. Curentul care ne va ucide
pe noi, trebuie să înfrîngă creerul milioanelor», li spune Juliusz lui Ethel,
cînd aceasta li întreabă de ce tocmai ei slnt aleşi să moară. Ei ştiu că guvernul
şi termină

1 ln 1897, ziarul 'Kurier Warszawski » a organizat un concurs de opere dramatice,
la care Zeromski a prezentat anonim drama Pdcatul, care n-a fost remarcată. Kruczkowski
a intervenit în unele detalii de construcţie şi a scris ultimul act, care se pierduse.
1 HENRY K VOGLER, Komedia wsp6lczesna Leona Kruc:r.kowskiego, .Zycie literackie•.
Cracovia, nr. 43 (23 oct.) an. V (1955), p. 6.
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se teme de forţa poporului, pe care vrea să-l lnşele: « Puterea lor se teme de
adevăr. Mai mult declt de moartea noastră, ei au nevoie de minciuna noastră,
pentru a înşela lumea. Noi, lnsă, nu vom lua parte la înşelătoria lor I Nu vom
cumpăra viaţa prin minciună I • Hotărirea de a lupta pină la capăt este susţi
nută prin sentimentul de solidaritate al tuturor oamenilor care luptă pentru
o viaţă lnsorită. Aceasta le-a generat puterea de a rezista timp de doi ani
la • tortura nădejdii • şi în ultimele clipe i-a determinat să prefere moartea
unei vieţi ruşinoase, fiind încredinţaţi că vor rămine veşnic « puternici şi
tineri ln memoria lumii•· Moartea celor doi nevinovaţi, avlnd pe buze strigătul
lui Sacco şi Vanzetti « Sono innocente » are semnificaţia unui avertisment
şi totodată a unui indemn la luptă împotriva neofascismului, adresat poporului
american.
Kruczkowski şi-a asumat o răspundere mare, introducind dezbaterea
acestei probleme într-un mod cu totul original şi dificil de realizat. Ameninţat
la tot pasul de pericolul melodramatismului, dramaturgul se fereşte cu abilitate
de efectele senzaţionale, ieftine şi de patosul sentimental, care ar fi primejduit
forţa educativă a conflictului. Pe tot parcursul unei acţiuni sărace ln fapte
scenice, totul înlănţuindu-se şi verificindu-se în planul moral al eroilor, nu
vom intllni nici o notă de retorism şarjat în comportarea personajelor. li
caracterizează de la început pină la sfirşit o modestie neafişată, deşi slnt conştienţi de măreţia sacrificiului lor, căruia autorul li împrumută proporţiile
unui simbol, ce acţionează pozitiv pină şi asupra criminalilor de rind, <c sufletele acestora îmbobocind pentru o clipă ca nişte flori ». Şi aceştia participă
la viaţa sufletească a lui Juliusz şi Ethel, bucurindu-se şi suferind odată cu ei.
Plnă şi Greenglass, adevăratul vinovat, care denunţase în mod calomnios pe
sora şi cumnatul său, că l-ar fi îndemnat să trădeze secretul atomic, cuprins
de demenţa disperării faţă de superioritatea morală a acuzaţilor, are momente
de luciditate. ln astfel de clipe, lnţeleglnd monstruozitatea purtării sale şi
simţind din interior nevoia unei dezvinovăţiri faţă de umanitate, Greenglass
vrea să le ceară iertare, recunoscindu-şi vina. Ca aceasta să nu se lntlmple,
au grije călăii, cărora Kruczkowski, bazindu-se mai mult pe intuiţie declt
pe un material uman studiat, le reliefează trăsături mult apropiate de realitate.
Nici unul dintre ei - procurorul, directorul închisorii sau judecătorul Irvingnu posedă « cheia i> pentru a înţelege renunţarea la viaţă a soţilor Rosenberg.
Autorul demonstrează convingător că într-o lume în care a avea bani înseamnă
a avea dreptate, unde viciul şi crima slnt acoperite de strălucirea dolarului,
nu poate exista lnţelegere pentru noţiunea de cinste şi demnitate omenească.
•A-ţi trăi în aşa fel viaţa, incit să nu-ţi fie ruşine de ea» este un dicton cu
totul lipsit de gust moral in această ambianţă socială. Fără a se îndepărta
prea mult de adevărul strict al faptelor - numai tehnicianul şi Jessi, personaje secundare, sint create de fantezia artistului -, Kruczkowski, într-un
stil sobru, detaşat, fără să fie rece, reuşeşte să creeze ln Juliusz şi Ethel o
•tragedie optimistă• cu remarcabile potenţe mobilizatoare. Este opera care
rotunjeşte, lntr-un fel, activitatea de pină acum a dramaturgului.
ln creaţia literară din ultimii ani, scriitorul schiţează gestul întoarcerii
la proză, abordind de astădată genul scurt al schiţei şi povestirii, cu o apăsare
voită, ln stil, asupra metaforei, fapt caracteristic, de altfel, şi pentru piesele
care vor urma i. ln atelierul artistului stăruie însă, in continuare, preocupările
1

De exemplu:

Schiţe

din iadul celor

cinstiţi,

Trybuna ludu, nr. 171, 1957, p. 4-5.
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Io domeniul teatrului. ln 1959 publică Prima zi de libertate ( Pierwazy dziell
wolnoJci}, piesă cu vădit caracter autobiografic.
Un ofiţer polonez, Jan, eliberat din lagărul prizonierilor de război de la
Raederitz, unde stătuse cinci ani (ca şi scriitorul la Jena), se găseşte de la
început Io faţa unei probleme etice, privind atitudinea pe care trebuie s-o ia
faţă de Inga, fiica unui medic german, care, nesimţindu-se vinovat de atrocităţile săvlrşite de fascişti, nu se evacuase odată cu ei. Pe de o parte, suferinţele
Indurate în lagăr din partea nemţilor li îndeamnă s-o lase pradă intenţiilor
de răzbunare ale foştilor tovarăşi de penitenţă, pe de alta, sentimentele umanitare li determină să-i ia apărarea, ceea ce şi face ln cele din urmă, cu riscul
de a se îndepărta de ai săi. Dramaturgul transpune ln plan literar problema
conţinutului libertăţii in epoca socialistă. Vorbind despre mesajul piesei,
Leon Kruczkowski precizează într-un interviu că cc ( ... ) omul este liber să-şi
aleagă modul de comportare in viaţă, dar el este obligat să facă această
alegere ţinînd seama de societate. Cu alte cuvinte, libertatea nu trebuie
concepută lntr-un chip anarhic, anti-social, individualist •· Problematica
piesei este înrudită cu aceea a Nemţilor, impliclnd atitudinea faţă de poporul
german a celor care au suferit de pe urma ocupaţiei naziste. Scheletul faptic
al dramei se lncheagă, aşadar, pe suportul trainic al unei discuţii filozoficoetice: alegerea conştientă, im plicind dramatice răsturnări de conştiinţă, a unui
rost uman ln consensul evoluţiei sociale, prin înţelegerea marxistă a noţiunii
de libertate, gtndită ca o necesitate înţeleasă.
Pe aceeaşi orbită de preocupări - dezbaterea unor probleme morale se lnscrie ultima piesă a lui Kruczkowski, Moartea gu11ernatorului (Smieri
gubernatora, 1960). Pornind de la o nuvelă a lui Leonid Andreev, intitulată
Gu11ernatorul (1906), dramaturgul discută ln piesa sa, pe de o parte, raportul
dintre om şi statul capitalist, pe de alta, ideea dispariţiei acestui stat. Autorul
ilustrează acest adevăr filozofic, convertindu-l ln fapte de conştiinţă, care
polarizează întreaga evoluţie a personajelor. Acţiunea se desfăşoară lntr-un
oraş de provincie, pe care Kruczkowski nu-l determină istoric şi geografic
declt foarte larg. lnţelegem însă din consumarea episoadelor că ne aflăm
într-o ţară care evoluează pe făgaşele insalubre ale capitalului, ln care funcţiile
statului reacţionar acţionează cu maximum de intensitate. Numele ţării şi
al oraşului ii slnt indiferente autorului preocupat să demonstreze valabilitatea ideii prăbuşirii unui întreg sistem social perimat. Personajul central
al dramei este guvernatorul oraşului, care întruchipează statul, forţa pe care
o exercită în numele acestuia. Chiar din primele scene, el ne este lnfăţişat
ca un om completamente lipsit de reazim moral. Faptele petrecute cu clteva
zile ln urmă - represiunea unei demonstraţii muncitoreşti, soldată cu clteva
zeci de morţi - au produs o revelaţie în conştiinţa acestui reprezentant al
puterii, dezvăluindu-i conţinutul criminal al întregii sale activităţi, al funcţiei
cu care fusese Investit. Această revelaţie tl tulbură, ducîndu-1 la convingerea
nestrămutată că pentru toate crimele făptuite va trebui să plătească celor
opresaţi: « Marile crime pot fi judecate numai de oamenii obişnuiţi, simpli,
deoarece ei au de suferit totdeauna de pe urma lor •. EI lntrevede că acest
adevăr nu poate rămine ascuns pentru totdeauna celor nedreptăţiţi: <t Adevărul
este numai unul singur şi noi li ştim de mult - spune el. Ei, lnsă, abia acum
lncep să-l descopere. Cind ii vor cunoaşte în întregime, noi doi, părinte (unul
reprezentant al Statului, celălalt al religiei - n.n.), vom fi nefolositori •·
Pus în faţa acestei situaţii, guvernatorul se străduieşte să găsească, pentru

292
https://biblioteca-digitala.ro

sensul inuman al acţiunilor sale, o motivaţie valabilă în planul istoriei, un alibi
care să-i hrănească iluzia că cel J!Uţin moral a rămas un om. Dar şi această
încercare se soldează cu un eşec. ln concepţia lui, statul este o forţă imuabilă
şi omnipotentă, iar omul ce o reprezintă nu poate fi decit un sclav care trebuie
să acţioneze in direcţia prescripţiilor ei, făcind abstracţie cu totul de impulsurile umanitare, în cazul cînd acestea ar exista.
Pentru a demonstra netemeinicia acestui mod de înţelegere, dramaturgul
confruntă concepţia reacţionară a personajului cu aceea a unui revoluţionar
condamnat la moarte. Scena constituie momentul culminant al piesei. ln
dorinţa de a se dezvinovăţi, guvernatorul caută să-l convingă pe prizonier,
că şi el, într-o situaţie similară, ar proceda la fel. Crede aceasta pentru că,
pe de o parte, nici o clipă nu-i trece prin minte că noţiunea de stat ar putea
fi înţeleasă altfel dectt ca un instrument de coerciţie, iar pe de altă parte,
nu are încredere în existenţa unei conştiinţe umane superioare, fundate pe
alte pivoturi etice. Strădania lui este însă zadarnică. Concepţia revoluţio
narului se întemeiază pe cunoaşterea evoluţiei sociale, ln sensul căreia luptă.
Este convins că esenţa lumii proiectate în viitor de glodirea lui va fi alta,
iar omul abia atunci se va putea afirma din plin şi numai prin tndeplinirea
funcţiilor sale sociale. Aceste afirmaţii le exprimă eroul indirect, manifestlnd
o încredere nedezminţită în oameni, un umanism profund, conţinut îndeosebi
în replica: :« Oamenii sînt minunaţi, totul se află înaintea lor ». El acceptă
propunerea de a se salva, părăsind închisoarea îmbrăcat in haina duşmanului,
respectiv a guvernatorului, dar îşi păstrează credinţa în idealul luptei sale,
in victorie. Astfel, bruma de «demnitate•>, care mai rămăsese în închipuirea
guvernatorului, este spulberată de laşitatea cu care îşi regizează, într-un fel,
din ascunzătoare, propria • înmormintare », care simbolizează însăşi înmormîntarea forţei pe care o reprezintă, a statului capitalist, condamnat la pieire
de istorie, fapt care nu implică însă, în mod necesar, şi dispariţia persoanei
sale. Autorul sugerează cititorului această concluzie chiar prin desfăşurarea
acţiunii. Prin intervenţia unui element de intrigă, ingenios introdus, moartea
guvernatorului nu este decit simbolică. Atentatul îndreptat de muncitori
împotriva vieţii lui ucide, de fapt, pe revoluţionarul îmbrăcat în mantaua
guvernatorului.
Scheletul faptic al piesei, vizînd pe alocuri neverosimilul, nu interesează
decît tn măsura tn care reliefează ideea operei. Episoadele, considerate izolat,
au mai mult valoare metaforică, înlesnind prin aceasta lărgirea semnificaţiilor.
Apăsarea voită în stil şi construcţie asupra simbolului, este, de altfel, ceea ce
deosebeşte Moartea gu"ernatorului şi chiar Prima zi de libertate, de piesele
scrise anterior, în care problemele, ideile, se realizau mai elevat in planul
concretului.
Aşadar, continuă strădania scriitorului de a da expresie în opera sa celor
mai acute probleme ale timpului, stimulînd astfel elanurile creatoare ale
poporului său. Prin bogăţia universului tematic şi varietatea tipurilor umane,
prin adevărurile superioare pe care le promovează, artistul împlineşte un
mesaj de luptă pentru descătuşarea morală a omului. Contribuind eficient,
în epoca de început a creaţiei sale, la afirmarea unei literaturi revoluţionare
intr-o epocă de incertitudini şi căutări, Kruczkowski ocupă un loc de vîrf
în literatura polonă contemporană. Crescută din frămîntările majore ale
momentului social, opera lui de pină acum răspunde într-adevăr crezului său
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susţinut răspicat ln 1953 1 : <l Să slujeşti din plin idealurile lnaintate ale epocii
- iată datoria superioară pentru care trebuie să trăieşti •·
O discuţie exhaustivă asupra creaţiei lui Leon K.ruczkowski din anii
de după eliberare nu poate fi lncheiată fără a aminti, fie şi in treacăt, rolul
deosebit de important al scriitorului, situat pe poziţii marxiste, ln combaterea

concepţiilor revizioniste cu privire la literatură. Incă la Congresul al IV-iea
al scriitorilor poloni (Szczecin, 1949), Leon K.ruczkowski afirma: «Cheia
lnţelegerii juste a omului, ln procesul furtunos de transformări care străbate
viaţa noastră, nu poate fi metoda naturalismului sau a altui oarecare « ism •,
care corespunde decadenţei burgheze in literatură şi artă ( ... ). Lupta pentru
realismul socialist este şi va rămine mai departe direcţia principală pe care
se va dezvolta viaţa noastră literară, va rămine sarcina cea mai importantă
a activităţii Uni unii scriitorilor poloni •· Kruczkowski a demonstrat ln repetate
rtnduri netemeinicia aşa zisei libertăţi depline a creaţiei literare, atrăgind
astfel atenţia asupra pericolului prezentat de cultul lipsei de idei, preconizind
o «operă de idei, angajată in procesul istoric, cu părtinire, cu tendinţă•.
« Scriitorul socialist - spunea Kruczkowski - este un astfel de scriitor care
recunoaşte primordialitatea nu numai a ideii socialismului, ci şi a luptei
pentru realizarea ei ( ... ). Răspunderea lui este multilaterală ca nici odată
plnă acum: social-politică, morală şi culturală• 1 •
Mergind pe linia tezei rostite de Wladyslaw Gomulka la al Iii-lea Congres
al P.M.U.P., care spunea: «Vrem o artă care să exprime adevărul vieţii, o
artă care lntr-o formă artistică să oglindească procesele complexe de formare
a noilor relaţii socialiste şi transformările corespunzătoare ln psihologia
oamenilor. ( ... ). Realitatea trebuie privită cu ochii forţelor înaintate ale
poporului şi nu prin ochelarii snobilor şi criticilor burghezi ai socialismului •,
Kruczkowski cerea scriitorului epocii socialiste zugrăvirea realităţii in perspectiva dezvoltării istorice, aceasta permiţindu-i să nu rămină la privirea fenomenelor contemporaneităţii numai « sub specie aeternitatis •· • Opera scriitorului
ca fapt social trebuie să răspundă nu numai la lntrebările ce? şi cum? (oglindeşte - n.n.) ci şi pentru ce? Ultimele două întrebări ni se par mult mai
importante decit prima• 3 , ele privind funcţia educativă a literaturii. ln
acest sens, Kruczkowski li critica pe scriitorul J. Andrzejewski, care spunea
că «lumea trebuie înfăţişată numai aşa cum este şi nu cum trebuie să fie •.
Aceasta, remarcă Kruczkowski, ar însemna « recunoaşterea criticii sociale
ca unica, in orice caz, cea mai importantă funcţie a scriitorului, renunţarea
la ceea ce definim la modul cel mai general prin noţiunea de romantism
revoluţionar, care constă in oglindirea lumii nu numai aşa cum este, ci in
egală măsură, cum trebuie să fie
Scriitorul tmplintat în miezul problemelor
epocii sale, participarea creaţiei in mod direct la modelarea noilor conştiinţe
socialiste - iată idealul superior căruia li slujeşte din plin activitatea literară
şi obştească a eminentului scriitor polon.
Leon Kruczkowski s-a stins din viaţă la 1 august 1962 la Varşovia.

„'·

1
Cu ocazia lnmlnării •Premiului internaţional Lenin pentru întărirea păcii Intre
popoare'·
1 L. KRUCZKOWSKI, Pisarze wobec dziesieciolecia, • Nowa kultura •,nr. 27 (3 iunie),
an. VI (1955), p. 3.
1 W. M., Leon Krw:zkowski (Rozmowa z pisarzami), • Zycie literack.ie •,nr. 14, 1958,
p. 5-15.
4 L. KRUCZKOWSKI, W sprawie Henrykow, • Nowa kultura •, nr. ~6 (13 nov.),
an. VI (1955), Varşovia.
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TBOPqECTBO REOHA KPYt.JKOBCKoro
nocnE BTOPO:A MHPOBO:A BO:AHhl
(Pe3IOMe)
Ilo Ol<OHllaHHH BOHHbl
TCJlbHO ApBMa-ryprHH. B

(1949), «IOmdi
Ha

n.

KpyllKOBCKHH noceH~aer ce6H notITH HCKJIIOllH-

nepebIX m.ecax, 1<a.i<:

H 3Teru.»

(1953) -

« BoaMC3AHe »

( 1947),

«

HeMQbI»

OCHOBHOe BHHMaHHe ApaMa-rypra o6pa~eHO

MOpWlbHblC npo6JieMbl, a TaK>KC Ha noJIO>KCHHe HHTCJIJlHreHI.~HH B HOBbIX

CO~aJlbHblX YCJIOBWIX, Ha eonpoc 06 OTHOIIICHHH K HCMC1'KOMY HapOAY Tex,
KTO

nepeHeC TJl>KCCTH

lf>aWHCTCKOA Ol<K)'DauHH,

KTO

COXpllHHJI

llCJIOBCllCCl<Oe

J:{OCTOHHCTBO QCHOii >KH3HH H T ·A. ; Ha npo6JICMbI' CBJl3aHHbIC npHMO HJlH KOCBCHHO
co crpOHTeJILCTBOM CO~aJIH3Ma B 110JILIIIC.
B APaMax, Hannaurnbcc e DOCJICAHee epeMH, ocHoenaH Harpya1<a naAaeT Ha
$HJ1ocolf>C1<He eonpocb1, XOTH coxpaHHeTCH H 3THllec1<aJ1 npo6neMaTHKa. 11epeMeHHbIM 3TaIIOM JIBJlJleTCJI nLeca «11epebm ACHL CBOOOAbI»
DOKa3aHO' KaK B HaIIIH AHH CJlCA}'eT noHHMaTL
«CMepTL ry6epHaTOpa))

(I 961)'

CBo6ooy.

(1958),

B KOTOpOH

BCJieA 3a neA DOJIBHJiaCL

B KOTOpOH aBTOp noKa3LIBaeT' c OAHOH CTOpOHbl'

CBJl3b MC>KA}' HHAUBffAYYMOM H Karurra.JIHCTHllCCl<HM rocyAapCTBOM, a c Apyroli
cropoHbI, HeH36e>Kuyro rn6CJ1L noro rocyAapcrea.

L'OEUVRE DE LEON KRUCZKOWSKI APRES LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

(Resume)
Au lendemain de la deuxieme conflagration mondiale, L. Kruczkowski,
se consacre presque entierement a la creation dramatique. Ses premieres
pieces, Re1,1anche (1947), Les Allemands (1949), Juliusz et Ethel (1953) font
retomber l'accent sur des problemes d'ordre moral, ainsi que sur la raison
d'etre de l'intellectuel dans Ies conditions du nouvel ordre social, sur l'attitude envers le peuple allemand des peuples ayant subi l'occupation fasciste,
sur le maintien de la dignite humaine au prix de la vie etc., problemes qui,
de pres ou de loin, regardent la construction du socialisme en Pologne populaire.
Le centre de gravite des drames suivants se deplace pour se fixer sur l'aspect philosophique des idees, tout en conservant, cela va de soi, Ies implications ethiques. La transition est assuree par la piece intitulee Premier
jour de liberte (1958), qui expose la fac;on dont on doit entendre de nos jours
la notion de liberte. Puis c'est le tour de La mort du gou1,1erneur (1961) ou
l'auteur brosse, d'une part le tableau du rapport existant entre l'individu
et l'etat capitaliste et depeint, d'autre part, la disparition inexorable de ce
dernier.
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PIESA «AZILUL DE NOAPTE» («HA ):UIE»)
PE SCENA ROMINEASCĂ (1904-1944)
T..\TIA'.\A '.\ICOLESCt.·

Studiile din ultimii ani ln domeniul relaţiilor literare ruso-romlne au dus
la elucidarea unei serii de probleme din cele mai importante şi mai interesante,
puntnd temeliile unui sector de cercetare a istoriei literare util atlt pentru
cunoaşterea literaturii ruse, cit şi a celei romtne. ln majoritatea lor, investigaţiile s-au efectuat mai mult pe linia studierii monografice a prezenţei unui
scriitor rus ori sovietic ln Romlnia (Gogol, Turgheniev, Cehov, Tolstoi, Korolenko, Şolobov, etc.) şi numai tntr-o oarecare măsură, - care ar îngădui
completări şi amplificări - pe linia privirilor de sinteză, a lucrărilor cu caracter
de generalizare. Trebuie totodată remarcat că preocupările cercetătorilor
au neglijat aproape cu desăvlrşire un sector însemnat fără de care tabloul
dezvoltării istorice a relaţiilor literare ruso-romlne nu ar putea fi complet,
acela al dramaturgiei.
Slnt foarte puţine lncă studiile consacrate prezenţei pieselor ruseşti sau
sovietice pe scenele teatrelor romlneşti, atlt ln trecut, cit şi ln epoca noastră.
Studierea ecourilor pe care creaţiile dramatice ruse şi mai apoi cele sovietice
le-au avut şi le au ln viaţa literară şi teatrală, in genere ln cultura ţării noastre,
ca şi cercetarea afirmării lor scenice, ca spectacole, înseamnă lărgirea perspectivelor şi lmbogăţirea cunoştinţelor noastre asupra procesului bogat şi variat
pe care-l reprezintă pătrunderea şi răsplndirea literaturii ruse şi sovietice
ln Romlnia. Iar dacă ţinem seama de caracterul profund realist, de înaltul
mesaj umanist, de marea valoare educativă a teatrului rus şi a celui sovietic
lnţelegem că asemenea cercetare, dezvăluind modalitatea de receptare de către
opinia publică şi presa vremii, ne lngăduie constatări şi concluzii de natură
a sublinia semnificaţia şi prestigiul dramaturgiei ruse şi sovietice şi a releva
drumul consecvent, chiar dacă nu lipsit de greutăţi, spre o artă adevărată,
al scenei romlneşti, prin cei mai buni slujitori ai săi - scriitori dramatici
şi interpreţi.
Şi dacă orice aspect al acestei probleme, al prezenţei dramaturgiei ruse
şi sovietice tn Romlnia, ar merita atenţia cercetătorilor, socotim că una dintre
primele încercări de investigaţie ln acest domeniu, după cele similare făcute
cu privire la Gogol, Cehov, Tolstoi, ar trebui închinată piesei Azilul de noapte
şi « destinului • său, pe scena romînească.

297
https://biblioteca-digitala.ro

ln afirmarea gloriei europene şi chiar mondiale a lui Maxim Gorki, piesei
Azilul de noapte i-a revenit - alături de alte creaţii centrale (romanul Mama
1n primul rind) - un rol de seamă. Traducerea nuvelelor lui Gorki, incluse
tn cele două volume publicate în Rusia în 1898, într-o serie de limbi străine
(franceză, germană, engleză, italiană, spaniolă, bulgară, daneză, maghiară,
olandeză şi chiar arabă,) in primii ani după 1900 a făcut dintr-o dată numele
tinărului scriitor foarte popular în multe ţări.
Monografia consacrată lui
Gorki (1901) de Melchior de Vogtie, care altădată atrăsese atenţia cititorului
străin asupra romanului rus, a întărit şi ea interesul pentru acest nou reprezen-

tant al unei literaturi care prin Turgheniev, Dostoevski, Tolstoi înscrisese
pagini de strălucită artă in tezaurul artistic mondial. ln această atmosferă
de curiozitate născîndă a ril.sunat cu attt mai puternic succesul european al
piesei Azilul de noapte, prezentate în 1903 (deci la un an după premierea
de la MHAT) de binecunoscutul teatru al lui Max Reinhardt. Această strălu
cită biruinţă scenică, repurtată într-un teatru de prestigiu european, a contribuit foarte mult la întărirea renumelui tlnărului scriitor şi la impunerea sa
în ochii cititorilor şi ai spectatorilor din străinătate.
Cam în aceeaşi vreme în care nuvelele şi piesa lui Gorki îşi croiesc drum
spre conştiinţa cititorilor şi a spectatorilor din Germania, Franţa, Italia şi
din alte ţări, numele scriitorului rus începe a fi popularizat şi de ziarele şi
revistele din Romînia. O primă descoperire a personalităţii literare atlt de
interesante şi, intr-un fel, deosebite a lui Maxim Gorki s-a făcut pe calea tăl
măcirilor (printre cele dintii, făcute imediat după 1900, putem cita Clntecul
Şoimului, M akar Ciudra, Kono"alo") şi a cîtorva articole cu caracter mai mult
informativ.
Astfel amintind de « noua celebritate literară apărută pe orizontul senin
al literaturii ruseşti », C. Săteanu, unul dintre primii popularizatori ai creaţiei gorkiene în Romînia, releva originalitatea tematicii şi umanismul operelor
scriitorului rus. « Gorki este poetul vieţilor suferinde, al tuturor calicilor,
vagabonzilor, puşcăriaşilor, care poartă lanţul greoi al celor mai mari mizerii
şi cărora le doreşte - cu inima lui duioasă - starea acelora de care nu se
1•
ocupă şi pe care-i urăşte. .
Conştiinţa noutăţii pe care o aduce opera lui Gorki străbate din unele
articole publicate în presa romînească de atunci, mai ales în cea de orientare
progresistă. Astfel e de citat « Facla care-l caracteriza pe Gorki drept • unul
din cei mai mari scriitori ruşi », cu « o reputaţia universală drept • poetul
proletariatului » z.
La stimularea interesului opiniei publice romîneşti pentru Gorki, • cel
mai popular scriitor, nu numai în patria lui, ci şi ln Apusul întreg• 3 , a contribuit neindoelnic şi prezentarea in 1904 a piesei Azilul de noapte pe scena
Teatrului Naţional din Iaşi (premieră la 30 martie). Spectacolul, defăşurat
cu mult succes, a dat un netăgăduit imbold popularizării operelor lui Maxim
Gorki ln ţara noastră. ln primul rlnd, prin posibilitatea de comunicare directă
cu spectatorul şi de influenţare nemijlocită a lui, scena este lntotdeauna
un propagandist mai activ dectt traducerile tipărite, care se pierd sau se
uită ln paginile diverselor periodice. ln al doilea rtnd, Azilul de noapte era un

„

„

„,

C. SĂTEANU, Maxim Gorki, • Revi.cita Modernă•, 1901, 15 iulie, p. 1-2.
MAXIM GORKI, •Facla•, 1901, 16 noiembrie, p. 6-i.
• ASCANIO, Maxim Gorki, •Revista ilustrată•, 1902, nr. 23, p. 25.!i.
1

1
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mesager viguros, strălucit, al talentului gorkian, de natură a captiva interesul şi simpatiile publicului.
Piesa Azilul de noapte a fost tn ţara noastră unul dintre primii soli ai
dramaturgiei ruse, care plnă la acea dată cunoscuse destule biruinţe pe marile
scene europene, dar fusese oarecum trecută cu vederea de repertoriul teatral
romtnesc. De fapt, cu excepţia Furtunii lui A. N. Oetrovski, reprezentată
cu puţin lnainte tot la Iaşi, tn ţara noastră nu se jucase pină la drama lui
Gorki vreo altă piesă rusă de prestigiu şi succes ( Re11izorul general - 1874 era, precum se ştie, o localizare după Gogol, iar Crimă şi pedeapsă - 1898 era o dramatizare franceză după binecunoscutul roman al lui Dostoievski),
fapt cu atlt mai regretabil, cu cit şi presa de specialitate, şi oamenii de teatru
erau atraşi de reputaţia şi autoritatea repertoriului rusesc - realist şi de înaltă
ţinută artistică -, iar ln condiţiile de dezvoltare a literaturii noastre dramatice,
în anii de la eftrşitul secolului al XIX-iea şi tnceputul secolului al XX-iea,
pilda acestuia nu putea fi dectt rodnică pentru progresul scenei romlneşti.
Desigur că această situaţie nu se crease fără intervenţia cercurilor reacţio
nare, care s-au opus nu o dată prezenţei pieselor ruseşti tn teatrele noastre
sau au încercat să le submineze prestigiul, să minimalizeze valoarea lor artistică. Astfel, tentativa Teatrului Naţional din Iaşi de a juca drama lui Tolstoi
Puterea lntunericului (1903) s-a limitat la ctteva reprezentaţii; împotriva
piesei Re11izorul (1909) s-au ridicat numeroase glasuri ostile. Şi exemplele s-ar
putea lnmulţi:
Spectacolele cu Azilul de noapte ln 1904, pe scena ieşeană, au impus
opera lui Gorki ca o creaţie de seamă a literaturii realiste, ca o operă de
factură originală şi cu un bogat conţinut de idei. De aceea critica a acordat
deopotrivă atenţie piesei ca operă literară şi ca spectacol, ca realizare scenică.
Marea majoritate a comentatorilor au căutat să releve, bizuindu-se pe această
dramă, anumite trăsături specifice ale talentului literar al lui Gorki şi, ln
primul rtnd, ale talentului său de dramaturg. Mulţi au subliniat factura nouă
deosebită a piesei, « aşa de serioasă, aşa de cu puţină declamaţie, aşa de tăie
toare ln carne vie • 1 •
Realismul piesei lui Gorki a atras privirea multor cititori dramatici,
lucru firesc lntr-o vreme clnd drumul principal al literaturii noastre se orienta
spre realism şi clnd ln teatru acest curent avea atlta nevoie de o afirmare
viguroasă şi liberă. « ... Nu ştiu să fi văzut vreo altă piesă ln care sugestia
de realitate să fie aşa de puternică, tnclt veşnic să uiţi că eşti ln teatru şi
să ai iluzia că se desfăşoară lnainte-ţi părţi din viaţa unor oameni ... 11 scria «Gazeta Moldovei• prin pana lui G. G. Nădejde 2 • « ..• Piesa este o vie
redare a secolului ... • 8 , este o succesiune de «scene tot atlt de reale•',
comentau alte ziare locale.
Alături de realism, s-a relevat de către unii publicişti, familiarizaţi cu
literatura rusă sau nutrind simpatii democrate, caracterul profund umanist
al piesei. De pildă, A. Steauermann (Rodion) sublinia: «Maxim Gorki este
de fapt cel mai optimist dintre scriitori; el descoperă plnă şi ln fundul azilurilor de noapte sclntei de simţire, urme de inţelepciune ; el profitll. de lntunecoaeele personaje pentru a lmprăştia lumini ... Iată de ce drama lui Gorki
G. G. NĂDEJDE, Azilul de noapte, •Gazeta Moldovei•, 190ft, S aprilie, p. 1-2.
G. G. NĂDEJDE, art. cit.
•Liberalul•, 190ft, r. aprilie, p. 2.
• • Evenimentul•, 190ft, 2 aprilie, p. 2.
1

1
1
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e o operă lnalt umanitară ... » 1 • Despre adincul omenesc al piesei vorbeşte
şi Zaharia Blrsan: • clnd afli intimitatea vieţii lor trecute şi lnţelegi de ce au
ajuns aşa cum slnt, începi să-i compătimeşti pe oamenii ăştia, cărora li s-a
lnchis orice drum tn viaţă şi le-a murit pentru veci energia de-a mai găsi
vreunul» 1 .
Nu mai puţin interes a stlrnit realizarea scenică, prezentarea spectacolului. « Succesul piesei a fost desăvlrşit,. . . ln toată stagiunea publicul
n-a fost atlt de emoţionat ca la Azilul de rwapte . .. • 3 • Reuşita s-a datorat.
interpretării remarcabile a unor artişti ca Vlad Cuzinski (Actorul), unanim
elogiat de critică, Morţun, Rădulescu, Mavrodin etc. Dar la succes se pare că
a contribuit, după părerea cronicarului de la « Gazeta Moldovei t, şi rezonanţa
piesei, apropiată de problemele de viaţă din ţara noastră: •această dramă
mai are pentru noi o lnsemnătate capitală ... e aproape de felul nostru de
a simţi şi de a gtndi, mult, mult mai aproape decît dramele din apus. Din
această pricină şi actorii au priceput-o minunat ... » '·
Dar reprezentaţiile cu piesa Azilul de rwapte la Teatrul Naţional din Iaşi
nu au însemnat numai o afirmare scenică de incontestabilă valoare. Piesa
aceasta, străbătută - ca de altfel toate creaţiile lui Maxim Gorki - de protestul
împotriva rlnduielilor lumii exploatatoare, care tn Rusia a răsunat ca o chemare
la luptă, nu a putut să nu aibă şi la noi in ţară o rezonanţă agitatorică.
Dacă documentele şi mărturiile contemporane primelor reprezentaţii ale
Azilului de rwapte tn Rusia, lnainte de revoluţia din 1905, amintesc de manifestaţii, acţiuni de protest izbucnind din sala de spectacol sub lnrlurirea piesei,
acestor fapte le putem adăuga cazul atit de interesant şi de semnificativ
petrecut la Teatrul Naţional din Iaşi. In timpul spectacolului din 11/24 februarie
1905, un grup de tineri cu idei lnaintate din 41 Cercul de studii sociale», însufleţiţi de pilda de luptă a proletariatului rus, de atitudinea protestatară a lui
Gorki lnsuşi, au transformat reprezentaţia într-o manifestaţie de simpatie
pentru revoluţia rusă şi pentru autorul Azilului de noapte, Intemniţat pe atunci
tn fortăreaţa Petru şi Pavel din Petersburg. In proclamaţiile, difuzate ln sala
teatrului cu acest prilej, se afirma lncrederea în biruinţa «gigantului deabia
trezit - proletariatul din Rusia, muncitorimea organizată, pornită la război
Im potriva ţarismului, pentru cucerirea drepturilor elementare, necesare dezvoltării clasei sale» şi se releva pilda de luptă cetăţenească a lui Gorki, care 41 n'a
stat la lndoială de a se identifica cu această masă revoluţionară • 6 •
Acest protest împotriva « măcelurilor şi nelegiuirilor prin care ţarismul
osindit la pieire căuta să-şi prelungească agonia» 8 , conjugat cu mesajul
umanist al piesei lui Gorki, a avut un răsunet puternic in presa vremii. Era
firesc ca el să alarmeze autorităţile burgheze şi să frineze lntr-o oarecare măsură
popularizarea ulterioară a piesei Azilul de noapte, ce incepe a fi considerată
ca o piesă primejdioasă. Astfel, cu tot succesul incontestabil repurtat de drama
lui Gorki, ea încetează curind după această lntimplare să mai figureze pe
afişele Teatrului Naţional din laşi.
A. STEUERMAN~. A:iilul de noapte, •Arta•. 1904, nr. 21, p. 1-3.
ZAHARIA BlRS.-\:'\, .-lzilul de noapte, •Familia•. 1904, I'· :!98-300.
3 • Liberalul •, art. cit.
~ G. G. NĂDEJDE, art. cit.
5 •Convorbiri sociale•, 1916, nr. 4, p. 110-t 11.
1 Ibidem.
1

1
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ln anii următori s-a pus de citeva ori proble.ma reluării ei pe scenă, dar
se ridicau mereu temeri şi obiecţii că drama nu se va bucura de atenţia
publicului. De fapt, această motivare nu-şi avea temeinicia, lntruclt reprezentaţiile din 1904 dovediseră tocmai contrariul. De aceea, asemenea temeri ne
apar mai curlnd a fi pretexte pentru a masca adevăratul motiv: frica de efectul
politic, agitatoric al piesei, ţinlnd seama mai ales de cele petrecute la Iaşi,
1n 1905, şi de faptul că lotre timp in istoria rominească se aşternuse hotarul
singeros a lui 1907.
O nouă apariţie a dramei Azilul de noapte pe scena romlnească, de astă
dată a Teatrului Naţional din Bucureşti, a avut loc de abia ln 1915.
Răsunetul pe care l-au avut reprezentaţiile din 1915 a depăşit prin
amploarea lui pe cel al spectacolelor din 1904 1 • La aceasta a contribuit desigur
şi realizarea scenică de lnaltă calitate, rezultată din străduinţele comune ale
marelui regizor Paul Gusty şi a unor actori din cei mai buni pe care-i avea
pe atunci Teatrul Naţional din capitală: G. Storin (Vasca Pepel), C. Nottara
şi C. Radovici (amlndoi tn rolul actorului), Petre Sturza (Luca), Agepsina
Macri-Eftimiu (Nataşa) etc. Elogiile presei au fost neprecupeţite. « Un adevărat
spectacol de artă » 1 , «interpretarea a fost excepţional de bună » 3 , «interpretarea e desăvlrşită »', «unul din cele mai remarcabile succese ale primei
noatre scene »11 - iată citeva din aprecierile ziarelor şi revistelor vremii.
Liviu Rebreanu scria: « Azilul de noapte face furori 11 8, iar Victor Eftimiu
declara: « Azilul de noapte a fost sărbătorit artistic » 7 •
Dar nu mai puţin, ha poate chiar mai mult decit despre realizarea scenică,
s-a discutat despre piesă insăti, despre specificul ei artistic, despre valoarea
şi originalitatea ei.
O primă problemă asupra căreia s-au născut păreri contradictorii a fost
cea a esenţei piesei ca operă dramatică şi, strlns legat de aceasta, a caracterului ei realist. Disputa pe această temă a constituit miezul dezbaterilor
şi a suscitat un schimb viu de opinii, împărţind părerile tn două tabere cu
profiluri ideologice contrarii.
Pentru un ziar conservator, ca «Epoca» sau «Dreptatea• piesa lui
Gorki apărea lipsită de calităţi scenice, brutală.. Iar criticul estetizant Eugen
Lovinescu refuza Azilului de noapte calitatea de dramă: « nu e nici o acţiune,
nici strtnsA, nici slobodă.. . . nici una cu desă.vlrşire, e o lnşirare de scene
pitoreşti. . . drama a rămas deci aţipită ca o scinteie lntr-o cremene ...
Gorki e prea puţin dramaturg pentru a o fi putut scoate luminoasă• 8 • Totodată E. Lovinescu, fără a contesta realismul piesei, tncerca să-l prezinte ca
naturalism, ca o zugrăvire brutală a aspectelor lntunecate, urlte, primitive ale vieţii şi, ln numele acestui caracter « neestetic » al obiectului
1 Ziarul •Rampa nouă ilustrată• ln nr. din 8 sept. 1905, p. 2, nota cii. piesa •are o
carierii. strl'ilucitA. Reţeta de duminecă seara - a patra reprezentaţie - a fost de peste
2..600 lei• iar 1 Cortina •adăuga că ... piesa lui GORKI a prins şi promile să facă serie•
(1915, 7 sept„ p. 5).
• 1 Seara •, 1915, 2 sept„ p. 2.
1 N. DAVIDESCU, Cronicateatrald, • ::'lioua Revistă Romlnă t, 1915, nr.13, p.181-182.
1 • Cortina •, 1915, 7 sept„ p. 3.
1 1 Acţiunea t, citat după 1 Rampa
1915, 4 sept„ p. 2.
1 L. REBREANU, Cronica teatrală, •Făt-Frumos•, 1915, nr. 3, p. 12.
7 VICTOR EFTIMIU, Însemnări 1 Rampa t, 1915, 5 sept„ p. 1.
1 E. LOVINESCU, Cronica dramatică,• Flacăra t, 1915, 12 sept., p. 515-516.
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tnfăţişat, punea la tndoială valoarea literară a dramei. El ajungea chiar să
vorbească de « o mare lipsă de artă • tn opera lui Gorki.
Dimpotrivă, publiciştii şi scriitorii realişti, adepţi ai artei cu conţinut
lnalt de idei, cu probleme sociale, au văzut tn prezenţa piesei Azilul de noapte pe
scena romtnească o afirmare, de mult aşteptată şi dorită a unui teatru serios~
realist, de tnaltă ţinută artistică. Arăttnd că mulţi socoteau reprezentarea
piesei ca «o Intreprindere riscată•, Iosif Nădejde sublinia că Azilul de noapte
vine « după zece ani de teatru aproape exclusiv bulevardier, cu piese..•
alcătuite după reţeta unui meştuşug infailibil, cu decoruri strălucite, cu
toalete numeroase şi elegante I De zece ani ln adevăr autorii artişti sau poeţi
au fost excluşi de pe scenă şi tn locul lor s-au urcat meşteşugarii dibaci care
tşi compun rolurile după anatomia cutărei artiste ... • 1 •
Opoziţia de conţinut şi substanţă dramatică Intre Azilul de noapte şi
multe din piesele ce formau repertoriul curent al teatrelor noastre este relevată
şi de alţi comentatori 2 • Este demnă de remarcat lndeosebi intervenţia tn
acest sens a ziarului« Lupta ( Romînia Muncitoare}'ll, legat de idealurile de luptă
ale proletariatului 3 • Asemenea luări de atitudini erau tntotdeauna tntemeiate
pe recunoaşterea marii valori realiste a dramei lui Gorki. Victor Eftimiu
numea piesa « o capodoperă a literaturii dramatice »'· Iar pentru cronicarul

ziarului« Lupta (Rominia Muncitoare) 'li realismul dramei constituia principala
ei calitate. «Ea te emoţionează fiindcă are nepreţuita calitate de a fi o operă
de un realism înfiorător şi tocmai de aceea o operă de artă şi de o adevărată
emoţiune ... • Pentru critica aptă de a înţelege şi aprecia caracterul realist
al dramei gorkiene, acesta se tmbină cu mesajul ei umanist, cu adtnca iubir&
şi încredere ln om, ce străbate creaţia scriitorului proletar rus. « O pledoari&
pentru om, iată resortul moral al acestei piese, un apel la simpatie, la dragoste,
la respect pentru fiinţa omenească, un indemn cald la munca pentru !nălţarea
ei• 11 - scria revista teatrală « Rampa•· Iar cronicarul «Vieţii Romtneşti •
sublinia cu multă simpatie Indemnul pe care Gorki tl lansează: « cere miHi,
cere indurare pentru oropsiţii soartei, dar mai ales vrea să aducă nenorociţilor adăpostiţi la fundul sălăşluirii sociale, căldura compătimirii noastre,
a compătimirii izvorlte din înţelegere şi din solidaritate omenească ... • 8 •
Nu mai puţine discuţii a stirnit interpretarea sensului şi a semnificaţiei
dramei gorkiene. Şi in Rusia, şi ln Apus presa burgheză a căutat să prezinte
Azilul de noapte drept o piesă interesantă prin « exotismul • ei, prin evocarea
acestei lumi noi, adică să treacă sub tăcere mesajul social şi protestatar al
dramei. De altfel, nu tnttmplător cei ce voiau să ocolească lndemnurile umaniste
şi mobilizatoare ale piesei prezentau pe Luca drept personajul principal,.
făceau din el purtătorul semnificaţiei filozofice a operei. Acelaşi lucru s-a
tntimplat şi la noi tn ţară. Incă după premiera din 1904, ziarul «Liberalul•
din Iaşi 7 caracterizase Azilul de noapte drept o piesă psihologică şi văzuse
ln Luca « singura figură •, care «luminează toată lntunecimea azilului •,
care «aduce un aer lmprospător, o îmbălsămare sufletească•. Afirmaţii similareIOSIF NĂDEJDE, Sfirşitul unei legende,• Rampa nouă ilustrată•, 1915, 6 sept. p. 1.
Yezi D. KARNABATT, Cronica teatrală, •Seara t, 1915, 3 sept., p. 2.
8 •Lupta (Romlnia Muncitoare) •, 1915, 8 sept.
' VICTOR EFTIMIU, art. cit.
5 Azilul de noapte, •Rampa nouă ilustrată t, 1915, 3 sept., p. 3.
• A. WEISS, Azilul de noal!.te, •Viaţa RomlneascA t, 1915, nr. 7-8-9, p. 263-267.
7 •Liberalul t, 1904, 4 apnlie, p. 2.
1

1
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vom găsi în 1915 ln paginile «Epocii» sau ale altor publicaţii conservatoare
şi liberale. Dimpotrivă, presa cu orientare progresistă a relevat problematica
profund socială a piesei, atitudinea ei critică, îndemnurile la protest. Astfel
« Viaţa Romtnească » arată că « problema răului şi a nenorocirilor umane s-a
înfăţişat lui Gorki drept consecinţă imediată şi fatală a nedreptei alcătuiri
sociale» 1 • Şi mai limpede scotea în evidenţă «Lupta (Romînia Muncitoare)»
valoarea agitatorică a piesei gorkiene: «Traiul mizerabil pe care-l duc eroii
lui Gorki în acest azil de noapte, nedreptatea strigătoare pe care o zăresc
deodată, face ca în sufletele lor să lncolţească uneori sămlnţa urei şi revoltei» 11 •
Succesul repurtat de drama lui Gorki la Bucureşti a îndemnat şi conducerea
Teatrului Naţional din Iaşi s-o repună pe afiş (stagiunea 1915-1916), aduclnd
şi unele modificări în interpretare. Astfel rolul actorului a fost de astă dată
încredinţat lui State Dragomir ,care a avut «o frumoasă creaţie, ... (ce}
i-a atras o admiraţie meritată » 8 .
E interesant de semnalat că, ln timpul războiului şi al refugiului
(1916-1917), trupa ieşeană a făcut clteva deplasări prin oraşele din Moldova
(de pildă, la Botoşani, Bacău etc.) cu un repertoriu ln care figura la loc
de cinste Azilul de noapte'·
*

*

ln perioada dintre cele două războaie mondiale atmosfera nu a fost
in genere propice difuzării literaturii ruse. Cercurile guvernante burghezomoşiereşti au dus o politică sistematică de împiedicare a răspîndirii acestei
literaturi, ale cărei idealuri progresiste şi caracter realist-critic nu-i putea
fi pe plac. Totuşi, tn primii ani de după 1917, sub înrîurirea directă a Marii
Revoluţii Socialiste din Octombrie şi a avîntului mişcării muncitoreşti, care
şi-a găsit expresia cea mai vie în întemeierea Partidului Comunist, literatura
rusă a găsit o circulaţie ceva mai largă, mai intensă declt ln anii următori.
Spre această literatură şi-au îndreptat privirile mulţi scriitori de frunte ai
literaturii noastre, care au căutat in ea pilde şi îndemnuri de urmat. lntr-un
articol din 1921, intitulat sugestiv Spre literatura rusă, Cezar Petrescu vorbea de
« succesul întimpinat de literatura rusească ln toată Europa », pe care-l explica
prin «ingenuitatea şi curajul bărbătesc cu care e privită viaţa de către
scriitorii Rusiei », prin «setea . . . de-a găsi alte răspunsuri întrebărilor la care
bătrînele civilizaţii s-au mulţumit cu soluţii amăgitoare, convenţionale şi
fragile ... » Cezar Petrescu tşi încheia articolul cu îndemnul semnificativ:
« Fie ca drumul dibuirilor noastre să treacă pe acolo unde au cules attt de
pline de sevă roade Tolstoi, Gogol, Dostoevski, Gorki» 11 • Iar ziarul « Rampa»
afirma tn 1922 că faptul «cel mai remarcabil al vremii «este apariţia literaturii dramatice ruseşti în mişcarea teatrală romînească 8 , pentru a mărturisi
curtnd după aceea din nou: «literatura dramatică rusească îşi face loc din
ce in ce mai mult pe scenele noastre 7 • Atestări de acelaşi fel ne aduc şi

„

„

„

1
1

Art. cit.
Art. cit.
8 AGLAE PRUTEANU, Amintiri din teatru, p. 230.
' AGLAE PRUTEANU, ibidem.
6 ION DARIE (CEZAR PETRESCU), Spre literatura rusă, • Gîndirea •, Cluj, 1921,
1 oct., p. 201-203.
• Teatrul rusesc la noi, •Rampa 1, 1922, 9 febr., p. 1.
7 Cronica teatrali!: Crimd şi pedeapsd, •Rampa•, 1923, 12 oct., p. 6.
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scriitori ca Ion Marin Sadoveanu, Victor Eftimiu, regizori ca Soare Z. Soare,
Victor Ion Popa etc.
Printre operele dramatice ruseşti care se afirmă în această perioadă
pe scenele romîneşti, alături de Re11izorul, Cada11rul 11iu, Pescăruşul sau Li11ada
cu 11işini, găsim şi drama lui Gorki Azilul de noapte.
Această predilecţie pentru teatrul rus nu era rezultatul unui hazard
sau al unor înclinări subiective. Cauze obiective şi însemnate au determinat
prezenţa atitor piese ruseşti în repertoriul romlnesc.Prima şi cea mai de seamă
dintre aceste cauze era condiţionată de însăşi valoarea şi caracterul teatrului
rusesc, un teatru serios, de probleme filozofice, morale şi psihologice, de adevă
rată artă, care putea oferi şi artiştilor, şi regizorilor bucuria unor realizări
scenice de lnaltă ţinută. Superioritatea teatrului rusesc apărea cu atit mai
puternică pe fundalul pieselor bulevardiere, al comediilor ieftine, al melodramelor care invadau scena romlnească a vremii. « Teatrul rusesc e altul decit
acela cu care sîntem obişnuiţi noi, spectatorii permanenţi ai pieselor de bulevard
franţuzeşti, ln care actorii cei mai buni se maltratează redind banalele adultere
burgheze şi combinaţiile sentimentale ale unei societăţi de fantoşe, fără suflet
şi fără preocupări• - scria unul din publiciştii ieşeni 1 •
Alături de această destinaţie a însănătoşirii repertoriului, a ridicării nivelului său artistic, operele dramatice ale literaturii ruse mai puteau atrage
atenţia oamenilor de teatru şi a spectatorilor romîni in virtutea acelei glorii
pe care şi-o cuceriseră pe atttea scene europene de mare strălucire.
Din ambele puncte de vedere, piesa Azilul de noapte făcea parte din
rtndul celor ce puteau satisface interesele, aspiraţiile şi cerinţele oamenilor
de teatru, ale artiştilor şi a publicului din ţara noastră cu concepţii înaintate.
De aici şi prezenţa ei în repetate rînduri pe scena mai multor teatre
romîneşti. O anumită perseverenţă în popularizarea dramei gorkiene a dovedit
Teatrul Naţional din Iaşi, acela căruia li aparţinea lntiietatea tn prezentarea
ei publicului din Romînia.
Reluarea piesei în stagiunea 1921/1922 (premiera la 18 dec. 1921) a
sttrnit mai puţine replici în contradictoriu şi confruntări de opinii ca altădată.
După experienţa, încununată de succes şi la noi tn ţară şi in altele, nu mai
avea rost discuţia despre scenicitatea sau nescenicitatea Azilului de noapte.
Puţin mai interesa dacă piesa respecta sau nu cutare lege a genului dramatic,
de vreme ce ea se încetăţenise pe scenele lumii şi căpătase girul aplauzelor
a mii şi mii de spectatori. S-au relevat mai ales cu sublinieri pozitive şi calificări elogioase realismul piesei şi profundul ei umanism. Cu acest prilej,
Mihail Sevastos evoca figura lui Danko cu care-l asemăna pe Gorki însuşi:
« Ca şi Danko, Gorki ţinîndu-şi parcă deasupra capului inima aprinsă arată
oamenilor, rătăciţi în întuneric, o cale plină de lumină• 1 • Presa s-a ocupat
îndeaproape şi de interpretare, apreciind realizările unor tineri actori ca
C. Ramadan (K.Jeşci), B. Braeski (Baronul), V. Boldescu (Bubnov) etc.
Cam în aceeaşi vreme cu Teatrul Naţional din Iaşi, şi cel din Cluj introduce
ln repertoriul său piesa lui Gorki. La 25 februarie 1922 a avut loc premiera
Azilului de noapte, care a rămas în amintirea publicului ca « un spectacol
memorial prin dovada de maturitate a ansamblului • 3 • Regia a aparţinut
lui Sică Alexandrescu, care în acei ani a pus ln scenă la Cluj o serie de piese
1
1

G. SPINA, Teatrul rusesc, •Opinia a, 1929, 29 oct., p. 1.
M. SEVASTOS, Cronica teatrald, •Viata Rominească t, 1922, nr. 2, febr. p. 283-286.
• Teatrul rominesc ln Ardeal şi Banat, p. 172.
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ruseşti
creaţia

(Pescăruşul, Puterea întunericului etc.) Spectacolul a evidenţiat
Olimpiei Birsan (Vasilissa), a lui Dem. Mihăilescu-Brăila (Baronul),
Dem. Psatta (Satin), Neamţu-Ottonel (Actorul etc.).
Şi la Iaşi, şi la Cluj Azilul de rwapte a mai fost reluat in anii următori.
Pe scena ieşeană drama lui Gorki s-a jucat în 1931/1932 intr-o montare nouă
şi cu o echipă de interpreţi modificată (T. Călin în rolul Baronului, A. Ghiţescu
în cel al actorului, FI. Bulgaru în Vasilissa etc.). Presa a subliniat in deosebi
concepţia nouă a regiei şi a montării in ansamblul lor, realizate prin colaborarea creatoare a lui Ion Aurel Maican, Th. Kiriacoff, C. Sava şi inspirate
din principiile şcolii lui Meyerhold 1 • La Cluj drama Azilul de rwapte a fost
reluată in stagiunea 1932/1933, dar s-a jucat numai de 3 ori.
ln aceşti ani intilnim piesa lui Gorki şi în repertoriul Teatrului Naţional
din Bucureşti. Paul Gusty a reluat în stagiunea 1931/ 1932 vechiul său succes,
repurtind, cu un ansamblu în bună parte modificat (Băltăţeanu-Pepel,
Finteşteanu-Baronul, G. Calboreanu-Luca, G. Ciprian-Actorul), o victorie
nu mai puţin răsunătoare decit în 1915.
Anii în care se dau aceste reprezentaţii ale dramei gorkiene sint marcaţi
in istoria poporului nostru printr-o luptă de idei foarte ascuţită. Pe de o parte,
ne găsim la începutul unui proces de întărire a caracterului reacţionar al politicii statului burghez, care se va îndrepta in anii următori tot mai mult spre
fascism. Pe de altă parte proletariatul, îndrumat de Partid, duce o luptă
intensă, afirmîndu-şi voinţa în luptele de la Griviţa Roşie, în grevele petroliştilor etc.
Reprezentarea unei piese ca Azilul de noapte într-o perioadă de pregătire
a unor atari ciocniri nu putea să treacă fără a stirni confruntări de opinii.
Ziarele care reprezentau punctul de vedere al cercurilor guvernante şi
slujeau politica oficială, ca, de pildă « Universul i>, au desfăşurat împotriva
dramei un atac concentrat: au încercat s-o •desfiinţeze » ca piesă, ca operă
literară(• Azilul nu întruneşte calităţile esenţiale cerute unei opere dramatice»),
să atenueze succesul evident al spectacolului (<c ••• îngrijit pusă în scenă ...
şi corect interpretată ... »)şi bineînţeles că nu s-au putut abţine de la calomnii
şi atacuri antisovietice 2 • Alte publicaţii ca ziarul conservator <c Epoca » raliindu-se ln esenţă la poziţia (C Universului », dintr-un minim spirit de onestitate
recunoşteau cel puţin valoarea realizării scenice, vorbind chiar de «izbinda
piesei de adîncimi sufleteşti a lui Gorki ». Unele periodice şi unii publicişti
cu simpatii democratice, căutind să respingă asemenea interpretări tendentioase, au insistat, cum a făcut T. Teodorescu-Branişte, asupra • vigorii unice•
cu care slnt zugrăvite tipurile, asupra veridicităţii cu care este redată lumea
declasaţilor 3 , asupra suflului profund de omenie ce respiră din fiecare replică
a dramei. Totodată ei au relevat succesul interpreţilor şi al regiei. • Spectacolul
este un trimf al primei noastre scene, al artiştilor in genere şi al d-lui Paul
Gust_y ln deosebi
scria ziarul <c Lupta » 4 •
ln condiţiile istorice ale momentului respectiv mai greu se putea vorbi
despre problematica socială a piesei, despre spiritul ei critic, despre mesajul ei
protestar. De aceea chiar şi unele aluzii ocolite sau afirmaţii spuse pe

„-

Vezi 1 Opinia•, 1931, 30 oct„ p. 1-2.
•Vezi • l'niversul •, 1931, 3 dec., p. 10.
3 TUDOR
TEODORESCl'-BRA~IŞTE, Cronica
2 dec., p. 5.
4 • Lupta•, 1931, 2 dec., p. 3.
1

20 -

c. li

teatrală,

-

Adevărul

•,

1931,

305
https://biblioteca-digitala.ro

jumătate, poate nu totdeauna cu inţelegerea completă a fenomenelor, tşi aveau
totuşi importanţa. Aşa a procedat de pildă, ziarul « Opinia •, caracterizînd
piesa ca • o tolbă de săgeţi aruncate cu indeminare împotriva tuturor •factorilor responsabili», recte a societăţii întregi» 1 •
Orientarea tot mai vădită spre fascism a politicii oficiale romtneşti tn
anii ce au urmat, vrăjmăşia cercurilor guvernante burghezo-moşiereşti faţă
de literatura înaintată, realistă, au ridicat piedici tn faţa popularizării dramaturgiei ruse. Creaţiile dramatice ale scriitorilor ruşi eint treptat eliminate
din repertoriul teatrelor naţionale, cele mai direct dependente de oficialitate.
Piesa ce pare să fi suferit cea dintti consecinţele acestei politici de ostilitate,
de prohibire chiar, a fost Azilul de noapte. Drama lui Gorki încetează să mai
fie prezentă pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, ca şi a celui din Iaşi
sau Cluj. O reapariţie a ei pe aceste scene o vom găsi deabia după hotarul
pe care l-a reprezenatat 1944 în istoria şi cultura poporului nostru. Chiar
şi companiile particulare s-au ferit să apeleze la această piesă cu mesaj umanist
şi spirit protestatar attt de puternic, care putea oferi prilej publicului să mediteze la nedreptăţile sociale, viguros criticate în dramă, deloc străine de realităţile romtneşti de atunci. Excepţie a făcut-o teatrul companiei Bulandra,
care, promovtnd în genere un repertoriu de valoare artistică superioară,
cu caracter progresist, a recurs nu o dată tn anii dintre cele două războaie
mondiale la operele dramatice ruseşti. Dar, cu toate tradiţiile acestui teatru,
cu ocazia prezentării Azilului de noapte tn stagiunea 1938/1939, condiţiile
istorico-politice ale momentului respectiv s-au făcut simţite. Comenttnd

premiera, Mihail Seb aetian sublinia tn paginile " Vieţii Romtneşti •: • Azilul
de noapte este o piesă revoluţionară, din care teatrul a făcut un spectacol
confortabil ». Dramaturgul nostru nu s-a mulţumit să constate atenuarea
rezonanţei revoluţionare a dramei, ci a căutat s-o explice şi să analizeze faptul.
Subliniind posibilitatea ce o are teatrul «de a amortiza loviturile periculoase, echimbtndu-le direcţia şi de a nu răspunde întrebărilor grave, prefăctn
du-ee că nu le aude ... •, Mihail Sebastian aducea un exemplu interesant
şi pentru vremea aceea, tndrăzneţ: «Piesele lui Schiller se mai joacă şi astăzi
tn Germania hitleristă, deşi nu este vere tn Wilhelm TeU, tn Hoţii, tn Fecioara
din Orleans care să nu cheme la libertate şi să nu blesteme tirania •· Decorul,
montarea, tehnica, interpretarea pot deveni mijloace de accentuare a ideii
piesei, dar şi de escamotare, camuflare a ei. Pe acest din urmă drum s-a
mers tn realizarea scenică a Azilului de noapte, • dramă de revoltă socială •,
prezentată ca un spectacol placid. <c Nici măcar n-a fost nevoie să se opereze
tăieturi tn text, să se atenueze anumite replici prea amare. . . Roluri, decoruri,
interpretare, regie - iată ce devine tn teatru o operă de violenţa Azilului.
Astfel tmbllnzită, ea poate rămtne fără supărare tn repertoriul permanent
al tuturor scenelor din lume 2 - conchidea Mihail Sebastian.
Experienţa făcută de teatrul Bulandra era concludentă pentru <c destinul•
ce-l putea avea drama lui Maxim Gorki în condiţiile de dominare a reacţiunii
tn viaţa politică şi culturală.

„

•Opinia•, 1931, 30 oct., p. 1-2.
MIHAIL SEBASTIAN, Azilul de noapte
p. tt.0-141 .
1
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1939, nr.1,iao.,

Dezvoltarea nouă a teatrului nostru în anii de după 23 August 1944
a creat premize şi posibilităţi noi, bogate, pentru afirmarea dramaturgiei
gorkiene.
Azilul de noapte a fost singura dintre piesele lui Gorki care s-a afirmat pe
scena rominească înainte de 1944.
Situaţia s-a schimbat radical după 23 August.
Primul lucru, calitativ deosebit, pe care-l putem remarca este răspindirea
largă a creaţiilor dramatice ale lui Maxim Gorki pe scenele teatrelor din Republica noastră, atit a celor din capitală, cit şi a celor din provincie, a celor
cu tradiţii şi trecut artistic bogat, ctt şi a celor tinere, înfiinţate in anii Puterii
populare. In al doilea rtnd, ne atrage atenţia faptul că tot mai multe piese
din creaţia dramatică a scriitorului stnt prezente tn repertoriul nostru
teatral, atit din cele create înainte de Revoluţie, clt şi din cele scrise in anii
Puterii Sovietice. Spectacolul romtn de astăzi nu-şi mai rezumă cunoştin
ţele despre dramaturgia lui Maxim Gorki la Azilul de noapte. ln condiţiile
noi politice şi sociale, tn condiţiile de promovare a unei arte realist-socialiste,
de formare a unui teatru care să educe şi să îndrume masele tn viaţa lor
nouă, au găsit preţuirea oamenilor muncii din ţara noastră cele mai de seamă
creaţii dramatice ale marelui scriitor sovietic. Astfel tn Bucureşti, la Teatrul
Municipal, s-au jucat Cei din urmă şi V assa Jeleznova, Teatrul actorului de
film « C. Nottara » a oferit un spectacol sobru şi bine conturat cu Micii
burghezi, iar Teatrul Naţional a pus tn scenă în ultimi ani Egor Bullciov şi
alţii, Duşmanii, Cei din urmă. Dar dramaturgia lui Gorki nu este prezentă
numai pe scena bucureşteană. Piesa Cei din urmă figurează în repertoriul
teatrului din Cluj şi din Oradea, Vassa Jeleznova a fost jucată de Teatrul de
stat din Reşiţa şi de Teatrul Secuiesc de stat din Tg. Mureş. Drama Egor
Bulîciov şi alţii a fost reprezentată de Teatrul de stat din Piteşti.
Alături de aceste piese s-a perpetuat prezenţa Azilului de noapte în 1945
la laşi, tn 1948 la Teatrul Naţional din Bucureşti, in 1960 la Teatrul Municipal.
Azilul de noapte s-a jucat de asemenea la Cluj, Baia Mare, Bacău, Tg. Mureş etc.
Desigur că in actualele condiţii de documentare a regizorilor şi actorilor
noştri, de înţelegere a piesei lui Gorki, în lumina interpretării criticilor sovietici, valorificarea potenţelor ei de sensuri şi semnificaţii nu mai intlmpină
greutăţile de altă dată.
Prezenţa dramaturgiei gorkiene, şi in primul rind a piesei Azilul de noapte,
ln teatrul rominesc din anii de după eliberare este o problemă cu rădăcini
adtnci tn realitatea artistică nouă din ţara noastră, o problemă ce merită
şi necesită o cercetare atentă, multilaterală, un studiu monografic de sine
stătător. Nădăjduim că o asemenea cercetare nu va intirzia să se adauge
acestei încercări de a prezenta citeva aspecte mai importante din istoria prezenţei de patru decenii (1904-1944) a piesei Azilul de noapte pe scena rominească.
«HA .UHE»

HA PYMbIHCKO:A CUEHE
( 1904-1944)
( Pe3ro.Me)

CTan.H craeHT ceoeu ~eru.10 paccMOTJlCTh «cy,ru.6y» rop1<oec1<ou n1.ecb1 ua
PYMbIHCKOH CQCHe e TetJeHHH tJCTbipex ACCHTHJICTHH, c 1904 r. - ee nepeoro
IlPCACTaBJICHWI H AO 1944 r. - ea>KHCHIIIero py6e>Ka B IlOJlHTHtJCCKOtt H K)'JIL-

307
https://biblioteca-digitala.ro

'fYPHOit HCTOpHH HaIUeA CTpaHbl. B xo~e HCCJIC~OBllHHJI nowiepKHBaCTCJI OTHOUICIDIC K ~paMe ropbKOro PYMbIHCKOA neqam, a TaIOKC paCCM8TpHB8CTC.R 6opi.6a
MHCHHH p83BHBU18JIC.R soKpyr Hee.

CTaTLJI npWl:o~ K

38KJDOtfemuo, 'ITO s

KY.llhTYPHOH H COQH3..llhHOit >KH3HH PyMbmHH HaIJIJDI WHpoKHA OTKJIHI<, cpe~H
nepeAOBOH o6°"'eCTBCHHOCTH, B nepey10 O'ICpCAJ., H nepeAOBbIC ~eH m.ec&I,
u ee pea.IIH3M.

LA PIECE

t

L'ASILE DE NUIT » («HA ,IUIE ») SUR LA SCENE
ROUMAINE (1904-1944)

(Re.sume)
L'article se propose de suivre la presence, durant quarante ans, sur Ia
scene roumaine de la piece de Gorki <c l' A sile de nuit •, en commenr;ant par
sa premiere representation en 1904, et en aboutissant au tournant qu'a represente pour la vie politique et culturelle de notre pays l'annee 1944. L'etude
essaye de mettre en evidence la maniere dont a ete rer;ue la piece par la
presse de l'epoque, la polemique qu'elle a provoquee alors.
L'auteur releve l'echo qu'a eu dans la vie culturelle et sociale de notre
pays le message progressiste du drame ainsi que l'interet suscite par
son realisme.
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IV.

DISCUŢII

CONSIDERAŢII DESPRE « INVĂŢĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB»
I. C.

1

CHIŢIMIA

I. INTRODUCERE

O operă din vechea noastră cultură, care a trezit atit interesul învăţaţilor
romini, cit şi pe al celor străini, sint Jm1ăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul
său Teodosie. Descoperită in trei versiuni: romînească, slavonească şi grecească, dintre care versiunea slavonă s-a dovedit a fi originalul, discuţiile s-au
purtat aprins in jurul acestei scrieri, unii învăţaţi menţinind opinia paternităţii lui Neagoe Basarab, alţii respingind-o şi atribuind opera unui călugăr
din secolul al XVII-lea 1 • Din nefericire, nu avem nici pină azi o ediţie critică
şi emendată a operii (cu ajutorul celor trei versiuni existente) 3 , ceea ce uneori
a împiedecat limpezimea vederilor, alteori a dus la argumentări nevalabile,
bazate pe greşeli de text, după cum, de altfel, în unele cazuri, s-a arătat'·
Ideea autenticităţii scrierii a fost reprezentată de Nicolae Iorga, iar aceea
a <c pseudoepigrafiei » de D. Russo, fiecare dintre ei revenind în mai multe
rinduri asupra chestiunii 11 • Amindoi au avut şi adepţi convinşi 8 • O ultimă
1 Această lucrare a Cost redactată ln 1947, incerclnd o participare la discutiile referitoare la ln11ăţt'lturile lui Neagoe. Am efectuat unele puneri la punct.
1 Bibliografia esenţială a chestiunii la N. CARTOJAN, Istoria literaturii romine vechi,
I, Bucureşti, 1940, p. 46-47, care semnalează şi manuscrisele inedite ale operii, folosite
de cercetători.
8 O ediţie critică pregătea răposatul prof. ŞT. GLIXELLI (Cf. Cercetări literare, II
(1939), p. XXI), pe lingă cea aşteptată de la Russo.
' V. GRECU, ln11t'lţt'lturile lui Neagoe Basarab (versiunea grecească), Bucureşti, 194:!
p. 17 şi 18-19 (şi date bibliografice în plus).
6 N. IORGA, Ist. lit. religioase, Bucureşti, 1904, p. 50; !\. IORGA, Ist. lit. rominefti,
I, ed. II (Bucureşti, 1925), p. 140-150; ~- IORGA, Ist. lit. romineşti, Introd. sintetr.că,
Bucureşti, 1929, p. 52-58; _N. IORGA in •Revista istori~ă ~~ .X~VI. ~19.40), p. 13-14.
DEMOSTENE RUSSO, ln •!\oua Rev. Rom.• III (1901), p. :! 19ş1 m Studii bizantino-romine,
Bucureşti, 1907, p. 41 şi urm.; D. RUSSO, Studii şi critice, Bucureşti, 1910, p. 1-16;
D. RUSSO, Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Bucureşti, 1912, p. 22-23 ;, Acelaşi
Elenismul în Rominia, Bucureşti, 1912, p. 30.
• Fără îndoială slnt şi unele excepţii, ca în cazul lui P. Slrcu, care a admis autenticitatea învăţăturilor lnainte de Iorga (P. SIRCU, Kb 11onpocy o nodAUHHUKe noy'4eHuu
Ba11awcKiuo zocnodap11 loaHHa Hmoe, în 1cliaeecntJ1 oT,nen. pyccKoro H3btKa AKa,neMHH HayK»,
V (1900), p. 1303 şi urm. (şi extras. p. 21 şi urm.) sau St. Romansky, care a închinat
chestiunii o lucrare specială, combătlnd pe D. Russo (ST. ROMANSKY, Mahnreden des
walachischen wojwoden Negoe Basarab an seinem Sohn Theodosios, în • Jahresbericht des
Instituts fiir rumiinische Sprache • (G. Weigand), XIII (1908), p. 113-194), precum

şi alţii.
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dispută

a celor doi învăţaţi romtni a _fost provocată de un studiu postum
al lui D. Russo: Scrisoarea lui Neagoe către oasele mamei sale Neaga 1 • E de
remarcat faptul că N. Iorga nu s-a neliniştit niciodată, convins fiind de la
inceput că are dreptate. ln schimb, Demostene Russo a căutat mereu să-şi
documenteze tot mai temeinic părerea.
Cu acest ultim studiu Russo a vrut să lovească in baza argumentării
lui N. Iorga, care invoca pentru paternitatea lui Neagoe mai ales cuvintarea
sinceră, vibrantă, plină de durere a domnului faţă de mama sa şi de fiul său
Petru, ambii_ morţi. După Iorga aci nu putea fi vorba de imaginaţia unui
călugăr din sec. XVI I. Cu o ironie caustică faţă de adversarul său, Russo
vrea să demonstreze că <c suspinele acestui pseudotată nu pornesc din inima
lui indurerată », ci <c ţişnesc din foliantele hrisostomice », adică dintr-o predică
bizantină, atribuită lui Ioan Gură de Aur (cu numele grecesc Ioan Hrisostom) 2 •
ln realitate, partea de strictă documentare şi de greutate pune in paralelă
cu predica - şi lucru pare curios - nu textul • plingerii respective, ci o parte
din textul unui capitol precedent al Înl!ăţăturilor, in care se inserează un fragment din celebrul roman popular• Varlaam şi I oasaf. Una e capitolul cu cuvlntul lui Neagoe la ingroparea osemintelor maicii sale şi alta capitolul Varlaam
şi Joasa( 3 • ln ce priveşte textul propriu-zis ln discuţiune, se aduce ca asemă
nare doar o idee, pe care autorul scrierii noastre ar fi rezumat-o din omilia
sau predica lui Ioan Hrisostom. Pentru a vedea ln ce măsură se menţine această
ultimă apropiere, dăm textele ln paralelă:

„

ln1>dţdturile lui Neagoe Basarab
Vălenii

ed. N. Iorga,
de Munte, 1910, p. 16/o:

•O, iubitul meu Petre, eu glodeam şi cugetam să rii Domn şi să veseleşti bătrlneţele
mele oareclnd cu tinereţele tale şi să fi
biruitor pămlntului. Iar acum, Ciul meu,
te văz zăclnd subt pămînt, ca un trup al

rieştecăruia sărac. lntr-o preme lmi erai drag,
iar acum te-am urlt. l11tr-o 1>reme îmi era
mild de tine, iar acum nu-mi este mild; [într-o

vreme erai bogat, iar acum eşti sărac; lntr-o
vreme, U.tul meu, le vedeam pe pămlnt,
iar acum eu te văz supt pămint. ln puţinea
vreme te arătaşi ca o rioare frumoasă
înaintea ochilor mei, şi numai declt te puseşi
subt pămînt. Eu pofteam să mă vezi tu pe
mine supt pămlnt, dar te văzui eu pe line
îngropat)•'·

Ioan Hrisostom, Despre rdbdare şi cum nu
trebuie stl pllngem amar pe morţi, la D. Russo,
Studii istorice bizantino-romine, I, 221 :
Priveşte cu băgare de seamă ln coşciug;
uită-te cum zac acolo acei care au fost
altădată împăraţi, uită-le la rămăşiţele domnilor, vezi groaznica priveli~te a rămăşi
ţelor păminteşti şi spune: cme este acolo
împăratul şi cine domnul? Poţi să tăgădu
eşti că toate sînt pulbere, toate cenuşe,
toate împuţiciune? Toate care ne-au fost
dragi, nu se 1>ăd acum scîrboase? ... Acela

•

care îmi era drag, acum zace înaintea mea
pro1>ocînd scirbd. Mădularul meu de ieri, ll

privesc astăzi ca ceva străin. Pe acela pe
care puţin mai înainte li lmbrăţişam, acum
nu vreau nici măcar să-l ating. Mila mă
sileşte sd md apropii de cada1>rul împuţit,
dar sini oprit de putreziciunea şi de 1>iermii
lui. Am în minte figura de altădată a acelui

care zace, dar nu o mai văd nicăieri tn el.
Unde e frumuseţea obrazului. Iată s-a
înegrit •.

Sublinierile slnt ale lui D. Russo, vrtnd să arate că autorul «lnvăţăturilon,
Pseudo-Neagoe, s-a inspirat aci din Hrisostom şi .I-a şi maltratat prescurttndu-lt.
ln Studii istorice greco-romtne, Bucureşti, 1939, p. 205-226.
Ibidem, p. 220.
• Ibidem. p. 222-226.
' Textul între paranteze drepte este continuarea citatului făcută de noi.

1
1
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In fond, asemănarea aceasta e vagă şi căutată. Dacă in traducerea omiliei
bizantine, făcută de Russo, se dă o altă construcţie frazei romineşti şi se
înlocuiesc cuvintele «dragi» şi «mila » cu altele, ceea ce este posibil după
textul grecesc 1 , atunci nu mai rămine nici urmă de asemănare. De altfel,
e greu de presupus că autorul, care obişnuieşte să traducă pagini întregi din
izvoare, s-a mulţumit să introducă la mijlocul cuvintării sale doar o idee,
luată izolat dintr-o predică de origine bizantină. Dacă totuşi asemănarea e
posibilă, aceasta nu ar fi aci decit una din acele bizare coincidenţe de idei,
de figuri de stil, sau de imagini, care se întilnesc atit de des şi in arta plastică
şi în literatură, şi care au indus uneori în eroare pe cercetătorii amatori de
·
a descoperi plagiate sau influenţe 2 •
Dar compartnd cele două texte in întregimea lor, observăm că tn esenţă
se deosebesc profund. Predica bizantină e tendenţioasă şi, tn spirit religios,
vrea să convingă pe creştin că viaţa pe pămînt este o amăgire; vrea să-l
desguste faţă de trupul nevrednic al omului, al cărui sftrşit e prezentat tn culori
macabre. E în această predică o preamărire indirectă a vieţii viitoare. In
schimb, tn textul « lnvăţăturilor • e zugrăvită, fără niciun alt gtnd durerea
şi jalea omenească în faţa mormintelor şi osemintelor dragi. Nu ştiu cite
bocete am putea să punem alături pentru a acoperi complet şi mult mai bine
in conţinut şi in înţeles, întregul text al pltngerii. Dacă îşi aruncă oricine tncă
odată ochii peste el, se poate uşor convinge. lnsăşi ideea confuză şi nepărin
tească pentru Russo, inexplicabilă fără pretinsul izvor 8 , <c tntr-o vreme tmi
erai drag, iar acum te-am urtt, tntr-o vreme tmi era milă de tine, iar acum
nu-mi este milă», este generală şi de esenţă larg folklorică. ln concepţie folclorică, adesea moartea e închipuită, simbolizată, ca o supărare a celui plecat
dintre ai lui pe drumul veşniciei. Cei rămaşi îşi impută vina de a-l fi necăjit
şi o spun în boc~te:
c Cimpiile-s rourate,
Neamurile-s supărate.
Urttu şi voia rea
S-o pus la inima ta
Şi s-o pus cu-aşezămlntu
Şi te-o băgat în pămlntu,
Şi s-o pus acum de-o lună
Şi te-o băgatu-n ţărină ... ' •.
noastră, sora noastră,
nu te duci supărată
C-ai tăi părinţi te aşteaptă
Şi părinţii şi copiii ... • 6 •

« Draga
Să

o~VTi:u ~&AuxTli ; .••
(.L'oL 7tG6l)T6c;, WII n6XE:mi;( j.LOL ~&AUXT6c;„. 7tp~A6e:î11 T<j°l o8c.>86TL U7t0 TW\I CTltAGtxllc.>11
~Lli~oµa:L, ill' uno rije; 'P6op(ii; xa:l TWll mc0Aljxo11 TOUTOU iµno8L~oµ1u• ...
1 Interesante exemple dec intllnirit ln idei şi stil la GILLES M:f:NAGE, Menagiana
ou bons mots, rencontres agreables, pensees judicieuses et observations curieu.ses, ed. III, t. I-IV,
Amsterdam, 1713-1716. A se vedea lncă M. L. C. LALANNE, Curiosilis litliraires, Paris,
1845; apoi K. BOBRZYNSKI Zur literarischen Plagiat/rage, Cracovia, 1898; Ed. Stemplinger, Das Plagiat. in der griechischen Literatur, Berlin, 1912; W. BOROWY,
() wplywach i zale:inoiciach w literaturze, Cracovia, 1921. W. HUSARSKI, Tradycja, nailadownictwo i plagiat., ln c Tygodnik illustrowany •, 1926, p. 917-919.
3 D. RUSSO, op. cit., p. 222.
4 D. ŞANDRU şi F. BRlNZEU, Printre ciobanii din Jina, în c Grai şi Sutlet • V,
1

·o x6ec;

D. RUSSO, op. cit., p. 221: cOu rniVTa: -rli non: cpU.a:Tli W'J

{1934), p. 342.
6 ION G. POPESCU, Obiceiuri, credinţe şi superstiJii în Clopoti11a, în Clopoti11a un sat
din Haţeg, Bucureşti, 1940, t. II, p. 437.
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Mindră casă ai avut
Ş-acum nu p-a mai plăcut,

•

Alta

nouă ţ1-ai făcut

... • 1.

în anumite momente impresionante ale vieţii, literatura
a putut să răzbată şi să răsune, şi in trecut, tn sufletul cărturarului,
mai adînc şi mai viu decit literatura ceremonioasă a bisericii. Intr-o scriere
concepută laic, o inspiraţie din acest fond de literatură populară ni se pare
mai evidentă. ln orice caz, apropierea făcută de Russo nu e probabilă. Nu se
face dovada peremtorie că lacrimile lui Neagoe au « ţişnit din foliantele
hrisostomice ». Apropierea indicată este <c căutată».
N. Iorga a răspuns cu alte argumente de luat in seamă in « Revista istorică», XXVI, 1940, p. 13-14. Apoi ce doi învăţaţi s-au stins.
Dar săbiile aruncate au fost ridicate de jos, peste puţină vreme, de alţi
doi învăţaţi ai acestei pasionante lupte ştiinţifice. Unul din ei s-a regăsit
pe linia vederilor lui N. Iorga, profesorul Vasile Grecu, altul pe linia vederilor
lui D. Russo, profesorul P. P. Panaitescu. Cel dintti a adus în cumpănă argumente mai mult de natură filologică, cel de al doilea de mai mare greutate
Cel

puţin

populară

istorică 11.

In acest nou şi viu schimb de vederi, ultima poziţie a ocupat-o P. P. Panaitescu cu un interesant şi dezvoltat studiu asupra aceleaşi chestiuni 3 •
Autorul încearcă să întărească ideea că opera ii revine unui călugăr din secolul
al XVII-lea. Domnia sa opinează chiar, cu oarecare rezerve, că opera aceasta
a fost scrisă pe vremea lui Radu Mihnea (1611-1616; 1619-1621), în vederea
educării fiului acestuia, Alexandru Coconul. De fapt, în problema timpului
ctnd a fost redactată opera, autorul a oscilat. lntr-un articol precedent
(Autenticitatea lnPăţăturilor lni Neagoe Basarab), opinase că opera a fost
scrisă în a doua jumătate a secolului al XVI-iea, mai aproape de domnia lui
Neagoe Basarab. ln ultima vreme a revenit la aceeaşi părere, afirmtnd că
scrierea s-a efectual sub domnia lui Mircea Ciobanul'·
Pentru o mai bună lumină, autorul creionează, tn lucrarea din 1946,
portretul real al lui Neagoe Basarab, aşa cum reiese el din documentele vremii:
de familie boierească (nu domnească), ambiţios, crud chiar, luxos, înconjurat
de cărturari greci, trăind într-o pronunţată atmosferă de cultură bizantină
şi tinzind la legături cu lumea şi biserica apuseană, ceea ce e cit se poate de
interesant.
Pentru contrast, schiţează şi portretul domnului, după cum II prezintă
ln'1ăţăturile: umil, bltnd, evlavios, pătruns de un adînc misticism şi de renunţare la plăcerile vieţii pe pămint, iar pe deasupra cunoscător al literaturii
Gil. BREAZUL, Patrium carmen, Craiova, ·19ftl, p. 183.
Dau lucr1\rile celor doi in ordinea succedării lor: V. GRECU, l:r.11or sau prelucrare a
uneia din /ni ăţdturile lui l'ieagoe, în •Omagiu lui Ioan Lupaş•, Bucureşti, 1943, p. 295-316.
Recenzie cu vederi critice de P. P. PAl'<AITESCU, ln •Convorbiri literare•, 77, 19H,
p. 381; V. GRECU, Şi totuşi lnvdţăturile lui Neagoe, Ibidem, p. t.77-li.81; P. P. PANAITESCU, Autenticitatea lnvăţdturilor lui Neagoe Basarab, Ibidem, p. 733-739; V. GRECU,
Şi totuşi /m1dţdturile lui Neagoe, Ibidem, p. 7lo0-767. V. Grecu pub1icase şi un articol ln
legătură cu versiunea rominească: Manuscrisul din 1654, pretins pierdut, al ln11dţdturilor
lui Neagoe Basarab, ln •Convorbiri literare•, 72, 1939, p. 1851-1865.
1 P. P. PANAITESCU, lnvăţdturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii,
Bucureşti, 19lo6, 80 p. (Extras din • Balcania •, V 1 , 191<2).
' P. P. PANAITESCU, lnvdţălurile lui Neagoe Basarab. O reconsiderare, ln •Romanoslavica •VIII, 1963, p. t.15-t.31<.
1

1
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bisericeşti. Evident, autorul conchide că acest portret n-a putut ieşi decit de
sub pana unui duhovnic de mai tirziu, care nu l-a cunoscut in realitate pe
Neagoe.
ln continuare, autorul face o amănunţită critică internă a textelor, cite
şi cum se cunoşteau atunci, găsind inadvertenţe, date nesigure sau date care
se potrivesc mai bine cu secolul al XVII-iea decit cu domnia lui Neagoe
Basarab.
Totuşi problema nu se poate considera rezolvată. Multe idei şi argumente
folosite pot să servească, după o altă interpretare, teza contrară.

II. INVĂŢĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB, PROBLEM,\ DE CULTURĂ ŞI
LITERATURĂ COMPARATĂ

Scrierea aceasta atit de discutată, nu este o apariţie ciudată in cimpul
literaturii romtne. Ea se integrează perfect unui gen cunoscut in cercetările
ştiinţifice sub numele de « literatură parenetică », foarte răspindită mai cu
seamă ln cultura veche a popoarelor. Evoluţia lui însă a căpătat nuanţe
deosebite după cum a circulat într-un mediu sau în altul de cultură. Deosebirea, pe care trebuie s-o facem mereu intre zone diferite de civilizaţie şi cultură,
şi-a spus şi aici cuvlntul.
Potrivit unor condiţii noi de dezvoltare economică şi de viaţă socială,
de tip burghezo-capitalist, în Italia a luat naştere in sec. al XIV-iea şi al
XV-iea curentul umanist, factor important în definirea culturii şi literaturii
laice renascentiste. Mentalitatea religioasă s-a restrîns la incinta catedralelor
şi bisericilor. Literatura parenetică însăşi a căpătat timbru laic.
ln răsăritul Europei, implicit ln Ţările Romine, relaţiile feudale şi irghia
lor de susţinere, biserica, au continuat să domine incă multă vreme. n asemenea împrejurări, cultura şi literatura, ca suprastructură, au continuat să
se alimenteze din izvoare cu conţinut mistic, religios, deşi cultura bizantinoslavă nu a fost ruptă complet de vechea cultură elenică.
Faptele de cultură sint percepute şi întrebuinţate divers in cele două
zone de cultură: intr-o parte domină spiritul laic, in cealaltă cel mistic. Timbrul
scrierilor în general se conformează acestor tendinţe.
Numele celebrului scriitor grec Xenofon (430-354 i.e.n.), de exemplu.
a răzbătut în ambele culturi, dar cu alte rezonanţe. Operele lui despre Socrate
ca şi lucrarea despre Cirus au fost duse în apus de Giovanni Aurispa (13701459), secretar papal, care a vizitat Constantinopolul în 1418. Dintre operele
lui Xenofon şi rolul lor ne interesează aci Kupom:u8loc (Ciropedia), în care
Cirus apare ca un Socrate ridicat pe tron. Tipul acesta de om înţelept constituia idealul umaniştilor. De aceea, umanistul Poggio Bracciolini o traduce
în latineşte, iar Maria Matteo Boiardo in limba italiană. Inainte însă de a se
pune sub teasc 1 , un alt umanist italian, Philippo Buonaccorsi a dus cu el
un manuscris în Polonia, afirmlnd că este una dintre cele mai folositoare
«cărţi» (utilissimus est omnium liber Xenophontis Cyri Pedia). Şi aci.
pe baza acestei opere s-a scris ln anul 1502, din recomandarea bătrinei regine
Elisabeta 2 o lucrare de gen parenetic, în care sint citaţi Xenofon, Cirus şi

f

princeps ln latineşte a apărut la Florenţa ln 1516; ediţia II, Veneţia, 1525.
a lmpăralului Albert (1438-1439) şi căsătorită cu Cazimir Iagelonul
(1445-1492), Elis1beta a avut o pregătire umanistă. S-a îngrijit de educaţia copiilor şi li
plăcea să se considere fiică, sotie şi mamă educatoare.
1

2

•

Ediţia
Fiică
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Socrate. Cunoscută sub titlul De instituti.one regii pueri şi datorită unuia din
secretarii curţii 1 , scrierea aceasta, în aparenţă destinată educării unei odrasle
de monarh, întruneşte caracterul unei frumoase opere literare şi a fost citită,
în afară de curtea regală, de particulari, deoarece, pe lingă originalul păstrat
în Biblioteca Imperială de la Viena, s-au descoperit numeroase copii manuscrise 2 • lnvăţăturile, cite le conţine, sint toate de ordin laic şi de pregătire
intelectuală a omului. Astfel Xenofon şi opera sa au pătruns în Polonia ln
culori realiste, prin filieră umanistă.
Faţă de acest portret al autorului grec, transmis în trăsături exacte,
zona răsăriteană a schiţat, am putea spune, o « icoană • a lui Xenophon (ln
scrieri de acelaşi gen) din cauza atmosferii profund religioase. Opere ca Ciropedia sau Apologia lui Socrate, Simpossion, n-aveau aderenţă în această spiritualitate mistică. Erau acceptate cele care nu apăreau ca prea « păgine •
şi puteau fi îmbinate cu «învăţătura » religioasă.
Astfel, codicele rusesc cunoscut sub numele de Sbornicul lui SPiatoslaP din
anul 1076 conţine o serie de scrieri, mai mărunte sau mai lntinse, de caracter
parenetic: « 1nvăţăturile unui tată către fiul său • CA0K1c.1 AiU1nMi..sH.s1<1 wkK011ro
01i.v1 g·i. CHHOS cK01"'\oS Cum se cuvine să se poarte omul K.tKo no>,oG.tUTi.
'IAKKOS &i.ITH), un Stosloveţ (CTocA01rn\: Cele 100 de sfaturi) foarte cunoscute
tn literatura rusă etc. Majoritatea sint atribuite unor figuri religioase: Ioan
Hrisostom, Sf. Gheorghe, Sf. Nil, patriarhul Ghenadie etc. Dar cunoscutul
cercetător rus în domeniul literaturii vechi, N. P. Popov, a dovedit 3 că
aceasta constituie doar o investire a textelor cu prestigiul unor nume, cele mai
multe fiind opera mitropolitului de Chiev, llarion.
Intre aceste texte ale sbornicului se situează şi K.tKo nOAOGdHTi. 'IAKKoS
Gi.ITH (Cum se cuvine să se poarte omul), scriere atribuită Sf. Vasile,
avînd lncă ca autor foarte probabil pe acelaşi llarion. ln acest text se pomeneşte numele lui Xenofon şi Teodora ln legătură cu fragmentare « învăţături •
mistice. Printre precepte de concepţie religioasă, Xenofon este aci o apariţie
deformată.

Am încercat

să arătăm

cu un exemplu cele

două spaţii

de receptare cultu-

rală, pentru a putea judeca just lnvăţăturile lui Neagoe Basarab, în mediul

lor cultural caracteristic.
ln această vreme au circulat numeroase opere parenetice de conţinut
laic. De cum se iveşte umanismul, ele slnt tot mai mult citite. De P-ildă, scriitorul ceh Smil Flaska din Pardubiţ scrie in 1395 Novâ rada (lnvăţătura
nouă), o alegorie didactică, in care apare lumea animalelor tn frunte cu leul,
1 Unii
lnvăţaţi atribuie opera sicilianului Ioannes Silvius Amatus şi
faptul
pare foarte probabil, (J6ZEF SZU J SKI, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Cracovia, 1881,
p. 38), alţii văd pe autor ln Matei Drzewicki (K. MORA WSKI, Beitrăge zur Geschichte des Humanismus in Polen, Viena, 1889, p. lt). Pentru personalitatea lui Amatus:
K. MORAWSKl, Czasy Zygmuntowskie, Varşovia, 1922, p. 7.
1 Publicată pentru prima dată de H. Zeissberg, in • Archiv fiir cesterreichische
Geschichle t, 55 (187i), p. 91,-136. O traducere polonă s-a făcut tlrziu de ANTON!
DANYSZ, Eltbiety krolowej polskiej traktat pedagogicz11y, Liov, 1902.Consideraţii interesante
asupra scrierii la P. CHMIELOWSKl, Historia literatury polskiej, I (Varşovia, 1899),
p. 106-107.
a N. P. POPOV, L'lzbornik de 1076, dit S11jatosla11, comme monument liuiraire ln
• Revue des etudes slaves t, XIV (193ft), Nr. 1-2, p. 1-25; N. P. POPOV, Les auteurs
de l'lzborn.ik de S11jatosla11, Ibidem, XV (1935), Nr. 3-~. p. 210-223; N. K. GUDZII,
Jlcmopu11 iJpe11Heii pyccKoii AU111epamypw;, Moscova, 1938, p. Sit.
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diverse «sfaturi&. Opera a fost căutată i. Acelaşi scriitor a dat
apoi Rada otce k synu (lnvăţăturile unui tată către fiu). E aci un amestec
de învăţătură morală şi cavalerească, pentru ca ttnărul să devină un « nobil
desăvîrşit » 2 • Literatura de aspect parenetic, inspirată şi concepută laic,
coboară la realităţi istorice şi sociale.
ln sensul acesta nou, Baldassare Castiglione scrie ll Cortegiano 3 • E cea
mai ilustră operă a genului în spiritul Renaşterii. De remarcat faptul că
autorul a fost îndemnat s-o scrie - mărturiseşte singur - şi de Ciropedia
lui Xenofon, pe lingă Republica lui Platon şi De oratore al lui Cicero. Castiglione prezintă într-o formă cumpănită tipul ideal al curteanului instruit.
Scrisă intenţionat într-un grai italian viu şi expresiv, opera a fost tipărită
in numeroase ediţii şi tradusă in multe limbi moderne'·
Umanistul polon Lukasz G6rnick.i, care făcuse studii în Italia intre
1556-1559, o prelucrează liber, înlocuind numele personajelor, adăugind
elemente folclorice şi lăsînd la o parte ceea ce nu se potrivea cu viaţa unui
curtean polon 6 • Opera lui G6rnicki are o valoare literară deosebită 8 • De altfel,
se poate spune că tema favorită a literaturii polone din secolul XVI este
«virtutea• omului 7 • ln acest sens a creat şi M. Rej.
ln rîndul aceloraşi scrieri literare se aşează şi realizarea spaniolului Antonio
de Guevara: Libro aureo del gran empertldor Marco Aurelio con el Relox de
Principes, tradusă în multe limbi, iar in romlneşte prelucrată de N. Costin
sub titlul Ceasornicul Domnilor 8 • Preocuparea educării fiilor de monarhi,
în vremea Renaşterii, a fost extrem de vie şi tratatele laice, alcătuite cu acest
scop, s-au răspîndit vertiginos. S-a ajuns apoi şi la lărgirea cercului celor
educaţi, nemărginindu-se numai la principi. Astfel, în Polonia, în sec. al
XVI-lea, Stanislaw Koszutski traduce şi publică în 1588 opera umanistului
neamţ Reinhard Lorichius, De institutione principum, cu scopul de a învăţa

conţinînd

1 Pentru regele ceh Ludovic (1516-1526), Jan Dobrovski a tradus-o din cehă
tn latină şi s-a tipărit în mai multe ediţii: Niirnberg, 1520; Cracovia, 1521; Breslau
1611.. O traducere germană a dat Venzig: Der Neue Rath des Hem Smil "on Pardubic,
Leipzig, 1850, citat de A. N. PYPIN şi V. D. SPASOVICI, 063op ucmopuu c11ae11HcKux
Aumepamyp, St. Petersburg, 1865, p. 262.
1 PAVEL VASĂ şi ALOIS GREGOR, Katechismus dljin leske literatury, Brno,
1925, p. 29; ŞT. CIOBANU, Istoria lit. rom. "echi, Bucureşti, 1947, p. 76.
3 Cf. şi P. P. PANAITESCU, ln"ăţăturile lui Neagoe Basarab Bucureşti, 1946,p.19.
t Ediţia princeps a apărut la Veneţia ln aprilie 1528. La sfîrşitul anului o nouă ediţie
la Florenţa, urmată de trei reproduceri. In 1529 o nouă ediţie la Parma, iar ln 1533 alta la
Veneţia etc. S-a tradus ln spaniolă, franceză, engleză, germană şi chiar Clamandă. CC.
C. ANTONIADE, Principese, curteni şi curlizane, Bucureşti, 1939, p. 137. şi urm.
11 Cf. AL. BRO-CKNER, Dzieje narodowej literalury polskiej, Varşovia, 1924, t. I,
p. 79.
• Ediţia princeps: LUKASZ G6RNICKI, Dworzanin polski • (Curteanul polon),
Cracovia, 1566, reprodusă după primul războiu mondial de prof. Stan Lempicki ln •Wielka
Biblioteka •,Varşovia, f.a. 362 p.; o nouă ediţie critică a dat Roman Pollak ln •Biblioteka Narodowa •, Nr. 109, Cracovia, 1928. S-a tradus şi in germană mai tirziu: Der polnische Demokril als Hofmann, Stuttgart, 1850. Pentru valoarea operii citez P. CHMIELOWSKI, op. cit„ I, p. 192 şi IGN. CHRZANOWSKI, Historija literatury Polski, ed. X,
Cracovia, 1930, p. 141-142.
7 JULIAN KRZYZANOWSKI, Literatura polska, ln • Swiat i zycie •, t. IV, (Liov,
1936), col. 224-225.
8 Ediţia princeps a originalului apare anonim la Sevilla ln 1528; ediţie refăcută şi
semnată: 1529. Pentru răsptndire şi versiunea romlnească: N. CARTOJAN, Ceasornicul
Domnilor, Bucureşti, 1941, p. 12 şi urm.
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din ea nu numai domnii şi principii, ci şi alte categorii sociale i. De altfel,
lucrarea aceasta, împreună cu altele, a constituit izvor pentru opera
scriitorului polon renascentist M. Rej: Zywot czlowieka poczciwego (1568).
Notăm de asemenea, Vita honesta a lui Hermann Schotten tipărită pe
la 1530 şi tradusă şi in limba polonă 2 •
ln Renaştere a inflorit, aşadar, o bogată literatură parenetică de concepţie
laică, plecindu-se fără îndoială de la simple tratate practice de pregătire
culturală, ca acela a lui Enea Silvio Piccolomini: De educatione puerorum 3 ,
sau cel descoperit de profesorul polon Stanislaw Kot, destinat instrucţiei
fiilor regelui Cazimir '·
ln literatura rominească izvoarele de inspiraţie pentru genul parenetic
au fost cele religioase, oferite de cultura feudală: romane mistice ca Varlaam
şi Joasa{, scrieri hagiografice de tipul Vieţii Sf. Alexe, Fiziologul, Floarea
Darurilor, predici şi scrieri apocrife mistice bizantino-slave etc. ln consecinţă,
timbrul mistic al multor opere n-ar putea surprinde.
Modele de literatură parenetică s-au găsit în opere bizantine: /m1ăţă
turile lui Vasile Macedoneanul (867-886) către fiul său Leon, opera lui Constantin Porfirogenetul (913-959): De administrando imperio, mult mai ttrziu
sfaturile lui Manuel Paleolog, scrise pentru fiul său in 1417, şi altele.
O poziţie însemnată ocupă in literatura parenetică lm1ăţăturile cneazului
rus Vladimir Monomahul, de la începutul secolului al XII-iea, llol4'11HHt
tiAdAH•\\Hp.t
MoHM\.ir11), concepute pentru fii săi 6 • Domnia lui Vladimir
Monomahul (1053-1125) a fost prielnică dezvoltării culturale, într-o atmosferă
de cultură bizantino-rusă. Mama lui era o grecoaică. ln amintirea ei şi-a luat
de altfel, numele de 41 Monomah )). ln timpul lui s-au scris cronicile naţionale
ln limba slavo-rusă, (llosecmr, spe.MeHHl>lX Aem), Vieţile Sfinţilor (Patericul),
descrieri de călătorii, biografii de personalităţi ruseşti ale vremii etc.
Nu e de mirare, deci, că într-o asemenea atmosferă de cultură, însuşi
cneazul s-a apucat să scrie un fel de testament cu recomandări pentru copiii
săi 8 • Se remarcă în aceste sfaturi observaţia şi experienţa personală şi faptul
e de reţinut. Ostaş viteaz, vorbeşte de luptă; iscusit vînător, dă sfaturi vlnă
toreşti; de asemenea, recomandă copiilor cit mai multă învăţătură de carte,
amintind că tatăl său, deşi ocupat, a avut timp să înveţe cinci limbi străine 7 •
ln afară însă de aceste sfaturi, scoase din propria-i experienţă şi situate ln partea
ultimă a lucrării, Monomah îşi începe opera cu reguli despre viaţa monahală, cu
poveţe în legătură cu rugăciunea; continuă cu judecata domnească, cu purtarea
domnului faţă de duhovnici, faţă de curteni, de slujbaşi, de ostaşi şi faţă
1 STAN. KOSZCTSKI, Ksirgi o wyehowaniu i o lwiczeniu ka:dego przelotonego
nietylko panu, ale i poddanemu hatdemu ku ezytaniu bardzo poi.yteczne, Cracovia, 155!1.
1 O cnocie aho zywocie czlowieka przystojnego (Despre virtute sau despre viaţa omului
bine crescut), tipărită pe la sflrşitul sec. XVI. (Alte ediţii, 1603, 1631). cr. G. KORBUT,
Literatura polska, t. I (Varşovia, 1929), p. 248.
3 Ediţia princeps, foarte rară, la Kiiln, Ulrich Zeii, rra. 1470.
' FR. PAPEE, Jan Olbracht, Cracovia, 1936, p. 6.

cite ştim, cel dintîi a atras atenţia insistent asupra acestor • lnvăţături t
rusă Şt. Ciobanu ln cursurile sale universitare (CC. ŞT. CIOBANU, Ist.
lit. rom. vechi, voi. I, Bucureşti, 1947, p. 75.
• Opera a fost scrisă Intre sflrşitul sec. XI şi 1125, anul mortii lui Vladimir (Cr.
N. K. GUDZII, op. cit., p. 135). Textul publicat de F. BUSLAEV ln 11 PyccKaR
xpecmoMamuR», ed. III, Moscova, 1881, p. 72-80 şi ln ediţie ştiinţifică cu studiu aprofunrlat
de A. S. ORLOV 11 lloyt1eHue BnaiJuMupa MoHOMaxa, Moscova, 1947.
7 CC. şi B. BRIAN-CHANINOV, Hi.stoire de Rusie, Paris, 1929, p. 40.
11

După

din literatura
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de orice om. ln toată această parte se simte influenţa culturii mistice. Izvoarele
sint aici fără îndoială cele ale culturii contemporane: pasaje întregi din psaltire,
din învăţăturile lui Vasile cel Mare, profeţiile lui Isaia, predici din Grigore
Teologul, Ioan Hrisostom şi altele ca acestea 1 • Se pare că autorul a cunoscut
lucrări din literatura parenetică a Sbornicului lui Sviatoslav, mai cu seamă
textul «Cum se cuvine să se poarte omul {K.tKO noil,oG.tHTlt. ;;;\KKOt(
Gi.1-rH), care se bazează, după cum am arătat mai sus, pe scrieri mai vechi
atribuite lui Xenofon şi Teodora 3 • Opera îşi găseşte, pe de altă parte, interesante corespondenţe in lucrări similare apusene, ca lnvăţăturile părinteşti
ale episcopului englez Leofric, din secolul al Xi-lea (1057) 3 • Considerăm
însă că aceste asemănări nu sint derît intimplătoare, ca şi corespondenţele
cu lnvăţăturile lui Neagoe, fiind rezultate din experienţe similare de viaţă.
Este de remarcat totuşi stilul vibrant asemănător tn scrisul lui Vladimir
Monomahul şi ln lnvăţăturile lui Neagoe, stil ieşit dintr-o simţire vie şi din
suferinţe cunoscute direct. Acest lucru se vede şi din scrisoarea lui Vladimir
Monomahul din 1096 către cneazul Oleg, în luptă cu care li căzuse fiul şi ii rămă
sese ln captivitate nora pe care vrea s-o răscumpere: «N-am cunoscut înainte
fericirea lor, măcar acum, dacă nu cu cintece, cel puţin cu lacrămi să le sărbă
toresc nunta »'·
Cultura mistică, tipică vechii orinduiri feudale se reflectă în scrierile
Yremii, dar ea n-a putut totuşi împiedica manifestarea in scris, în anumite
momente, a sentimentelor omeneşti legate de realităţile vieţii sociale. Este
de făcut distincţie între un izvor şi altul de inspiraţie. lntr-o asemenea lncadrare trebuie judecate şi lnvăţăturile lui Neagoe către fiul său Teodosie.

„

III. CONSIDERAŢII CRITICE. TEXTUL lNVĂŢĂTURILOR

contra autenticităţii
şi cu toate acestea
nu există plnă acum o ediţie critică, emendată şi comentată, care să lămu
rească mai bine acest text şi să ajute la rezolvarea problemelor controversate.
lnvăţatul rus P. Lavrov a descoperit la Sofia fragmente din versiunea
slaYonă a lnvăţăturilor 5 , dar mult timp nu s-a grăbit nimeni să traducă
aceste fragmente în romîneşte şi să le pună în corelaţie cu celelalte versiuni 8 •
Versiunea romlnească cea dintîi descoperită, a fost îndreptată şi publicată
de Ioan Eclesiarhul 7 • Manuscrisului, considerat pierdut, i s-a dat de urmă
Trebuie

să remarcăm

faptul

că

argumentele, pro

şi

I nvăţăturilor lui Neagoe, au fost scoase din datele textului

1 cr. ŞT. CIOBA~l-, op. rit., p. i6; vezi şi I. ~l. IYAKI'.\, KHR3b B11aOuMUP MoHOMQ%
ezo noy'leHUe, Moscova, 1901.
I cr. N. K. Gl;oz11, op. cit., p. 136.
3 M. P. ALEXEEY, ÂH.Z/UJ·caKCOHCKaR napa1111e11b K noy'leHUIO BJ1aduM11pa
lHoHoMaxa
(O paralelă anglo-saxonă la lnvăţăturile lui Vladimir Monomahul), în cc TpyAbl oTACJJ .
.QpeuHe-pyccKOH mrrepayYpbI 11.P.Jl.11.n, II (1953), p. 39-80.
' Pentru cultura şi talentul lui Vladimir Monomahul vezi şi B. LEPKI, l/kraina,
::.arys literatury, Varşovia, 1930, p. 121; B. GREKOY, La culture de la Russie de Kiev,
l\loscova, 19~7. p. 121-122.
' P. A. LAVROY, C110t1a HQKQ3amMbHU.R 8()e8()0M tlOAawcKolo loaHHa H.<uoR K CMHY
8eodociio, S. Petersburg, 190~. XXXVII + 62 p.
8 Lucrul acesta l-a făcut în ultima vreme P. P. Panaitescu (Cronicile sla110-romîne
din sec. XV - XVI, Bucureşti, 1959, p. 215-316), punind fragmentele versiunii slavone
în ordinea indicată de versiunea romînească.
7 ln11ăţăturile bunului şi credinciosului Domn al Ţării Romineşti Neagoe către fiul său
Teodosie, Bucureşti, Tip. Colegiul Sf. Sava, 181t3, O reeditare cu o nouă îndreptare a limbii
a dat l\. Iorga: lnvăJăturile lui .Veagoe Basarab, Yălenii de Munte, 1910, VIII+ 336 p.
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lnceplnd de prin 1932 1 şi aşteaptă să fie editat ştiinţific, cu respectarea limbii,
pentru a a se putea trage concluzii filologice. Se cunosc astăzi în total opt copii
manuscrise Urzii. Versiunea grecească a fost publicată de V. Grecu 2 •
Din textele cunoscute azi însă, nici unul nu ne dă siguranţa că este sau
reproduce originalul în forma lui primă. Intre versiuni se constată deosebiri,
care duc spre această concluzie. După toate probabilităţile avem de a face
cu texte pline de adaose, datorite traducătorilor şi copiştilor, adaose potrivite
cu gustul acestor cărturari şi cu atmosfera vremii lor. O dovadă în privinţa
aceasta ne-o oferă fragmentele păstrate din versiunea slavonă, textul descoperit apropiindu-se, după cite se pare, mai mult de original. Dar nici versiunea
slavonă Lavrov, nu ne poate da o idee exactă de felul cum se prezentau
ln'1ăţăturile, fiind incompletă 3 • Un alt text slavon ar fi fost descoperit - după
cum preciza N. Iorga - de Emil Turdeanu, la Bel~ad '; acesta pregătea,
de fapt o ediţie şi un studiu al versiunii slavone 11 • ln ultimii ani, Damian
P. Bogdan a descoperit noi fragmente din versiunea slavonă şi publicarea
lor va arunca, negreşit, mai multă lumină asupra problemelor ridicate de
ln'1ăţăturile lui Neagoe Basarab. Deocamdată editarea şi studiul comparativ
al textelor a rămas încă o problemă deschisă.
Faţă de aceste constatări, argumentarea bazată în faza actuală pe text,
trebuie făcută cu multă precauţie.
O analiză mai dezvoltată a textului a efectuat-o P. P. Panaitescu, folosindu-se de cele trei versiuni 6 • Nu putem fi însă de acord cu unele din concluziile domniei sale.
ln genere, considerăm nu că versiunea romînească este« cea mai completă »
faţă de celelalte două şi în special faţă de cea grecească, ci că această versiune
este probabil cea mai augmentată şi prelucrată din cele cite se cunosc. Pilda
cu porumbelul 7, de exemplu, care se găseşte numai în versiunea rominească 8 ,
putea foarte bine să lipsească din original. După redactarea textului pare a fi o
adăugare ulterioară la aceea a şarpelui, pe care o conţinea, fie originalul, fie un
intermediar. Se spune în fond: « ... am să vă spui şi pilda Domnului nostru
Isus Christos ... Deci ascultaţi ca să ştiţi cum este inţelepciunea şarpelui&.
După povestirea acestei pilde urmează: <c altă pildă cu porumbelul „_ Aşadar nu
e anunţată de la început şi de altfel nici nu corespunde în conţinut cu versetul
Evangheliei citat de text: « Fiţi înţelepţi ca şerpii şi proşti (simpli) ca porumbeii ». Aceste pilde au fost introduse separat din Fiziolog, unde nu se găsesc
la un loc. Mai mult: ln unele texte vechi ale Fiziologului se găseşte numai

1 Cf. V. GRECU, Manuscrisul din 1654 pretins pierdut al lnvtlJăturilor lui Neagoe
Basarab, în• Conv. lit. •, ?2 (1939), p. 1853-1865. şi ŞTEFAN MANCIULEA, Biblioteca
Centrală din Blaj, Blaj, 1939, p. 53. Actualmente se află în Biblioteca filialei Academiei
R.P.R.. din Cluj sub cota Ms. 109.
2
V. GRECU, lnvăţdturile lui Neagoe Basarab (versiunea grecească), Bucureşti, 1942,
243 p. + XVI pi.
8
ln aceste fragmente însă, ar putea exista adaose raţă de original.
4 N. IORGA, în •Revista istorică•, XXVI (19lo0), p. 14; ibidem, XXVIII (19lo2),
p. 76.
6 N. CARTOJAN, Istoria lit. rom. vechi, Bucureşti, 19lo0, p. foi; E. TURDEANU,
La litterature bulgare du X 1 V siecle et sa di/ f usion dans les pays roumains, Paris, 19lo 7, p.107.
• P. P. PANAITESCU, lnvdţtlturile lui Neagoe Basarab, Bucureşti, 19lo6, p. 36 şi urm.
7 Ibidem, p. t.2.
8 lnvtlţdturile, ed. ~-. IORGA, p. 178. Ed. 1843, p. 19lo.
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o pildă, în alte numai cealaltă 1 • De altfel, această părere este confirmată
de versiunea grecească, care conţine pilda şarpelui (ed. V. Grecu, p. 54).
dar nu conţine pe aceea a porumbelului. Versiunea grecească nu conţine nici
legenda imediată a gripsorului (« struţocamilul »), nici cuvintul de învăţătură
către cele două slugi ale domnului, Varlaam şi Ioasaf, cuvintul fiind recunoscut
ca interpolat 2 şi nici alte capitole întregi, cu foarte pronunţat caracter religios,
aflate la începutul şi la sfîrşitul versiunii romlneşti. Pe de altă parte, D. Russo
însuşi a dovedit spiritul şi sistemul de interpolare al copiştilor: unul din manuscrisele versiunii romîneşti indică omisiunile şi adăogirile ce ar fi meritat să
fie făcute în text, iar alt manuscris, de mai tirziu, îndeplineşte întocmai
indicaţiile 3 •
Dacă se compară intre ele textele celor trei versiuni, se constată atitea
deosebiri şi intervertiri de capitole şi pasagii, incit acestea presupun un original
mult mai îndepărtat în timp, încărcat ulterior, în copii, cu adaose pe gustul
şi învăţătura altor cărturari. Şi lucru interesant, de la versiunea slavonă
spre cea grecească şi rominească se observă o gradaţie parcă a intensităţii
elementului mistic şi religios. Aceasta ar denota că originalul era mult mai
descărcat de date şi învăţături religioase; în schimb, originalul acesta, după
toate probabilităţile, lăsa să cadă accentul pe învăţătura practică. O dovadă
oarecum în privinţa aceasta ne-o dă versiunea slavonă, care conţine recomandări practice, în legătură cu războiul, mai sigure şi mai puţin impregnate cu
invocări mistice decit celelalte versiuni 4 •
Mai tirziu, oameni de biserică, duhovnici, au dat învăţăturilor o altă faţă,
impînzindu-le cu rugăciuni şi legende în spirit mistic. Dumnezeu trebuia să
fie prezent la toate actele pămînteşti ale voievodului: la şederea la masă, la
judecata în divan, la primirea solilor, pe cîmpul de bătaie şi ln atitea alte cazuri.
Cu noua faţă învăţăturile puteau să fie bune pentru orice creştin, pentru
orice domn, poate şi pentru Radu Mihnea sau Mircea Ciobanul. Fără îndoială,
nici Neagoe Basarab nu fusese ateu; dar mai cu seamă, după concepţia cititorilor săi călugări şi preoţi, domnul trebuia să fie crescut şi să se poarte mereu
în spiritul legii creştine, al ocrotirii bisericii. Noul sau noii prelucrători ai

ln!Jăţăturilor au glodit şi au scris in spiritul în!Jăţăturii şi !Jieţii lor. Pe această
cale se pot explica multe lucruri. In mintea lor, fără să vrea, totul se ridica
de la pămînt spre lmpărăţia cerului şi spre Dumnezeu. Călugărul se va desface
de realitatea textului şi de realitatea vremii lui şi va da Jn()ăţăturilor, care
ii intraseră lntimplător ln mină, un nou sens. După cum vom vedea încă,
textul nu aparţine aceleaşi concepţii.
Amestecul ideilor de concepţie diferită este aşa de evident şi atit de izbitor,
incit, dacă cineva nu admite că aceste ln!Jăţături au fost scrise din iniţia
tivă voievodală şi dintr-o concepţie laică, ulterior fiind prelucrate de un călugăr
după concepţia lui religioasă, e silit totuşi să admită cel puţin că opera este
1 Cf. MARGARETA MOCIORNIŢA, Fisiologul, ln ~cercetări literare», I, (1934),
p. 85-86.
3 P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 44. Pe bună dreptate observă autorul lipsa de
.
imaginaţie a interpolatorului in a numi pe cele două slugi voevodale: Varlaam şi Ioasar.
8 D. RUSSO, Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Bucureşti, 1912, p. 22; acelaşi în
Studii istorice, Bucureşti, 1939, t. II, p. 562.
' P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 56. Compară Cronicile slavo-romine, p. 292 şi urm.;
versiunea grecească, ed. V. GRECU, p. 157 şi urm.; versiunea romlnească, ed. Ion eclesiarhul, 1843, p. 237 şi urm.
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a unui monah şi in ea s-a amestecat apoi un laic cu ideile lui omeneşti, nu
difline, şi cu sfaturile lui practice, ceea ce e mai puţin probabil.
ln <c Cuvintul de ingropare », in <c Regulele de purtare la masă », in capitolul
despre primirea solilor şi purtarea războiului, ln chiar sfaturile despre cinstirea
boierilor şi ostaşilor, cu toate preschimbările suferite de text, se văd limpede
urmele unei scrieri primordiale de concepţie laică voievodală.
Jalea voievodului, prinsă în cuvinte, in faţa osemintelor maicii sale,
la înmormintarea căreia nu luase parte, e pămlntească şi naturală. Vorbele
-de foc în legătură cu moartea copiilor săi, mai ales a lui Petru, hărăzit tronului,
sint ale unui adevărat tată cu inima arsă. Oasele maicii sale erau aduse lingă
acelea ale copiilor. Vom vedea mai pe urmă paginile acestea de un lirism
impresionant. E absolut sigur că un călugăr, după trecere de o sută de ani,
n-ar fi fost in stare să se substituie şi să înţeleagă o asemenea durere. Pentru
el nu dispăr.:>au fiinţe vii şi dragi, ci venea moartea ca 'O eliberare a sufletului
-de « împuţiciunea » trupului, care provoacă <c scîrbă », exact ca in omilia lui
Hrisostom, invocată de D. Russo. Pentru un călugăr era cel mult un prilej
de a arăta că viaţa şi bucuria pe pămint sint doar o amăgire. De aceea, in
-ce e scris nu se vede sufletul unui duhovnic, ci al unui laic 1.
Dar timbrul laic al glndirii şi al scrisului se vede mai ales în capitolele
~u învăţături practice. Multe ginduri izvorite aci din experienţă şi meditaţie
au fost învăluite probabil mai tirziu, de un slujitor al bisericii, în haină religioasă, însă firul lor dintîi tot nu s-a pierdut.
Astfel, in « regulele de purtare la masă » nu poate fi vorba <c de o predică
împotriva beţiei», alcătuită intru totul de un călugăr. Se întrevăd aci sfaturi
de cumpătare şi de stăpinire de sine, date de un laic, unui viitor domn, care
trebuia să-şi păstreze prestigiul:
• lnsă slugilor tale li dă să bea vin destul. Şi tu încă să bei cu măsură, ca să poată
birui mintea ta pe vin, iar să nu biruiască vinul pe minte, şi să cunoască mintea ta pe
minţile slugilor tale, iar să nu cunoască mintea slugilor pe mintea ta. La beţie pe nimeni
să nu dăruieşti, măcar de ţi-ar fi sluga cit de dragă. Rau de vei avea vre-o minie pe cineva de
la trezvie, tu să n-o arăţi spre sluga ta la beţie şi să-l urgiseşti. Sau de vor vrea să plrască
dneva pe alţii la tine la beţie, tu să-i îngăduieşti pin-la trezvie. Sau de-ţi va greşi vre-o slugi.
fiind beat, tu-i îngăduie pentru că tu l-ai îmbătat, şi, cum l-ai îmbătat aşa-i şi îngăduie» 1 •
Negreşit, călugării au petrecut adesea şi au băut, dar după aceea nu stau
mediteze asupra consecinţelor beţiei in treburile şi in ordinea de stat.
Se gindeau cel mult la necuviinţele lor şi <c băteau » citeva mătănii spre iertarea
« păcatelor ».
Pentru exemplificarea consecinţelor beţiei, autorul nu putea să aibă la
indemînă alte izvoare decît cele de natură religioasă. ln consecinţă dă ca
-exemplu intre altele, legenda apocrifă veche a Juditei, în care Iudita reuşeşte
să omoare, după o petrecere cu vin, pe Holofern, căpetenia oştilor lui Nabucodonosor, împăratul asirienilor, tăindu-i capul. Legenda se găsea şi în Simion
Monahul 3 ; din vremuri vechi a fost una din temele cele mai cultivate în
arta plastică şi în literatură '· N-a fost cunoscută, deci, numai de călugări.

să

1
1

Oricit s-a

eăutat

un izvor bizantin pentru acest capitol, nu s-a

găsit.

ln"ă(ălurile lui l\"eagoe Basarab, ed. l\. IORGA, \'ălenii de Munte, 1910, p.189-190.

3
Vezi D. Hl-SSO, Studii şi critice, Bucureşti, 1910, p. 10-16.
' 1n aceeaşi vreme a domniei lui Neagoe Basarab, Adolf Daucher sculptează
în lemn (1515) o ludită cu capul lui Holofern în rnîini. 1'u cu mult iniante
Mantegna pictase exact aceeaşi scenă. Apoi se înşiră unul lingă altul, cu
.aceeaşi ternă: Botticelli, Cranach,
Giorgione, Tintoretto, Caravaggio şi alţii. Hans
Sachs (149!.-1576) dramatizează tema într-una din numeroasele sale piese,
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Pe marginea acestui capitol al « regulelor de purtare la

masă

» s-au

făcut

observaţiuni, care ar infirma autenticitatea lnvăţăturilor 1 • Remarc însă că

argumentele au fost scoase tn mare parte din excrescenţele textului găsite
în una sau alta dintre versiuni şi nu din conţinutul iniţial al acestui text.
Astfel, invitarea mesenilor, care tn fond.erau boieri, de a cinta, <c dacă se pricep»,
se află numai tn versiunea greacă. In ce fel s-ar dovedi că acest amănunt
a fost conţinut şi de original? S-ar putea lntimpla totuşi să avem de a face cu
un fapt real, tn cazul meselor intime, nu cu imaginaţia unui călugăr, care
face din boieri <clăutari şi măscărici» la masa domnească. Poate că boierii şi
domnul lor, tn atmosfera orientală, nu se comportau chiar după cum concepem
noi azi şi nu se ruşinau să cinte din vreun instrument. Dimitrie Cantemir
nu se ruşina să ctnte «tn tambură », la Constantinopol, turcului Ismail Efendi,
care mereu venea să-l asculte cu plăcere, neclntind <c nici un ţarigrădean ca el» 1 •
In privinţa regulelor de etichetă la masă, lipsa lor remarcată se pare că
a fost scoasă din comparaţia cu tratatele similare occidentale, ln care eticheta
se găsea însă tn mediul ei cavaleresc avansat 3 , ceea ce nu constituie încă obligaţia şi ambianţa societăţii din sud-estul Europei.
Nu trebuie să ne surprindă nici faptul că nu se dau amănunte <c despre
urări, închinăciuni cu paharul, despre focurile de puşcă şi de tun, ce se trag
de obicei la banchetele domneşti », fiindcă nu avem de a face cu o operă
în felul celor ce descriu anumite ceremoniale de curte, ci cu una in care se
dau sfaturi esenţiale (multe dintre aceste sfaturi fiind eliminate poate de
copiştii călugări).
Sfaturile în legătură cu
nu puteau să fie imaginate de

primirea solilor sint tot atit de elocvente. Ele
un călugăr. De altfel, informaţia noastră bogată
de azi despre multe lucruri din trecut ne face adesea să credem că ceea ce ştim
noi din documente şi izvoare ştiau şi alţii tot atît de bine. In realitate, una era
viaţa de mănăstire şi alta viaţa de curte. Prea puţin il interesa pe călugăr ceremonialul primirii solilor sau principiile de purtare a războaielor. De fapt, in lnvă
ţăturile lui Neagoe nici nu este vorba de ceremonialul obişnuit, ci mai de grabă
de inovaţiuni, de sfaturi inovatoare scoase de voievod din trăirea şi experienţa
personală a domniei. lndrăznim să afirmăm chiar că mai mult decit modelele
străine, experienţa sa a fost izvorul gindului de a scrie o asemenea operă.
Neagoe Basarab primise cîndva pe nişte soli transilvăneni cu vorbe pripite
şi aspre. ln 1517 se simte obligat să regrete ieşirea sa, într-o scrisoare către
Sibieni '. Şi acum ce citim în 1nvăţături?:
Martin Opitz face la fel (1635), iar ln secolul al XIX-iea Fr. Hebbel reia subiectul
în drama sa de tinereţe « Iudit • tradusă şi ln romineşte. A fost parodiat de austriacul
Johann Nestroy (« Iudith und Holofernes o). Inspiraţiile din această legendă nu s-au
oprit însă aici. In vremurile moderne o serie de opere muzicale (Serow, R. Wetz, V. Reznicek, Arthur Honegger, E. Coosens) tratează acelaşi subiect. Alte exemple de structură
religioasă se alătură acestei legende.
1 P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 48-50.
1 IOAN NECULCE, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. II-a acad. Iorgu Iordan, Bucureşti, 1959, p. 202.
a Textele apusene cu reguli de purtare la masă au fost studiate, între alţii, cu insistenţă de ŞT. GLIXELII, Studja i szkice porownawcze (Studii şi schiţe de literatură comparată), Liov, 1919, p. 65 şi urm.; acelaşi ln « Rornania», 47 (1921), p. 1-40; acelaşi, ln
«Revista istorică rornină o, III, (1933) p. 327-332, se opreşte şi asupra regulelor de purtare
la masă din lnvăţăturile lui Neagoe: Regulele de purta.re la masd în romîneşte.
' E. HURMUZAKI, Documente, voi. XV, partea I,p. 221; cf. P. P. PANAITESCU,
op. cit., p. 13.
21 - c. 11
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«După ce va veni (solul), tu să asculţi toate cuvintele lui cu socotinţă şi cu luare
aminte, sau de vor fi bune sau rele, sau b inde sau aspre. Toate să le ţii in mintea ta
şi nimic dintr-însele să nu uiţi, şi nici să te bucuri mult că va spune cuvinte bune, nici
iar să te minii că va spune şi va zice cuvinte de rău. Ci-I întreabă de toate cu bllndeţe şi
cu smerenie şi, după ce-ţi va răspunde că: «Ce mi-a zis stăpînul meu, toate le-am grăit,
atunci tu să nu-i mai răspunzi nici un cuvint împotrivă, că de vei mai răspunde ceva,
nimic nu vei folosi. Că cuvin tul este ca vin tul: dacă iese din gură nici într-un chip nu-l
mai poţi opri şi măcar de te-ai căi şi ziua şi noaptea, nimic nu vei folosi. Ci dacă-şi va da
solul solia, iar să-l trimiţi să-l petreacă cu cinste pînă la gazdă ... » 1 •

N-au ieşit oare aceste sfaturi din propria experienţă a domnului? E
greu de presupus că un călugăr avea experienţa sau cunoştinţe exacte de modul
de primire al solilor şi putea să dea sfaturi in consecinţă. ln experienţa
curţii, în schimb, ceremonialul primirii solilor constituia o tradiţie şi era
cunoscut în chip practic. De aceea, sfaturile despre primirea şi trimiterea
de soli sint izvorite dintr-o practică voievodală. Se arată ţinuta demnă şi
impunătoare ce trebuie să aibă şi domnul şi boierii, « împodobiţi frumos », la
sosirea solului, se recomandă să fie găzduit departe de palat şi de grădinile
in care voievodul se poate plimba cu sfetnicii lui. Se dă, de asemenea, sfatul
ca solul să nu fie zăbovit mai mult de două, trei zile, timp necesar pentru a
se odihni, pină la prezentarea soliei. Intre timp domnul şi boierii trebuie să
se pregătească pentru primirea oficială a solului in divan, la ziua sorocită:
«şi să te împodobeşti şi tu cu haine frumoase ... Şi să ieşi cu mare slavă să şezi
în jeţul tău ... şi sfetnicii tăi cei bătrini să şază pe scaunele lor, unde li este locul şi li se
cade. Iar boierii cei tineri să fie împodobiţi cum se cuvine şi să stea toţi, de-a rindul,
împrejurul tău ... Deci să alegi dintr-înşii ciţiva oameni vrednici şi să-i trimeţi să cheme
solul, să-şi dea solia ~ 1 .

Nu pare de loc probabil ca un călugăr să fie preocupat de asemenea forme
exterioare, de pompă pămintească. Pe el il interesează sufletul, desfăcut
cit mai mult de trup, şi ideea de Dumnezeu, care trebuie să primeze şi să treacă
înaintea oricărei alte preocupări.
După primirea soliei, domnului i se recomandă să se sfătuiască cu boierii
săi asupra răspunsului, ce urmează să-l dea solului. Şi aici se remarcă un raţiona
ment, care nu putea să fie spontan emis, fără o experienţă a faptelor. I se
spune anume viitorului domn să nu creadă că îşi pierde prestigiul, dacă cere
sfatul boierilor, fiindcă meritele unui lucru întocmit după sfat bun se răsfring
numai asupra domnului, după cum ponoasele unei acţiuni greşite, iniţiată
numai de domn, nu cade pe boieri, ci numai pe el:
« .•• dacă se tocmeşte sfatul bine şi cum se cade, lauda şi pohvala domnului este peste
lumea, iar sfetnicii şi boierii intru nimica nu se pomenesc, şi zic toţi: «Harnic, şi
vrednic şi înţelept domn este acesta, şi vrednic de a se pomeni şi de a se ferici in toate
lucrurile lui~- Iar de se va zminti sfatul şi nu va fi sfat bun şi cu chibzuială, nimeni
nu va învinovăţi pe sfetnici, nici pe boieri, ci numai pe domn şi vor zice: «Acesta este
domn nebun şi nu i se cade lui să fie între domni. .. • 8 •
toată

Nu se prea vede ce interes avea un călugăr ((să apere» pe boieri şi
nici ce pregătire şi experienţă ii putea ajuta să îndrumeze atit de sigur şi
logic pe un viitor domn. Sfatul acesta, ca şi altele, nu are nici o lgătură
cu mentalitatea şi viaţa călugărească. Continuarea tn aceeaşi chestiune e
1
lnCJălătu.rile, ed. N. Iorga, p. 199.
a Ibidem, p. 198-199.
a Ibidem, p. 201.
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parcă mai elocventă, cînd se spune că ochii tuturor sînt îndreptaţi spre
domn, la fapte bune, şi <c nu zic că fac boierii acele sfaturi, C'i laudă tot
pe domn şi numele lui proslavesC'. Iar boierii, măcar deşi fac ei sfaturile
cele bune, nimeni nu-i ştie nici îi laudă. Pentru aceea este bine să primiţi
sfaturile cu bucurie» ...
Cum de nu s-a gîndit nimeni că o asemenea insistenţă ar putea fi mai
de grabă a unui boier, faţă de un domn, care nu ţinea seama de divan, decit
a unui om de biserică? De fapt, ştim că Neagoe Basarab era un domn
ambiţios şi probabil trecuse în unele cazuri peste divan, observînd pină la urmă
că dăduse greş. Putea, credem, să dea un sfat în consecinţă.
De asemenea, domnul trebuie să se sfătuiască cu boierii, dacă e cazul
sau nu, să-l ospăteze pe sol. ln caz de ospăţ, se indică in ce fel urmează să se
poarte domnul la masă. Masa să fie bogată, cu <c păhare de argint frumoase »,
<c cu multe feluri de bucate şi să aducă toate pe rtnd unele după altele »;
<c băuturi să scoată de unde va avea mai bune şi mai dulci », <<ca să se mire
şi solul de acea podoabă şi rînduială bună, care să nu o fi văzut el la stăpinul
său niciodată, ci să laude pretutindenea ce a văzut şi să povestească, - pentru
că şi aceasta e o cinste a domnului, aleasă şi lăudată» 1 •
Nu e aci decit întrecerea, luxul şi fala pămîntească, întilnite în genere
la curţile regale sau domneşti. Nimic din smerenia şi viaţa austeră, pe care
le-ar fi putut recomanda cu ardoare un călugăr. De altfel, invitarea aceasta
la pompă se potriveşte cu viaţa de lux pe care a conceput-o Neagoe,
aşa cum ne dovedesc documentele. Pe bună dreptate se poate afirma că « figura
lui Neagoe apare din izvoare pe un fond de aur ... metalic şi frumos sunător »2 •
lnvăţăturile nu dezic această constatare. Desigur, aceste urme vizibile, de sfaturi ieşite din viaţă, experienţă şi concepţie laică voievodală, sint învăluite
uneori inabil de aluzii la Dumnezeu şi viaţa cerească, datorite probabil unui
călugăr interpolator de mai tirziu.
ln ce priveşte purtarea războiului, dovezile că avem de a face cu sfaturi
voievodale sint categorice. Nici nu trebuie să ne gîndim o clipă că un călugăr
ar fi putut să se lanseze în principii de tactică militară şi recomandări,
care denotă de la început experienţe războinice şi concluzii sau învăţăminte
pe marginea acestor experienţe. Alături de reguli generale, se găsesc inovaţiuni mărturisite: «Aşa te învăţ să faci, fătul meu, că mie îmi pare că aşa
va fi mai bine» a.
Dacă domnul va putea ajunge cu vrăjmaşul la o înţelegere pe calea
soliei, să încerce a-l împăca dindu-i bani 4 • 1n caz de război, în ţară străină să
nu fugă, « că eu am fost pribeag şi de aceea vă spui că este trai şi hrană
cu nevoie pribegia. Pentru aceea să nu faci aşa, că mai bună este moartea
cu cinste decît viaţa cu amar şi cu ocară »5 •
Nu avem atestarea documentară a unei fugi a lui Neagoe Basarab peste
graniţă. Acest lucru s-a putut însă întimpla, fie la ocuparea tronului, cînd
susţinătorii săi, Craioveştii, au trecut Dunărea după ajutor turcesc şi probabil
nu l-au lăsat pe pretendentul lor Neagoe în miinile adversarului, Vlad cel

1
2
3

4

6

Ibidem, p. 204.
Cf. P. P. PA~_.\ITESCU, op. cit.: p. 16-17.
Ibidem, p. 222.
Ibidem, p. 214.
Ibidem, p. 215.

21•

323
https://biblioteca-digitala.ro

Tinăr

(1510-1512) 1 , fie in prima parte a domniei, cind adversarii, susţinuţi
de Bogdan cel chior, încearcă să-l doboare de la tron. ln orice caz sfatul este
al unui voievod, crescut in tradiţia luptei vitejeşti.
Continuarea sfaturilor este izvorită tot din experienţă voievodală, ctnd se
recomandă ca înainte de a primi lupta, să arunce in calea duşmanului pradă
bună şi bogată, că poate se va sătura şi se va întoarce. De nu-l va putea
amăgi nici aşa, atunci să-şi adune curtenii şi dregătorii şi să le vorbească,
arătlndu-se vesel şi neschimbat la faţă (de frică), pentru a le inspira încredere.
Cuvintarea care urmează 2 este străbătută de aceeaşi grijă monarhică. Domnul
să-şi întocmească apoi oastea şi să înfrunte pe vrăjmaşi. «Iar de vor fi ei mulţi,
nimic să nu te înfricoşezi, nici să te îndoieşti, că omul viteaz şi războinic
nu se sperie de oamenii cei mulţi, ci cum risipeşte un leu o cireadă de cerbi,
şi cum omoară un lup o turmă de oi, cit de mare, aşa şi omul viteaz şi bărbat
şi hrăbor nu se înfricoşează de oameni mulţi. Că omului viteaz toţi oamenii
ii sint într-ajutor, iar omului fricos toţi oamenii ii sint duşmani, şi incă şi
de ai săi este gonit, şi batjocurit, şi hulit» 3 • Se recomandă, de asemenea,
ca familiile boierilor să fie trimise departe de teatrul de luptă pentru a nu cădea
in captivitate; altfel boierii ar trece de partea inamicului ca să le salveze.
In versiunea slavonă se vorbeşte clar şi de familiile oştenilor simpli, ale
«ţăranilor» 4 , ceea ce corespunde spiritului laic de curte, interesat de treburi
obşteşti şi militare, spre deosebire de spiritul clerical feudal, care se ref eră,
ca in versiunea romtnească, mai cu seamă la clasele stăpînitoare.
ln sfaturile de mai sus nu se poate vedea firea şi îndemnurile unui călugăr,
oriclt s-ar părea ele de generale.
Dar hotărttoare tn sensul acesta sint amănuntele în legătură cu garda
voievodală, formată din 60 de oameni aleşi, şi organizarea unităţilor de luptă,
împărţite fn trei cete. Lucruri generale mai putea să-şi imagineze un călugăr
după 100 (sau zeci) de ani de la moartea lui Neagoe Basarab, să încerce
însă asemenea precizări nu este posibil.
Contrar celor afirmate 6 , împărţirea oştirii in trei grupe de mărimi diferite
este un principiu tactic de luptă, cunoscut din vechi timpuri 8 şi pină in vremurile noastre, cind s-a fixat la formula clasică arhicunoscută: avangardă (avanposturi), grosul oştii, şi rezervă, atlt de categoric, incit principiul acesta, cel
puţin pină acum, a rămas invariabil, fie că e vorba de o unitate de luptă,
de subunităţile ei, sau de marile unităţi de luptă, în coloană de marş, ori
in dispozitiv de front. Tăria şi puterea de luptă sau de rezistenţă a fiecărei
grupe a variat ln raport cu epoca, cu momentul tactic şi cu concepţia comandantului oştii.
Ţările Romtneşti nu puteau să rămină străine de aceste reguli generale.
Nu avem scrieri sau documente, care să ne înfăţişeze exact desfăşurarea tactică
a oştilor in trecut, însă sistemul se poate descifra din unele ciocniri. Atragerea
oştirii turceşti prin buciumaşi (un fel de avanposturi), într-un loc mlăştinos,
ln lupta de la Podul lnalt din 1475, avtnd neapărat ln spate o oaste de rezistenţă
Viaţa lui Ni/on, ed. Tit Simedrea, Bucureşti, 1937, p. 16 şi red. V. Grecu,
1944, p. 135.
1 Ibidem, p. 217.
a Ibidem, p. 218.
' P. P. PANAITESCU, Cronicile sla110-romine, p. 243 şi 293.
5 P. P. PANAITESCU, op. cit„ p. 57.
8 CC. N. BĂLCESCU, Scrieri istorice, ed. III, P. P. PANAITESCU, p. 86.
1

Cf.

Bucureşti,
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şi de momire, pentru ca o altă grupă de oşti să învăluească armata musulmană
printr-o manevră abilă şi să întoarcă prin surprindere frontul, este perfecta
ilustrare a acestui sistem tactic 1 . Planul de luptă al oştirii moldoveneşti
de la Ohertyn, în 1531, desemnat de Martin Bielski, care a luat parte la bătălie,
lasă să se intrevadă aceeaşi lmpărţire în trei grupe a oastei 2 • Insăşi lupta
lui Ioan Vodă cel Cumplit cu Turcii la Jilişte, în 1574, este dusă după aceleaşi
principii tactice 3 •
De aceea, sfatul din lnPăţăturile lui Neagoe îşi are o hază reală şi nu poate
fi o mistificare sau o eroare a unui călugăr. Că lmpărţirea oştii în două« străji•
şi o grupă mai mare e verosimilă, ne-o dovedeşte Viaţa lui Nifon a lui Gavril
Protul ln legătură cu o acţiune tot din vremea lui Neagoe: «Şi aşa trecură
Dunărea (Craioveştii) cu toată oastea şi dacă trecură, împărţiră oastea ln trei
ptlcuri şi un plic luă Neagoe»•. Ştirea aceasta nu poate fi considerată ca
o invenţie şi confirmă pe celelalte.
Jocul sau manevra celor trei cete, plnă la luarea contactului cu duşmanul
ca şi după aceea, nu reiese destul de limpede din alte scrieri. lnPăţăturile lui
Neagoe încearcă lnsă să dea precizări. Deşi pe parcurs copiştii şi traducătorii
au intervenit cu interpolări şi confuzii, totuşi şi aşa se observă realitatea şi
consecvenţa faptelor.
De exemplu, toate cele trei versiuni vorbesc clar că cele două străji precedau «oastea cea mare» (KMHK.td K4'Hcu) 6, 41 a treia şi cea mai mare•
(~ 8e '7ph"1J xo t µe:ylct1J) 6 , cc tabăra cea mare» 7 • Totuşi versiunea romlnească, lntr-un adaos faţă de celelalte, spune că «strejile sînt capul şi coada
oştilor » 8 , pentru că în unele cazuri, de care interpolatorul avea cunoştinţă,
grosul oştirii se găsea la mijloc, avlnd ln spate o straje, care să dea semnalul
unei eventuale învăluiri şi oştile să nu fie lovite prin surpriză. Estf\ vorba,
evident, de o interpolare ulterioară.
Cu toate acestea, elementele esenţiale ale recomandărilor s-au păstrat
şi se vede, ln mod limpede, că ele nu puteau fi relatate de un călugăr. Toate
versiunile vorbesc de cele trei grupări ale oştirii, de garda personală a domnului,
de locul pe care să-l ocupe domnul ln bătălie, în gruparea a doua sau a treia
a oştii, fără hazardări nefolositoare, de lnlăturarea obiceiului ca lupta să
fie lncepută prin dueluri individuale, cu efect adesea demoralizant. Asemenea
sfaturi nu au fost scornite de imaginaţia unui călugăr. ln continuare, se
recomandă respectarea clasicii legături dintre grupe pentru a se putea sprijini intre ele la nevoie: « ... şi să meargă una mai lnainte, alta mai după aceea,
iar a treia să fie tabăra cea mare. Şi să nu fie departe una de alta, ci să fie

1 Lupta aceasta se studia, din acest punct de vedere, in şcolile militare de ofiţeri,
drept model clasic.
1 Publicată în Kronika sa şi reprodusă de Gwagnin şi alţii.
8 Cf. B. P. HASDEU, Ioan Vodă cel Cumplit, ed. I. C. CHIŢIMIA, Craiova, Clasicii
Romîni Comentaţi, 1942, p. 80 şi 89.
4 Viaţa lui Nifon, ed. TIT. SIMEDREA, Bucureşti, 1937, p. 16. P. P. PANAITESCU
(op. cit., p. 5?) consideră că autorul lnvăJăturilor a împrumutat mecanic ştirea din ViaJa
lui Nifon şi i-a dat, pe nedrept, caracter general de organizare a oştirii. Interpretarea
e forţată; alte redacţii ale f'ieJii lui Nifon (ed. V. GRECU, Bucureşti, 1944, p. 135) nu
vorbesc de cele trei pilcuri.
6 P. P. PA~AITESCU, Cronicile slavo-romine, p. 243, 293.
8
lnvăJăturile lui Neagoe Basarab, ed. V. Grecu, p. 158, 159.
7
lnvăJăturile lui lfeagoe Basarab, ed. Ion Eclesiarhul, p. 238.
8 Ibidem, p. 238.
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aproape, ca să se auză şi să ştie ce fac şi de se va întîmpla vreo întimplare străjii cei dintli, ea să meargă să se amestece în cea de a doua, iar de
va vedea şi streaja de a doua că se biruieşte de vrăjmaşi, ea încă să vie să se
amestece în toiul cel mare, iar să nu fie departe una de alta, ca nu cumva
să nu poată ajunge curind să se impreune una cu alta şi să se apere ... » 1 •
Orice tactician militar va recunoaşte numaidectt justeţea sfatului. De
asemenea, ceea ce se spune în continuare e cit se poate de logic şi adevărat
din punct de vedere militar şi se vede de departe că totul se bazează pe experienţa şi pregătirea unui militar. Este nepotrivit să i se atribuie unui călugăr
asemenea cunoştinţe.
Logic şi milităresc e şi sfatul ca domnul să nu intre in luptă cu prima
grupare i oştilor şi nici să stea <e unde va fi temeiul şi toiul oştilor » sale,
fiindcă acolo vor bătea toate armele duşmanului, ci să stea tn ceata a doua
sau a treia, «de latura oştilor» 2 • ln termeni militari consacraţi, domnul
trebuia « să iasă de sub bătaia armamentului inamic ». Este forţată interpretarea că aci avem cie a face cu un sfat călugăresc, lipsit de concepţia eroică
a voievozilor. ln altă parte, 1n11ăţăturile lui Neagoe îndeamnă la fapte eroice:
<c ... iar tu să mergi drept faţă la faţă spre vrăjmaşii tăi, fără nici o frică
etc. » 3 , dar în momente de expectativă trebuia să ştie unde ii este locul cel
mai potrivit şi acest sfat i-l putea da un luptător cu experienţă, nu un schimnic,
obişnuit să dea doar cu fruntea de duşumea. De altfel, acest ultim sfat ar
contrazice pe cel dinainte.
Tot atit de elocvent e sfatul in legătură cu garda personală a domnului,
care trebuie să fie compusă din 60 de bărbaţi aleşi. E vorba aci probabil de
o inovaţie a lui Neagoe, în ce priveşte numărul precis al gărzii personale a
domnului, dar gărzi personale au avut, negreşit, şi alţi voievozi în timpul bătă
liilor, cu misiunea de a veghea şi a apăra în mod special pe domn. Cum să-i
treacă prin minte unui călugăr un asemenea sfat: <c Şi să-ţi alegi, în vremea
războiului, şaizesi de voinici bărbaţi să fie tot lingă tine, să nu se depărteze,
ci să te nădăjduieşti pe <linşii. Şi de vei birui pe vrăjmaşii tăi, ei tot să nu meargă
după <linşii să-i gonească, ci să stea înaintea ta, măcar de vei birui, măcar
de te vor birui, aceia tot să fie lingă tine ' ». Chiar dacă va trebui să fugă,
domnul trebuie să fugă tot împreună cu cei 60 de voinici 11 • De sfatul boierilor
să asculte mereu, dar dacă uneori va observa că e sfătuit greşit, atunci să procedeze cum crede că este mai bine 8 • Pentru sufletele celor căzuţi tn luptă
să facă slujbă la sfintele biserici, <cca să vază toţi şi să se îndemneze » (a
lupta în alte împrejurări) 7 • Pentru aceleaşi motive, pe cei rămaşi în urma celor
căzuţi, părinţi şi copii, să-i aibă în vedere şi să-i ajute 8 . Pe luptători să-i dăru
iască după merit (<c după cum ii va fi slujba») 9 • Se poate remarca uşor că
toate aceste învăţături sint departe de mentalitatea şi înţelegerea unui călugăr,
care n-ar fi fost preocupat prea mult de soarta supuşilor şi luptătorilor.
1
1

8

'
11

a
7

a

•

ln11ăţăturile lui Neagoe, ed. N. Iorga, p. 218-219.
p. 221.
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218. Cronicile sla110-romine, ed. P. P. PA'XAITESCU, p. 292
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Se mai poate spune că ln'1ăţăturile lui Neagoe sînt chiar mult mai personale şi speciale, cu privire la purtarea războiului, decît acelea ale lui Vladimir
Monomahul, care au caracterul unui testament rezumativ 1 •
Intre argumentele aparent mai puternice că aceste învăţături practice
de război nu aparţin vremii lui Neagoe Basarab, ar fi şi menţionarea tunurilor
mobile, de cîmp, care nu apar în Muntenia decît în a doua jumătate a secolului
XVI 9 • ln primul rînd nu putem fi siguri că Muntenia n-a cunoscut tunul mobil
în prima jumătate a secolului XVI, de vreme ce apare în Moldova sub Petru
Rareş. Lipsa de ştiri nu e egală în mod cert cu inexistenţa. ln cel mai rău
caz voievodul putea avea cunoştinţă de existenţa tunurilor. ln al doilea rind,
cine ar putea spune că in originalul slavon la locurile respective este vorba
chiar de tunuri? Mai mult decit în orice alt caz, interpretarea termenilor
trebuie făcută cu multă atenţie din cauza evoluţiei lor semantice. De aceea,
nici traducerea greacă, nici cea romînească, destul de tîrzii, nu pot să conteze
din acest punct de vedere. Termenii sînt luaţi întotdeauna cu sensul vremii
lor. Numai versiunea slavonă a ln'1ăţăturilor poate să ne dea o justă dezlegare.
Aici însă termenul 11C1ijWKd, într-o expresie ca «H TIJECKWKl\I H nOt(lllK hi H
cTp-kAi.1 3 (şi toate loviturile şi armele de foc şi săgeţile) nu poate să aibă clar
sensul de « tun ». Termenul a existat in limba slavă veche înainte de apariţia
tunului in Europa. Trebuie, aşa dar, să fi avut o accepţie anterioară. ln
fond, de origine indoeuropeană, termenul a avut din vechi timpuri unadin
cele mai întinse arii de răspîndire, cu ramificaţii în cele mai multe limbi
europene, putind fi menţionat in greacă (rtU~(i;;), latină medievală (puxis buxis şi •buxta}, limbile slave, limbile germanice etc. '· Era natural ca sensul
să evolueze de-a lungul timpului. La început nu putea să aibe decît sensul
de simplu« aruncător»,« detunător» (sclopetum) 11 , sau «praştie». Cu apariţia
armelor de foc, « puşca •> şi corespondentele ei europene (nyurna, Buchse,
ung. puska) au început să se substituie acestor guri de foc, înţelesul fixîndu-se cind pentru <c flintă» ca în unele limbi slave şi în limba rominească,
ctnd pentru « tun •> ca în limba rusă sau limba germană. Limba romlnească
cunoaşte şi termenul de circulaţie folklorică « puşcăviţa » (neînregistrat de
dicţionarele noastre), care desemnează <c aruncătoarele» de apă sau de bobiţe
din măduvă de soc, însoţite de pocnitură, fiind construite, pentru sau de
către copii, din lemn.
Aşadar, •noijmKd din versiunea slavonă nu se identifică exact cu« tunurile »
din celelalte două versiuni (după cum au crezut traducătorii de mai ttrziu)
şi nu poate fi luată cu siguranţă ca atare. E vorba aci de o gură de foc, sau
mai de grabă de o armă de foc.
Clt despre <c leafă i> credem că interpretarea dată de P. P. Panaitescu
merge departe. Nu e vorba în mod expres de mercenarii de mai tirziu şi de
salariul care li se cuvine, ci de o <c cinste •> sau « daruri •> pe care domnul trebuie
1 F. BUSLAEV, PyccKa11 xpecm0Mamu11, ed. III, Moscova, 1881, p. 75. Cf. P. P. PA.NAITESCU, op. cit., p. 60-61.
1 P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 59.
3 P. LAVROV, op. cit., p. 50. Cronicile sla1Jo-romine, ed. P. P. PA~AITESCU, p. 245.
' v. sl. n~Sw~4; ceh. pufka (flintă); croat. puska (flintă), slov. pushka (flintă);
bosn. puscka (aruncător); rag. puscka (aruncător); rus. nyutKa (tun); pol. puszka (flintă);
mhd. buhse, ahd. buhsa, n. germ. Buchse (tun), angl. box: sued. bysa etc. (Cr. şi S. B. LI~DE,
Slownik jrzyka polskieg_o, ed. II, voi. IV (Liov, 1858), p. 729).
6 FR. MIKLOSIC, Lexicon paleoslo1Jenico-graeco-latinum, Viena, 1862-1865, p. 756.
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să le acorde din cind în cind demnitarilor săi, printre ei fiind şi căpetenii de
oaste, pentru a le ctştiga încrederea şi devotamentul. E attt de laică şi atît
de departe de mentalitatea unui călugăr învăţătura aceasta, Incit se recomandă
domnului, contra învăţăturii creştine, să fie mai atent în privinţa aceasta
cu <c slugile» sale, decît cu săracii 1 • Este grija de a capta dragostea şi ataşa
mentul anturajului şi al supuşilor, căci în asemenea împrejurări fiecare «încă
şi capul işi va pune pentru tine şi el şi feciorii lui •· Un asemenea sfat pledează
nu tmpotriva, ci pentru autenticitatea Înflăţăturilor.
ln ce priveşte « boieriile », 1n11ăţăturile insistă ln mod deosebit asupra
meritului şi devotamentului faţă de domn, după care să fie respectate şi
acordate. Se pare că e vorba de iniţierea unei reforme, întrevăzută de Neagoe,
domn ridicat dintre boieri, linguşit poate de ei şi de rude, de a căror
nemeritată şi exagerată cinstire, în dauna celor cu merite, sfătuieşte să se
ferească întotdeauna domnul 2 •
De asemenea, cufltntul de judecată, deşi probabil adaptat mai ttrziu
unei concepţii religioase de judecată divină, păstrează încă urmele unor sfaturi laice. Admiterea boierilor tineri tn divanele de judecată «ca să ia învăţă
tură • 8 a putut fi tolerată probabil adeseori, fără ca aceşti asistenţi să fie
trecuţi tn actele încheiate. Deci nu ştim, dacă avem de a face cu o inadvertenţă.
ln orice caz, Neagoe putea veni cu un sfat inovator. Dar dacă autorul este
un călugăr, de ce nu pomeneşte nimic de prezenţa în divanul de judecată a
clericilor, a mitropolitului măcar? Erau cumva lucruri de amănunt străine
de el? De ce i se atribuie atunci amănunte de curte mai caracteristice?
Se pot cita numeroase alte indicii că ln11ăţăturile au provenit din concepţia
unui voievod. Ne oprim însă aci. O ediţie critică şi comentată va putea lăsa să
se distingă mai bine ce aparţine originalului şi ce a putut adăuga un călugăr
mai tîrziu.
S-au adus încă o serie de argumente împotriva autenticităţii Înflăţă
turilor şi e necesar să stăruim asupra lor.
S-a spus că doamna Despina nu e invocată nici în cuvîntarea lui Neagoe
tn faţa osemintelor maicii sale', nici tn «rugăciunea la ieşirea sufletului»
şi aceasta ar fi o dovadă că Înflăţăturile nu i se datoresc lui Neagoe Basarab.
Uneori argumentarea ia aspectul unei atitudini cavalereşti a învăţaţilor
faţă de persoana Despinei, care nu trebuia şi nu putea să fie neglijată de soţul
ei. In fond, în primul caz Neagoe se adresează cu cuvinte de educaţie copiilor
şi nu era absolut necesar să se adreseze şi Despinei, considerată ca părtaşă
la sfaturile şi îndemnurile sale. In cazul rugăciunii adresarea e in termeni
generali de <c coconi »şi« cocoane» 6 . Pe de altă parte, in ceasul acesta suprem
e de presupus că doamna se afla dinainte lingă soţ şi nu era nevoie să
mai fie chemată. Iar dacă autor al ln11ăţăturilor este socotit un călugăr,
cum se explică faptul că acesta a găsit să spună cite ceva despre fiecare
din membrii familiei lui Neagoe, să-şi imagineze chiar o cuvîntare tn faţa osemintelor maicii sale Neaga, figură ştearsă pentru istorie şi să nu ştie nimic,
relativ la o scurtă vreme, despre doamna Despina a cărei frumoasă tradiţie
populară s-a păstrat aşa de vie în legătură tocmai cu acte religioase? Muni1

/npăţăturile lui Neagoe, ed. N. Iorga, p. 233-234.

• Ibidem,
a Ibidem,
t Ibidem,
• Ibidem,

p.
p.
p.
p.

181 şi 233.
226.
165.
303.
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ficenţa doamnei nu putea să rămînă necunoscută în viaţa de mănăstire. Explicaţia cu inscripţiile de pe pietrele de mormînt şi lipsa aceleia a Despinei
dintre ele nu convinge. Opera aceasta n- a fost inspirată de pietre de

mormtnt.
De fapt, tn privinţa «rugăciunii la ieşirea sufletului » credem că avem
de a face, cel puţin în forma în care ne-a parvenit, cu o amplificare ulterioară,
imaginată de un călugăr, imediat după stingerea lui Neagoe, sau mai ttrziu.
La fel se poate spune despre capitolul tn care se vorbeşte de pecetluirea
cărţii. Atttea interpolări cu caracter religios trebuiau să nu dea de bănuit
şi să li se caute o întărire domnească. De altfel, Intre adaose pare să se rinduiască tot ceea ce urmează de aci şi pînă la sflrşit: cuvintul către cele două
slugi, pisania Mănăstirii Argeşului etc., ca şi o mare parte de la începutul
scrierii. Asemenea adaose au putut fi introduse în operă, ca o <c desăvirşire »,
curind după moartea lui Neagoe, incit existenţa unora dintre ele în versiunea
slavonă şi în celelalte versiuni nu denotă deloc existenţa lor în prototipul
ln"ăţăturilor. Versiunea slavonă cunoscută nouă azi este o copie. De exemplu,
cînd se vorbeşte de garda voievodului formată din 60 de oşteni, se spune
« Şi acei 60 de bărbaţi Să nu aibă de lucru CU bătălia » (H c'iH
Al..Y.)K'(H
1
cb &NMt. p.sKoTJT. A.S "' HAl.S..Y.T) • Totuşi în text nu se mai vorbeşte pină aci
de aceşti ostaşi, ceea ce înseamnă că, textul este lacunar: în copiere s-a sărit
un anumit pasaj.
O altă serie de argumente aduse împotriva autenticităţii se depărtează
de obiectul scrierii. Lipsurile care i se găsesc nu sînt de natura ei, ci de natura
unor opere de alt caracter. Astfel, a găsi că nu se vorbeşte nimic despre
impozite şi "ămi 2 , însemnează a cere să fie o operă de caracter economic.
A observa, de asemenea, că nu se prezintă amănunţit un anumit ceremonial
sau anumite obiceiuri însemnează a pretinde ca opera să ia înfăţişarea
Condicii lui Gheorgachi sau Descrierii Moldo"ei lui Dimitrie Cantemir. ln"ăţă
turile lui Neagoe însă, ca toate scrierile de genul lor, n-au de scop să prezinte
organizări şi obiceiuri consacrate, care mergeau de la sine, ci să introducă
pe principe în tainele diplomaţiei şi ale conducerii politice şi militare.
ln felul acesta nu-l interesează pe sfătuitor eticheta mesii şi rînduiala
bucatelor, ci grija ca să se evite umilirea mesenilor prin schimbarea locurilor odată ocupate, chiar dacă demnitari de frunte sosiţi mai ttrziu ar
merita un loc mai de cinste. Domnul nu trebuie să-şi atragă resentimentul

a

nimănui.

E drept că nu se vorbeşte nimic despre vînătoare, dar faptul acesta nu
neautenticitatea scrierii. Ceremonialul vinătorii de curte era consascris şi ln practică, din antichitate şi a vorbi despre el însemna a
insista asupra unor lucruri arhicunoscute la curte. De la opera lui Xenofon,
Ku'J'1jye:-rtx6i;, reluată de Arrianus 3 şi pînă in vremurile moderne, vtnătoarea
a constituit mereu obiect de tratare în opere de specialitate şi in opere de artă '·
ln sprijinul neautenticităţii ln"ăţăturilor s-au adus şi frecvente cazuri
de pseudoepigrafii din evul mediu. E de observat însă că in majoritatea cazurilor e vorba de ilustre figuri de sfinţi sau duhovnici, cărora li s-au atribuit
dovedeşte
crat, şi tn

1
1
3

Cronicile slavo-romirte, ed. P. P. PA:\"AITESCU, p. 2t.5.
P. P. PANAITESCU, op. cit., p. t.8.
DR. ERWIN REX, Abriss der Geschichte der antiken Literatur, ed. 38, Berlin,

1887' p. 32 şi 101.
' Amintite de Odobescu în Pseudo-Kinegheticos.
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anumite opere pentru ca acestea să se bucure de mai multă autoritate: Ioan
Hrisostom, Grigore de Nazianz etc. Există atitea alte cazuri. Sistemul acesta
s-a răspîndit atit de mult, incit şi scrieri destinate laicilor ca cele cuprinse
in Sbornicul lui S"iatosla" au fost puse tot pe seama unor figuri de sfinţi.
Aşadar, regula generală tn lumea cărturarilor duhovnici era tocmai contrară
celor ce se crede despre ln"ăţăturile lui Neagoe. Scrierile erau atribuite
religioşilor.
Şi pentru

ce ar fi nevoie de o mistificare în care să fie implicat Neagoe
Basarab, cind orice domn, format în atmosfera de spiritualitate exclusiv
religioasă, putea fi uşor convins să apuce calea voită de un călugăr, prin invocarea unor autorităţi culturale religioase?
IV. NEAGOE BASARAB AUTOR

Se argumentează că intre Neagoe Basarab cum li arată documentele şi
Neagoe Basarab cum apare din ln"ăţături e o prăpastie, peste care nu se
poate trece. In fond, credem că este vorba de o întorsătură sufletească ce
s-a putut ivi în viaţa lui Neagoe.
Domnul ambiţios, luxos, crud chiar, mîndru de succesele lui, a intrat
într-o criză sufletească, a devenit mai blind, mai evlavios prin durerea provocată de moartea mamei sale iubite, lingă care nici n-a putut fi prezent în
ceasul suprem şi mai ales de moartea fiului său Petru, în care tşi pusese
nădejdi de viitor. Alte dispariţii în familie au venit să mărească turburarea
şi îndoiala sufletului 1 • I s-a părut că fără credinţă, fără omenie, fără dragoste
nu se poate clădi nimic stabil. Probabil că ambii soţi au fost profund loviţi
de cursul întîmplărilor. Şi atunci s-a născut o nouă atitudine de viaţă. Nu
cumva aci rezidă şi înălţarea lăcaşului de la Curtea de Argeş, pentru care
s-a renunţat într-o măsură la lux, bijuterii şi aur? O nouă educaţie i se cuvenea
şi urmaşului.· Dumnezeu nu trebuia gonit din educaţia laică a voievodului
ţării. Din contră, era necesară armonia vieţii, împăcarea lumii acesteia cu
lumea cealaltă, împăcare posibilă, in mintea lui, numai pe calea bătută de
credinţa creştină.

ln această schimbare vedem noi geneza ln"ăţăturilor, amestec de duioşie,
sfaturi practice şi de prosternare. De altfel, numai în această ţinută au putut
ele intra în gustul unui călugăr, care a ţinut să le inflorească şi să le amplifice
cu multe lucruri nouă, uneori greu de separat precis.
ln viaţa umanităţii se pare că suferinţa şi turburarea au creat opere
profunde. Cum s-au ivit în sec. al XVI-lea celebrele Trenii ale lui Jan Kochanowski, rămase celebre în literatură de aci înainte, dacă nu din suferinţa
adinc încercată la moartea fiicei sale Ursula? E de amintit, de asemenea,
răsturnarea provocată tn viaţa lui B. P. Haşdeu de moartea fiicei sale: Din
împrejurări identice s-au născut, după părerea noastră, ln"ăţăturile lui Neagoe.
Scrierea aceasta nu a pornit numai din grija de a instrui pe urmaş, ci poate
şi din necesitatea de spovedanie a durerii şi a gîndurilor.
1
Poate că în mintea lui Neagoe toate aceste lovituri constituiau o ispăşire a
păcatelor sale anterioare intre care şi acela de a se fi urcat pe tron prin sîngele lui Vlad
cel Tlnăr, păcat pentru care, de altfel, a chemat clerici din toate rangurile şi a făcut rugăciuni de iertare. Ispăşirea vinei putea fi dar de la început o obsesie.
-
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De ce să credem că la un secol depărtare de fapte, un călugăr, împăcat
dinainte cu coşciugul şi viaţa de veci, e in stare să se substituie lui Neagoe
Basarab şi să cinte in cuvinte amare, care rod sufletul - se vede bine moartea mamei acestuia şi a fiului său Petru? Şi apoi pentru ce să se gîndească
tocmai la Neagoe? Ar fi greu de găsit o explicaţie convingătoare.
Am văzut mai sus detalii practice de viaţă a unui voievod, ce nu pot fi
puse pe seama unui călugăr. Fără îndoială insă că opera nu i se poate atribui
lui Neagoe tn întregime, informa in care am ajuns s-o cunoaştem. E aproape
sigur că un călugăr, căruia i-a căzut în mină şi i-a plăcut, a refăcut-o după
concepţia lui, lăsînd poate unele amănunte afară şi adăogind multe de la el.
Se poate pune, aşadar, problema ce anume i se poate atribui lui Neagoe
din aceste Învăţături şi ce se poate pune pe seama unei feţe bisericeşti de mai
tîrziu, dar nu se poate respinge convingător orice legătură a acestei scrieri
cu Neagoe Basarab şi cu vremea lui.
ln concluzie, credem că scrierea aceasta se bazează pe un simbure cu
adevărat al lnvătăturilor lui Neagoe.
Se naşte acum întrebarea, dacă Neagoe însuşi a scris Învăţăturile sau
a pus pe cineva dintre cărturarii lui, in genere oameni de biserică, să le
compună.

Opera respiră in miezul ei gîndurile şi sentimentele personale ale voievodului într-o formă care îndepărtează presupunerea că Neagoe ar fi dat
numai dispoziţiuni. Bun militar, am văzut că instrucţiile lui sint caracteristice
tn privinţa aceasta. lncercat diplomat, dă sfaturi tn consecinţă. Amator
de pompă şi lux, nu se poate opri să iniţieze şi in acest sens pe viitorul
domn. Iar timbrul paginilor lirice nu pare absolut deloc să fi ieşit nici chiar
din substituirea unui cărturar contemporan. E aci o durere sufletească vie
şi naturală, nu travestită.
De altfel, după cite se poate şti azi, Neagoe Basarab era un om de
cultură. Avem toate motivele să credem că ştia bine slavoneşte, într-o vreme,
ctnd slavonismul era in floare iar mediul social foarte « virstat » cu elemente
slave. Nimic nu denotă contrariul. A trăit înconjurat de cărturari de seamă
greci şi a învăţat greceşte 1 . Prin ei a putut să cunoască uşor opere bizantine
de mistică şi de caracter parenetic. A avut vederi noi, surprinzătoare pentru
vremea aceea, dorind in 1519, pe faţă, în numele lui şi al fiilor săi, să
aibă legături cu biserica romană şi cu papa 2 • Era tocmai vremea de culme a
renaşterii. Avusese legături cu italieni şi înainte 3 •
Orizontul lui Neagoe Basarab e, aşadar, cit se poate de larg, iar Învăţăturile
sale tn esenţa lor au o bază serioasă de fapte-reale, nu de fapte imaginate.
V. AMESTECUL UNUI CĂLUGĂR

Am afirmat mai sus că peste sîmburele Învăţăturilor iniţiale ale lui Neagoe
s-a aşezat un strat din alt material. Lucrul este verificabil. De fapt, după
text se pare că scrierea a incitat la adaose pe mai mulţi adnotatori, cel puţin
în partea finală. E deajuns să amintim că sfîrşitul ei, într-o anumită formă
Cf. P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 9.
• E. HURMUZAKI, Documente, li, partea 3 (Bucureşti, 1892), p. 307-309.
3 DEL CHIARO, Istoria delie moderne rivuluzioni delia Valachia, ed. N. IORGA,
p. 115, CC. P. P. PANAITESCu, op. cit., p. 8.
1
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a trebuit să coincidă cu capitolul « pecetluirii cărţii », foarte expresiv intitulat, înţelegindu-se prin « pecetluirea cărţii acesteia », învăţăturile ultime.
E surprinzător, deci, să constatăm o continuare cu capitolul despre «rugă
ciunea» închipuită la ieşirea sufletului lui Neagoe şi ea considerată, se pare,
la un moment dat ca un capitol final. Apoi alte şi alte capitole (de data
aceasta existente numai în versiunea rominească), ca şi cum fiecare se simţea
dator să adauge ceva şi să dea alt sftrşit cărţii: « Cuvînt de lnvăţătură către
cele două slugi credincioase ale domnului, carele se lepădară de lume şi se
deteră vieţii călugăreşti », « Altă învăţătură asemenea cesteialalte •, « Pisania
Mănăstirii Argeşului », <c lncheiere ». Conţinutul acestor capitole ca şi al altora
de la începutul versiunii romîneşti, este străbătut de un alt suflu, declt al
capitolelor ce i se pot atribui lui Neagoe Basarab. In aceste capitole, de altfel,
se găsesc argumentele, care au făcut pe unii dintre învăţaţii noştri să atribuie
Înflăţăturile in întregime unui călugăr.
Miezul Înflăţăturilor ce i se pot atribui lui Neagoe, lntr-o formă iniţială
a putut fi format din capitole despre îngroparea maicii sale Neaga, şi dispariţia
lui Petru, despre întocmirea boieriilor, regulile de purtare la masă, primirea
solilor şi purtarea războiului, norme de judecare şi despre dăruirea demnitarilor ţării. Probabil că şi alte capitole au putut fi scrise de Neagoe, dar un
cărturar cleric, contemporan, care l-a cunoscut bine pe Neagoe, le-a dat, la
scurtă vreme după stingerea acestuia, o faţă schimbată. Un exemplu elocvent
il avem in capitolul despre dăruirea demnitarilor ((•milostivire şi Indurare »),
a cărui primă parte poartă pecetea autenticităţii. Se recomandă dăruirea şi
cinstirea demnitarilor ($slugilor») înaintea milei ce se cuvine săracilor. Ceremonialul şi luxul exterior trebuia să constituie o preocupare a domnului:
<c Şi să fie slugile îmbrăcate şi împodobite cum veţi şti mai frumos, că aceea
este lauda şi cinstea domnului şi comoara cea înfrumuseţată şi vie. . . Să
nu strîngeţi avuţie multă şi să o ascundeţi, ci să puneţi avuţia voastră pe
slugile voastre, dacă vă este să fie avuţia şi strinsoarea voastră tot vie şi să
aveţi veselie înaintea ochilor voştri» 1 •
Se citează ca exemplu in acest sens Alexandru cel Mare, pomenindu-se
numele lui Aristotel 2• ln schimb, partea doua alunecă într-o expunere ln completă
contradicţie cu prima, invitind la o totală dispreţuire a avuţiei şi a luxului
pe pămînt, ajutind pe săraci şi adunind <c avuţia ta în cer»: c O, suflete, ...
primeşte pe cel sărac, în numele Proorocului, şi il satură, şi-l adapă, ca să
te ospătezi şi tu cu Proorocii la cina cea impărătească etc. » 8 •
Ceea ce urmează de aci inainte pină la sflrşitul cărţii e în aceeaşi notă
de prosternare religioasă. Pentru exemplificare ar trebui să citez aproape
tot. Textul e desprins aci de realităţile pămintului şi pluteşte pe aripile misticismului. Citate din textele canonice se întretaie cu citate din literatura aprocrifă şi profană. In <c Rugăciunea la ieşirea sufletului » autorul se adresează,
doamnei şi domniţelor in numele lui Neagoe, oarecum comic cu <c turturicile
mele cucoane » şi <c dragile mele turturele şi cucoane ». Vrea să prindă aci
1
2

lnvăţăturile lui Neagoe, ed. N. Iorga, p. 242.

Ibidem, p. 243.

s lbidem, p. 252.
4

ginea şi
şi 138.
6

lbidem, p. 300 şi 303. Pentru răspindirea acestui motiv vezi D. GĂZDARU, Orirăspindirea motivulu · « amărită turturic<i ~ in literaturile romanice, Iaşi, 1935, p. 11

Comp. lnvăţăturile lui Neagoe, ed. ~. IORGA, p. 240 şi 315.
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simbolic durerea motivului « a.mărită turturea », cunoscut probabil din legenda
inserată in Fi.siolog, legendă, pe care, de altfel, o rezumă'· Uneori parafrazează spusele lui Neagoe în legătură cu puterile steagului în luptă 6 •
Unui duhovnic i se datoreşte şi partea de început a scrierii în forma
actuală. Aci intră« cuvintul introductiv•, fragmentele din «Varlaam şi Iosah,
«< învăţătura folositoare de suflet
şi « pentru frica şi dragostea de Dumnezeu ».
Poate că unele din aceste capitole au fost concepute şi scrise chiar de Neagoe
într-o formă însă deosebită de cea de azi.
In orice caz, partea aceasta de început e!!te diametral opusă miezului
ln11ăţăturilor, ca atitudine şi concepţie de viaţă. Peste tot se observă şi aci
dispreţul trupului, a vieţii pămînteşti, îndepărtarea luxului, a ceremonialului, a ;'petreceriior cu masă, cintece şi băutură. Viitorul domn ar trebui
să trăiască în asceză cu gtndul numai la Dumnezeu şi la viaţa viitoare. Trebuia
să arunce « hainele lucii şi frumoase », căci altfel « cu anevoie ni vom îmbrăca
sufletele cu hainele neputregiunii, că nu este putere să-şi împodobească cineva
şi trupul şi sufletul. .. »1 • Se recomandă aci «în loc de bucurie şi de rîs, să
adăogiţi plingere sufletească şi vărsare de lacrimi către Dumnezeu i şi în loc
de mîncare şi de băutură, post şi răbdare; şi în loc de odihnă, osteneală trupească
şi priveghere, de-a sta in picioare toată noaptea ... » 2 , căci <(cum nu pot
face mărăcinii măsline, aşa nici omul nu poate cerea şi cele cereşti şi cele
păm.inteşti »3 • <c Obidele trupului sint spăsire sufletului, înfrumuseţarea trupului
este cursa sufletului»'·
Şi fără să vrea autorul îşi demască singur persoana: (( Cum mănîncă
carii copacii şi gtndacii ii fac făr de frunză, aşa şi pizma pierde sufletul
călugărului . .. 5 ». <c Cind şezi in chilia ta, de aceste trei lucruri te grijeşte:
de rugă, de învăţătură şi de rucodelie (lucru de mină) ... 1> 6 , pentru ca fără
nici o rezervă să indemne apoi la călugărie şi la asceză: (( Ai dar, fraţilor, să
fugim de lume şi de toate cite sint ale lumii, ca să fim moşteni binelui aceluia,
care ochiul nu la văzut, urechile nu l-au auzit ... 1> 7 •
Sintem edificaţi, cred, asupra autorului adauselor de început şi de
sfirşit ale ln11ăţăturilor. In mintea lui scrierea aceasta îşi pierdea scopul voievodal, căci avînd a intra, sub noua formă, ln mina şi gustul călugărilor, devenea
un îndreptar pentru aceştia, mai convingător decit oricare altul, mai ales
că era astfel considerat ca destinat în întregime de Neagoe chiar pentru fiul său
Teodosie. In consecinţă, după părerea noastră, I n11ăţăturile, în noua înfăţişare,
aveau de scop să momească atlt spre viaţa de mănăstire, cit şi spre viaţa de
evlavie a unui viitor domn. Călugărul a legat însă inabil pasajele.
Poate că autorul interpolărilor, duhovnic, l-a cunoscut pe Neagoe sau a
auzit de el şi s-a gindit să-i perpetueze opera ca un omagiu pentru partea de
cucernicie şi ctitorie din viaţa sa de voievod. De altfel, tradiţia evlaviei lui
era vie şi sfaturile ln numele lui puteau fi crezute.
Se poate observa că autorul acesta duhovnicesc era un om de serioasă
pregătire şi lectură religioasă. Citatele şi exemplele din literatura bisericească

„

Ibidem,
Ibidem,
1 Ibidem,
' Ibidem,
5 Ibidem,
1 Ibidem,
7
Ibidem,
1
1

p. 98.
p. 135.
p. 140.
p. 142. Stilul este al textelor religioase
p. 142.
p. 143.
p. 147.

şi

se

deosebeşte

de stilul lui Neagoe.
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sint numeroase. Aici, in partea sa de contribuţie, ar intra şi predica lui
Ioan Hrisostom, prin care D. Russo a crezut că se poate înlătura odată
mai mult paternitatea lui Neagoe 1 •
Ceea ce interesează îndeosebi însă este talentul acestui autor. Sufletul
lui vibrează de frumuseţile «Cerului », de minunile dumnezeeşti. E o tntilnire
interesantă din acest punct de vedere intre el şi Neagoe, fiecare pe drumul lui.
Scrisul acestui duhovnir este străbătut de avînt, de lirism, de căldură ca
şi stilul lui Neagoe. Din izvoare a ştiut să culeagă tocmai ce se
potrivea acestui stil al său. E deajuns să citească cineva paginile tn legătură
cu dubla existenţă a lui Iisus ca om şi Dumnezeu pentru a se convinge de
acest lucru 2 •
De aceea, opera are oarecare unitate stilistică, datorită tn mare parte
traducătorului în romtneşte, şi numai analiza atentă a fondului poate să ne
dovedească împreunarea în ea a două concepţii şi a doi autori.
Deslănţuind pasiunea discuţiilor doar tn privinţa autenticităţii, valoarea
intrinsecă a operii a rămas oarecum in marginea cercetărilor de ptnă acum.
VI. VALOAREA LITERARĂ A OPERII

ln"ăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie slnt o operă de mare
insemnătate pentru literatura veche rominească atît in ce priveşte redacţia
în limba slavonă, cit şi ln ce priveşte traducerea şi prelucrarea rominească de
mai tirziu. Am remarcat mai înainte că există o corespondenţă evidentă de
vibraţ.ie şi de stil între autorul originalului slavon şi autorul traducerii, care
găseşte cu uşurinţă o exprimare în măsură să transmită plastic ideea. Figurile
de stil, turnarea unor maxime (cunoscute) in formă poetică, comparaţiile,
sint destul de frecvente in această operă şi ele şi-au găsit cea mai bună transpunere în limba romlnească.
Originalul slavon, chiar numai în forma fragmentară, prin conţinutul
poetic este de deosebită valoare nu numai pentru perioada slavonă a literaturii

romineşti,

ci şi pentru literatura slavă in general a timpului. lnvăţatul bulgar
Stoian Romanski afirma că scrierea este una din cele mai frumoase opere ale
literaturii slavone din vremea respectivă 3 •
Pentru literatura romînească veche, negreşit că ln11ăţăturile lui Neagoe
constituie cea clintii operă de compoziţie şi inspiraţie poetic laică. Originalitatea ei e mai pronunţată decit aceea a cronicilor în slavoneşte, care se mulţu
mesc să nareze faptele istorice. Scrierea aceasta înseamnă deci, un fapt de
cultură din cele mai de seamă. Cu această lucrarea sîntem departe de simplele
copii şi tipărituri slavone şi de probabilele traduceri romîneşti ale vremii.
Avem de a Iace cu o primă scriere originală masivă, închegată din gîndire
şi simţire romîneasră. Faptul acesta ar fi trebuit să primeze în ochii istoricilor literari, fiindcă opera îşi păstrează însuşirea enunţată chiar dacă s-ar
plasa în secolul XVII, cum cred unii învăţaţi. Nu se poate găsi uşor în
această vreme o operă care să o egaleze din punctul de vedere al compoziţiei şi stilului.
Traducerea în limba romlnă, efectuată, după cite se vădeşte, in secolul
XVII, aparţine unui cărturar de talent şi este una din cele mai reuşite ca
1

Vezi mai sus p. 322.

ln1•li(ăturile lui Neagoe, ed. :'.'!. Iorga, p. 136-139.
ST. ROMAN SK Y, op. cit., p. 121: q ••• das beste ist, das uns die slavische Literatul'
jener Zeit iiberhaupt bietet ».
2

3
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limbă literară. Traducătorul are un deosebit simţ al limbii. Foloseşte un grai
viu care îşi menţine prospeţimea şi căldura şi topeşte într-o frază de rezonanţă
rominească forme _personale sau termeni adoptaţi din textul slav. Nimic
nu dă impresia unei limbi cărturăreşti artificiale.
Filologia nu a apucat să cerceteze şi să valorifice curo se cuvenea acest text.
Forme rare se găsesc aci foarte des, ca de pildă imperativul vechi al verbului
a « umbla »: <1 Ia blem acum in pustie şi vom vedea umbrarele vitejilor lui
Hristos şi nu vom vedea acolo întinderea corturilor, nici haine şi alte zăveze
(pînzeturi) lucii cu care fac umbră împăratului .. » 1 sau « Blem acum la cel
domn neharnic ... »2 • Se pot încă nota cuvinte rare ca existenţă, fonetică
sau semantică: meserătate 3 (sărăcie), a se încinde 4 (a se încinge, a se aprinde)
a cerşi 6 {a cere: « cerşură împărat ... ») sau termeni care au persistat pînă
azi în graiul popular, dispărind din limba literară: a se învrăsta 6 (a se invlrsta,
a împestriţa: <(Căci cununa de ce se învrăstează cu tot felul de flori, de ce
este mai frumoasă»).
Traducătorul are înclinare spre o expresie înmlădiată: domolnicie 7 ,
mitarnic 8 (cel ce ia mită), ocaianie, ocăinicie 9 , ocainic 10 (disperare, nenorocit),
osteninţe, pocăianie 11 (pocăinţă), prietnic 12 (prieten), scandălă 13 (enervare,

scandal) etc.
Termenii slavoni sau de altă origine sint folosiţi în forme, care par perfect
asimilate limbii romineşti: a crăvi 14 (a lăuda: <1 făţărnicia se cinsteşte şi se cră
veşte »); mozavirie 16 {pîră: ((să ne ferim de toate pizmele şi roozaviriile);
scopote 16 (petreceri: (( Dar cum vei putea fi tu domn, dacă-ţi vei da mintea
cu totul spre scopote şi spre jocuri ? »); zatocenie 17 (pedeapsă, pierzare: <1 şi-l
dezbrăcară de hainele cele împărăteşti şi-l scoaseră din cetate gol şi-l trimiseră
la zatocenie, care era departe într-un ostrov») etc.
Se pot culege numeroase alte exemple. Opera merită un studiu lingvistic
special.
Pentru a vedea în ce fel reuşeşte să închege exprimarea romînească din
acest material divers de limbă, dăm un exemplu, luat mai mult la intîmplare
(e vorba, după o legendă, de conflictul dintre Avesalom şi tatăl său David,
regele Iudeii, de care fiul vrea să se scape):
«Nu este bun acest fapt ce a sfătuit Ahitofel, - îi spune lui Avesalom alt sfetnii: -,
pentru că tu bine ştii că tată-tău şi toţi oamenii lui sînt toţi viteji, buni şi harnici la război
Învăţăturile lui Neagoe, ed. N. IORGA, p. 101.
Ibidem, p. 190. Pentru alte forme de la acest imperativ vezi AL. ROSETTI, Istoria
limbii romine, VI (Bucureşti, 1946), p. 202; ed. nouă, Bucureşti, 1956, p. 150.
8 Ibidem, p. 329; şi • miser » (p. 7).
4 Ibidem, p. 320.
5 Ibidem, p. 23.
6 Ibidem, p. 314.
7 Ibidem, p. 278.
8
Ibidem, p. 23.
8 Ibidem, p. 1 i2, 219, 231.
18
Ibidem, p. 247, 254.
11 Ibidem, p. 7.
u Ibidem, p. 209.
la Ibidem, p. 205.
u Ibidem, p. 128.
15 Ibidem, p. 92.
16 Ibidem, p. 188.
17
Ibidem, p. 169.
1

2
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şi

dlni ca ursoaicele cele Cătate, şi ageri ca cerbii, şi tată-tău este om războinic şi nu-şi
va pierde oamenii săi aşa lesne. Că el acum poate se va fi ascuns ln vreun munte sau ln
vreun Joc cu oştile lui şi va Ci el tn fruntea oştilor sale. Deci, clnd vor ajunge oştile
tale la David, iar oştile lui vor auzi zgomot şi gtlceavă de la străji ş.i vor sări de~b', vor
pieri toţi cei ce vor merge să-l gonească, din oştile tale. Pentru că David are immă ca de
leu, zburdată, şi ştie tot lzrailul că este tată-tău viteaz şi oştile r.ele viteze toateslnt cu
dinsul • ! 1 •

Nu se simte de loc apăsarea pe care de obicei o exercită asupra traducă
torului ln vremea aceasta originalul. E o povestire parcă liberă, cu posibilităţile limbii timpului.
ln consecinţă, nu numai originalul, ci şi versiunea rominească de mai
tlrziu prezintă o importanţă deosebită şi lucrarea merită o mai mare
atenţie.
Comparaţiile şi

figurile de stil abundă. Create lapidar, clteodată pe baza
unor vechi aforisme, ele sint pline de expresivitate: « Cum mănincă rugina
pe fier, aşa mănincă şi pe om slava cea omenească, dacă i se va lipi inima de
dinsa » 2 •
Uneori ideea e plină de meditaţie şi poezie. Iată sfirşitul unui sfat al
lui Neagoe in legătură cu regulile de purtare la masă: «Că dacă pui sluga ta
la masă lntr-un loc, iar al doilea rlnd, tu-l pui mai jos, lntr-acel ceas i se
întristează inima şi se sclrbeşte; că el se nădăjduia, dintr-acel loc ce a şezut
intii să ctştige alt loc, mai sus, iar tu, pentru unul carele-ţi este ţie mai drag,
tu-l dai mai jos. Pentru aceea i se întristează inima şi se vătămă ca o rană.
Că inima omului este ca sticla, care, dacă se sparge, nu o mai poţi cîrpi 1> 3 •
Formularea aceasta este splendidă şi ea se găseşte chiar în originalul slavon:

„ G1n.),IV

ll"AOIWlh.CKO fCT idKO H CT1' ''""•

Ir Ad

,p,\36h.UT

CI

CTi.KAO,

HHKTO

)f(f

« inima omului este ca şi sticla, dacă se sparge
sticla, nimeni n-o mai poate drege ». In versiunea grecească această maximă
este formulată mai rigid şi mai puţin poetic: <(Inima omului este asemenea sticlei, ctnd sufere vreo rănire, nu mai găseşte leac». Pe bună dreptate Ştef an Glixelli
compara această ultimă meditaţie cu ideea frumoasă din Le vase bri-se al lui
Sully Prudhomme 4 • De altfel, în această scriere se găsesc şi alte multe elemente
de literatură comparată.
ln continuare vom da unele citate de un mişcător lirism, scoase din miezul
Învăţăturilor, din partea pe care noi o considerăm ca datorită lui Neagoe.
Aceste pasagii au o valoare şi documentară şi literară.
Iată-l pe Neagoe zdrobit de gindul că n-a făcut pentru maica sa, cit a
fost ln viaţă, tot ce datora ca fiu. Treburile publice «l-au lnvirtejit » departe
de ea, sau poate voit o ţinuse el departe pe mama care păcătuise şi-l născuse
din flori, nedindu-i bucuria de a-l vedea aproape. Nici măcar - mărtu
riseşte singur - n-a putut fi de faţă, clnd a închis ochii. Doar ultima ei dorinţă
i-a venit ca o mustrare prin alţii, cerindu-i să-i facă sufletului său tot <( ce-i
va trebui după moarte ». Atunci hotărăşte să-i aducă osemintele la mănăstirea
zidită de el şi terminată de curlnd. Şi ln cinstea osemintelor, scrie o «oraţie»
in cuvinte amare. Dragostea de fiu se trezeşte pentru prima dată şi vrea să
.11om1-r 1ro H.i11p.1K11-rH" adică

Ibidem, p. 88. Acest pasagiu ar intra in partea de contribuţie a adnotatorului.
Ibidem, p. 142.
Ibidem, p. 190-191. Ediţia ION ECLESIARHUL, p. 207.
' ŞT. GLIXELLI, Regulile de purtare la masă în romineşte, tn •Revista istorică
romlnă »,III (1933), p. 332.
1

1
1
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răspundă nepfeţuitei dragoste de ma.mă. ln acest plins totul e omenesc şi
pămintesc:
Ascultaţi-mă şi pe mine, ticll.losul, cu uşurare, şi cuvintele mele le auziţi şi le primiţi
făr' de dosădire (dojană), că am să vă spun un dor al inimii mele foarte amar şi cu foc şi
să mă iertaţi lntr-acest ceas ziclnd puţinele cuvinte către oasele maicii mele, cll făr' de
iertăciunea voastră, nu voi putea grl11 •.

•

In spirit popular, autorul se adresează intti celor de faţă la ceremonia
de îngropare a osemintelor la mănăstirea Argeşului, cerindu-le să-l ierte in
numele moartei şi numai după aceea se adresează direct maicii sale:
şi născătoarea mea, ia şi tu iertăciune de la părinţi şi de la fraţi, că voi
să lncep a grăi către tine, cu multe lacrămi şi cu grele şi nenumărate suspine; ci te rog
să mă asculţi cu dragoste, că voi să lndrăznesc să fac oraţie către oasele tale cele osteni·
toare. O, maica mea şi dulceaţa inimii mele şi roaba Dumnezeului meu Neagoe, cită dosadă
(supărare) ai avut pentru mine, fiind multă vreme însărcinată cu mine, ziua şi noaptea
şi lnoă nu numai ziua şi noaptea, ci ln toată vremea şi ln tot ceasul, ai fost lnsărcinată
şi lmpovorată cu trupul meu, plnă ln :r.iua aceea ce-ţi veni porunca lui Dumnezeu să mă
naşti ! Atunci, o maica mea, atitea griji şi sctrbe ai avut, cite ai avut şi la moarte! Şi dupll
aceea, lncă mai multe osteninţe şi scfrbe ai petrecut pentru mine[ ... ]
O, maica mea, iar clnd vruseşi să te odihneşti de ostenelile tale, mare dor ~i dragoste
ai avut ln inima ta pentru mine. Atunci ai luat alte osteneli, mai mari şi mai multe. Eu eram
înaintea ochilor tăi mai luminat dacit razele soarelui şi niciodată n-ai avut lnaintea ochilor
tăi altă lumină mai luminoasă declt pe mine, nici inima ta n-a avut altă avuţie mai dragă
decit pe mine. Drept aceea, o maica mea, ştiu că inima şi ochii tăi, pin-la moartea ta, nu
s-au putut sătura de mine şi de vederea mea. Şi atuncea nu mi se lntlmplă să fiu cu tine,
ca să se sature ochii tăi de mine şi eu, fiul tău, să iau iertare şi blagoslovenie de la tine.
Şi poate căci n-am avut eu dragoste din toată inima către tine, n-am ajuns să fiu
la moartea ta, ca să se îndulcească inima ta de mine, dacă tn vremea vieţii tale nu te-ai
săturat de dragostea mea, ci lncă şi la moartea ta Iţi rămase inima aprinsă de dorul şi de
mila mea şi ochii tăi nu se săturară de vederea mea. De aceea, mi se umplu sufletul de
lntri!iticiune, căci rămăsei sărac de tine şi apoi căzui în mirare mare şi ln nepricepere şi
nu ştiui ln ce chip voi putea face odihnă sufletului meu pentru că nu mă aflai la moartea ta.

«O, maica mea

Deci unii lmi spuseră zicînd că te-au întrebat: «ce vom face pentru sufletul tău
moartea ta•? Iar tu ai zis: «Fiindcă inima mea niciodată nu s-a putut sătura de dragostea iubitului meu fiu, a lui Neagoe, de aceea şi eu acum pui toată nădejdea sufletului
meu şi zic: cum m-am nevoit şi m-am ostenit eu pentru dlnsul, aşa doar se va osteni şi
el pentru sufletul meu• 1 •
după

Am dat un citat mai lung nu numai pentru lirismul şi frumuseţea lui
literară, ci şi pentru că amănuntele lui confirmă odată mai mult autenticitatea
învăţăturilor. Este foarte greu de presupus că un călugăr ar fi putut să scornească cu mintea convorbirea de pe patul morţii, avută de mama lui Neagoe,
şi ultimile ei dorinţi. De asemenea, se observă şi se simte că lirismul cald,
durerea neîmpăcată, sint izvorite dintr-o dramă trăită puternic, din dragostea
de fiu nearătată la timp mamei, şi nu sint ieşite din închipuirea unui monah,
care de obicei este înclinat spre altfel de lirism, mistic, nu legat de realităţile vieţii omeneşti pe pămlnt. Oraţia de mai sus dovedeşte o grea turburare
sufletească şi o dramă de con~tiinţă a voievodului, care caută o liniştire
prin cinstirea osemintelor răposatei maici.
Dar oasele maicii sale veneau să se aşeze lingă acelea proaspete ale fiului
său Petru. Din nou suferinţa izbucneşte şi ia forme literare:
•O, fiul meu Petre, iată iţi trimit coroana, surguciul şi diadimile, pentru că tu-mi erai
sUlparea mea cea înflorită, de care pururea se umbreau şi să răcoreau ochii mei. Iar acum
1

22 -

ln11ăţăturile lui Neagoe,

ed. I\. Iorga, p. 160-162.

c. 11
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·stilparea mea s-a uscat şi florile ei s-au vestejit şi s-au scuturat, şi ochii mei au rămas arşi
şi plrliţi de jalea înfloririi tale[ ... ]
O, fătul meu, căci nu mă acoperi mai bine pămlntul decît pe tine şi mă lăsaşi la
bătrlneţele mele, clnd fu vremea să se odihnească de către tine ! Tu atunci n-ai nici o grijă
de mine, ci m-ai lăsat să fie totdeauna inima mea arsă şi aprinsă de jalea ta, şi ochii mei
să fie la bătrineţele mele tot plini de lacrămi, ziua şi noaptea.
O, fiul meu, mai bucuros aş fi dat traiul şi zilele mele ca să fii tu viu ! Eu Iţi găteam
haine domneşti ca să te îmbraci cu dlnsele şi să te împodobeşti, ca să veseleşti inima mea
şi să usuci aceste lacrămi din ochii mei; iar acum trupul tău se dezbracă de hainele care
i-am g_ătit. şi se lmbracă în pămlnt[ ... l
Insă, după toate aceste, iată că-ţi zic: scoală, fătul meu, scoală, că au venit şi oasele
moa~ă-ta la tine, ca să se odihnească ~i el ellngă tine, pentru că, şi ţie Iţi este mumă ca
şi mie! Şi tmpreună cu dlnsele am tnmis şi podoabele tale: Coroana şi surguciul tău şi
diadimile t .•• 1.

Nu rămtne, socotim, îndoială că un asemenea pllns este profund real
nu imaginat mai tlrziu. Un tată este zdrobit de moartea fiului, în care îşi
pusese toate nădejdile şi 1şi destăinuie zbuciumul ln chipul cel mai natural
cu putinţă, fără un pic de resemnare religioasă. Această jeluire este un veritabil
bocet popular de tipul celor tmpţovizate. In ea este un amestec de durere şi
de simţire poetică.
Ni se pare - şi lucrul este destul de probabil - că această oraţie a constituit o operă aparte a lui Neagoe Basarab, care numai ulterior a fost integrată
tnvăţăturilo:r practice pentru Teodosie. In modul în care au fost concepute
şi redactate, învăţăturile şi sfaturile de domnie au avut un caracter de sine
stătător. Scrierile lui Neagoe, copiate tntr-un codice la un loc, s-au putut
contopi, cu vremea, sub pana unui interpolator.
şi

ln concluzie, lnPăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie au fost
scrise, în esenţa lor, de voievod însuşi. Mai tirziu un călugăr le-a restructurat,
făctnd interpolări. Au existat probabil şi alţi adnotatori. Versiunea romînească este cea mai dezvoltată. Autorul versiunii romlneşti dovedeşte un deosebit simţ şi pină acum nu s-a atras atenţia asupra valorii traducerii romineşti, care depăşeşte multe din scrierile şi traducerile timpului.
Scrisă de Neagoe intr-o formă restrînsă, augmentată ulterior de interpolatori religioşi cu noi pasaje şi capitole, opera aceasta este una din cele mai
de seamă realizări ale vechii noastre liţeraturi romtneşti.
AUGUST 1947

OTHOCMTEJihHO «I10yt.IEHM:A:

Hfil'OE

:SACAPABA»

(Pe310Ate)

CpeAH eonpocoe ApeeHeii pyMLIHCKOH JIHTepa-rypLI, Bbl3Ba.BWHX MHoro
KOHTpoeepc, cne;zyeT C'lJHTaTL H a.BTopcreo lloy'4e'HUU HRZoR Eacapa6a, HanHCaHHbIX Ha QCpKOBHOCJUIBHHCKOM H3LIKe. B TOH AffCKYCCHH yqacreoeaJIH TalOKe
HHocrpaHHhle yt1eHL1e.
0~ yt1eHLie npOH3HOCHJIHCL npOTHB a.BTeHTHtIHOCTH floy'4eHUU, B TO BpeMJI
KaK Apyrne BbICl<a3bIB3JIHCL 38 3.BTOpCTBO HHroe :Sacapa6a (1512-1521).
B .z:um11oii pa6oTe aBTop crapaeTCH AOKB3LIBBTL, tITo HC1IL3JI OTPHQBTL aBTopcrea HJll'OH Bacapa6a, KOTopoMy npHHQAJie>KaT, no Kpaii:HeH: Mepe, 11a,nrpo6mU1
1

Ibidem, p. 164-165.
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petIL nepeA MOrHJIOH ero MaTepH H npaJ<TH'lJec1me COBeTLI CBOeMy Cbllty TeOAOCHlO.
PRA xapaJ<TepHbIX AeTaJieii noATBep)l{AaIOT 3TY MbICJIL.
IloCJie CMepm H.Rro.R, l<aJ<OH-TO MOHax npHnHCaJI PHA A06aB01< peJIHrH03Horo
xapaI<Tepa, I<OTopbie npH am1JIH3e BbI.RBJIJUOTC.R cpaBHHTeJibHO JierI<o. KcraTH,
AOBO,lJ;bI npoTHB aBTeHTH'lJHOCTH ll<>y"llHUU BbI6HpaJIHCL HMelillO H3 3THX A06aBOK.
·
lloy'leHUR HmoR Eacapa6a HMeroT nepeocreneHHoe 3Ha'lJeHHe 3a cJiaB.RHcrodi
nepHOA ApeeHeu PYMbIHCI<ou KYJILTYPLI ,I<aI< OARO H3 nepBLIX opHrHHaJILHhIX
pyMLmcKHX mrreparypHLIX npoHaBeAeHHii. CJieAYeT TaIOKe noA'lepI<ffYTL 3Ha'lJeHHe pyMLIHCI<oro nepeeoAa, OTHOCHLQerocH I< XVII e., I<OTopbIH npeeocxOAHT
no ceoeu JIHTeparypHou o6pa6oTI<e Apyrne pyMLmCKHe nepeBO,lJ;bI 3Toro epeMeHH.

CONSIDERATIONS SUR LES CONSEILS DE NEAGOE BASARAB
(Resum~)

Parmi Ies difficiles problemes de l'ancienne litterature roumaine on
peut considerer aussi Les Conseils de Neagoe Basarab, ecrits en slavone.
Meme des savants etrangers ont participe a la discussion.
Les uns des savants ont repousse l'authenticite des Conseils, Ies autres
ont admis toutefois la paternite de Neagoe Basarab (1512-1521).
Dans le present travail nous avons cherche de demontrer qu'on ne pourrait
a juste raison repousser la paternite de Neagoe Basarab, a qui sans doute
on doit du moins une oraison funebre devant le tombeau de sa mere et des
conseils pratiques adresses a son fils Theodose. Les details caracteristiques
en prouvent assez aisement cette opinion.
Apres la mort de Neagoe un moine est venu avec des additions importantes de nature religieuse, ce qui est trop evident. Ce sont ces additions qui
ont mis en doute l'authenticite des Conseils.
Les Conseils de Neagoe Basarab ont une valeur evidente pour la periode
slavone de notre ancienne culture, comme premier ouvrage original roumain.
II faut relever aussi leur version roumaine du XVIIe siecle, qui depasse de
beaucoup, comme langue litteraire, d'autres traductions roumaines du temps.
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ÎNVĂŢĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB

Problema

autenticităţii*)

DAN ZAMFIRESCU

I
Ceea ce Demostene Russo a năzuit să ridice la rangul de «chestiune
a literat'1rii romîneşti » se reduce, în esenţă, la încercarea cunoscutului istoric al relaţiilor greco-romîne de a demonstra, împotriva unei tradiţii
de P.atru secole şi a consensului aproape unanim al cercetătorilor moderni,
că 1n11ăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie nu au fost scrise
în timpul şi de către (sau măcar sub supravegherea) domnului Ţării Romîneşti,
ci au fost alcătuite de un călugăr, _la minăstirea Argeş, un secol mai tlrziu.
Nicolae BAleescu 1 şi B. P. Hasdeu 2 , primii istorici moderni care s-au
ocupat de ln11ăţături, le-au considerat un izvor istoric de valoare şi o capodohomerică

*) Articolul reprezintă forma îmbunătăţită şi completatli. a comunicării ţinute la 15
iunie 1961 la Asociaţia Slaviştilor din R.P.R. şi a lucrării depuse ln iulie 1961 la Institutul
de istorie literară şi Colelor ca material informativ pentru tratatul Istoria literaturii romfne
voi. I.
Ne îndeplinim o plăcută datorie mărturisind şi cu această ocazie recunoştinţa profundă faţă de tovarăşul academician Alexandru Rosetti, prin bunăvoinÎa căruia am putut
expune public, la 9 februarie 1961, punctul nostru de vedere ln prob ema autenticităţii,
şi din al cărui indemn a luat naştere lucrarea de faţă.
ln definitivarea articolului am beneficiat de observaţiile şi sugestiile tovarăşilor:
conf. Valeria Costăchel, prof. Vasile Grecu, prof. Const. C. Giurescu, conf. Gh. MihăilA,
conf. Al. Piru, Şt. Ştefănescu şi A. Balotă, cărora Ie exprimăm şi pe această cale
mulţumirile noastre.
ln mod deosebit sin tem îndatoraţi tov. prof. P. P. Panaitescu, care a citit articolul
înainte de definitivarea sa, făcînd o serie de observaţii preţioase, şi ne-a permis să luăm
cunoştinţă de conţinutul articolului prin care ri'ispunde obiecţiilor formulate în comunicarea noastră din 15 iunie 1961, depusii, lntr-o formă remaniată şi amplificată, la
Asociaţia Slaviştilor din R.P.R. Lectura acestui articol ne-a Cost de un nepreţuit Colos
în clarificarea finală a punctului de vedere expus ln lucrarea de faţă.
1 Jn primul său articol, Puterea armată şi arta militară de la lntemeierea Principatului
Valahiei pină acum, apărut la Iaşi în 1844, unde lnvăfăturile slnt citate de mai multe ori
ca izvor pentru istoria armatei romîneşti. E pentru prima oară cind istoriografia romlnă
modernă ia act de existenţa şi de valoarea acestei scrieri ca izvor de primii. importanţă
pentru instituţiile Ţării Romlneşti.
1 În« Arhiva istorică a României• tom. I, partea 2-a, Bucureşti, 1865, Hasdeu numeşte
111văţăturile «acest falnic monument de literatură, politici'i, filosofie şi elocuenţă la stră-
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peră literar-ideologică scrisă de un domn cu o personalitate puternică şi multilaterală. Ei nu s-au îndoit o clipă de autenticitatea şi de caracterul lor eminamente laic. Au fost urmaţi pe această cale de A. T. Laurian 1 , V. A. Urechea 2 ,
Aron Densuşianu 3 , Ion G. Sbiera 4 - toţi de formaţie paşoptistă - şi de

Ovid Densuşianu care, cel dintii, a dedicat ÎnCJăţăturilor o substanţială analiză

literară 6 •
Deşi exponenţi
şi filologice, nici A.

ai criticismului ştiinţific în domeniul studiilor istorice
D. Xenopol 8 nici D. Oneiul 7 şi nici Ion Bogdan 8 nu
s-au îndoit că ÎnCJăţăturile către Teodosie ar fi opera lui Neagoe Basarab.
De la Xenopol înct;ipe însă, tn istoriografia noastră modernă, alterarea imaginii
paşoptiste despre Neagoe şi opera sa, imagine care fusese schiţată prima dată
de Bălcescu, şi, pe urmele acestuia, dezvoltată de Hasdeu. Situindu-se la
antipodul perspectivei paşoptiste, istoricul junimist vede tn Neagoe Basarab
mai degrabă un călugăr încoronat decît un principe de Renaştere la meridianul bizantino-slav, cum tl prezenta, tn cuvinte entuziaste, Hasdeu 9 • Această
perspectivă falsă va stărui, cu rare excepţii, multă vreme. Astăzi incă, personalitatea lui Neagoe Basarab constituie pentru istoriografia noastră o problemă
deschisă. 10

Istoricilor şi filologilor romini care s-au ocupat de ÎnCJăţături
înaintea lui D. Russo şi ne-au lăsat aprecieri, observaţii şi puncte
de vedere demne de luat in seamă, li s-au adăugat, după descoperirea
originalului slav de către academicianul P. Lavrov u, prof. Polihron

bunii noştri• şi promite o ediţie integrală, pe capitole, din care n-au apărut însă decît
trei: despre şederea la masă, despre răsplătirea slugilor şi despre soli şi războaie (ultimul
în • Buletinul Instrucţiunii Publice• I. 1865-1866, p. 76-80). Pentru Hasdeu, capi·
toiul •despre soli şi războaie~ este o estrălucitii. probă de multă experienţă ostăşească•·

Istoria romfnilor, partea II-a. De la căderea Constantinopolului ptnil tn zilele
Iaşi 1853, p. 30 şi Elemente de istoria romtnilor pentru clasele primare, Ed. VI-a,
Bucureşti, 1866.
1 Istoria romtnilor, Biografii romtne dupre metoda cateheticd pentru şcolile primare
sdteşti şi militare, Ed. a VIII-a corectată şi îmbunătăţită, Bucureşti, 1867, şi mai ales
SchiJe de istoria literaturii romtne, Bucureşti, 1885, p. 55-58.
8 Istoria limbii şi literaturii romine, Ed. I-a 1885; Ediţia II-a, Iaşi, 1894.
' Mişcări culturale vi literare la romînii din stînga Dunării în răstimpul de la
1504-1714, Cernăuţi, 1897.
• Istoria literaturii romine. Epoca veche pinii. la 1780. Curs ţinut la Facultatea de
litere din Bucureşti în anul 1898-1899. Litografiat. Despre lnvăţături la p. 305-307.
• Istoria rominilor din Dacia Traiană, Ed. I, Iaşi, 1889, voi. III, p. 475-482;
Ed. III-a, Bucureşti, 1927, voi. IV, p. 178-184.
7 Istoria rominilor de la înfiinţarea principatelor pină la anul 1526. Curs litografiat.
8 Două conferinţe: Luptele rominilor cu turcii pină la Mihai Viteazu; Cultura veche
romlnă, Bucureşti, 1898, p. 34 şi 79-80.
•Vezi Istoria romînilor din Dacia Traiană, Ed. a III-a, voi. IV, p. 178; şi voi. VI,
p. 212-215. Comp. cu Cuvinte din b4trtni, II, 1880, p. 4-39.
10 O imagine Justă este schiţată în Istoria Rom.iniei, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 621-625.
11
O HaUOeHHwx UM npow11eoeHURX BaJ1awcKozo 11oe110oa Hr.zoli ln cc tlTeHHJl B BMneparopcKoM o6~ecme HCTOPKH H n;peBHOCTeH PoccHitcKHX IIpH MOCKOBCKOM ymraepcHTeTe »,
Moscova, 1896, KHHI'll IV, p. 4-16. Comp. şi A. Densuşianu, în •Revista critică
Iiterară t, Iaşi, IV, 1896, p. 215. Manuscrisul de la Sofia a fost catalogat prima oară
de Svetozar Vulovici ln Onuc cA011eHCKUX pyKonuca CorjjujcKe 6u6AUOmeKe, în « CnoMeHHK
cpaCKa KpalheBCKa AKan;eMHa, Belgrad, XXXVII, 1900, n;pym pa.3pe.D; 33, p. 44-45. El a
fost editat, cu un valoros studiu introductiv, de Lavrov: CAOsa HaKa.Jamu1>111>U1 110e1100M
saJUJUJcKazo Hoaua H-koli K CWHY @eooocu10, S. Petersburg, 1904, XXXVII
62. Acest
1

noastre,

studiu

îşi păstrează

valoarea

plnă astăzi.
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Sircu 1, prof. A.I. Iaţimirski 2 şi savantul bulgar acad. Stoian Romanski 8 •
Studiile pe care le-au dedicat lnC1ăţăturilor şi autorului lor constituie pinii.
astăzi, atlt prin întindere cit şi prin valoarea celor conţinute, punctul de
plecare al oricărei cercetări serioase despre personalitate, epoca şi scrierea
lui Neagoe Basarab. De aceea mărturia lor unanimă in favoarea autenticităţii dobtndeşte o greutate deosebită.
Cind în 1904, doi ani mai înainte ca Russo să lanseze teoria sa, Nicolae
Iorga scria pe larg despre lnC1ăţăturile lui Neagoe Basarab ln cea mai substanţială şi mai bogat informată dintre istoriile literaturii romlne vechi', autenticitatea acestei scrieri părea să ţină de domeniul evidenţelor indiscutabile.
Şi totuşi, cum a remarcat P. P. Panaitescu, nu Demostene Russo este primul
care se îndoieşte de paternitatea lui Neagoe asupra scrierii ce-i poartă numele.
In 1841, o părere asemănătoare schiţase - este adevărat, fără să fi cunoscut
scrierea - Mihail Kogălniceanu 6 • Mai precis, şi în cunoştinţă de cauză,
exprimaseră indoeli filologii M. Gaster 8 şi Alexandro Philippide 7 , deşi
niciunul nu încercase a transforma îndoiala intr-o teză prevăzută cu un întreg
arsenal de argumente. Primul care o face este Theodor Codrescu, un diletant
cu merite în domeniul publicării de izvoare, de la care ne-a rămas seria de
volume a <i Uricariului ». In volumul 24 din « Uricariul •, Codrescu a reprodus,
după ediţia din 1843 a lui Ioan Eclesiarhul, partea a II-a din lnC1ăţături,
însoţind-o cu o notă în care emite părerea că avem de a face cu un fals de
factură mult mai nouă, datorit unui călugăr 8 • Nu este greu de văzut din
această notă că, aşa cum se va intimpla şi cu Russo, Codrescu a căzut victimă
unei fundamentale erori de perspectivă, ale cărei premise trebuie căutate în
punctul de vedere junimist asupra lnC1ăţăturilor şi personalităţii lui Neagoe.
El a redus această adevărată enciclopedie a gindirii sociale, politice, militare,
diplomatice, juridice, filosofice, pedagogice şi religios-morale din perioada
orinduirii feudale, la un singur element: cel religios-moral, inerent într-o
1 K aonpocy o noiJAUHHUKB noytUJHUrl BaAaU4cKazo zocnoiJapR foaHHa H'zoe, S. Petersburg,
1901 (Extras din «li3BeCTHJl OTAenemt:11 pyCCKoro 113b1Ka H cnosecHoCTll' AKa.QeMHH Hayi< I>,
V, 1900, p. 128~-1307).
1 BaAaU4CKUu MapK Aape.lfUU u ezo noy'UHUR in « li3BeCTHll OTAene11H11 pyccKoro 113hll<a
H cnosecHOCTH», X, 1905, p. 339-37~.
8 EMZapcKama KHU31CHUHa 80 PoMOHUR u eiJHO HeuHo npowaeiJemui in « li3BeCTHll Ha
ceMHaapa no cnoeaacKa d>HJJonorw1 npH y1meeP.<:HTeT e b Cocl>Hll 3a 1904 H 1905 roA »
Sofia, 1905 p. 1-100. Lucrarea este prilejuită de apariţia ediţiei lui Lavrov, ca şi
studiul lui Iaţiminski, dar nu este o simplă recenzie, ci o privire generală asupra
dezvoltării culturii slave în Rominia (p. 1-60), urmată de o expunere asupra personalităţii şi operei lui Neagoe (60-100). Disertaţia de doctorat a lui Romanski intitulată
Mahnreden des walachischen Wojwoden NE.goe Basarab an seinen Sohn Theodosios. lnaugural-Dissertation, Leipzig, 1908, nu este o simplă retipărire a lucrării bulgare, ci un
studiu nou, informat aproape exhaustiv, _şi aduclnd o contribuţie importantă: descoperirea versiunii slavone a cărţii • x-x-ra:w!;L~ de Simion Monahul, de care s-a servit
autorul ln1Jăţăturilor. A se vedea şi recenzia lui D. Russo, cu completări preţioase,
făcute din păcate pe un ton negativist, în Studii şi Critice p. 1-18. Tot Romanski
invocă cel dintii, împotriva lui Russo, argumentul datelor despre familia lui Neagoe,
cuprinse în /n1Jă/ături (p. 193).
' Istoria literaturii romlneşti, Ed. a II-a, Bucureşti 1926, voi. Ip. 140-150.
6 «Arhiva Romlnească &, 18~1, Tom I, p. 92.
8 Literatura populară romină, Bucureşti, 1883 p. 35 şi Geschichtc der rumiinischen
Litteratur, în G. Grobers Grundriss cler roman. Philologie, II B. 3. Abt., Strassburg, 1901,
p. 282-283.
7 Introducere în istoria limbii şi literaturii romine, Iaşi 1888. p. 83.
8 « Uricariu •, XXIV, 1895. p. 212-21~.
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operă scrisă pe vremea cînd gîndirea social-politică nu se eliberase încă
de învelişul ideologiei religioase, dominantă în tot cursul evului mediu 1 •

lnchizînd ochii asupra tututor celorlalte aspecte şi izollnd acest element de
întregul din care făcea parte, i-a fost uşor lui Codrescu să declare că erudiţia
teologică dovedită de lnvăţătură este mai firescă la un călugăr cărturar dectt
la un domn, orictt de evlavios, şi că, prin urmare, scrierea aparţine mai degrabă
unui monah dectt unui cap încoronat. Părerile lui Codrescu n-au avut nici
un ecou şi încercarea sa a fost scoasă din uitare abia ln 1946 de către
P. P. Panaitescu 2 •
Dimpotrivă, intervenţia lui D. Russo 3 a deschis o etapă nouă în istoria
lnvăţăturilor. lnceplnd din 1906, cînd Russo emitea lnttia oară teoria sa
binecunoascută, şi plnă în momentul de faţă, interesul şi eforturile cercetăto
rilor au fost polarizate de problema autenticităţii, ceea ce a adus, pe lingă
o serie de contribuţii noi, şi daune apreciabile ln opera de valorificare a conţi
nutului lnvăţdturilor. Accentul a trecut aproape exclusiv asupra întrebării:
« Slnt sau nu lnvăţăturile o scriere din vremea lui Neagoe Basarab? & şi, cum la
această întrebare nu s-a răspuns în mod decisiv, utilizarea lor ca izvor istoric
şi analiza aprofundată literar-artistică au avut mult de suferit, astfel incit
nu posedăm în momentul de faţă o ediţie critică a celor trei versiuni tn care
ni s-a păstrat scrierea', nu avem un studiu aprofundat asupra modului cum
se reflectă ln Învăţături realitatea social-politică, militară şi ideologică a epocii
şi nu avem o analiză literară şi lingvistică la nivelul cerinţelor actuale ale
ştiinţei din ţara noastră 5 •
Se cere de altfel subliniat faptul că, in ciuda marelui ei răsunet şi prestigiului exercitat chiar asupra istoriografiei noastre actuale 8 , teoria lui Russo
n-a ajuns niciodată să întrunească majoritatea sufragiilor.
In discuţia angajată tn jurul problemei ridicate de Rus1w, cei mai mulţi
din istoricii şi istoricii literari romîni, tn frunte cu N. Iorga, au continuat
să susţină paternitatea lui Neagoe Basarab 7 , admiţlndu-se ln cele din urmă
doar posibilitatea colaborării unui călugăr cărturar, îndrumat şi supravegheat de domn 8 • Partizanii autenticităţii, cu excepţia lui V. Grecu, n-au
F. ENGELS, Rdzboiul ţărănesc german, Ed. a III-a, Bucureşti, 1958, p. 60-61.
P. P. PA~AITESCU, lnvăţdturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticitdţii,
Bucureşti. 1946, p. 4.
8 Prima dată Russo pomeneşte de lnvc"iţdturile lui Neagoe Basarab ln recenzia lucrării
lui C. Litzica, Manuscrisele greceşti din Biblioteca Academiei Romine, Bucureşti, 1900.
Recenzia a fost publicată în ~Noua Revistă Romină o, 3 (1901), p. 279-283.
' Un colectiv condus de Damian P. Bogdan pregăteşte în momentul de faţă o
ediţie criticft a versiunilor slavă, ~reacă şi romînă.
6 Învăţăturile lipsesc cu deshlrşire (şi de la indice) din Istoria limbii romine literare,
I. De la origini pină la inceputrtl sec. al XIX-leu., de AL. ROSETTI şi B. CAZACU, Bucureşti, 1961, deşi majoritatea celor ce le-au discutat au recunoscut calitatea limbii ln care
a fost tradusă în romîneşle aceastli operi\ la mijlocul sec. al XVII-iea. Cel mai vechi manuscris al versiunii romîneşti dateazi\ de la sfîrşitul sec. al XVII-iea, deci foarte aproape de
data traducerii (circa 20-30 de ani).
6
Teza neautenlieit11ţii, cu toate consecinţele ei, a fost adoptată şi de tratatul Istoria
Rominiei, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 1026.
7
N. Iorga s-a pronunţat asupra acestei probleme în numeroase locuri. A se vedea
introducerea la ediţia lnvăţdturilor, Vălenii de Munte 1910, şi Istoria rDmfnilor, voi. IV,
Bucureşti, 1937, p. 303-30~.
8
N. IORGA, Istoria literaturii romlne. Introducere sinteticd, Bucureşti, 1929, p. 56
şi, mai categoric, în Un om, o metodă şi o şcoală, (D. Russo), Bucureşti, 19~0.
1

2

344
https://biblioteca-digitala.ro

considerat însă necesară o demonstraţie amănunţită a punctului lor de vedere,
mulţumindu-se a sublinia faptul că evidenţa obiectivă a textului contrazice
teza lui Russo, tonul, preocupările şi orizonturile autorului depăşind cu mult
psihologia şi cunoştinţele unui călugăr. De aceea, simpla confruntare a operei cu
realităţile epocii şi cu ştirile privind familia şi personalitatea lui Neagoe Basarab
deţinute din alte izvoare, duce firesc la concluzia că cineva care a trăit
un secol mai tîrziu, izolat de societate, într-o mlnăstire, nu avea de unde să
cunoască

o serie de date şi realităţi ce apar limpede în lnvăţătu·ri.
Cu teza autenticităţii lnvăţăturilor lui Neagoe Basarab au fost de acord (în
ordinea in care s-au pronunţat): Sextil Puşcariu 1 Alexandru Lapedatu 2 , Toma
Gh. Bulat 3 , Alexe Procopovici ', D. Popovici, 5 Margareta Ştefănescu 6, Ion D
Sandu 7 , Vasile Grecu 8 , Alexandru Neamţiu 8 , Ştelan Ciobanu 10, G. Călinescu 11 ,
Istoria literaturii romîneşti. Epoca veche. Ed. I, 1920; Ed. II, Sibiu, 1930.
Neagoe Vodă. Cuvînt rostit în noiembrie 1921 la Universitatea din Cluj, în voi.
Miscelanee. Cuvinte comemorative, panegirice, ocazionale şi politice, Bucureşti, 1925.
3 Din domnia voevodului Neagoe Basarab în « lnchinare lui
Nicolae Iorga cu
prilejul împlinirii vlrstei de 60 de ani• Cluj, 1. 931, p. 73-83, în special p. 82.; Personalitatea
religioasă a 11oe11odului Neagoe Basarab al IV-iea, Craiova, (fără an).
4 Introducere în studiul literaturii 11echi, Cernăuţi, 1922.
1 D. POPOVICI şi G. VIŞOIU, Elemente de istoria limbii şi literaturii romine, Slatina,
1928, p. 34; D. Popovici, Etape în dezvoltarea literaturii romîne, Sibiu, 199.t., p. 2.;
D. Popovici, La litterature roumaine a l'epoque des Lumieres, Sibiu, 1945.
6 Contribuţiune la istoria literaturii romîne 11echi, ~ Arhivu, Iaşi, 38, 1931, p. 31-50.
1

2

Este curios cum acest studiu deosebit de preţios, a rămas necunoscut tuturor celor ce s-au
ocupat de ln11ăţături, cu excepţia lui V. Grecu care îl citează pentru prima oară în prefaţa ediţiei versiunii greceşti, p. 11. Şi totuşi el reprezintă unica încercare de studiu corn·
parativ al textului slav din Ed. Lavrov cu textul romînesc editat de Iorga. Autoarea a
stabilit, pentru prima oară, concordanţa fragmentelor slave cu ediţia Iorga (operaţie reluată
de P. P. Panaitescu în Cronicile sla110-romîne din sec. XV - XV I, Bucureşti, 1959)
şi a demonstrat definitiv, în urma unei minuţioase analize de text, că versiunea rominească
a fost realizată de pe originalul slav. Totodată a notat pe două coloane diferenţele Intre
versiunea slavă şi cea romlnească (p. 36-4?) şi a extras din texte expresiile care se găsesc
numai in versiunea slavă (4?-49) sau romlnă (49-50). Pentru problema autenticităţii
diferenţele stabilite de M. Ştefănescu, precum şi concluziile articolului, sînt extrem de preţioase, dindu-ne posibilitatea să răspundem la două argumente, dintre care unul extrem de
important, ale partizanilor neautenticităţii.
7 Neagoe Basarab apdrător şi sprijinitor al ortodoxiei, Sibiu, 1938 (se face şi o
paralelă Intre «Principele» lui Machiavelli şi «învăţături~).
.
.
8 InfluenJa bizantină în literatura romînă, Cernăuţi, 1932, p. 19; Manuscrisul din
• 1654 o pretins pierdut al lnvăţătu.rilor lui Neagoe Basarab, Bucureşti, 1939; Şi totuşi
lnvăţăturile lui Neagoe Basarab« Convorbiri Literare»,?? (1944), p. 411-481 şi ?40-?6?.
Pentru problema autenticităţii, a se vedea şi O 11ersiune nouă a unei lnvăţături a lui Neagoe
Basarab, Bucureşti, 1941, precum şi introducerea la ln11ăţăturile lui Neagoe Basarab,
versiunea grecească. Bucureşti, 1942, p. 16-20.
8 Un capitol din relaţiile Ţdrii Romîneşti cu Transilvania în veacul al X V I-lea Relaţiile lui Neagoe Basarab cu Sibiul (1512-1521) în «Anuarul Institutului de istoriP,
naţională, X, 1945, p. 350-3?6, in special p. 70.
10 Istoria literaturii romîne vechi, voi. I, Bucureşti, 194?, p. 62-86. Aceste pagini

constituie o contribuţie din cele mai valoroase la cunoaşterea Invăţăturilor şi la rezolvarea
.
problemei autenticităţii.
11 Istoria literaturii romîne de la origini pînă în prezent, Bucureşti, 1941, p. 15: ~ S-a
pretins că textul este o falsificaţie, un simplu exerciţiu literar (etopee) constind în a-ţi
închipui ce ar spune cutare om vestit lntr-anume împrejurare. Lucrul nu pare posibil.
~a_i mult declt un călugăr era indreptăţit Neagoe însuşi să-şi ia aere de vasilevs şi să
1m1te pe un Vasile Macedoneanul care sfătuia pe al său cocon Leon ». A se vedea
şi• Contemporanul&, NI\ 31 (?201) din 1960, unde atrage atenţia asupra faph_1lui că« această
operă a dat contemporanilor intîile senzaţii ale filozofiei morale şi pedagogice».
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E. Turdeanu 1 , Ion C. Chiţimia 2 , Petre Ş. Nlsturel3, Al. Piru', I. D.
Negrescu 11 , I. D. LAudat 8 , Octavian Şchiau 6 b.
Punctul de vedere al paternităţii lui Neagoe asupra ln'1ăţăturilor, susţinut
de majoritatea covirşitoare a cercetătorilor, a fost adoptat şi ln tratatul Istoria
literaturii romlne, voi. I, pregătit de Institutul de istorie literară şi folclor.
Părerea contrară, susţinută de către D. Russo şi P. P. Panaitescu 7 , a
fost adoptată de Giorge Pascu 8 , N. Cartojan 9 , Şt. Glixelli 10 şi Dan Simonescu 11.
O atitudine rezervată au adoptat Const. C. Giurescu 111, N. Drlganu 18 şi generalul Radu Rosetti 14•
In studiul de faţă ne propunem să examinăm amănunţit argumentele
cu care a fost susţinută teza neautenticităţii şi să arătăm, pentru fiecare
argument ln parte, motivele ce se opun acceptării lui.
II

§ 1. Intruclt Demostene Russo a murit inainte de a redacta asupra
lui Neagoe Basarab studiul definitiv promis de citeva
ori in cursul a trei decenii, slntem obligaţi să reconstituim argumentele sale
din paginile diverselor scrieri unde a luat atitudine in problema discutată 111 •
Teza lui Russo sună astfel: «Pe la tnceputul secolului al XV Ii-lea, un
călugăr admirator al lui Neagoe - a cărui dărnicie pentru feţele bisericieşti
ln'1ăţăturilor

1 La litterature bulgare du XI V-e siecle et sa diffusion dans Les Pays Roumains, Paris,
1947, p. 105-107.
1 Consideraţii în jurul • lnDăţăturilor lui Neagoe Basarab• (în volumul de faţă)
Studiul a Cost scris în 1947.
3 lnvăţăturile lui Neagoe Basarab în lumina pisaniilor de pe biserica mlndstirii
Argeş, în «Mitropolia Olteniei», XII, 1960, p. 12-23. Comunicare ţinută la Asociaţia
Slaviştilor din R.P.R. la 22 dec. 1959.
' Literatura romînd Deche, Bucureşti, 1961 p. 40-44; Ed. II, 196, p. 38-42.
6 Despre lnDăţăturile lui Neagoe Basarab», in •Revista de Pedagogie» XI, 1962,
nr. 7, p. 63-78.
8 Istoria literaturii romlne 11echi. Partea I, Bucureşti, 1962, p. 49-50.
6b Probleme controDersate ale 11echii noastre literaturi; în «Tribuna,• VII, 1963, Nr. 19
din 9 mai.
7 La litterature slaDo-roumaine et son importance pour l'histoire des lltteratures slaDes,
Praga, 1931, p. 9; «Convorbiri literare» 77 (1944), p. 123-124; Autenticitatea ln11ă/ături.Wr
lui Neagoe Basarab, în• Convorbiri literare$, 77 (1944) p. 733-739 şi studiul citat mai sus.
8 Istoria literaturii şi limbii romlne din sec. XVII, Iaşi, 1922, p. 78-79.
8 Istoria literaturii romine Dechi, Bucureşti, 1941, voi. I, p. 44-45.
10 Regulile de purtare la masă în romîneşte, în «Revista istorică romină •, III, 1933,
p. 327-333.
u Literatura rominească de ceremonial, Bucureşti, 1939, p. 30-32. Dan Simonescu
s-a ocupat pe larg de lnDăţături în trei din cursurile universitare pe care le-am putut consulta
prin bunăvoinţa autorului: Probleme de literatură rominească veche, Iaşi, 1941-42; Istoria
literaturii romine din sec. XV I, Iaşi, 1942-1943; (litografiate) Istoria literaturii romine
de la începuturile ei plnă in sec. XVIII (1780), Iaşi, 1952 (dactilograiiat).
11 O nouă sinteză a trecutului nostru, în• Revista Istorică Romînă •, III, 1932, p. 167,
nota 3; Istoria Rominilor Ed. IV-a, Bucureşti, 1943, voi. II, partea a 2-a, p. 583; Din
trecut, Bucureşti, 1942, p. 77-78 ('Vremea lui Neagoe Vodă»). Totuşi, ca şi generalul
R. Rosetti, Const. C. Giurescu, evitind să se pronunţe asupra autorului, socoteşte
lnDăţăturilecontemporane lui Neagoe şi le enumeră întotdeauna intre manifestările culturale
din vremea acestui domn.
13 Histoire de la litterature roumaine de Transyl11anie des originea a la fin du XVII-e
siecle, în c< La Tr.insylvanie », Bucureşti, 1938, p. 603.
11 Istoria artei militare a romînilor pînă la mijlocul secolului XVII, Bucureşti, 1947.
11 Am luat ca model articolul prof. P. P. Panaite.:;cu, Autenticitatea ln11d/ăturilor
lui Neagoe Basarab, în «Convorbiri literare», 77 (1944), p. 735-736.
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întrecu orice margine - a scris în limba slaPonă lnPăţăturile cam în forma şi
tntinderea redacţiunii greceşti, cum ea ni s-a păstrat în Codex Athous Nr. 371515;
puţin mai tîrziu 1nPăţăturile s-au tradus în limba greacă; alţi imitatori au amplificat şi preschimbat textul slaPon şi au adăugat partea întlia a /npăţăturilor.
Acest text amplificat e reprezentat de manuscrisul slaPon din Sofia şi dintr-un
astfel de text amplificat izPorăsc toate redacţiunile romîne. Mult mai nouă sînt
două lnPăţături, date la lumină de I. Naniescu dintr-un manuscris din 1682 1> 1 •
Argumentele cu care s-a încercat fundamentarea ei ni se par a fi urmă
toarele:
I. lnPăţăturile sînt, în cea mai mare parte, o imitaţie şi un plagiat al
scrierii religios-ascetice bizantine «Umilinţa 1> alcătuită de Simion Monahul 2 •
II. Ele nu constituie un întreg organic, străbătut de o gindire unitară
ce domină şi structurează numeroasele împrumuturi şi citate din felurite
izvoare, ci sînt, mai ales în prima parte, un conglomerat haotic, sporit prin
interpolări succesive 3 • O astfel de interpolare a introdus, fără rost şi într-un
loc nepotrivit, panegiricul împăratului Constantin cel Mare "·
III. Sfirşitul primei părţi din lnPăţături este ~o omilie adresată de un
predicator turmei sale cuPîntătoare şi nu o înPăţătură adresată de un domn către
un prinţ moştenitor; în locul PocatiPului fătul meu, aci aPem <c ascultaţi bărba
ţilor, ascultaţi şi Poi muierilor 1> 6 •
IV. Din sfaturile pe care le dă lui Teodosie, sfaturi dominate de concepţia
mistico-ascetică asupra vieţii, autorul lnPăţăturilor se dovedeşte a purta rasă
şi nu mantie domnească. Citind aceste sfaturi, avem impresia că auzim mai
degrabă <c pe Varsanufie, pe Efrem Sirul, pe Ioan Scărarul Porbind către călu
gării neofiţi, şi nu pe Neagoe poPăţuind un Piitor domn» 6 •
V. Scrierea atribuită lui Neagoe cuprinde învăţături religioase fără nici
o legătură cu realitatea din Ţara Romînească, ceea ce este explicabil la un călu
găr ce le copia automat din cărţile bizantine, dar nu la un autor ale cărui
sfaturi îşi propuneau să introducă pe cititor în realităţile şi sarcinile cărora
trebuia să le facă faţă un domn romin in secolul al XVI-iea 7 •
VI. Autorul, care vorbeşte în numele lui Neagoe Basarab, nu cunoaşte
o serie de date elementare privind familia acestuia şi se trădează astfel ca
falsificator. El pune pe domn să spună în capitolul Rugăciunea lui Neagoe
Basarab care a făcut la ieşirea sufletului său, care încheie lnPăţăturile: <c aduceţi
pe iubiţii mei coconi » şi li se adresează de cîteva ori ca şi cînd ar fi fost cel
puţin doi, cind, în realitate, la moartea lui Neagoe din cei trei copii de sex
masculin Ion, Petru şi Teodosie, nu mai era în viaţă decît ultimul, lucru
ignorat de călugărul falsificator 8 •
Acelaşi falsificator ignorează sistematic pe Doamna Despina 9 , care nu
apare nici în Scrisoarea către oasele maicii sale şi nici intre persoanele chemate
D. RUSSO, Studii bizantino-romîne, Bucureşti, 1907, p. 41.
D. RUSSO, Studii bizantino-romlne, p. 5, nota 1 şi capitolul special: ln11ă/ăturite
lui Pseudo-Neagoe şi Umilinţa lui Simion Monahul (p. 31-39).
3
D. RUSSO, Studii şi critice, Bucureşti, 1908, p. 3.
' Ibidem, p. 9.
5 Ibidem, p. 7, şi Studii bizantino-romlne, p. 41, nota 2.
.
8
Studii şi critice, p. 26. Paragraful este intitulat ~Rasă, nu mantie domn.ească •·
7
D. RUSSO, Studii istorice greco-romlne. Opere postume, tom II, Bucureşti, 1939,
p. 509.
8
Studii şi critice, p. 6.
.
8 Studii şi critice, p. 6, şi Studii istorice greco-romîne. Opere postume, tom I, Bucure:b,
1939, p. 213.
1

1
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căpătîiul său în ceasul morţii, deşi în «Viaţa lui Nifon ~. operă sigur contemporană lui Neagoe şi scrisă sub supravegherea sa, Doamna Despina este pusă
la loc de cinste 1 • Această atitudine stranie faţă de soţia sa nu este explicabilă
dacă autorul a fost Neagoe. Complettnd raţionamentul lui.Russo, P. P. Panaitescu o explică prin faptul că falsificatorul nu ştia ctnd a murit Despina şi o
credea moartă înaintea lui Neagoe, ceea ce contrazice adevărul istoric 2 •
Acelaşi <(Pseudo-Neagoe ~ mai imaginează o reînhumare a oaselor Neagăi,
mama lui Neagoe şi compune o oraţie funebră închipuită, de felul etopeelor
antice şi bizantine, in care St. Romanski 3 şi N. Iorga' au crezut că găsesc
dovezi sigure ln sprijinul autenticităţii, dar care, ln realitate, pluteşte ln vag,
nu conţine nimic substanţial sub aspectul informaţiei istorice, iar pasajul cel
mai patetic şi, după Iorga, cel mai sincer - pasajul ln care este plinsă moartea
lui Petru - se dovedeşte a fi un plagiat după o omilie a lui Ioan Hrisostom 6 •
Este adevărat că se pot găsi unele date privind familia şi viaţa intimă
a lui Neagoe Basarab, cum remarca St. Romanski şi N. Iorga, dar acestea
nu constituie un argument pentru autenticitate şi nu trebuie explicate prin
contemporaneitatea autorului cu domnul tn al cărui nume vorbeşte, ci prin
lectura Vieţii lui Nifon şi a inscripţiilor de pe lespezile funerare de la Argeş,

la

prin contemplarea cunoscutei fresce tn care Neagoe apare înconjurat de familia
sa şi prin utilizarea ştirilor transmise P-rin tradiţie de călugării mlnăstirii
Argeş, între care se număra şi autorul 1n11ăţăturilor 8 •
VI I. Autorul Învăţăturilor se dovedeşte un călugăr trăind departe de
curtea domnească. El nu are nici o idee despre uzanţele cancelariei domneşti,
crezind că pecetea domnească se pune şi pe cărţi de felul celei scrise de dtnsul
şi nu numai pe hrisoave. Fiindcă nu are pecete, invocă o scuză stlngace de
natură teologică, trădtndu-se astfel o dată mai mult 7 •
VII I. lnvăţăturile stnt un exerciţiu literar: chiar atunci ctnd Teodosie
nu mai era de mult între vii, tn manuscrisul rominesc 3488 i se dă tn continuare
sfaturi de către un prelucrător din secolul al XVIII-iea 8 •
IX. După P. P. Panaitescu, un ultim argument ce poate fi dedus din
scrierile lui Russo, este următorul: « învăţătura aceasta (Scrisoarea către
oasele maicii sale), precum şi altele, cele mai multe din scrierea atribuită lui
Neagoe Vodă, constituie tn mare parte un mozaic de pasaje extrase din diferite manuscrise slave bisericeşti. Un domn tn starea culturală din sec. XVI
nu era un erudit in limba slavonă şi în lucrări teologice. Dimpotrivă, un cleric
care-şi petrecea viaţa copiind manuscrise şi ştia pe dinafară pasajele, ca să
le poată aşeza la locul cuvenit în mozaic, e singurul indicat pentru o asemenea
lucrare» 9 •
Studii istorice greco-romine, voi. I, p. 213, nota 1.
P. P. PXNAITESCU, Arltenticitatea În1Jăţăturilor ... , p. 735.
3
ST. ROMA!\SKI, 1Uahnreden ... , p. 193.
4 'li. IORGA, Istoria literaturii romlne. /ntroducer.e sintetică, p. 57.
5 D. HL'~~O, Scrisoarea lui Neagoe către
oasele mamei sale Neaga şi fii săi
Petru şr: Ioan şi fiica sa .·1nghelina, ln Studii istorice greco-romine, tom. I, p. 211-226.
Pentru prol'edeele sale polemiee vezi şi observaţia lui I. C. Chiţimia in Consideraţii
în jurul În1>ă/1ilurilor lui Neagoe Basarab, p. 322.
6 Studii {'r: critice, p. 4-5.
7 Studii istorice greco-romîne, tom. li, p. 54, nota 1. Vezi şi P. P. PANAITESCU,
Î111•ăţtiturile lui ,\'eagoe Basarab. Problema autenticittiţii, p. 34-35 şi 37.
8 Critica te.xtelor şi tehnica ediţiilor, în Studii istorice greco-romîne, tom. II, p. 562.
9 P. P. PAl\iAITESCll, Autenticitatea În1Jăţăturilor ... , p. ?36. şi D. RUSSO Studii
istorice greco-romîne, voi. I, p. 220, nota 2.
1

2
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Din enumerarea succintă a argumentelor lui D. Russo, reiese limpede
sa se sprijină pe două teze esenţiale, către care converg toate
celelalte:
a) Că lMăţăturile către Teodosie nu sint o scriere structural socialpolitică, indiferent de ponderea elementului religios-moral, cum o văzuseră
Bălcescu, Hasdeu, Romanski, Iorga şi alţii, ci sint o scriere religios-morală,
un conglomerat de texte religioase, identificabile în Biblie, in cărţile de cult
ale bisericii ortodoxe, in cărţile populare şi in diferiţi scriitori religioşi bizantini
adică in acea literatură pe care nu o putea cunoaşte un domn, dar o cunoştea
perfect un călugăr cărturar.
b) Că toate ştirile cu referiri directe la realitatea istorică concretă, pe care
le putem scoate din lm1ăţături, au putut fi cunoscute de autor din tradiţia
minăstirii Argeş sau din Viaţa patriarhului Nifon care se afla acolo, iar
celelalte sint fie vagi, incoherente, fie de-a dreptul eronate şi deci demascind
pe falsificator.
că demonstraţia

§ 2. Argumentele lui Russo, socotite de către partizanii săi inatacabile,
se dovedesc in realitate inconsistente. Majoritatea se destramă prin simpla
Jor confruntare cu textul ln11ăţăturilor.
Astfel, lectura comparată a textului ln11ăţăturilor şi a pasajelor extrase
şi citate de Russo spre a demonstra că in cea mai mare parte avem de-a face
cu plagiate din « Umilinţa » lui Simion Monahul, dovedeşte exact contrarul:
oriunde slnt folosite texte din Umilinţa, acestea nu constituie substanţa capitolului
respecti11. Ele nu depăşesc nici ca întindere şi nici ca importanţă paginile unde
au fost folosite alte iz11oare ori au fost consemnate idei politice şi sociale inspirate
nu din cărţi, ci din realităţile Ţării Romlneşti.
In « Cuvintul pentru judecată» citat de Russo şi pus pe două coloane 1,
extrasul din «Umilinţa» se întinde pe trei pagini şi jumătate (ed. Iorga),
care urmează după nu mai puţin de cinci pagini de sfaturi practice şi de exemplificări istorice şi religios-morale, tn legătură directă cu judecata dreaptă
pe care trebuie să o facă un domn supuşilor săi. ln aceste sfaturi domnul este
indrumat cum să se poarte la judecată dacă vrea să merite titlul de <1 uns aJ
lui dumnezeu» (idee ce stă tn centrul concepţiei monarhice a autorului) şi
să-şi păstreze autoritatea, prestigiul şi dragostea supuşilor săi. Pentru ca
domnul să ştie că de felul cum va judeca el pe aceşti supuşi va depinde felul
cum are să fie judecat la rtndu-i de către dumnezeu, care l-a ales şi l-a ridicat
pe tron - teză care ocupă un loc însemnat şi in prima parte a ln11ăţăturilor i se aminteşte de «judecata de apoi », ctnd va da el însuşi seama de faptele
sale în faţa lui dumnezeu. Ne tntllnim aici cu una din ideile fundamentale
ale scrierii: ideea limitării autocraţiei domneşti prin «atotputernicia divină ».
Aşadar, întregul pasaj despre judecata din urmă şi tlnguirea sufletului păcătos
in faţa balanţei divine este scos din «Umilinţa» lui Simion şi înserat aici pentru
a ilustra şi completa una din ideile politice centrale in jurul cărora gravitează
celelalte idei ale cărţii. Ceea ce a determinat alegerea pasajului şi folosirea lui
literară n-a fost structura cărţii religios-morale a monahului Simion, ci structura cărţii social-politice a domnului Ţării Romineşti. Ca dovadă, tn capitolele
Despre cinstirea boierilor, Despre cum 11or pune boierii şi slugile la boierie şi
1
Studii bizantino-romine, capitolul: /nvăţăturile lui Pseudo-Neagoe şi Umilinţa lui
Simeon Monahul.

349
https://biblioteca-digitala.ro

Despre soli şi războaie nu avem nici urmă de Simeon Monahul, deşi aceste

capitole alcătuiesc tocmai partea esenţială a lucrării.
În cuvintul Cum se cade domnilor să şează la masă cînd 11or mtnca şi 11or
bea, considerat de partizanii neautenticităţii o simplă predică împotriva beţiei,
aflăm acelaşi procedeu ca şi in Cu11tntul pentru judecată : intti sfaturi practice
de conţinut pur politic, prin care domnul este prevenit asupra dezavantajelor
la care îşi expune autoritatea sa domnească in cazul exceselor de m.1ncare
şi băutură, apoi exemple din Biblie despre relele pe care le-a adus beţia unor
figuri istorico-legendare ilustre ca Ol ofern şi Samson, şi la sflrşit, două pagini
de dojenire către suflet pentru îmbuibare şi beţie. Două pagini din zece I
Ponderea extraselor din Simeon este totuşi în acest capitol mai mare de două
pagini: şi exemplele biblice s-au intim plat să fie tot în <1 Umilinţa » şi atunci
autorul le-a luat de-a gata .. Dar le-a luat fiindcă răspundeau procedeului
său de compoziţie şi, dacă nu le găsea în « Umilinţa&, le-ar fi căutat singur
in Biblie, cum a făcut tn alte cazuri.
Aşadar, <1 Umilinţa» se dovedeşte a fi fost folosită creator, părţile extrase
dintr-însa au fost adaptate planului general al scrierii şi scopului ei, care
nu era unul strict religios, ci social-politic. Nu <1 Umilinţa» a putut fi« sîmburele
şi modelul» ln11ăţăturilor, deşi a furnizat o mare parte din materialul religiosmoral, fiindcă, aşa cum o caracterizează însuşi Demostene Russo, « Umilinţa
nu e altce11a decît o dojenire continuă adresată de un om împo11ărat de păcate
către propriul său suflet» 1 • Oricine a citit de la un capăt la altul ln11ăţăturile
lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, va fi de acord cu oponenţii lui

Russo, că ele reprezintă cu totul altceva I
Ne-am oprit mai mult asupra acestui argument, fiindcă el ne dă cheia
sistemului de argumentare al lui Russo: intre termenul de «tratate» ales de
Hasdeu spre a caracteriza ln11ăţăturile şi cel de <1 compilaţie» folosit impropiu
de unii istorici literari, Russo a găsit fericita denumire «mozaic »2 şi a surprins
în felul acesta însuşi procesul de elaborare literară care stă la baza lnvăţă
turilor. Într-adevăr, după cum se ştie, un mozaic se alcătuieşte din cuburi
mărunte de diferite culori, şi este evident că lnvăţăturile au folosit pasaje
întregi din scrierile religioase bizantine şi slave şi din Biblie, luate exact
sau uşor modificate. Russo a demonstrat-o fără putinţă de contestare. Dar
un mozaic este altceva dectt aceste cuburi, el este imaginea unitară care se
profilează prin distribuirea lor după anumite norme estetice. Cine s-ar apuca
să numere cuburile din splendidele mozaicuri de la Ravena fără a mai face
şi cîţiva paşi îndărăt spre a privi de la distanţă pe Justinian, pe Teodora şi
pe demnitarii curţii imperiale bizantine, acela n-ar putea spune că a înţeles
ce este un mozaic. De aceea Nicolae Iorga, ale cărui priviri erau educate spre
a cuprinde elementele în sinteza lor organică, a simţit de la început slăbiciunea
poziţiei adversarului său şi nici n-a mai încercat să răspundă la fiecare argument în parte 3 , ci a opus metodei care demonstra neautenticitatea cu amă
nunte, metoda care demonstra autenticitatea prin imaginea întregului.
§ 3. Această imagine există şi a descoperi, dincolo de îngrămădirea
aparent haotică de citate şi de texte compilate, structura :Unitară în formă
1
2
3

Studii bizanti110-romi11e, p. 47.
Vezi şi Studii istorice greco-romine, I, p. 226, n. 2.
\"ezi şi observa\ia lui I. C. CHIŢIMIA, art. cit„ p. 322.
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şi conţinut a ln11ăţăturilor lui Neagoe Basarab, înseamnă a răspunde implicit
şi

la al doilea argument al lui Russo.
Unit.stea ideologici a ln11ăţăturilor este determinată de faptul că sînt
străbătute, de la primul ptnă la ultimul capitol, de aceeaşi concepţie, perfect
conturată, asupra originii şi naturii puterii domneşti, asupra raporturilor
care trebuie să existe între domn şi diferitele clase sociale, asupra drepturilor
şi obligaţiilor domnului faţă de supuşii săi de toate rangurile.
Indiferent de problema specială abordată de autor (raporturile domnului
cu puterea divină şi cu clasa boierească, alegerea şi numirea dregătorilor,
şederea la masă, solii şi războaie, justiţie, răsplătirea slugilor etc.), pretu·
tindeni ne înttmpină acelaşi mod de a glodi, care condiţionează şi recomandă·
rile specifice fiecărui capitol. Aceeaşi constatare se impune tn legătură cu ideile
religios-morale, strtns legate şi de cele mai multe ori întrepătrunse cu cele
social-politice.
Nu este în obiectul articolului de faţă analiza aprofundată a ideologiei
ln11ăţăturilor. Reţinem doar, ca privind direct problema discutată, două aspecte
pe care le considerăm definitorii:
a) Concepţia potrivit căreia puterea domnească nu emană de la oameni,
nu este produsul unei elecţiuni umane, ci este de origină divină, domnul
nefiind obligat să dea seamă nimănui alt decit lui dumnezeu despre faptele
sale. El trebuie să guverneze autoritar, ca un monarh absolut, ţinînd strîns
în mină frtnele puterii şi netmpărţindu-le cu boierii. El trebuie să-şi păstreze
întotdeauna prestigiul, să domine printr-o minte pătrunzătoare, prin inţelep·
ciune, prin dreptate, prin dărnicie şi printr-o viaţă morală, uztnd inteligent
de prerogativele domniei şi de mijloacele materiale pe care i le pune la dispoziţie aceasta, spre a face pe toţi să simtă că el este stăpinul, aşezat mai presus
de toţi boierii, de toţi curtenii şi de toate slugile. Domnul nu trebuie să se lase
influenţat în hotăririle sale de boieri, nu trebuie să acorde favoruri în urma
intervenţiilor acestora şi nu trebuie să-şi protejeze neamurile acordlndu-le
ranguri şi slujbe din cauza rudeniei. Trebuie să judece după vrednicia
oamenilor, nu după avere sau rudenia cu el.
b) Insistenţa, uneori vehementă, cu care stnt combătute metodele singe·
roase de guvernare şi în special uciderea samavolnică, fără judecată şi fără
o cercetare prealabilă amănunţită, <i fără judeţ», cum va zice Ureche, a supuşilor, boieri sau oameni simpli.
Deşi domnul este mai presus de boieri, deşi se afirmă răspicat despre
boieri că « nu te-au uns pe tine ca domn ei, ci te-a uns dumnezeu, ca să fii
drept faţă de toţi 1> 1 sau «că tu pui pe dînşii boieri, iar pe tine nu te pun ei
1 lnC1ăţăturile lui Neagoe Basarab, versiunea slavonă, traducere de P. P. Panaitescu, in Cronicile slaC10-romtne din sec. XV - XV I, Bucureşti, 1959, p. 278. Cind
există textul slav, citatele se dau după această traducere. Versiunea romlnească se foloseşte
şi se citează după manuscrisul 109 al Bibliotecii Filialei Academiei R.P.R. din Cluj, fost
al lui Ştefan Cantacuzino (1715-1716), sau, cînd există lacune în acest ms., după ms. 3488
din Biblioteca Acad. R.P.R., din sec. XVIII. Ediţia Ioan Eclesiarhul, reprodusă de
Iorga în 1910, este inutilizabilă şi conslituie o sursă continuă de erori. Primele 68
de pagini din partea I-a nici nu reproduc textul ms. lui Ştefan Cantacuzino, ci textul
prescurtat şi prelucrat din ms. 1062 B.A.R.P.R. copiat la 1721 de Radu Logofeţel
de divan. Tot rezultatul unei astfel de prelucrări sin l capitolele despre cinstirea boierilor
şi alegerea dregătorilor, despre şederea la masă, despre soli şi războaie, despre judecată,
despre miluirea slugilor, adică partea esenţială a lnC1dţdturilor. Cităm paginile ediţiei Iorga
numai ca orientare generală pentru cititori.
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domn, ci pe tine te pune dumnezeu ca să fii unsul lui 1 , aceasta nu implică
dreptul de a-i ucide după bunul plac şi nu exclude obligaţia de a se sfătui
cu ei în orice problemă importantă a domniei. Raporturile domnului cu boierii
şi cu toţi supuşii săi sînt reglementate, in concepţia autorului lrwăţ.ăturiwr,
de obligaţia de a respecta poruncile religios-morale, tntre care de cea mai
mare importanţă este dreptatea faţă de toţi. Domnul este atotputernic faţA
de supuşi, dar este limitat in această atotputernicie de cel care l-a «ales »
şi «uns ». Cine uită acest lucru este pedepsit de dumnezeu şi expus răzbu
nărilor legitime ale oamenilor. Ideea limitării religioase a autocraţiei domneşti
este o idee tot atit de caracteristică 1nvăţăturilor, ca şi ideea monarhiei de
drept divin. Ea este enunţată~ argumentată şi exemplificată in multe locuri,
începind din prima parte a 1 nvăţăturilor şi pină la capitolul final, ceea ce
subliniază odată mai mult strinsa legiltură dintre partea religioasă teologică
şi cea politică a operei.
Astfel, in partea intiia, un lung excurs în jurul omului ca făpturii a lui
dumnezeu are ca scop să întărească acest sfat, pe care Neagoe i-l dă lui
Teodosie, glodindu-se parcă la sfirşitul lui Mihnea cel Rău:
•Şi să

nu omori pre nimenea Căr-de judecată dreaptă şi făr-de ispovedanie, ca să nu fii şi
lu junghiat făr-de milă ca noatenii şi ca mieii. Că singele omului nu iaste ca slngele vitelor,
sau ca al altor fieri, sau ca al pasărilor, ci iaste într-alt chip: slnge ales şi curăţit cu sflntul
slnge al domnului nostru Isus Hristos care I-au vărsat pre cruce ln cetatea Ierusalimului, ln
zilele lui Pilat de la Pont. Ca nu cumva pentru pismă să moară ţie cu trupul iar lui dumnezeu
cu sufletul. Că şi noi înşine carii săntem, măcar domni, măcar bogaţi, măcar săraci, tot
greşim lui dumnezeu şi slnlem vinovaţi şi vom să stăm toţi dimpreună la înfricoşata judecată
a lui Hristos~ (Ms. 3488: f. 4 r; Iorga, p. 5).

Sau, în altă parte, aceeaşi idee, într-o altă formă: « lnsă iată că te lnvăţ
nu fie adeseaori păharul tău plin de singe de om, că acel sînge oare vrei
tu sil-1 verşi fără de milă, vei sil dai seama de dlnsul înaintea lui dumnezeu »
(ms. 109, f. 142 r; Iorga, p. 184).
Cum, de cele mai multe ori, uciderile de acest fel priveau clasa boierească,
recomandările autorului lnvăţăturilor se leagă firesc de o concepţie generală
asupra raporturilor dintre domn şi feudali, concepţie radical deosebită de
a domnilor anteriori, care uzaseră adesea de sabie in realizarea operei de
centralizare a statului. (ln Viaţa lui Nifon se condamnă ln termeni violenţi
acţiunile de acest fel ale lui Mihnea cel Rău).
Această concepţie este înfăţişată sintetic in capitolul intitulat <c Cum
şi in ce chip vor cinsti pe boieri şi pe slugile lor care vor sluji cu dreptate».
(ln versiunea greacă: «Altă lnvăţătură. . . către iubitul său fiu Teodosie
şi către boierii lui care li slujesc lui intru adevăr şi către toţi slujitorii lui mici
şi mari». Ed. V. Grecu, p. 122-127). Aici, sub forma unei alegorii, sint
definite raporturile care trebuie să existe intre domn şi boieri şi slujitorii săi:
să

•Eu, feţii miei, am o grădină, şi această grădină, cu darul şi cu ajutorul lui dumnezeu
Intre multele mi11e osteninţe şi nevoinţe, o am făcut şi o am crescut frumos şi bine. Grădina
acl\ia şi crl\şterile ci11e frumoase dintr-lnsa sînt boierii miei cei mari şi cinstiţi, (versiunea
greacă: Iar grădina aceasta sint boierii mei şi slujbaşii mei). Şi i-am îngrădit cu gard, ca
cu un zid de piatră, şi grădina mea o am aP.ărat ca nu cumva să îndrăznească cineva să
intre într-însa şi să strice cineva din ostenelile mele. Deci acea osteneală a mea şi grădină
şi acele creşteri ce le apărai crescură frumoase şi înfloriră, şi eu tot subt umbra lor şi a
1

Ms. 109; Iorga, p. 239.
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florilor lor m-am răcorit, şi ochii miei se rPYeniau de roua şi de veselia florilor lor, şi nu
numai ce mă veselea cu veselii şi mă bucura, ce încă şi capetele să şi le puie şi singele să
şi-l verse toţi voiau şi erau bucuroşi pentru mine• (ms- 109 r. 140; Iorga, p. 182).
• ... Iar acum, fătul mieu, eu te las să fii gard grădinii mele şi să o păzeşti, cum o am
păzit şi eu; că, dacă o vei păzi şi-i vei fi gard cu zidul de piatră, cum am fost şi eu, deci,
ei cum cugeta să-şi verse slngele şi să-şi puie capelele pentru mine, aşa-şi vor vărsa
slngele şi-şi vor pune capetele pentru tine, sau pentru fieştecare domn care 11a face şi 11a păzi
aceste ln11ăţături ale mele, şi niciodată nu vor da spatele vrăşmaşilor voştri. Şi cum mă umbriau
şi mă răcorea florile lor şi lua ochii miei roao şi veselie din florile lor, aşa şi pre voi vă vor
umbri şi vă vor răcori şi vor lua ochii voştri roao şi veselie de la <linşii. Iar de vă va învăţa
dneva să intraţi ln zidirea lui dumnezeu şi ln grădina mea cu securea, făr-de porunca lui
dumnezeu şi fără cit vă Jnvăţ eu, deci voi să daţi seama înaintea domnului noslru
Iisus Hristos. Că eu nu vă învăţ să faceţi aşa, ci vă invăţ că se cade domnului carele îşi caultl
de grădina sa să o curăţească de toate nuielele cele uscate care nu fac rod, insă cu lege şi
cu judecată (ms. 109 f. 141 - 142 r) .
. . . Aşa fătul mieu, slugile tale, care-ţi vor greşi, nu le tăia pentru cuvin lele oamenilor,
nici U băga ln foc, ci-i iartă greşala, măcar de ţi-ar fi şi greşit, şi-l lnvaţă, clndai doar
s-ar lntoarce, să fie ca alte slugi care-ţi vor sluji cu dreptate. Iar de nu se va lnloarce
eşti volnic să-l tai, ca şi pe acel pom sterp• (Ms. 109, r. tt.2 r-v; Iorga, p. 181-184).
După părerea noastră, acest mod de a gtndi, concretizat aici într-un
capitol special, dar prezent tn toate celelalte capitole, precum şi îmbinarea,
paradoxală în aparenţă, dintre punctul de vedere autoritar, autocrat, centralizator cu acela care se apropie de imaginea domnului ideal in concepţia
unui Grigore Ureche, domn care, « boierilor le este părinte, la cinste mare-i
ţine şi din sfatul lor nu iese• 1 datează precis ln'1ăţăturile: ele reflectă o
epocă istorică de relativ echilibru intre domnia centralizată şi clasa feudalilor,
o epocă în care aceasta din urmă nu mai este opusă domniei ca o forţă ostilă,
ci acceptă supremaţia domnului în stat cu condiţia ca şi domnul să renunţe
la represiunile împotriva boierimii, uztnd de prerogativa pedepsei capitale
numai «in extremis şi faţă de incorigibili. O asemenea epocă a fost marcată
de domnia lui Neagoe Basarab.
Aşa cum a remarcat Şt. Ştefănescu, incă din a doua jumătate a secolului
al XV-iea îşi face loc o nouă metodă de centralizare a statului, prin care domnul
solidarizează cu obiectivele sale centralizatoare o parte din boierime, acordindu-i dregătorii importante în stat, onoruri şi posibilitate de îmbogăţire 2 •
I n felul acesta, o parte din boierii mari renunţă la opoziţia faţă de autoritatea
domnească şi se transformă ei înşişi în instrumente ale operei de centralizare.
Craioveştii, cea mai puternică şi una din cele mai bogate familii boiereşti din
Ţara Romtnească, sînt exponenţii acestei tendinţe. Impreună cu rudele şi
prietenii lor, ei alcătuiesc o puternică grupare boierească ce sprijină eforturile
de centralizare ale lui Basarab Ţepeluş, Vlad Călugărul şi Radu cel Mare,
cu condiţia ca aceştia să le asigure un rol dominant. Ei exercită un adevărat
control asupra domniei şi conflictele izbucnesc numai atunci ctnd domnii
încearcă să se scuture de tutela acestei puternice familii. Dar aceste conflicte
nu sînt cauzate de dorinţa de a reveni la vechile stări de lucruri, ci de a avea
pe tron un domn favorabil lor. • Deşi uneori se manifestă ca forţe de descentralizare, ei nu urmăreau ln fond fărimiţarea statului feudal Ţara Romînească,
ci căutau prin toate mijloacele să-şi subordoneze domnia, să pună ln fruntea
ţării un domn din familia lor. Craioveştii se manifestă ca factor de descentra-

„

1 Letopiseţul
Ţării Moldo11ei, Ed. P. P. Panaitescu, Ed. II, Bucureşti, 1958,
p. 218: portretul Im Petru Şchiopul.
I ŞT. ŞTEFĂNESCU, lnceputurile băniei de Craio11a. Pe marginea unui document
recent publicat, ln • Studii şi materiale de istorie medie•, voi. I, Bucureşti, 1956, p. 325-332.
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lizare numai în măsura în care domnia lovea în privilegiile lor & 1 • Reuşind
pînă la urmă să aibă acest domn in persoana lui Neagoe, ruda lor, Craioveştii
îl sprijină din nou în acţiunea de întărire a domniei şi de organizare a ţării,
fapt prin care <c boierii olteni «trădau» de fapt interesele marii boierimi legate
de fărîmiţarea feudală» 2 •
Neagoe Basarab nu a fost, cum s-a spus, un instrument în mîinile acestei
familii, ci a fost o puternică personalitate, cea mai puternică din cite s-a
ridicat din mijlocul ei, şi cel mai ilustru dintre Craioveşti 3 • lmpărtăşind, ca
boier şi membru al familiei Craioveştilor modul de a gîndi al familiei şi clasei
sale într-o serie de probleme, în special de politică externă', el s-a văzut,
odată ajuns pe tron, în faţa unor realităţi care îi impuneau o optică deosebită,
apropiată de a înaintaşilor săi care luptaseră pentru centralizarea statului
şi intărirea prestigiului domniei faţă de clasa feudalilor. Nu e singurul caz
tn care se produce o atare schimbare de perspectivă. Mircea Ciobanul şi Lăpuş
neanu, boieri, au devenit, ca domni, adevăraţi casapi ai clasei lor. Neagoe
prin sprijinul familiei sale şi al facţiunii în fruntea căreia stătea aceasta, ca
şi prin prestigiul său personal, a reuşit să-şi impună autoritatea fără să fie
obligat să recurgă la metodele lui Mihnea cel Rău sau Mircea Ciobanul. ln
timpul domniei lui n-au căzut decît citeva capete, iar duşmanii săi şi ai partidei
care ii sprijinea au fost obligaţi să aştepte peste hotare « poftita de ei moarte
a lui Neagoe Vodă» 6 , spre a reveni apoi şi a deschide o lungă luptă cu Craioveştii, sftrşită prin înfringerea acestora 8 • E ceea ce ne face să credem că nu
Craioveştii ca familie sînt cei care asigură forţa tronului lui Neagoe, ci Neagoe,
prin însuşirile sale de diplomat şi om de stat, prin prestigiul său personal,
asigură acest apogeu al puterii Craioveştilor, folosindu-se de imprejurările
externe favorabile 7 • Este ceea ce vedem şi din «Viaţa lui Nifon », un panegiric
al domniei lui 8 •
ln aceste condiţii tn care (fie că o acceptă de bună voie, fie că nu pot
s-o schimbe), boierimea se împacă cu situaţia unui domn autoritar şi înconjurat de o curte credincioasă, ln mijlocul căreia poate face figura unui bazileu
bizantin, imaginea <c grădinii» ingrijită de grădinarul destoinic putea să
reflecte o stare de lucruri reală. Iar imbinarea atlt de intimă, tn ciuda faptului
că ptnă atunci stătuseră la antipod, a modului de a gîndi domnesc cu cel
boieresc şi, mai precis, craiovesc (vezi capitolul despre soli şi războaie) reflectă,
Istoria Rominiei, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 623.
Ibidem.
Fapt subliniat prima dată de Al. Lapedatu ln art. cit., p. 10.
4 Acest mod de a gîndi, concretizat ln acţiunile lor, a fost analizat de ŞT. ŞTEFĂ
N ESCU, Rolul boierilor Craioveşti în subjugarea Ţării Romîneşti de către turci, în • Studii
şi referate privind istoria Rominiei », partea I-a, Bucureşti, 1954, p. 697-718.
·
5 Istoriile domnilor Ţării Romîneşti, în Cronicarii munteni, voi. I, Bucureşti, 1961.
p. 271.
8 Această luptă a fost înfăţişată de IOAN
C. FILITTI, Banatul Olteniei şi
Craioveştii, în •Arhivele Olteniei», 11 (1932), p. 1-36, 135-176 (şi extras). Acelaşi,.
Craioveştii şi rolul lor politic, extras din •Arhivele Olteniei», Nr. 77 (1935).
7 Politica externă a lui Neagoe Basarab a fost prezentată în ansamblu pentru
prima oară de Manole Neagoe într-un studiu pe care, cu bunăvoinţa autorului, l-am
putut consulta în manuscris.
8 Asupra •Vieţii lui Nifon » vom reveni cu altă ocazie spre a arăta în ce măsură
această scriere exprimă direct tendinţele şi punctul de vedere al lui Neagoe Basarab.
A se vedea în legătură cu aceasta observaţiile judicioase ale lui D. RUSSO, Studii istorice
greco-romîne, Tom. I, p. 30-31.
1

1
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după părerea noastră,

chiar
urca pe tron a fost boier,

formaţia lui Neagoe,
şi, mai bine de un

domnul care înainte de a se
deceniu, dregător domnesc.

§ 4. Unitatea de formă a ln11ăţăturilor lui Neagoe Basarab decurge,
pe de o parte, din unitatea conţinutului lor ideologic, pe de alta, din natura
şi destinaţia iniţ.ială a scrierii.
ln11ăţăturile sînt o operă pedagogică, prima de acest fel din cultura romină.
Ele nu reprezintă nici o pledoarie în favoarea puterii absolute a monarhului,
ca scrisorile lui Ivan cel Groaznic către cneazul Kurbski, nici un memoriu
politic al unui curtean către suveranul său, ca sfaturile lui Ivan Peresvetov,
nici proiectul unei « Republici » platonice şi nici un tratat ştiinţific de guvernare în felul Principelui lui Machiavelli, deşi se înrudeşte cu toate aceste
scrieri, îmbinind năzuinţa de a schiţa imaginea unui monarh ideal cu o gindire
realistă, pătrunzătoare, aplicată la obiect şi preocupată de problemele specifice
secolului in care au apărut. Este evident pentru oricine le citeşte cu atenţie,
că ln11ăţăturile nu slnt nici o operă de informaţie, de felul Descrierii MoldoP_ei,
deşi cuprind o bogăţie şi o varietate de informaţii întrecută numai de scrierea
lui Cantemir.
Ele lşi propun să transmită o experienţă de viaţă şi o concepţie generală
care se referă la numeroase probleme de ordin social, politic şi militar, dar
şi de ordin filozofic, moral şi pedagogic. Sfaturile pe care le cuprind sînt rezultatul unei meditaţii îndelungi, cristalizată la un moment dat lntr-o operă
de factură originală, destinată in primul rind lui Teodosie, dar nu numai lui
ci şi altor domni, ca şi boierilor, vlădicilor, călugărilor etc., într-un cuvint,
unei societăţi întregi. Aşa cum se manifestă ln paginile ln11ăţăturilor, este
greu de presupus că această experienţă şi această cunoaştere amănunţită a
problemelor fundamentale cărora avea să le facă faţă un domn ln vremea
respectivă aparţin unui călugăr retras de lume, care n-a văzut în viaţa lui
o ceremonie de curte, o cancelarie, o masă domnească, o audiere de soli,
o armată desfăşurată pe ctmpul de luptă. Este adevărat că Machiavelli n-a
fost el însuşi un şef de stat, cum n-a fost nici Ivan Peresvetov, dar amlndoi
au stat ln imediata apropiere a şefilor de state şi au participat la viaţa politică
a vremii lor, cunoscind îndeaproape realităţile asupra cărora s-au oprit în
cele ce au scris. Aşa cum a subliniat cu tărie N. Iorga şi mai recent I. C. Chiţimia, numai citind Viaţa lui Nifon şi contempltnd lespezile funerare sau
frescele de la Argeş, nu se puteau dobtndi cunoştinţele şi experienţa politică
şi militară vădită de autorul ln"ăţăturilor.
Dar ceea ce se mai constată la simple lectură a ln"ăţăturilor lui Neagoe
Basarab este tonul lor, care, ln măsura in care nu aparţine unor extrase înserate
tale quale în ţesătura scrierii, este foarte cald, simplu, lipsit de artificialitatea
şi bombasticismul compoziţiilor călugăreşti 1 • El este cu deosebire patern, ln
1 ln articolul lnvăţăturile lui Neagoe Basarab. O reconsiderare (ln volumnl de faţă)
prof. P. P. Panailescu crează un nou argument în sprijinul tezei neautenticităţii din
genul literar şi stilul lnvăţăturilor, alăturindu-Ie de şcoala retorică a lui Macarie (şcoală
ce a înflorit in Moldova in a doua jumătate a secolului XVI) şi opunindu-le slilului sobru
al Letopiseţului de cind s-a început Ţara Moldovei, alcătuit la curtea lui Ştefan cel
Mare. Dar existenţa • Vieţii lui Nifon •, o operă considerată chiar de Russo contemporană
lui Neagoe, dovedeşte că panegiricul unei domnii este un gen literar care apare intii in
Ţara Rominească, pe vremea lui Neagoe, şi abia mai tlrziu în Moldova, cu Macarie.
Pe de altă parte, exceptind oraţia funebră• către oasele maicii sale» redactată in aşa zisul
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sensul propriu al cuvîntului, fapt care

dă

sentimentul puternic al auten-

ticităţii.

De aceea, pe măsură ce le citeşti şi le reciteşti, ipoteza alcătuirii lr&11ă

ţăturilor chiar de Neagoe Basarab, pentru fiul său, nu mai apare improbabilă,
şi ln ziua clnd vom putea răspunde pozitiv la întrebarea - la care încă nu s-a
răspuns într-un mod convingător - dacă instrucţia şi cultura lui i-ar fi putut
permite să redacteze singur această operă, vom avea argumentul decisiv în
problema dacă redactarea literară aparţine domnului însuşi sau dacă, aşa
cum presupunea Iorga, el a uzat de serviciile unui cărturar bisericesc contemporan, căruia i-a dictat o parte din scriere, lăsindu-1 să adauge pe urmă părţile

de

compilaţie 1.

Atunci cînd va apărea ediţia critică a textului romînesc, se va putea urmări
in amănunţime modul ln care conţinutul ideologic şi destinaţia lor pedagogică
au determinat procedeele de compoziţie literată a lnl'ăţăturilor ln general
şi părţii I-a in special 2 •
D. Russo şi-a concentrat atacurile mai ales asupra acestei prime părţi,
în care a văzut un conglomerat haotic, dar el n-a avut la dispoziţie <lecit
textul editat de Ioan Eclesiarhul. Principiile de editare folosite de acesta
au fost însă calificate de Hasdeu pe bună dreptate «vandalism 8 şi credinţa
de pină acum că textul tipărit ln 1843 şi reeditat de Iorga in 1910 reproduce - fie şi cu schimbări de limbă - cel mai vechi manuscris cunoscut, fost
al lui Ştefan Cantacuzino, trebuie părăsită. In realitate, avem de a face cu

„

«stil înalt bisericesc•, lnvdţăturile, cind nu avem de a face cu textele împrumutate din
scrierile religioase, sînt redactate într-un stil Coarte simplu şi direct, în ceea ce istoricii
sovietici ai vechii literaturi ruse numesc •stilul mediu t, sau al •scrierilor de afaceri•
(cpe.llHblA CTHm.; .QenoeaR DHCLMeHHocn.) al cancelariei şi al publicisticii (letopiseţe,
povestiri istorice, descrieri de călătorie etc.). Acest stil simplu şi sobru nu era cultivat de
călugări - dovadă prelucrarea bombastici!. şi încărcată de înflorituri, la care este supus
letopiseţul de curte ln panegiricele lui Macarie, Eftimie şi Azarie. Pentru toate aceste
probleme, vezi D. S. LIHACIOV, HeKomopwe 3at}a"u W)l'leHWI mwpozo 10:11CHOC/UJ8RHCKozo
8AURHUR 8 Poauu ln HccAet}osaHUR no C/UUllHCKOMY numepamyposeiHHU10 u r}oAbK/IOf1Ucrl'IUKe,
:Moscova, 1960, p. 95-150.
1 Problema procedeului de creaţie care a stat la baza lnvăţăturiwr este destul de complicată şi încă nerezolvată. ln comunicarea pe care am ţinut-o la 15 iunie 1961 am acceptat
părerea lui N. Iorga, lncercind să-mi imaginez mai îndeaproape cam ce formă a luat
colaborarea Intre călugăr şi domn. Plecind de la faptul cert că adesea domnii dictau personal
diecilor în special corespondenţa diplomatică (niciodată un diac sau un logofăt n-ar fi
putut dicta ln numele domnului scrisoarea lui Alexandru Aldea către Sibieni din
Tocilescu, 534 documente slavo-romine, p. 32-33), metodă practicată sigur şi de Neagoe
(vezi scrisoarea din 1520 către braşoveni publicată ln traducere romlnească de Iorga
în Scrisori de boieri. Scrisori de domni, Ed. III, Vălenii de Munte, 1932, p. 180-181), am
crezut că acelaşi procedeu a putut duce şi la alcătuirea lm>ăţăturiwr. Recitind lnsă opera
şi privind din alt punct de vedere problema pregătirii intelectuale a lui Neagoe Basarab,
am căpătat convingerea câ acesta putea sâ scrie singur lnvăţăturile, tot atit de
bine ca oricare alt cărturar al vremii lui. Izvoarele nu sînt atlt de numeroase incit sânu le
fi putut cunoaşte şi să nu le fi putut avea în biblioteca sa personală. (Cu privire la aceastâ
problemă vezi şi observaţiile lui V. Grecu, Şi totuşi /nvăţăturile ... p. 761). Nu exclud
însă deocamdată posibilitatea unei colaborâri cu un cârturar al vremii, cu condiţia ca el
să fie identificat şi nu numai postulat. ln stadiul de azi al cercetărilor asupra textului
lnvăţăturilor şi culturii Ţârii Romineşti ln epoca lui Neagoe Basarab, orice concluzie
tranşantâ mi se pare lncă prematură.
1 O primii. încercare, valoroasă, de a demonstra, împotriva lui Russo, organicitatea
părţilor componente ale lnvăţăturilor şi rostul fiecârui fragment ln întreg, a dat-o ŞT.
CIOBANU în Istoria literaturii romine vechi, voi. I, Bucureşti, 1947, p. 66-73.
1 B. P. HASDEU, Cuvinte din bătrini, voi. II, p. 440.
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o combinaţie pe care, fie Ioan Eclesiarhul, fie un copist anterior, a făcut-o
între versiunea romînească originală, realizată după textul slav şi păstrată
integral in două manuscrise (ms. 109 - Cluj şi ms. 3488 B.A. R.P.R.), şi o
prelucrare tlrzie, din prima jumătate a sec. al XVIII-lea, care ni s·a păstrat
în ms. 1062 B.A. R.P.R. 1 • Fireşte că pe baza unui astfel de text toate presupunerile au fost posibile, ceea ce l-a făcut pe prof. Vasile Grecu să afirme că
dovezile de neautenticitate « se micşorează şi dispar mereu cu cit te duci
mai mult la manuscrise » 2 •
Un exemplu elocvent ni-l oferă panegiricul lui Constantin şi Elena, socotit
o interpolare chiar de către unii partizani ai autenticităţii, deşi dintr-o galerie
cu exemple de <1 unşi ai lui dumnezeu 1> nu putea lipsi cel despre care însuşi
autorul 1 nvăţăturilor spune: « vezi iubitul mi eu fiu că Constantin, marele
împărat ( ... ) bărbatul cel sfînt şi slăvit, carele fu mai mare înaintea lui dumnezeu pentru bunătăţile lui dectt toţi împăraţii din veac etc. » 8 .
ln ediţia Iorga, panegiricul începe brusc, fără nici o legătură cu textul
anterior, ceea ce i-a dat lui Russo certitudinea interpolării. Dar în ms. 3488
el ni s-a păstrat întreg, cu titlul dat de autorul lnvăţăturilor şi este precedat
de finalul povestirii despre Iezechia, de asemenea omis în textul editat '·
Partea omisă de editori şi înlocuită cu o frază menită să dea o oarecare logică
începutului panegiricului («Cine fu ca împăratul Constantin incit i" ») mai
tntti traduce aproape cuvtnt cu cuvint textul slav al patriarhului Eftimie ~,
apoi sare şi prelucrează, după un procedeu care s·a arătat 6 • Iată textul omis,
care dă sens şi comentariului ce însoţeşte acest panegiric, şi explică totodată
rostul introducerii lui în lnvăţături:
PO\'E8TE PEl\TRU MARELE C08TA.l\DI!\ ÎMPĂRAT
Odată

oarecind

hătindu-se împăratul

Costantin cu persii, li

biruiră

persii

şi-i sparseră

oştile şi i le ăsipiră. Deci ei puseră străji şi prinseră şi pre fericitul Costantin împărat,
şi porunciră să-l păzească foarte tare că vrea să-l junghie şi să-l facă jertvă spurcaţilor lor
dumnezei. Decii, dacă-l prinseră nu mai avură nici o grijă ci numai ce era tot veseli şi juca,
apoi merseră şi intrară în capiste toţi persii cei mari şi cei viteji. Că aşa le este obiceiul lor,
cind vor să lară jertvă merg în capişte fără arme iar armele le pun departe. Iar dumnezeu
carele nu pesteşte nki nu e a nu griji de îngăduitorii săi, de grab făcu izblndă, că ostaşii
lui Costantin, carii fură goniţi cu el dimpreună, ştiind pre împăratul lor rob şi gătit de

Vezi nota 1, p. 363.
V. GRECC, Şi totuşi lnvdţăturile lui 1\'eagoe Basarab, l, p. 6, (extras).
3 Ms. 109, f. 63 r. Ed. Iorga urmează de la p. 68-129 acest text, lntruclt toată
partea respectivă lipseşte ln prelucrare.
4 Omisiunea din Ed. I. Eclesiarhul Iorga se explică printr-o lacună în manuscrisul
fost al lui Ştefan Cantacuzino, de pe care s-a tipărit. "'.liumerotarea acestui manuscris
sare de la fila 52 (HC) la fila 54 (HA), deci o foaie a fost ruptă încă înainte ca să fi fost
tipărit. Ultimul rind de pe fila 52 verso este: •n-a mai rămas nimic subt biruinţa lui.
Care să nu le fi arătat•. Pentru a-i da forma unui final, editorul a suprimat ultima propoziţiune, care se continuă logic in mss 3488: •Pentru aceia să minie dumnezeu că ce făcu
prietenie cu păginii şi cu duşmanii lui şi furii osindiţi feciorii lui în robie şi-i făcură hadlmbi
şi-i duseră în easa împăratului. .. Dar noi să ne păzim foarte de unele ca acestea etc. •
Acelaşi final apare şi ln manuscrisul romlnesc 35i2, copiat de Sava Popovici din Răşinari
la 1781, unde lipseşte însă panegiricul lui Constantin.
6 E. KALU.Zl\IACKI, Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymyus, Wien, 1901,
pag. 107, paragraful IJI. Primele două paragrafe, relatind biografia lui Constantin
şi-a Elenei, au fost lăsate la o parte neinteresind ideea politieă şi religioasă ilustrată de
textul reţinut pentru antologia lrwăţtlturilor.
• TURDEA:\U, op. cit„ p. 106.
1

2
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merseră tntr-ascuns şi făcură năvală de luară armele perşilor şi intrară într-înşii
şi năvălind luară întii pre Costantin împăratul lor. De acii începură a tăia pe persi fără
milă iar domnii şi mai marii perşilor dacă văzură un lucru ca acela îngrozit şi fără veste,
îndată să întoarseră şi cu multe plecăciuni să plecară şi să jurară ca altă dată nu să vor mai
scula cu oşti asupra lui Costantin. Şi făcură pace şi legătură tare intrinşii şi să întoarse

jertfire,

Costantin cu mare bucurie în Galilea Vretaniei. (Acest text este paragraful III, Ed. Kaluzniacki).
Iar după aceasta primbîndu-se odinioară Costantin împărat şi cu oştile sale pre clmp
şi chemlnd pre dumnezeu cu cugetul întrajutor iată i să arătă semnul lui dumnezeu
pre cer cînd fu vreme de amiază-zi şi li străluci mai virtos decît soarele ... etc. (Ms. 3lo88
f. lo3 r-v vezi şi Ed. Iorga, p. 66 urm.).

Lungul comentariu ce însoţeşte panegiricul (Iorga, p. 83-91) este axat
pe ideea că acel domn care este ajutat de dumnezeu nu poate fi răsturnat
din domnie de către cei ce se răscoală împotriva lui. Teodosie este sfătuit să
cheme în ajutor, ca şi Constantin, pe dumnezeu «şi în vremile cele bune şi
de pace şi în vremile cele de grije ( ... ) şi iţi va ajuta ( ... ) ca şi cum auzi
că a ajutat marelui împărat şi blindului Constantin şi a altora mulţi a ajutat
care au făeut voia lui » (ms. 109 f. 63 v). Se face un elogiu slujitorilor credincioşi pornind de la exemplul slugilor lui Constantin care l-au scăpat de perşi:
•O, mare inţeleppe a slugilor celor drepte şi credincioase!. .. Cum, atunce scăpase şi fugise
den periciune şi iarr1şi în lr-aceia dată mearseră şi-şi dederă viaţa morţii pentru stă pinul lor
cel drag! Drept aceia, iaste fericit şi de dumnezeu şi de oameni cela ce-şi pune suCletul
pentru prietenul său, şi vor avea şi plată mai mare de la dumnezeu ceia ce-şi pun capetele
pentru slăpinii lor. Iar cel ce nu se va nevoi să slujească stăpînului şi domnului său cu
credinţă şi cu dreptate, acela este osîndit de dumnezeu. Că să cade omului să slujească
cu frică şi cu cutremur dumnezeului său căruia l-au făcut şi l-au zidit; aşijderea să slujească
şi domnul său, că este zis: 'Cel ce se [îm]potriveşte stăpînului, acela lui dumnezeu se
[im]potriveşle ». Dar cine iaste cel ce se [lmlpotriveşte stăpinului său? laste cel ce să ridică
cu ficleşug asupra domnului său» (Ms. 109 f. 6lo r-v, Iorga, p. 85).
Această idee este ilustrată in continuare ca de obicei cu exemple biblice
de răzvrătiţi: Iuda, Lucifer, Adam, dar se dă asigurarea că cel care se află
sub paza divină:
•măcar

de le-ar fi toată lumea pizmaşi şi să să scoale cu vrăşmăşii şi cu oşti asupra lor,
nimic nu le va strica, ci încă mai mult vor aţîţa minia lui dumnezeu şi vor aprinde focul
cel de veci in capetele lor, şi în cest veac şi în cel ce va să fie •. ~ Pentr-aceia, nimeni să
nu îndrăznească, nici slujitoriu, nici ţăran, nici nimeni să-şi ridice firea şi glndul, cu meşteşug
hiclean, dintru îndemnarea diavolului, spre împăratul şi spre domnul şi stăpînul lor. Că
cel ce se va ispiti a-şi rădica mina asupra stăpinului său fără dreptate, şi asupra domnului
său carele iaste ingăduitoriu şi unsul lui Hristos-dumnezeu, acela cu adevărat, de pripă
îşi va aduce minia lui dumnezeu cea dreaptă spre nedreptul lui cap, şi urgia dumnezeului
celui viu se va pogori pre dinsul » (f. 65 r-v, Iorga p. 86).

Cei care se răscoală împotriva domnului sînt unealtă a diavolului. Tot
diavolul a aţîţat pe Saul contra lui David (înţelege pe Vlăduţ contra
lui Neagoe I) şi pe Avesalom fiul lui David contra tatălui său. Aici autorul
se opreşte, expunînd pe larg răscoala lui Avesalom şi sfîrşitul tragic al
celui răsculat făcîndu-l atent pe Teodosie asupra moralei: «Ia aminte
acum şi vezi: cel ce să scoală asupra împăratului şi unsului lui dumnezeu
fără porunca celui de sus, nu va strica nimic, nici ii va face nici un rău, ci
mai vîrtos tşi va omori sufletul şi şi-l va pierde » (f. 68 Iorga, p. 90).
Acest comentariu este, de fapt, un adeăvrat « Cuvint », - l-am putea
numi « Despre răscoala împotriva domnului » tot atit de bine închegat şi cu
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o glodire politică şi socială tot atît de precis conturată ca şi cele din partea
a II-a, şi dacă mai rămîne vreo îndoială asupra persoanei celui care a meditat
pe marginea panegiricului lui Eftimie, el o spulberă. Este limpede că nu un
călugăr ci numai un domn care a fost el însuşi în primejdie de moarte 1 , care
s-a făcut recunoscut cu greu la începutul domniei 2, care mai apoi a trebuit
să combată pînă în 1519 uneltirile pretendentului Miloş, fiul lui Mihnea cel
Rău 3 şi să însemne la nas pe un alt pretendent; şi care mai ştia că în Moldova
stau ascunşi potrivnicii săi aştepttnd un moment favorabil, numai un asemenea
autor putea să acorde un spaţiu attt de mare problemei revoltei împotriva
domnului şi faptului că cel protejat de divinitate este apărat de toate încercările de a fi înlăturat. Şi elogiul slugilor credincioase consună cu ideile expuse
în partea a doua. Semnificative ni se par şi unele discrete rezerve cu privire
la răscoală. Astfel, se spune: «cel ce se va ispiti a-şi ridica mina asupra stăpi
nului său fără dreptate » sau « cel ce se răscoală asupra împăratului fără porunca
celui de sus». Aşadar, dacă dreptatea şi porunca există, răscoala e legitimă I
Aşa gindiseră, probabil, Craioveştii cind, « confundind » dreptatea şi porunca
de sus cu interesele lor, răsturnaseră şi uciseseră doi domni spre a netezi calea
spre tron a lui Neagoe I'· Nu trebuie să uităm de altfel nici faptul că Învăţă
turile s-au scris puţină vreme după răscoala iobagilor din Transilvania (1514),
ale cărei ecouri trebuie să fi fost puternice peste munţi. Cred că numai aşa se
explică de ce este condamnată în general răscoala împotriva stăplnilor, şi
printre cei care s-ar P.Utea răscula sînt pomeniţi ţăranii.
Prima parte a Jnvăţăturilor 6 se încheie cu o amplă expunere religiosmorală (Iorga, p. 92-129), care poate fi un adaos ulterior, dar poate fi tot
attt de bine şi textul original, aşa cum a ieşit de sub pana autorului Învăţă
turilor'· Deşi impregnată de o concepţie ascetic-mistică, deşi folosind pentru
Viaţa Patriarhului Nifon, Ed. TIT SIMEDREA, Bucureşti 1937, p. 18.
Cf. NEAGOE MA:\OLE, art. cit.
3 P. P. PANAITESCU, op. cit., p. 14-15 şi TOCILE~CU, 527 documente istorice
slavo-romine, Bucureşti, 1931, p. 223 şi 228.
' Fireşte, privită ln întregul din care face parte şi în lumina ideei pe care o ilustrează,
povestirea răscoalei lui Avesalom nu mai apare ca o trecere bruscă şi fără rost, cum o
prezenta Ilusso.
a Ediţia Iorga, reproducind pe a lui Ioan Eclesiarhul, împarte lnvdţăturile
ln 9 părti, c~ea ce nu corespunde manuscriselor .. Ms. 109 se deschide cu titlul:
«începutul învăţăturilor bunului credincios Io Neagoe Voevodul Ţării Ungrovlahiei,
carele au învăţat pre fiul său Teodosie voevod t. Dedesubt, ln stlnga: « Partea cuvlntului • şi în dreapta • dentli •. «Povestea fericitului Varlaam şi Ionsaf feciorul lui
Avenir împăratul •nu figurează în manuscrisul fost al lui Ştefan Cantacuzino (cel mai
vechi păstrat) ca 'partea a doua• cum se întlmplă în ediţia Iorga, ci este introdusă,
ca şi diferitele exemple biblice, cu acelaşi titlu simplu care arată numai despre ce
vorbeşte pasajul respectiv. La sflrşitul extraselor şi pildelor din Varlaam şi Ioasaf şi după
«învăţătura pentru facerea de bine etc. t. (IORGA, p. 127-128) în manuscris jos, este
însemnarea: Koa1~ naPR•.a 'l••TH itHHr• ei.a o. Pe fila următoare, un frontispiciu ornat însoţeşte, ca şi la început, titlul părţii celei noi: « Partea a doua a învăţăturilor lui Neagoe
Voevodul Basarab Domnul Ţării Munteneşti, carele au ln11ăţat pe fiul său Teodosie,
aşişderea şi pre alţi care vor fi ln urma lui de dumnezeu unşi încoronaţi domni şi biruitori
ţării acesteia, pentru multe şi bogate lucruri care sint domnilor folositoare de suflet şi vrednice
de cinste şi pohPală domniei. Aşijderea şi pre toţi boierii săi pre cei mari şi pre cei mici. Care
se începe pentru cinstirea icoanelor ... •Aşadar lnvă/ăturile nu au 9, ci două părţi, concepute
deosebit dar străbătute de o gîndire unitară.
e Că lnvăţăturile se pretau la prelucrări şi amplificări şi că efectiv în versiunea romlnească s-a produs o diminuare a elementului laic în favoarea celui religios a arătat-o
limpede I. C. Chiţimia în articolul citat, în care foloseşte însă edipa defectuoasă a lui
Iorga. Dar nu putem trage de aici concluzia că întreaga operă, în forma pe care o cunoaştem
1

1
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obişnuitele exemf!lificări

texte extrase din Varlaam

şi

Ioasaf, roman ascetic,

această parte a Jn"ăţăturilor nu constituie o apariţie stranie sub pana unui

domn romin din sec. al XVI-iea. Alcătuită cu ajutorul unor extrase din
Evanghelie, al unei lungi omilii despre parabola nunţii fiului de împărat
(care rămîne să fie descoperită intre colecţiile de omilii greceşti sau slave)
şi al unor extrase întinse din Varlaam şi Joasa{, ea cuprinde in esenţă o expunere a concepţiei medievale despre lume şi "iaţă. Nu este vorba aici de cuvtntări
speciale pentru călugări, ci de expunerea ideologiei in care mintea şi inima
tuturor locuitorilor Europei au fost învăluite mai bine de 1000 de ani în acel
sumbru " ev mediu » dominat de ideea morţii, a chinurilor iadului sau răsplă
ţilor cereşti, de teoria că lumea ~ de aici » este o « vale a plingerii • şi trupul
nostru o « casă de lut • pe care o vom părăsi spre a ne muta în « lăcaşurile
cereşti ». Sentimentul deşertăciunii lumii, ideea că adevăraţii înţelepţi sint
călugării ce se leapădă de ea şi fug in pustie a fost o trăsătură dominantă a
psihologiei şi ideologiei medievale, care nu a aparţinut numai călugărilor.
Aceştia au fost doar cei ce au promovat-o şi, pe cit au putut, au speculat-o,
mină tn mină cu clasa dominantă.
Este adevărat că in occident sintem în plină Renaştere. Dar la noi concepţia medievală, lipsită de bucuria vieţii şi apăsată de ideea că toate sint
trecătoare, a rămas tn vigoare încă multă vreme, dovadă poemul Viaţa
lumii şi atltea pagini ale Letopiseţului lui Miron Costin sau ale Divanului
lui Cantemir 1 • Prin urmare, cine citeşte aceste pagini gtndindu-se la vremea
tn care scria Neagoe şi la întreaga ideologie medievală, nu va fi surprins să le
găsească in manualul destinat educaţiei unui viitor domn şi de aceea trebuie
să fim prudenţi in aprecierea naturii şi întinderii unor eventuale interpolări
ulterioare.
Accentul pus de autorul ln"ăţăturilor pe necesitatea de a cinsti feţele
bisericeşti, tn special pe călugări (tn acest scop, stnt adăugate, după omilia
citată, exemplele din «Varlaam şi Ioasaf »), nu este străin de faptul, bine
ştiut, că Neagoe - şi ca om al vremii sale şi ca diplomat abil 2 , capabil să
întrevadă avantajele politice şi de faimă personală ce le putea scoate de aici s-a arătat atit de respectuos şi îndatoritor cu oamenii bisericii, tnctt istoricii
azi, a ieşit dintr-o prelucrare de vaste proporţ.ii datorită unui călugăr. ln orice caz, această
presupusă prelucrare trebuie să fi avut loc imediat după alcătuirea scrierii fn slavoneşte,
fiindcă fragmentele din manusrrisul slav, din a doua iumătate a secolului al XVI-iea
atestă cele mai caracteristice dintre părţile religioase ale /npăţăturiwr. Cred că s-a exagerat
- ca şi in cazul lui Ureche de altfel - dificultă~ile restabilirii textului iniţial şi s-a abuzat
de ipoteza interpolărilor tirzii in escamotarea unor dificultăţi ridicate de argumentarea
partizanilor neautenticităţii. S-a ajuns pînă la a se considera interpolat un text atlt de
organic legat de structura ideologică şi literară a lrwăţdlurilor, ca •Povestea despre Impă
ratul Constantin•. Pentru această problemă a se vedea şi \". Grecu, Şi rolu.şi ln1>ă{ăt1t
rile lui Neagoe Basarab, I I.
1
Pentru influenţa ariei culturale in care apar lnvăfăturile asupra conţinutului şi
formei lor, a se vedea ideile noi aduse de I. C. Chiţimia în articolul Consideraţii ln jurul
• ln11ăţăturilor lui 1\'eagoe Basarab•, fn volumul de faţă.
1 Machiavelli recomanda principilor intre altele: ~Principele trebuie să ia bine seama
ca niciodată să nu-i iasă cumva din gură un cuvlnt care să nu fie pătruns de cele cinci
însuşiri pe care le-am arătat mai sus (milos, credincios cuvlntului dat. omenos. integru
şi religios - n.n.), iar atunci cind li vezi şi ii auzi să-ţi pară că este numai milă, numai
fidelitate, integritate de caracter şi credinţă !n dumnezeu. :\imic nu este lnsă mai necesar
declt să pari că ai această din urmă însuşire ... • (Principele, trad. ~- Fac;on, Bucureşti,
1960, p. 66).
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moderni n-au mai reuşit să vadă în el decit un patron al
poliţilor, aproape un călugăr pe tron 1•

călugărilor şi

mitro-

§ 5. Teza că ar exista în Învăţăturile lui Neagoe Basarab o contradicţie
iremediabilă intre ponderea elementului religios-mistic, pe de o parte, şi calitatea de şef de stat a presupusului autor şi de viitor şef de stat a destinatarului,
pe de altă parte, pare să fi constituit cheia de boltă a demonstraţiilor lui

D. Russo. Intre argumentele utilizate în susţinerea ei se află şi citarea unor
fraze şi expresii care, detaşate din context şi prezentate ca tipice pentru
întreaga factură a lucrării, dau într-adevăr impresia că provin dintr-o operă
scrisă de un călugăr pentru călugări.
Dar la acest procedeu de argumentare se poate răspunde în acelaşi fel,
citindu-se alte sfaturi, nu mai puţin paradoxale, dacă admitem că provin
de la Varsanufie, Ioan Scărarul etc. şi se adresează « călugărilor neofiţi ».
Iată unul de pildă: «Aceasta vă spun eu fraţilor, să nu întăriţi pe săraci,
sau mînăstirile cu leafa slugilor tale şi cu venitul lor, şi săracii şi minăstirile să fie
miluite iar pe slugile tale să-i faci cerşetori în zilele tale, ci trebuie foarte bine să
socoteşti in mintea ta, cit este ceiace se cuvine oştenilor să fie de o parte, să
nu aibă amestec cu acelea. Pentru că ei pentru dragostea faţă de tine şi pentru
mila cu care îi vei milui, de aceia te slujesc pe tine şi-şi vor pune capetele şi-şi
vor vărsa sîngele lor pentru tine» (versiunea slavă, p. 298-299). Sau acesta:
« Şi iarăşi se cuvine ( ... ) să aibă la masa sa diferite timpane şi gusle şi lire cu
veselie. Aşa faceţi şi voi înaintea ostaşilor voştri întotdeauna, ce veselie mai
mare cunoaşteţi faceţi-o ca să se veselească cei ce vă iubesc» (ibidem, p. 299).
Fireşte că prin aceasta nu s-a elucidat problema însăşi, care rămine in
aparenţă insolubilă sau cere, ca singura soluţie, prezenţa neapărată a unui
călugăr alături de Neagoe Basarab.« Vom găsi pasaje care exclud pe un călugăr
ca autor, dar vom găsi şi pasaje, mai multe chiar, care nu pot ieşi decit din
pana unui monah», spune Dan Simonescu 2, şi Iorga însuşi a şovăit, făcind
concesii tezei neautenticităţii prin admiterea unui colaborator cleric. Petre
Ş. Năsturel a mers şi mai departe cu concesiile, atribuind întreaga scriere
călugărului şi rezervînd pentru domn numai iniţiativa întocmirii şi supravegherea ei pe parcurs 3 • Noi înşine, în comunicarea citată, am înclinat spre
soluţia unei colaborări, în care rolul hotărltor l-a avut însă domnul.
1 Cit priveşte adresarea •ascultaţi femeilor, asl'uilaţi şi voi bărbaţilor• incriminată
de Russo (Ed. Iorga, p. 97-98; versiune slavă, Ed. P. P. Panaitescu, p. 222--223),
ea nu mai apare stranie într-o omilie care face parte dintr-o antologie de texte de edificare
religios-morală. De altfel, şi de data asta Russo se fereşte de a cila întregul text, spre
a nu-şi submina argumentul şi pentru a lăsa impresia că al.are adresare nu-l putea privi
pe Teodosie. Dar pasajul din care e desprinsă adresarea vorbeşte de necesitatea de a
împodobi mintea mai mult decit trupul - recomandare perfect valabilă şi pentru un fiu
de domn - iar formula de adresare insăşi sună: • Asrnltaţi femei, ascultaţi bărbaţilor,
ascultaţi împărătese, ascultaţi impăraţi, ascultaţi jupînese, ascultaţi dregători, ascultaţi
cei de toate vîrstele, tineri ;;i bătrini. .. • (trad. P. P. Panaitescu, Cronicile, p. 269).
Pentru modul în care obişnuia să utilizeze D. Russo diferitele versiuni spre a-şi susţine
teza, vezi observaţiile lui V. GRECt:, Şi totuşi lnvăţăturile lui Neagoe Basarab, II.
2 DAN SIMO~ESCC, Istoria literaturii romine din sec. XVI, Iaşi, ·1942-43. Curs
litografiat, p. 113.
3 PETRE Ş. NĂSTUREL, lm•ăMturile lui Neagoe Basarab în lumina pisaniilor de pe
biserica mînăstirii Argeş: •Credem că Invăţăturile pentru Teodosie s-au scris de un monah
foarte învăţat din porunca lui Neagoe şi pentm fiul său. ln înţelesul acesta, Neagoe care
făcuse biserici, care făcuse evangheliare şi odoare bisericeşti, care făcuse epitafe, patrafire
etc., a făcut şi lnvăţăturile• (p. 21). Admite totuşi că unele părţi au putut Ci scrise de Neagoe.
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Singurul care a stat ferm pe poziţie, şi mai înainte şi cu această ocazie,
a fost profesorul Vasile Grecu. « E drept că chestiunea ridicată e destul de
spinoasă, dar eu pină acum am rămas, cu toată prudenţa în expresii, categoric
pe linia tradiţiei» - declara în 1944 1, iar în cadrul discuţiilor ce au urmat
comunicării noastre s-a pronunţat din nou, categoric, pentru ideea că Neagoe
Basarab a putut fi singur autor al ln"ăţăturiwr.
Socotim că argumentele din articolul Şi totuşi ln"ăţăturile lui Neagoe
Basarab (I I) înlătură contestarea apriorică a posibilităţii ca Neagoe
să fi scris ln"ăţăturile, pe motiv că era un laic şi în ln"ăţături covîrţieşte elementul religios: au existat şefi de stat bizantini şi generali
cunoscuţi care au scris cu multă uşurinţă şi cu talent în domeniul literaturii
bisericeşti, în domeniul teologiei speculative, al moralei religioase şi chiar
al creaţiilor poetico-mistice de felul rugăciunilor.
La aceste argumente, Ştefan Ciobanu a adăugat exemplul, nu mai puţin
convingător, al marelui .cneaz Vladimir Monomahul 2 , autor al unor « lnvă
ţături » către fii şi urmaşii săi, al unei « Scrisori către Oleg şi al unei • Rugă
ciuni», care, toate, prezintă asemănări izbitoare cu ln"ăţăturile lui Neagoe
Basarab în structura literară şi înrudiri evidente, pînă la existenţa unor ginduri
formulate aproape cu aceleaşi cuvinte, în ideologie şi preocupări 3 •
Ţarul Ivan cel Groaznic (1533-1554) a fost, după mărturiile contemporanilor, confirmate de scrierile sale, un mare erudit, atit tn domeniul bisericesc
cit şi în cel laic. El ştia pe dinafară pasaje din Biblie şi din cronografe şi leto-

„

piseţe 4 •
Şi ţarul

Alexei Mihailovici (1645-1676) a fost un cunoscător attt de
profund al scrierilor bisericeşti tnctt era în măsură să corecteze greşelile
preoţilor 5 •

Domnii romtni n-au fost mai puţin oameni ai vremii lor, şi a-i crede lipsiţi
de convingeri şi preocupări religioase într-o lume în care ideologia dominantă a clasei dominante era ideologia religioasă şi in care problemele bisericeşti se împleteau strîns cu cele politice 8 , înseamnă a-i scoate din cadrul
vremii ln care au trăit. Dacă Ştefan cel Mare, pe lingă cele peste 30 de biserici
atestate documentar care-l au de ctitor 7 , n-ar fi purtat şi 40 de războaie
(cifra tradiţiei populare), ar fi fost considerat probabil, ca şi Neagoe, un domn
al călugărilor, preocupat numai de treburi bisericeşti.
Faţă de contemporanii şi !naintaşii săi (excluzînd pe cei care s-au urcat
pe tron ieşind din mînăstire), Neagoe a avut fără îndoială o aplecare specială
spre cele religioase, dar aceasta nu i-a anulat personalitatea lui puternică
de şef de stat, ci dimpotrivă, aceasta din urmă s-a înstăpinit asupra mediV. GRECU, Şi totuşi ln11dţăturile lui Neagoe Basarab, II, p. ;so.
CIOBANU, op. cit., p. 75-76.
8 ln11t'lţăturile lui Vladimir Monomahul au fost traduse în romineşte după
versiunile germane şi franceze de către G. Popa-Lisseanu, in lz11oarele istoriei romtnilor,
voi. VII (Cronica lui Nestor), Bucureşti, 1935, p. 204-218. S-au citat de către parti1

'ŞT.

zanii neautenticităţii fragmenle
conţine asemenea sfaturi, dar in

caracteristice laice, lăsindu-se impresia că toată scrierea
realitate şi în opera Monomahului, cum era de aşteptat
pentru o srriere din sec. al X Ii-lea, elementul religios este larg reprezentat.
' I. DLICEV, Bu3aHmu.R u trU3aHmuucKa.R Aumepamypa

11

nocAaHUllX H11aHa I'po3HOlO,

11Tpy.a;i.1 oT.ne.na .a;peaHepyccKoA JIHTepazypi.rn, XV, 1958, p. 159-176.

• Dator;im această informaţie tov. conf. V. Costăchel.
• Vezi Istoria Romîniei, voi. II, Bucureşti 1962, p. 1'j8-181.
7 Repertoriul monumentelor şi obiectelor de arttl din timpul lui
Bucureşti, 1958, p. 7.
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Ştefan

cel Mare,

taţiilor

sale mistice, transformindu-le de fapt într-o sursă de argumente
ideologice în lupta pentru făurirea statului centralizat şi a monarhiei absolute.
Cele două aspecte ale personalităţii lui nu s-au ciocnit, ci s-au îmbinat, aşa
după cum ne-o spune singur în pisania de la Argeş: «eu nu numai că m-am
sîrguit a cîrmui această împărăţie, ci şi pe domnul din tot sufletul a-l iubi
împreună cu fapte bune »1 .
Această îmbinare poate să ne apară ciudată nouă, oameni ai secolului XX,
care ne putem cu greu imagina - de n-ar abunda exemplele - cu cită uşurinţă,
de-a lungul întregului ev mediu răsăritean şi apusean, religiozitatea, mistica
şi asceza, au stat adesea într-o vecinătate apropiată, în acelaşi suflet, cu
arta militară, cu politica înaltă şi nu odată cu intriga josnică, asasinatul,
tortura sadică şi crima cea mai odioasă făcute, toate, în numele lui dumnezeu.
Vom cita numai cazul celebrului împărat Justinian, pasionat o viaţă întreagă
pentru arguţiile teologice şi autor al unui imn bisericesc intrat în slujba liturgică; al generalului, nu mai puţin celebru, Nicefor Focas, viitorul împărat,
care şi în timpul campaniilor se deda la exerciţii ascetice şi ducea viaţă de
<:ălugăr purtînd după sine pe duhovnicul său Atanasie, viitorul organizator
al obştii de la Athos 2 , spre a fi edificaţi asupra faptului că Neagoe putea să gîndească asupra vieţii ca un mistic şi să acţioneze ca un domn energic şi autoritar.
Ca om al vremii sale, Neagoe a crescut şi a fost educat în ideologia generală
a societăţii din care făcea parte. lnsă apucindu-se el însuşi să scrie cugetări
teologice alături de altele politice, fapt care nu se mai întlmplase cu domnii
anteriori, a ajuns să elaboreze o întreagă concepţie, în care elementul religios
s-a transformat constant într-un contrafort al tronului său domnesc.
Atunci cînd vorbeşte despre domnul pe care nu-l aleg boierii ci îl unge
dumnezeu, căruia singur are să-i dea socoteală de faptele sale, sau cînd
condamnă în numele religiei răscoala împotriva domnului, ameninţînd pe
răzvrătiţi cu chinurile iadului, nu mai avem de a face cu sfaturi pentru călu
gări, ci cu o transpunere în domeniul ideologico-religios a luptei duse de
înaintaşii săi şi de el însuşi pentru făurirea statului centralizat şi a monarhiei
autoritare. Clădirea unor locaşuri de cult grandioase, daniile prin care s-a
făcut vestit în tot orientul, comandarea unui panegiric al domniei lui într-o
viaţă de sfint menită să fie citită şi ascultată cu evlavie pe tot cuprinsul
lumii ortodoxe 3 , sînt tot atltea acţiuni care numai pe jumătate aparţin sferei
« evlaviei », prin care vechii istorici explicau totdeauna asemenea fapte;
jumătatea cealaltă, poate cea esenţială, ţine de politică în modul cel mai
evident. Şi Ştefan cel Mare, clădind minăstiri şi biserici, a avut grijă să le
aşeze acolo unde prezenţa lor îi era cea mai folositoare pentru prestigiul său 4 •
Gîndind doctrina monarhiei absolute în termeni religioşi ca şi Ştefan
cel Mare înaintea sa 5 , ori ca Ivan cel Groaznic ceva mai tlrziu 6 ; văzînd în
P. Ş. NĂSTUREL, art. cit., p. 16.
CC. CH. DIEHL, Figures byzantines, voi. I, Ed. XI, Paris, 1930, p. 227.
a Viaţa lui Nifon există în două traduceri greceşti: una în greaca bizantină, alta în
neogreacă, aceasta din urmă inclusă în sinaxarul lui Dukaki, precum şi în versiunea rusă, inclusă în llit>oHc~Hit n•T•PHK II, Ed. a 7-a, Moscova, 1897, p. 1!.3 urm. Apud P. Sircu, art. cit., p. 20.
4 Multe biserici sint clădite prin oraşe, ceea ce nu este o întimplare, fiindcă orăşenii
s-au bucurat de o atenţie deosebită din partea marelui domn.
6 CC. P. P. PA~AITESCU, Les chroniques slaves de Moldavie au XV-e siecle, ln
„Romanoslavica" I, 1958 p. 163-165.
• N. K. GGDZII, Hcmopu11 ăpeslleU pyccKou AUmepamypi.., ed. 5, Moscova, 1953,
p. 325-328.
.
1
1
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biserică un mijloc de întărire a tronului domnesc, aşa cum făcuseră Ştefan
cel Mare şi Radu cel Mare 1 , şi transformînd călugărimea ortodoxă lntr-un
mijloc de răspindire a faimei sale 2, Neagoe nu s-a deosebit, aşadar, esenţial
de contemporanii şi predecesorii săi, n-a eonstituit o apariţie ciudată,
excepţională.

Ceea ce l-a diferenţiat şi i-a asigurat un loc aparte, şi de prima mină,
tn istoria culturii romineşti, a fost ideea de a se ocupa insuşi cu ceea ce pină
atunci se ocupau la noi numai călugării: cu lectura intensă (o oarecare lectură,
mai mult sau mai puţin bogată au avut şi alţi boieri) şi cu scrisul. Pe vremea
aceea, şi ln condiţiile culturii romineşti şi răsăritene ln general, « cultură >}
însemna în primul rînd cărţile fundamentale ale bisericii, iar a scrie cărţi
însemna a scrie tn cadrul genurilor literare şi stilurilor cultivate tn cuprinsul
comunităţii culturale bizantino-slave.
Neagoe-domnul a devenit astfel in mod necesar scriitor şi cugetător
religios, dar in măsură egală el apare din opera sa ca un profund glnditor
politic, şi un teoretician militar cu vastă experienţă. Faptul n-ar fi trebuit
să mire intr-atita pe cercetătorii unei culturi care a dat pe Nicolae Milescu,
traducător al Bibliei şi autorul unei expuneri a doctrinei ortodoxe, compusă
în latineşte pentru teologii de la Port Royal 3 şi pe Dimitrie Cantemir, autor
al unei scrieri intrată în sbornicele călugăreşti' şi polemist pe teme teologice.
Autorul « Descrierii Chinei» şi al « Jurnalului de călătorie», ca şi autorul
« Hronicului • al « Istoriei imperiului otoman », al « Istoriei Ieroglifice » şi al
« Descrierii Moldovei» îşi au în Neagoe Basarab un ilustru înaintaş, de care
nu se deosebeau prea mult ca structură spirituală.
S-ar părea că împotriva unei asemenea interpretări pledează conţinutul
nu numai religios ci pur mistic-ascetic al unor pagini din /nvăţături, sau chiar
al unei învăţături întregi (« Cuvîntul despre frica şi dragostea lui dumnezeu»).
Nici sub acest aspect Neagoe nu este un fenomen excepţional şi unic. lntreaga
epocă în care a trăit el era dominată de influenţa curentului cultural-religios
isihast de caracter general răsăritean 6 , influenţă ce pătrunde pînă şi în pre1 P. P. PA.\"AITESCL', Litur~hierul lui jţ,Jacarie (1508) şi inceputurile tipografiei
în Ţcirile Romîne, introducere la ediţia jubiliară a Liturghierufoi lui .llacarie, Bucureşti,
1961. Vezi şi «Convorbiri literare• 7i, 1944, p. 1:.!lt-125.
1 Vladimir Monomahul
recomanda hrănirea şi dăruirea călătorilor, căci «aceştia
duc slava voastră peste lot pămintul •. Cu ocazia sfinţirii mlnăstirii Argeş, l'eagoe a
aplicat ru prisosin\ă acest sfat.
8 AL. I. Cil REA, .'llărllirisirea de credintă a spătarulrii Nicolae Milescu: « Stella
orientalis occidentali .~plendens • (ediţie, traducere şi studiu introductiv), ln «Ortodoxia•,
X, 1958, p. 511-53i şi Dl;MITRt: CRISTESCU, Opera teologică şi apologetică asp4tarului
Nicolae Mi/eseu, ibidem, p. 495-510.
' P. P. PA.\"AITESCC, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1958, p. 47-54.
« Di1•anul l'!'te prima rarte romineasd'i. originală de gindire religioasă ... Aşa au privit-o
şi contemporanii care au reprodus Di1•anul in rnmpilaţiile de scrieri bisericeşti şi reli~ioast> • (p. 51). Pentru competenţa lui în probleme de teologie şi pentru modul cum a
utilizat-o in Rusia, '" p. 205 ~i mai ales 208.
6 Rolul isihasmului in perioada începuturilor culturii statelor feudale romineşli
şi prezenţa ideologiei şi influenţelor isihaste in primele scrieri originale romineşti in limba
slavonă (in special in l1wdţălurile lui Neagoe) au făcut obiectul romunicării noastre Cu
pri1>ire la originile şi sensul culturii sla1>0-romine. Comunicarea a fost expusă la 9 februarie
1961 la Institutul de Istorie literară şi folclor, în radrul unei şedinţe de lucru la Tratatul
de Istoria literaturii romine voi. J şi a fost depusă ra material informativ. Concluziile
ei au fost acceptate atil in tratat cit şi în sintezele dl! literatură romînă veche apărute
ulterior (AL. PIRL', Literatura romină 1>eche, Bucureşti 1961, p. 14 şi lt1; acelaşi, Literatura
romîncl in perioada feudală (1400-1180) în •Limbă şi literatură• voi. V, Bucureşti
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ambulul unui hrisov de la Vlad Călugărul 1 • Oii, specifică isihasrnului este
tocmai teoria că orice om, cleric sau mirean, episcop sau împărat, sărac ori
bogat, poate şi trebuie să ajungă la aşa zisa «comuniune cu dumnezeu »
fără să fie nevoie de a ieşi din mijlocul societăţii şi a intra în minăstire a.
Această învăţătură a fost dezvoltată pe larg de teoreticianul cel mai cunoscut
al isihasrnului, Simion Noul Teolog 3 ale cărui scrieri au circulat intens şi
in ţara noastră.
Că Neagoe a încercat să realizeze tipul unui monarh isihast într-o vreme
ctnd boieri, marne, soţii şi fiice de domni se călugăreau, iar în 1520 însuşi
marele ban Barbu Craiovescu şi soţia sa Neagoslava deveneau monahul Pahomie şi monahia Salomia, nu e de mirare. Să ne amintim că Viaţa lui Nifon
1l arată ca fiu sufletesc al acestui patriarh fost călugăr athonit. Or Athosul
era centrul mişcării isihaste '· Neagoe a cunoscut literatura isihastă care se
copia în Ţara Romînească pe vremea lui în numeroase manuscrise slave, dintre
care multe ni s-au păstrat, şi a fost firesc să încerce a da în lnPăţături unele
capitole - adresate nu numai fiului său şi boierilor, ci şi mitropoliţilor şi
~gumenilor -, în care cei interesaţi să găsească o sinteză a lecturilor şi meditaţiilor sale în acest domeniu. Ultimele pagini din Cuvintul I al părţii a II-a
{«Despre cinstirea icoanelor») cuvint adresat întregii societăţi contemporane
lui, sînt âe fapt un breviar isihast, alcătuit cu multă măiestrie din citate culese
1961, p. 127-128, şi I. D. LĂUDAT, Istoria literaturii romine vechi. Partea I, Burureşti
1962, Edit. de Stat didactică şi pedagogică, p. 26-27 şi 53-54). Cum în niciuna din
lucrările citate comunicarea nu e amintită şi autorii nu citează alte izvoare pentru
problema respectivă (Al. Piru citează pe J. Meyendorff, cu o lucrare care nu
riveşte problema isihasmului la nordul Dunării şi nici manuscrisele slavo-romlne, iar
. D. Lăudat, pe E. Turdeanu cu o lucrare ln care nu vorbeşte nicăieri despre isihasm)
amintim cu această ocazie că prezenţa isihasmului ln cultura romlnă - ignorată de toate
sintezele apărute ln trecut (Iorga, Puşcariu, Cartojan, G. Călinescu, Şt. Ciobanu)
a fost menţionată anterior de ST. ROMANSKI în SuzapcKama KHU:HCHUHa 1111 PoM11HUJ1 •.•
Sofia, 1905, p. 31 sq. La noi despre isihasm a vorbit prima oară Elena Ertimiu
lntr-o conferinţă ţinută la fostul Institut Balcanic, şi al cărei text s-a pierdut
(datorăm această informaţie bunăvoinţei autoarei). Pentru prima oară au apărut
informaţii ample despre rolul isihasmului în cultura sud-slavă, la P. SlRCU BpeMA
u :HCUJHb nampuapxa E11(/mMUA TepH011cKozo S. Petersburg, 1898, şi ele au fost reluate, cu
o bibliografie pusă la punct, de E. TURDEANU ln La litterature bulgare du XIV-e siecle
et sa diffusion dans les Pays Roumains, Paris 1947, p. 7-9 şi passim. Deşi Turdeanu a
afirmat existenţa unei tradiţii isihaste ln cultura romlnă lnceplnd cu Nicodim de la Tismana
(a se vedea şi studiul din 1954 recenzat ln • Byzantinische Zeitschrift • 49, 1956, p. 478479) el nu a reuşit să determine manifestările ei concrete şi să stabilească rolul isihasmului
în procesul de constituire a culturii feudale din Ţările Romlne. Prezenţa literaturii isihaste
în « Sbornicele t slavo-romlne a fost menţionată prima dată la noi de AL. ELIAN ln Les
rapports byzantino-roumains. Phases principales et traits caracteristiques, t Byzantinoslavica • XIX-2, 1958, p. 221 iar circulaţia operii ideologului principal al isihasmului, scriitorul bizantin Simion Noul Teolog (949-1022) în cultura veche romlnească a făcut
-Obiectul studiului nostru Manuscrise slave cu traduceri din Sf. Simion Noul Teolog, ln
•Ortodoxia• XI, 1959, p. 535-566. A se vedea şi Supranumele Sf. Simion Noul Teolog,
în •Ortodoxia• X, 1958, p. 395-429.
1 Vezi DAMIAN P. BOGDAN, Diplomatica sla110-romină din secolele XIV şi XV,
Bucureşti, 1938, p. 96-97 şi p. 98.
1 Pentru aceasta vezi I. HAUSHERR, ViedeSymeon le Nou11eau Theologien, ln «Orientalia Christiana », voi. 12, 1928 şi acelaşi La mithode d'oraison hesychaste, ln • Orientalia
Christiana », IX, 1927.
8 Vezi I. BRIA, Simţirea tainică a prezenţei harului după Sf. Simion Noul Teolog,
tn •Studii Teologice•, VIII, 1956, p. 470-486.
4 Vezi V. KRIVOŞEIN, AaoH 11 i}yxoaHOu :HCUJHU npa11oc/la8HOu rµpKsu, ln • Messager
de L'Exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale•, III, 1952, Nr. 12, p. 5-23.
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din diferiţi autori (Ed. Iorga, p. 140-148). De aici a pescuit Russo recomandarea despre «rucodelie » şi alte cugetări ascetice, care in contextul respectiv
sint foarte fireşti. ln « Spunere pentru frica şi dragostea de dumnezeu » (Ed.
Iorga, p. 149-157) avem de a face cu o predică ce sintetizează, de data aceasta
nu sub forma unei culegeri de maxime isihaste ci al unei cuvintări cu unele
note polemice care prevestesc pe Antim I vireanu, esenţa ideologiei isihaste,
amintită mai sus.
I n restul 1nvăţăturilor domnul revine la preocupările sale lumeşti, şi
numai după ce expune sfaturile practice privind domnia anexează, clnd este
cazul, lungi părţi din Umilinţa lui Simion Monahul, cuprinzind învăţături
religioase înrudite ca temă.
Că Neagoe Basarab, un laic, a devenit in Ţara Romînească teoreticianul
isihasmului, nu trebuie iarăşi să ne mire: şi in Bizanţ, cel mai cunoscut ginditor
religios-mistic din sec. XIV alături de Grigore Palamas este tot un laic Nicolae
Cabasila 1 • Cînd ln secolul al XIX-iea isihasmul va reînvia sub o formă nouă
ln cadrul curentului slavofil rus, el va fi reprezentat cu mai mare răsunet de laicii
Alexei Homiakov, Vladimir Soloviev şi Feodor Dostoievski, decît de clerici.
Curent reacţionar în Bizanţul secolului al XIV-iea (unde a devenit expresia
ideologică a luptei marilor feudali - care se opuneau ascensiunii burgheziei
bizantine - împotriva curentelor progresiste occidentale, promovate de
aceasta) şi în Rusia secolului al XIX-iea (unde, venit din Moldova prin ucenicii
lui Paisie Velicikovski, a fost utilizat ca diversiune ideologică de forţele feudale
retrograde în lupta lor contra ideologiei democrat-revoluţionare şi apoi marxiste 2)
isihasmul a îndeplinit însă în secolele XIV-XVI un rol pozitiv în lumea slavă
şi în Ţările Romîne, fiindcă a pus la dispoziţia domnilor centralizatori o biserică
activă, interesată în opera de centralizare, şi o armată de călugări, intre care
foarte mulţi cărturari, copişti de manuscrise, miniaturişti şi panegirişti ai
domnilor, de felul lui Gavril Protul sau Macarie şi şcoala sa 3 • Neagoe însuşi
nu e de conceput ca scriitor fără existenţa acestui avint cultural întreţinut
de isihaştii care constituiau un fel de confrerie internaţională in genul iezuiţilor mai tirziu, vehiculind elementele de cultură din Athos şi Constantinopol
plnă la Kiev şi Moscova, şi lucrind în Bulgaria, Serbia şi Rusia, ca şi la noi.
pentru bibliotecile personale ale monarhilor sau pentru daniile făcute de
aceştia, splendide manuscrise sau alte obiecte de artă. ln Ţările Romine
isihaştii au adus in scurtă vreme tot ceea ce se tradusese sau se scrisese în
limba slavonă la sud de Dunăre, creind astfel premizele marii înfloriri culturale
din secolul al XV-iea şi al XVI-iea, a cărei expresie supremă pe plan literarideologic sint tocmai lnvăţăturile lui Neagoe.
Isihasmul a contribuit de asemenea la cultivarea aversiunii împotriva
« păgînilor » turci şi a sprijinit astfel lupta antiotomană, deşi călugării de la
1 Despre viaţa în Hristos a lui N. Cabo.sila, trad. de DR. TEODOR
BODOGAE,
Sibiu, 19!16; şi ENE BRANIŞTE, Contribuţii la istoria literaturii teolcgice bizantine.
N. Cabo.sila: Despre viaţa în Hristos, tn „Studii Teologice", XIV, 1962, p. 13-25.
1 Şi la noi s-a încercat o reînviere artificială a isihasmului ln prima jumătate a sec.
al XX-iea de către « glndirişti ~.
3 Că un anumit fenomen poate să aibă un aspect pozitiv ln anumite condiţii concrete
şi unul reacţionar, negativ, tn altele, este o teză cunoscută a dialecticii. A. A. Jdanov
reproşa lui B. F. Alexandrov tocmai faptul că •ignorează mereu acea teză a marxismului după care una şi aceeaşi idee poate fi reacţionară sau progresistă tn condiţii concrete
istorice diferite». CC. A. A. JDANOV, ln jurul lucrdrii lui G. F. Alexandrov: •Istoria
filozofiei occidentale•, Editura P.C.R„ p. 26.
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biserica în general, au găsit repede un limbaj comun cu noii
lui Constantin.
Prezenţa ideologiei isihaste in lnYăţături, faptul că Neagoe a fost un adept
al acesteia, în loc să fie ciştigat de umanismul care inflorea in Italia lui Leon
al X-lea, către care-şi trimitea solii, a imprimat însă un caracter medieval,
tntîrziat, unei opere totuşi atit de modernă în cugetarea ei politică, socială
şi militară, în elogiul pe care ii face minţii omeneşti 1 şi in valoarea acordată
- fie şi în termeni religioşi - omului, acelui om pe care, tot în termeni
religioşi, evul mediu ii urcase pe rug şi-l ucisese fără milă în cruciade împotriva
<c ereticilor », fără să se gîndească la faptul că singele său fusese <c răscumpărat
de Hristos in zilele lui Pilat din Pont» 2 •
Athos, ca
stăpîni ai

şi

cetăţii

§ 5. S-a încercat de către prof. P. P. Panaitescu să se demonstreze, ca
o completare la argumentele lui Russo, că Neagoe ar fi fost un om crud şi
brutal, şi că intre faptele sale şi corespondenţa diplomatică pe de o parte
şi lnYăţături pe de alta, ar exista o contradicţie stridentă ce exclude imaginea
tradiţională a domnului blind şi cuvios, creată de Viaţa lui Nifon şi de ]nYă
ţături. Argumentele nu conving, iar textele, dacă le cităm în întregime,
nu contravin, ci concordă cu lnYăţăturile. Neagoe a fost un religios în felul
medievalilor şi nu un neputincios pe care religia să-l facă şi mai inapt de
acţiuni energice şi de cuvinte dure cind trebuia să se vorbească în chestiuni
grave. Ironia pare să-l fi caracterizat, şi o foloseşte de la înălţimea tronului
său domnesc ori de cite ori acest lucru este menit să sublinieze forţa şi prestigiul acestui tron. Dar acesta nu este singurul lui ton, după cum nici în lnYă
ţături nu vorbeşte numai moralistul şi creştinul smerit, ci şi militarul şi stă pinul.
S-a citat expresia memorabilă « voi face Ţara Birsei aşa ca să nu i se
cunoască nici locul », lăsindu-se însă la o parte frazele anterioare, care aduc
aminte de pasaje din 1nYăţături: « Drept aceea vă spui domnia mea: noi
am fi iubit pacea şi dreptatea, nu am fi iubit răzmeriţa, iar voi nu voiţi pace
că aţi început răzmiriţa şi supuşii noştri ei se omoară şi se taie şi fără judecată
şi fără lege; pentru aceasta, dacă aţi început răzmiriţa apoi voi d-aci înainte
să vă păziţi şi să ştiţi că eu voi face ţara Bîrsei aşa că nu i se va cunoaşte
nici locul » 3 •
Dar aceloraşi braşoveni, domnul le scria în 1520 pe un alt ton, care
aminteşte şi el de lnYăţături: <c Dumneavoastră, fraţilor şi vecinilor mult
1

Acest elogiu a fost subliniat pentru prima oară de Al. Piru, tn Literatura romtnă
şi mai ales în capitolul respectiv din tratatul de Istoria literaturii romîne,

1>eche, p. t.2,

voi. I

(machetă).

Frazele incriminate de Russo şi cele adăugate de P. P. Panaitescu nu merită
o discuţie specială. Recomandarea cu • rucodelia & se explică prin context şi, dacă acceptăm
principiul că Neagoe a scris pagini de îndrumare ascetico-mistică, nu ne miră că între
extrasele din lecturile sale a intrat şi această frază. Cum s-a observat (V. Grecu art.
cit., p. 756) interogaţia 'De ce nu ţi-ai luat muiere?• lipseşte ln textul grec, ceea ce întă
reşte convingerea că avem de a face cu o interpolare, mai ales că ln prima parte a lnvă
ţăturilor se stăruie pe larg asupra recomandaţiei ca Teodosie să se păstreze cast plnă
la maturitate, cind se va căsători, deci autorul nu-l voia celibatar. Fraza adăugată de P. P.
Panaitescu •Cu adevărat într-această lume nu iaste mai rea şi mai amară decit
muierea&, şi însoţită de comentariul «este o cugetare pe care călugărul celibatar o pune
cam indelicat în gura soţului doamnei Despina & (art. cit., p. 38) a fost scoasă intenţionat
din textul rominesc alterat, fiindcă ln textul slav, unde încheie povestirea despre Dalila,
ea sună astrei: • ln adevăr nu este nimic altceva ln toată lumea viaţa mai rea decit femeia
1>icleană & (ed. citată, p. 282), cugetare cu care ar fi fost de acord şi doamna Despina.
8 TOCILESCU, 527 documente, p. 256, şi ln11ăţăturile, Ed. P. P. Panaitescu, p. 290.
9
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iubiţi nouă, să vă

vie în minte că de ctnd dumnezeu cel prea înalt ne-a ales
în domnia sau voevozia acestei Ţări Romineşti deşi nu eram vrednici şi
destoinici de stăpinirea ei, totuşi după voia lui dumnezeu dacă s-a făcut
aşa ... etc.• 1 •
Hrisoavele, corespondenţa diplomatică, pisaniile de la Argeş, acţiunile
sale politice şi cultural-bisericeşti, Viaţa lui Nifon, panegiric al domniei lui toate acestea ne arată în Neagoe nu doi oameni deosebiţi, ci mai multe registre
sufleteşti şi intelectuale, cărora le-a corespuns firesc mai multe sfere de activitate, în care domnul venea de fiecare dată cu întreaga lui personalitate
complexă şi cu un vădit talent literar. Căci, de fapt, avem în autorul lnPăţă
turilor pe cel mai mare scriitor romin al epocii vechi, şi acest lucru ar fi de
ajuns să ne explice de ce acest domn a fost împins să ia pana in mină şi să-şi
tnveşnicească numele nu numai prin ceea ce au făcut alţii ln numele lui, ci şi
prin ceea ce a făcut el însuşi pentru cultura ţării sale.
§ 6. Al 5-lea argument trece prea uşor peste faptul că pasajul despre
divinitatea lui Hristos şi înfruntarea ereticilor care i-o neagă se află la un loc
cu învăţătura despre cinstirea icoanelor, cu un elogiu adus « Maicii Domnului •
şi cu un patetic indemn la castitate. lntregul capitol are, prin chiar titlul său,
ca şi prin conţinut, un caracter general: se adresează lui Teodosie, domnilor
următori, boierilor mari şi mici, adică întregii societăţi a vremii. De ce tocmai
aceste probleme religioase sint alese şi prezentate într-un capitol special, ln
vreme ce altele sint ataşate capitolelor social-politice? Pentru că societatea
munteană se afla pe vremea lui Neagoe într-o fază nouă a raporturilor cu turcii.
Negustorii turci trec prin ţară şi fac negoţ, Craioveştii sînt prieteni cu Mehmed
Beg, probabil contactele pe linie de afaceri erau pe alocuri destul de intense 2 •
Era deci nevoie de o prevenire a influenţei ideologiei musulmane, care ln sudul
Dunării clştigase pe alocuri mase întregi de creştini ce se «turciseră». Turcirea
ar fi însemnat însă pentru societatea feudală din Ţara Romlnească desfiinţarea
ei, şi de aici reacţia mai moderată sau mai vehementă împotriva «turciţilor».
Cum musulmanii considerau icoanele idoli, pe Hristos ii considerau un simplu
profet, precursor al lui Mahomed, iar faţă de castitate aveau atitudinea care
se ştie, cultivind pietatea credincioşilor din Ţara Rominească ln aceste trei
direcţii se crea implicit o stavilă împotriva influenţei mahomedanismului,
care pe alocuri prezenta asemănări aşa de mari cu creştinismul că la început
a fost luat drept o erezie nouă ln cadrul acestuia 3 • Cit de oportună era prevederea lui Neagoe o dovedeşte turcirea lui Iliaş Rareş, despre care cronicarul
Eftimie relata cu oroare că « sfintele icoane, chipul lui Hristos şi al preacuratei născătoare de dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor le numea idoli, el care
era idol al necredinţei şi prieten cu diavolul»'·
§ 7. Cunoştinţele precise şi amănunţite ln legătură cu familia lui Neagoe
Basarab _şi cu alte date din viaţa personală a domnului, de care dă dovadă
autorul lnPăţăturilor către Teodosie, au constituit pentru Stoian Romanski
1 IORGA, Scrisori de boieri. Scrisori de domni, Ed. II I, Bucureşti, 1932, p. 180.
Originalul latin în Hurmuzaki, XV1 , p. 243.
1 Istoria Rominiei, voi. li, p. 451-452.
1 A. A. VASILIEV, Histoire de l'empire byzantin, voi. I, Paris 1932, p. 274.
• Cronicile slavo-romine, Ed. P. P. Panaitescu, p. 119.
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şi N. Iorga una din dovezile hotăritoare tn problema autenticităţii 1 . De aici
strădania lui Russo de a demonstra contrariul. Contraargumentele lui Russo
şi ale partizanilor săi nu au, cum vom vedea, nici o valoare; dar ele au pus
în lumină unele fapte importante, neobservate pînă atunci, din care se pot
scoate concluzii interesante in legătură cu structura iniţială a scrierii şi cu
etapele alcătuirii ei.
Romanski văzuse în Rugăciunea lui I o Neagoe Voevod care a făcut la
ieşirea sufletului său către domnul nostru Js. Hs. şi ertarea care s-au ertat de
către coconii săi şi de către cocoane, şi de către boiarii săi cei mari şi cei mici, şi
de către alte slugi ale sale de către toate. Cu cuvinte de umilinţă 2 , un epilog al

Învăţăturilor. Dar, arată Russo, dacă acesta este epilogul, atunci de ce domnul

cheamă

pe <e coconii săi», clnd ştim sigur că la «ieşirea sufletului )) său Neagoe
nu mai avea dectt un singur «cocon»: pe Teodosie? Chiar din Învăţături
ştim aceasta: in Epistola lui Jo Neagoe Voevod către moaştele mamei sale Neaga
şi ale fiilor săi Petru şi Ioan şi ale fiicei sale Anghelina. Cuvînt de umilinţă,
Petru şi Ioan apar morţi. Or, din fresca de la Argeş aflăm că Neagoe a avut
trei fii şi trei fiice. lnseamnă că falsificatorul nu avea cunoştinţă de situaţia
familiei lui Neagoe, nu cunoştea acest amănunt. . . esenţial 3 .
Observaţia - lăsînd la o parte concluzia - este perfect justă şi nu se
poate interpreta in nici un fel prezenţa pluralului, atit in titlu cit şi în cuprinsul
(( Rugăciunii », decit prin existenţa a cel puţin doi din fii lui Neagoe atunci
cind s-a scris această bucată.
Constatăm însă că presupusul falsificator are cunoştinţe foarte precise
despre familia lui Neagoe: clnd redactează Epistola el ştie că, la data aceea,
domnul îngropase trei copii: pe Ioan, Petru şi Anghelina. Este demn de reţinut
din tonul cuvintării faptul că in vreme ce domnul apare nemingiiat şi cu rana
proaspătă in suflet atunci cînd vorbeşte de Petru, faţă de Ioan şi Anghelina
se arată resemnat, ceea ce ne duce la ideea că aceştia muriseră mai de mult.
Datele istorice adeveresc această presupunere, dindu-ne posibilitatea
să aflăm şi cind s-a scris epistola. Se păstrează un patrafir donat mlnăstirii
Xenofont de la Athos, unde Neagoe Basarab este înfăţişat împreună cu soţia
lui Despina şi cu trei fii şi trei fiice '·
ln 1519, Despina donează minăstirii Cruşedol un felon pe care scrie:
Cî1 *"'OHlt. Clt.TKOpH rocno*A• AecnHHA Kit. AHH rocno).A cK01(ro) 1w H-kro.
G.01&0).A H 'tlt.AA HX'lt. fhoAwr'(• H lhTp~ H GTJHd H P,)adHAA K'i. Nk-r(o) 3. K. 31

81'. ROMA'.\"SKI, ]l.fohnreden, p. 193. :'.\. IORGA, I.<toria literaturii romine,
sintetică, p. 87: •Şi adaug: călugărul ar fi trebuit să fie, pe lingă toate, şi Coarte
bine informat în ce priveşte familia lui l'lieagoe, să ştie care au Cost fiii lui, morţi înainte
de momentul cînd s-a alcătuit cartea şi despre cari vorbeşte atlt de duios. El ar fi trebuit
să ştie cine era mama lui, şi ea plinsă in aceste frumoase rlnduri de jelanie~.
2 In versiunea slavonă titlul nu s-a păstrat. In versiunea greacă este •Rugăciune
a prea luminatului şi cucernicului domn Ioan :\eagoe voevod şi singur stăplnitor al Marii
Ungrovlahiei către domnul nostru Iisus Hristos la ieşirea sufletului» led. V. Grecu, p. 223).
a D. RUS80, Studii şi critice, p. 6
4 Patrafirul a fost descris de!\. P. Kondakov în llaMRmHwcu xpucmuaHcKozo uccKycmsa
Ha ArjjoHe, Petersburg 1902, şi reprodus prima dată de M. Beza, Urme romineşti ln Răsă
ritul ortodox, Bucureşti, 1935. Kondakov citise ~ Elena ~ în loc de Despina şi pe eroarea
sa Marcel Romanescu a clădit o întreagă teorie genealogică. {Vezi Neamurile lui Neagoe
Vodă, Craiova 1940). O reproducere fotografică mai nouă, dată de G. Millet în Broderies
religieuses de style byzantin, Paris, 1939-1947, p. 32; pi. LXXVI, permite să se citească
limpede numele cunoscut al doamnei lui :\eagoe. Aceiaşi fotografie este reprodusă şi de
MARIA ANA MUSICESCU în Portretul laic brodat în arta medievală romînească „Studi
şi cercetări de istoria artei", IX, 1962, p. 55.
1

Introducere
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Mtc11~.i

HSH Ah.H. t'f. (Acest felon l-a făcut doamna Despina tn zilele
domnului ei Io Neagoe Voevod şi ale copiilor lor Teodosie şi Petru şi
Stana şi Roxanda la leat 7027 (1519) luna iunie) 1 • La această dată
Ioan şi Anghelina erau deci morţi. Acelaşi model de felon şi exact
cu aceeaşi inscripţie dar cu data 1 dec. 1519 se păstrează la Belgrad 2 •
Din răspunsul papei Leon X la solia lui Neagoe Basarab, răspuns
dattnd din 1519 3 în care domnul este pomenit împreună cu cei doi fii, Teodosie
şi Petru, verificăm autenticitatea informaţiilor de pe feloane. Pe piatra de
mormint a lui Petru scrie: 15 iunie, fără an 4 • Petru n-a putut muri deci
înainte de iunie 1520 sau 1521 6 • Ceremonia reînhumării oaselor Neagăi a
avut loc deci cel mai devreme după 15 iunie 1520 (Petru este deja înmormîntat
la acea dată, domnul ştiindu-l «sub pămînt ») cind, aşa cum arată oraţia
funebră, şi cum ştim din alte izvoare, minăstirea Argeşului fusese sfinţită
(sfinţirea a avut loc la 15 august 1517 8 ). Din oraţie reiese că Neaga a murit
tnainte de a se începe lucrările la zidirea mînăstirii, lucrări ce au ţinut cîţiva
ani şi au început în primii ani de domnie ai lui Neagoe. 1n acest caz, reînhumarea se făcea după obiceiul răspîndit, ca după 7 ani să se scoată oasele
morţilor şi să se slujească cu un ceremonial special, după care să se îngroape din nou.
Epistola a fost scrisă aşadar în 1520 sau 1521 cînd Ioan, Petru şi Anghelina erau morţi, Petru recent, ceilalţi de cel puţin un an.
Cînd s-a scris Rugăciunea? S-a propus (V. Grecu, art. cit., p. 751) ipoteza
unei redacţiuni anterioare, cînd Petru trăia, fără a se încerca o demonstraţie.
ln acest caz ea nu mai este epilog, sau, în orice caz, e un epilog scris înainte
ca opera însăşi să fie terminată, fiindcă în testamentul lui Neagoe reprezentat
de cuvintul intitulat «Vorba lui Io Neagoe Voevod către fiul său Teodosie
Voevod şi către alţi domni cari vor fi în urma lui. .. »,(aşa-zisul cuvint despre
pecete) domnul se adresează numai lui Teodosie şi domnilor care-i vor urma.
Un fapt neluat în seamă pînă acum vine să lămurească această problemă
şi să ne ofere răspunsul just la argumentul lui Rus so: nu în toate 1n11ăţăturile
domnul se adresează doar lui Teodosie şi altor domni ce-i vor urma. Există
două în care i se adresează, fără a-l numi (fiindcă nu-l numeşte nici pe Teodosie)
şi lui Petre.
Este în primul rînd 1n11ăţătură iar a lui Neagoe Voe11od către coconii săi
şi către alţi de dumnezeu aleşi domni, cum 11or pune boiarii şi slugile lor la boierie
şi la cinste şi cum îi 11or scoate dintr-acestea pentru lucrurile lor. Din păcate,
din textul slav nu s-a păstrat din titlu dectt cuvintele.. . HHHKWM GO)f(iHA\
Ir A<I

X"OltlfT

llp<IKHTH

HAH

llOC<l)l(A<ITH llPdKHTMt H CdHOKHHKh.I HAH WTtTH HA\h.

"X'· (ed. P. P. Panaitescu, p. 229), dar, din fericire,
avem o bună parte din introducere, cu preţioasa adresare: H n.iKh.I, Kh.I Ch.IHh.I
•\\OH H no.\\d.3dHHliH GO)l(iH„. . •• şi mai departe: GHIV no;\OGdtT KdMh. llpdKHTt1\h\

c.iH1, npoTHKHI A-kAoM

1
ST. R0"1A~SKI, Mahnreden .. . , p. 11.9. Inscripţia a fost publicată prima dată
de Lj. Stojanovic, Stari srpski natpisi i zapisi, I, p. 133.
1
M. ROMANESCU, op. cit., p. 19.
3 HURMUZAKI, Documente, XI , p. 308.
8
' VICTOR BRĂTULESCU, Frescele din biserica lui Neagoe de la Argeş, Bucureşti,
1942, p. 12.
6 Nu am înţeles de ce M. Romanescu socoteşte 15 iunie 1521 ca dală sigură a
morţii lui Petru, (Cf. art. cit., p. 19).
• NICOLAE M. POPESCU, Nifon II, patriarhul Constantinopolului, Bucureşti,
1904, p .. 19 şi Viaţa patriarhului Nifon, ed. citată.
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um1 •r AA (Oq.UTf H(i. K1'MaC'l'H'l'H K.h np.1KH'l'fl\C'l'K.1 KAm.i •.• ln versiunea
nească (ms. 109): <c Iată feţii mei şi aleşii lui dumnezeu şi unşii lui. . .
veţi vrea să puneţi boieri nu să cade să căutaţi că ce vă vor fi rudenii

romicînd
etc.».
Nicăieri în În"ăţături Neagoe nu numeşte pe alţi domni şi urmaşi ai săi, pe
care-i are mereu în vedere, « feţii mei » ci fraţii mei, sau, la singular « iubitul
meu frate ». lnsuşi titlul acestui cuvint, care se deosebeşte de toate celelalte,
ne arată că expresia feţii se adresează <c coconilor» lui Neagoe.
Dar şi cuvîntul anterior, cel despre cinstirea boierilor, are un titlu care
pare să fi fost la fel cu al acestuia: Altă în"ăţătură iară a lui Neagoe Voe"od
către iubitul său cocon şi către alţi domni, cum şi în ce chip "or cinsti pe boieri
şi pre slugile lor care "or sluji cu dreptate. Din nefericire, nu ni s-a păstrat
nici un fragment în versiunea slavă, dar judecind după modul cum începe
capitolul respectiv, stntem în drept să credem că forma iniţială va fi fost
tot către coconii (la plural) şi nu către cocon: <c Veniţi la mine feţii miei veniţi
şi vă apropiaţi către sfatul mieu cel bun şi să ascultaţi sfatul care "i-l "oi da
lntîi. lntti să aibi credinţa, dragoste ... ». « Iar smerenie încă să aveţi. Că de
veţi fi smeriţi, dumnezeu vă va învăţa iar de veţi fi blinzi dumnezeu va
trimite mila sa de va fi cu voi. Că eu feţii mei am o grădină ... etc.» (ms. 109).
Copistul sau traducătorul a folosit ctnd pluralul cind singularul, netnţe
legînd de ce se vorbeşte la plural cind pe titlul cuvîntului ce precede era
pomenit doar Teodosie.
Un argument ni se pare hotărîtor în sprijinul ipotezei noastre: imediat
ce în text nu mai este « feţii miei » ci fătul meu, imediat ce nu mai găsim nici
un indiciu, cit de mărunt, că domnul se adresează la doi fii, adresarea
făclndu-se la plural numai ctnd stnt invocaţi şi <c fraţii săi » - domnii următori,
atunci şi în titlul capitolelor respective apare, invariabil, numele lui Teodosie.
Concluzia ni se pare a fi una singură: cele două cuvinte, despre cinstirea
boierilor (cu alegoria grădinii) şi despre alegerea dregătorilor, au fost scrise
pe vremea cînd Petru încă trăia şi ele reprezintă primele capitole din Învăţături
care au fost redactate. Celelalte au fost scrise după moartea lui Petru şi au
totdeauna în titlu numele lui Teodosie.
Dar Rugăciunea? Rugăciunea nu este epilogul Învăţăturilor, ci ea este
prima formă în care s-a realizat dorinţa lui Neagoe de a-şi consemna experienţa,
şi a da în"ăţături copiilor, urmaşilor şi boierilor săi. Este o operă literară aparte,
alcătuită înaintea În"ăţăturilor şi aparţinînd genului, amplu explicat de
Russo, al etopeei 1 •
Vladimir Monomahul şi-a consemnat Învăţăturile într-o formă literară
originală: povesteşte că pe cînd umbla cu sania i-a venit în minte unele glnduri
pe care vrea să le comunice urmaşilor săi. Fireşte că n-a scris în sanie, dar
plimbarea cu sania i-a oferit cadrul, fundalul pe care şi-a desfăşurat învăţă
turile 2 • Alţi autori au turnat materialul în tiparul literar al utopiilor. Ivan
Peresvetov le-a prezentat ca sfaturi auzite din gura lui Petru Rareş 3 • Machiavelli, în epoca condotierilor şi <c principilor » a creat un tip de principe ideal,
inzestrat cu calităţile, reale sau dorite de el, ale tuturor condotierilor şi princi1

1

D. RUSSO, Studii istorice greco-romîne, tom. I, p. 209-211.
Vezi traducerea rominească la G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei romînilor, voi.

VII, p. 204.
3 ŞT. CIOBANU, Domnitorul Moldovei Petru Rareş în literatura rusă veche,
Istorică, Romlnh, XIV, 1944 p. 315-332, şi P. P. PANAITESCU, recenzie la A.
H. C. flepecsemos u eio cospeMeHHUKu, in ~Studii~. XV, 1962 p. 212-217.

«Revista
A. Zimin,
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pilor vremii sale 1 . Intr-o ţară în care, ln loc de umanismul burghez, era ln
floare isihasmul ortodox, a fost firesc să apară tn mintea lui Neagoe ideea
de a da tnvăţături lnchipuindu-se pe patul morţii, şi numai după ce opera
a fost încheiată, dindu-şi seama de posibilităţile restrlnse ale genului, a reluat
încercarea tn forma nouă a « lnvăţăturilor ».
Analiza operei dovedeşte că ea nu este un capitol din ln"ăţături, ci o
scriere de sine stătătoare, perfect rotunjită, cum este şi oraţia funebră la mormtntul maicii sale, şi predica Despre frica şi dragostea lui dumnezeu, păstrată
şi într-o prelucrare grecească 2 • Ea cuprinde în embrion preocupările şi ideile
viitoarelor ln"ăţături şi recunoaştem in linii mari planul care va structura
materialul acestora.
După o rugăciune şi o lungă enumerare, în genul acatistului, a treptelor
ierarhice şi cinurilor clericale, asemănătoare cu aceea pe care o tnttlnim in
oraţia funebră, domnul cheamă la căpătii « pe prea dulcii mei fii şi pe iubitele
mele fiice şi iubiţii mei vlasteli şi slugi» (Versiunea slavă, p. 316). Acum, povestirea se face o clipă la persoana a 3-a ca o naraţiune a domnului pentru cei
ce vor citi mai tirziu scrierea: <c Ei au venit cu toţii la dtnsul şi s-au lnfăţişat
toţi lnaintea ochilor lui şi le-a spus » (vers. slavă, p. 316). Astfel, cadrul general
a fost regizat. Urmează desfăşurarea învăţăturilor, într-un mod care seamănă
izbitor cu viitoarea scriere, pină şi în expresii:
•Iar eu arum odraslele mele, voiu să vă invăţ precum zice Solomon ~fiule primeşte lnvăţă
tura tă tine-tău şi ascullă sfatul mine-ta ca să trăieşti ln veci ~. Drept aceea fătul meu şi eu te
lnvăţ: mai inainle de toate, de acestea, să aveţi frica lui dumnezeu ln inimile voastre şi
să vă fie sufletele curate dimpreună cu trupurile şi să iubiţi săracii şi mişeii şi să le faceţi
milostenie şi să vă rugaţi lui dumnezeu ... cu tot dinadinsul şi nu numai din gură ci cu
toată inima şi ru tot sufletul şi cu Lot cugetul (compară cu începutul părţii I-a) ... Şi
veţi domni in lumea aceasta cu pace ... » (ms. 109 f. 237 v - 238 r).

Se

adresează

fetelor,

şi după

aceea, boierilor:

•Veniţi şi voi, boiarii miei, cei credincioşi şi slugile mele care mi-aţi slujit bine ln toată
viaţa mea, şi luaţi astăzi aminte la glasul gurii mele şi ascultaţi, că astăzi traiul vieţii mele
se sfirşeşte şi ceasul cel de apoi mi s-au apropiat. Astăzi lumina o~hilor miei, cu cari ln toată
vremea priviam spre lucrurile cele trecătoare şi spre slava cea deşartă a lumii aceştia,
şi cu carii ln toată vremea vă lmblinziam, dragii miei, şi voi luaţi de la dlnşii veselie şi
bucurie, iată acum că apuseră, şi altă privire dobindii, şi de acum nu-mi mai este a mai
privi spre voi cu veselie. Astăzi limba mea, cu care de-a pururea vă indulciam şi d-impreună
cu voi petreceam şi ne veseliam, acum se amărî şi se încuie, şi de acum nicio vorbă dulce
nu vă poate răspunde şi să vă grăiască. Astăzi frumuseţea feţei mele, care o spălam
in băile cele calde, şi în odihna cea bună, şi în slava deşartă, acum toate se întunecară.
Şi urechile mele, cu care ascultam vioarele şi tobele şi surlele şi canoanele şi alte feluri
de veselii multe, acum se as tu pară•. (Ms. 109 C. 238 v - 239 r).

Se aminteşte • dragostea voastră cea multă care aţi avut către mine
eu acum o cunoscui şi văz că foarte m-aţi iubit». Despărţindu-se de e1 se
înduioşează că:

•acum veţi începe a sluji altui domn, necunoscut şi străin, care nu va cunoaşte pre voi,
nici voi pre dlnsul. Deci, boierii miei şi slugile mele cele dragi şi iubite, eu voiu să vă lnvăţ
şi de aceasta. Domnului sau stăpinului neştiut şi necunoscut nevoie ii este a sluji sluga
pin li va afla obiceiul lui, că sluga ceia ce nădăjdueşte către stă pinul neştiut şi necunoscut,
acela este ca omul cela ce se reazimă pe frunza care pluteşte pe faţa apei. Deci, clnd va să
se apuce de dînsa şi să-i folosească, atunci se lnneacă şi piare. Aşijderea şi voi, pînă veţi
afla firea şi obiceiul domnului aceluia, multă minte vă trebuieşte ->ă aveţi, că mmtea este
1
1

A. GRAMSCI, Oeu11res choisies, Paris, 1959, p. 181-182.
Y. GRECl', O 11ersiune noutf a unei ln11tfftfturi a lui Neagoe Basarab,
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Bucureşti,

19U.

cap şi învii.ţiitură dulce tuturor bunătăţilor, şi sflrşitul ei foarte iaste proslll.vit. Mintea
este avuţie şi comoarll. netrecll.toare, rare nu se cheltuieşte niciodată ... • (Ms. 109
f. 239 V - 240 r).
Urmează frumosul elogiu al
incheie sfaturile:

minţii,

relevat de Al. Piru, după care domnul

• latll. şi eu, cit am putut de am inţeles şi am priceput despre o parte arum, într-această
vreme de nevoie, atlta v-am învăţat, luminile mele şi slugile mele rele credincioase, şi prietenii miei. Ci de-acum, voi n-ave\i a mai vedea pe mine, nici eu pre voi~. (Ms. 109,
f.

2~).

Urmează dispoziţiuni

testamentare:

~Drept aceea, lumina mea şi slugile mele cele dragi, să nu uitaţi sufletul mieu dintre voi
aşa curlnd şi să fiu aşa de pripă nepomenit de voi sart de feciorii miei. Ci de le dărui
Dumnezeu lor domnia în urma mea întraceastă ţară, dar voiu fi făcut şi eu vouă vre un
bine cit am trăit într-această lume cu voi, că mie mullă milă mi-au fost de voi şi de
feciorii voştri. Ci dar, vă va învăţa dumnezeu şi pe voi să vă fie milă de sufletul mieu şi de
coconii miei, cum imi fu şi mie milă de voi şi de feciorii voştri in viaţa mea aceasta, dl
lăcuim cu toţi d-impreună. Că de veţi uita voi sufletul mieu sau coconii miei, eu vă aduc
aminte că vă veţi osindi, că după patruzeci sau cincizeci de ani şi pe voi pe toţi vă va
acoperi pămintu, ca şi pe mine acum. Şi să nu vă paie că acum mă despart de voi şi
nu ne vom mai vedea ci să ştiţi că iar vom să ne adunăm toţi, la a doua venire cea

infricoşată a domnului nostru Isus Hristos. lnsă atuncea nimeni nu va putea folosi unul
altuia, nici eu vouă, nici voi mie, ci, care cum li vor fi lucrurile, aşa-i va fi şi folosinţa».
(Ms. 109 f. 240r-2Hr).

Arătind că nu mai poate sta de vorbă cu ei, fiindcă i se apropie sflrşitul,
domnul spune că de aci înainte trebuie să se lngrijească de suflet, pentru
care tşi mustră sufletul pe 4 pagini (ed. Iorga, p. 304-307) împrumutate din
Umilinţa lui Simion Monahul. La sflrşit se căinează singur, ca de dincolo de
mormînt, ln termeni de umilinţă cu care ne lntilnim ln pisaniile mlnăstirii
Argeş şi tn unele pasaje din lnPăţături.
Este limpede aşadar că Rugăciunea la ieşirea sufletului, scrisă pe vremea
cind Petru se afla ln viaţă, este ghinda din care a crescut stejarul lnPăţăturilor.
Oraţiunea funebră - prima de acest fel din cultura romlnă - este o
altă operă de sine stătătoare 1, născută ln împrejurările pe care le arată titlul
romlnesc:
1 Există,

pe lingă Rugdciune, Cuvintul despre frica şi dragostea lui dumnezeu, şi Epistola
o a 4-a scriere a lui Neagoe, independentă de lnvăţături: este aşa
zisul Cu11înt de înv4ţ4turd cdtre doud slugi credincioase şi dragi carele se lepădard de lume
fi se deterd 11ieţii cdlufdreşti (ed. Iorga, p. 311-321), scriere socotită pare-se în unanimitate
ca apocrifă, fiindcă nimeni nu s-a gîndit să discute cu Russo în legătură cu autenticitatea ei.
(Iorga o privea ca autentică, deşi ipoteza Ioasaf = Iosif nu se verifică. Vezi Istoria
literaturii romine, Ed. II, voi I, p. 142-143). După părerea noastră, şi această compunere este a lui Neagoe. Atlt ideile cit şi stilul nu prezintă nici o deosebire faţă de restul
ln11d{ăturilor. Un pasaj pare a fi desprins direct din capitolul Despre soli şi rdzboaie: •Că
mintea este steagul trupului şi pin stă steagul la război, tot este războiul acela nebiruit
şi nepierdut; iar dacă cade steagul, războiul este biruit şi nu ştie unul pe altul cum
piere•. Istoricitatea cel puţin a unuia dintre personaje - a lui loasar - ne-o dovedeşte
scurta compunere tr~ută ln manuscrise ca Altă fn114ţdtură asemenea celeilalte, ln care citim:
•Prea iubitul meu Ioasafe, tu ai fost lumina ochilor mei şi luminarea cea prea luminată
a inimii mele. O in114ţătur4 oarecare scrisesem sd te înveţi de la mine. Ci domnul nostru Isus
Hristos să mi te primească şi să mi tf! înveţe, cu ugodnicii săi, Intru împărăţia cerului.
Deci aceast4 tn11dţ4turd, acum eu n-am cum o trimite unde-ţi va zăcea trupul 9. După care
continuă, adreslndu-se evident călugărilor de la mlnăstirea respectivă: «:;ii iar voi, sfinţi
părinţi, care vă veţi afla a lăcui ln acel loc, una pentru voia domnului nostru Isus Hristos,
alta pentru voia voastră, am grijă a milui acolea şi a întări, ca să nu zacă acel trup singur.

către oasele mamei sale,
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« clnd au lngropat a doua

oară oasele maicii sale tn mtnăstirea Argeş 11. Ceea
pluteşte tn vag nu este conţinutul acestei scrieri, profund contemporană
şi absolut exactă in informaţiile ce ni le oferă, ci explicaţiile lui Russo care,
chiar luind-o « de la Elada Antică şi de la Bizanţul medieval 1> 1 nu a putut
să ne spună de unde ştia călugărul că la moartea Neagăi, Neagoe n-a fost de
faţă 1 şi mai ales n-a putut să ne explice de ce imagintnd o ceremonie ca

ce

aceasta, falsificatorul l-a dat absent tocmai pe Neagoe:
• Drept aceia, o, maica mea, inima şi ochii tăi pin-la moartea ta nu s-au putut sătura de
mine şi de vederea mea. Şi atuncea nu mi să întimplă să fiu cu tine, ca să se sature ochii
tăi de mine, şi eu, fiul tău, să iau iertare şi blagoslovenie de la tine. Şi nu numai pentru
căci n-am avut eu dragoste den toată inima către tine n-am ajuns să fiu la moartea La
ca să se îndulcească inima ta de mine, dacă nici în vremea vieţii tale nu te-ai săturat de dragostea mea, ci încă şi la moartea ta iţi rămase inima aprinsă de dorul şi de mila mea, şi
ochii tăi nu se săturară de vederea mea.
Iar eu dacă nu mi se întîmplă să fiu atunci la moartea ta, mi se umplu sufletul de
întristăciune, căci rămaş sărac de tine, şi apoi cll.zui în mirare mare şi în nepricepere, şi
nu ştiui în ce chip voi putea face odihnă sufletului mieu. Deci unii îmi spuserll., zictnd
că te-au întrebat: după moartea ta ce vom face pentru sufletul tău, iar tu ai zis: •inima
mea niciodatll. nu s-a putut sătura de dragostea iubitului mieu fiu, a lui Neagoe, pentru
aceia şi eu acum dau şi pui nădejdea sufletului mieu, şi zic: cum m-am nevoit şi m-am
ostenit eu pentru dinsul, aşa doar sll. va osteni şi el pentru sufletul mieu •. (Ms. 109, f. 122
r-123 r; Iorga, p. 161-162).
După
să

o

ce a terminat de zidit

mtnăstirea Argeş,

pe care nu mai spera

vadă sflrşită,

Şi

oare ce va trebui la acel loc, măcar odăjdii, măcar bucate, măcar fieştece, eu am a mă
osteni ca să aibă acel loc de toate din destul•· Aşadar loasaf a murit înainte ca să-i parvinll.
invll.ţătura, probabil într-o minăstire îndepărtată, poate chiar la Athos. Nu vedem ce rost ar
fi avut această scrisoare către egumenii mînăstirii, in care recunoaştem pe neobositul ctitor, şi
nici de ce s-ar vorbi de moartea lui Ioasaf pe un ton attt de firesc, dacii ar fi vorba de o plăs
muire tirzie. De altfel aceşti «Varlaam şi loasah nu sînt singurele slugi ale lui Neagoe care
s-au călugărit. La sfirşitul anului 1513 se călugărise marele logofăt Ivan Vintilescu
(ultimul act în care apare este din 24 octombrie 1513) care a murit curlnd după aceea la
4 februarie 1514 şi a fost înmormîntat la Snagov. Pe lespedea funerară scrie: nptcT.aH
Coii (pa&)i.. (s>K)lll MOHJX" lwaH~k IUH~kl A(o)N.19k u. ;1,Hkl 6A4ro~i.CTHUro H XPHCTOAIOGHU~O 1111 UC•P•G
uuo.i.• a A'k r :-na-"'""·*R.,\. (A răposat robul lui dumnezeu mon:ihul Ioan marele logofăt ln zilele
blagocestivului şi de Hristos iubitorul Io Basarab Voevod în anul 7022 (1514) luna
februarie 4). IORGA, Studii şi documente, voi. XV1 1905, p. 160-161. Inscripţia, spre
deosebire de alte inscripţii funerare de la Snagov, nu ne lasă să întrevedem o călugărire
silită la care se referă Cronologia Tabelară a stolnicului Cantacuzino: • 7022. Piatra după
mormîntul lui Ioan Blagodescul după apa Dunării, vei logofăt, ce l-au trimis Basarab
Voevod de l-au călugărit şi şi-au dat sfirşitul • Cf. N. IORGA, Operele lui Constantin
Cantacuzino, Bucureşti, 1916.
Al doilea călugărit este marele ban Barbu Craiovescu, care devine in 1520 călugărul
Pahomie. Scena călugăririi lui la Bistriţa a fost reprezentată pe o broderie contemporană.
Admiţînd că şi această învăţătură este autentică şi adăugindu-i Pisaniile de la Argeş,
am putea vorbi de aci înainte cu dreptate nu numai de ln"ăţăturile către Teodosie, ci de
•Operele• lui Neagoe Basarab.
1 Argumentul «referinţelor autobiografice•, sugerat nouă de tov. A. Balotă, poate
fi dezvoltat şi cu alte exemple, dintre care cităm recomandarea de a nu fugi din ţară în caz
de înfrîngere şi a pribegi, «căci am încercat pribegia şi eu cu trupul meu, de aceea vă
mărturisesc fraţilor mei, pentru că este hrană cu anevoie şi de toţi oamenii eşti batjocorit
şi pînă şi de cei mici şi răi, ctţi sînt • (vers. slavonă, p. 290), sfat care este firesc în gura
unui domn ce a Cost obligat de două ori să fugă din ţară şi care amintea într-o scrisoare
că a colindat toată Ţara Ungurească, dar nu în gura unui călugăr care, oriunde se ducea,
era cinstit pentru haina sa, şi nu avea dreptul să se plingă de calitatea hranei, oricare ar
fi fost ea !
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•eu imi aduş aminte de cuvintele tale ce mi-ai poruncit la moartea ta ziclnd că eu
va trebui după moarte să rac sufletului tău, iar eu nu ştiui ce lucru va fi mai mare şi mai
bun, ci voi şi aduş oasele tale să se îngroape in sfinta casă a ceia ce au născut pre dumnezeu.
Iar la aducerea oaselor tale eu pentru păcatele mele iar nu putui veni la tine, ca să mă
satur de dorul tău, ci am trimis in locul mieu pre iubitul mieu diu> (ms. 3488) pre Teodosie şi pre dragile mele cocoane, pre Stana şi pre Ruxanda care sint iarăşi rădăcina ta,
şi fii şi ţie cum îţi sint şi eu, ca lncai să se sa ture ei de dorul oaselor tale. Dar de vreme ce eu
n-am fost harnic nici lntîi nici acum să ~·iu la tine să mă satur de vederea ta şi încă am
mai trimis, o maica mea, şi pre fiul mieu Petru, şi pre Ioan şi pre Anghelina, că şi aceia
au fost din odraslele tale cum sint şi eu. Ci domnul dumnezeu n-au băgat în seamă fărde
legile şi păcatele mele, căci sint păcătos şi nedrept, ci i-au luat căiră cămara cea cerească•
(Ms. 109, r. 124 V - 125 r; Iorga 163-164).

ce-ţi

Că pe mama lui Neagoe o chema într-adevăr Neaga 1 , noi o ştim azi din
documente 2 , dar nu avea de unde să o ştie călugărul falsificator, fiindcă piatra
de mormint a Neagăi n-a existat niciodată, oasele ei fiind aşezate alături
de ale lui Petru, cum se arată limpede in oraţie. Nici in pomelnicele cunoscute
de la Argeş 3 nu apare Neaga. In plus, «călugărul i>, oriclt ar fi vrut să afle
de pe pietrele de mormint ordinea in care au decedat copii lui Neagoe, n-ar
fi reuşit, fiindcă ele nu au anul morţii, ci numai luna şi ziua: Anghelina 3 august, Ioan - 27 noiembrie, Petru - iunie 15.
De altfel, că n-a fost niciodată să se «documenteze » la Argeş, ne-o dovedeşte faptul că, după cum afirmă partizanii neautenticităţii, el nu ştia clnd
a murit Despina, deşi piatra ei de mormînt stătea alături de a lui Neagoe 6
şi avea următoarea inscripţie (în slavoneşte): « Răposat-au roaba lui dumnezeu
doamna monahia Platonida. Şi s-a sfirşit în Sibiu în anul 7062 (1554), luna
ianuarie 30. Şi după doi ani a adus-o prea Sf. mitropolit Kir Anania ». Că
sub lespedea monahiei Platonida (numele de călugărie al Despinei) zace
doamna lui Neagoe, trebuie să o fi ştiut prea bine monahii de la Argeş la
dteva decenii de la aducerea osemintelor ei, mai ales că tămîiau zilnic mormintele ctitorilor şi citeau la liturghie pomelnicul familiei Brancovici, dat chiar
de Despina şi unde ea figurează tot « G(os)p(o)dja monahia Platonida », după
.(( Io Teodosie» 15 •

Că Despina nu apare în 1nC1ăţături este o problemă care se pune, dar
ridicarea ei nu vine în avantajul tezei neautenticităţii. Lăsînd la o parte
1 • De altfel nu este sigur că doamna Neaga ar fi fost într-adevăr numele mamei
lui Neagoe, avem pentru aceasta singura mărturie indoelnică a ]nvăţăturilor o (P. P.
PANAITESCU, op. cit., p. 34); •Doamna Neaga ar urma să fi fost soţia lui Plrvu
Craioveanu, tatăl lui Neagoe Basarab. Numele ei nu apare lnsă in acte ci numai in aceste
lnvăţături o (Cronicile slavo-romine, p. 276 nota 1).
1 ]n hrisovul de danie dat de fraţii Craioveşti la Athos (CC. Documente privind Istoria
Rominiei, sec. XVI, voi. I, p. 2) apar cele 4 soţii Neguţa (Neagoslava, viitoarea monahie
Salomia, pomenită adesea ln actele contemporane ca „Juplniţa Banului"), Neaga, Hrusana
şi Velica. Şi pentru Hrusana şi Velica sint documente contemporane din care reese că
erau soţiile lui Radu şi respectiv Danciu Craiovescu. Deci soţiile sint arătate ln ordinea
fraţilor: Barbu, Plrvu, Danciu şi Radu. Pentru acestea I. C. FILITTI, Banatul Olteniei
şi Craioveştii, Craiova, 1933, p. 25.
a I. C. FILITTI, Despina princesse de Valachie fille presumee de Jean Brancovitch,
ln •Revista Istorică Romină •, I (1931), p. 249-250 (şi extras).
' Aşa a apucat să o vadă Odobescu înainte ca restaurarea lui Lecomte de
Nouy să o arunce afară din minăstire: CC. AL. ODOBESCU, Episcopia de Argeş, ln
e Convorbiri Literare&, XLIX, 1905, p. 116-117. Cel care a identificat ln Platonida pe
Despina a fost N. Iorga şi identificarea a fost confirmată de AL. LAPEDATU, Mormintul
Doamnei Despina în e Revista Istorică o, VII, 1921, p. 25.
• FILITTI, Despina Princesse de Valachie, p. 249.
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faptul că ea n-a putut lua parte la ceremonia reînhumării, fiind obligată să
stea Jtngă soţul ei, şi el absent 1 , ne putem întreba, cu şi mai multe temeiuri:
cum se face că un plăsmuitor ale cărui singure izvoare de informaţie au fost
Viaţa lui Nifon (unde Despina este pomenită cu mare cinste) şi cunoscuta
frescă de la Argeş (unde Despina apare ca o împărăteasă alături de soţul ei),
şi care putea afla încă alte amănunte din legendele ţesute de călugări in jurul
acestei doamne, a cărei amintire s-a păstrat multă vreme, nu s-a gindit să
acorde acestui « personaj » un loc corespunzător şi in romanul său despre
epoca lui Neagoe Basarab?

§ 9. Lectura textului Învăţăturii.or este concludentă şi tn privinţa celui
de al Vii-lea argument al lui Russo, argumentul peceţii. Interpretarea propusă
de partizanii neautenticităţii face abstracţie atit de logica interioară a scrierii,
cit şi de conţinutul capitolului intitulat Vorba lui Jo Neagoe Voevod către
fie-său Teodosie Voevod şi către alţi domni carii vor fi în urma lui biruitorii
fării aceştiia. Pentru pecetluirea cărţii aceştiia, că aceste cuvinte sînt în loc de
peceţi cărţii aceştiia (Ms. 109; inversiunea greacă: lndemnare şi învăţătură ...
ca pecete a celorlalte cuvinte ale lui).
Ultimile două capitole din Invăţături, urmind celor 6 capitole de substanţiale sfaturi politice (Iorga p. 181-256) au un pronunţat caracter de
testament. Deosebirea intre ele constă in faptul că primul, intitulat lnvăţătură
a lui Io Neagoe Voevod care au învăţat pe fie-său Teodosie Voevod şi către alţi
domni. Ca să nu fie pismătăreţi şi nici să facă rău pentru rău (p. 256-267),
este o convorbire intimă şi părintească a tatălui cu fiul său minor, pe clnd
ultimul este un testament solemn, adresat tuturor celor pentru care «s-a
nevoit de a scris • I nvăţăturile.
Dacă mai există vreo îndoială asupra faptului că cel care a redactat
această scriere a avut ln vedere pe nevirstnicul Teodosie, ea se spulberă
cind citim aceste cuvinte, imposibile ln gura unui plăsmuitor tlrziu, care
n-ar fi găsit, in retorica lui călugărească gen Macarie sau Azarie, un ton atlt.
de simplu şi de firesc:
•Vino la mine fătul mieu Teodosie, vino şi te apropie către învăţătura şi sfatul cel bun ...
Că eu fiul mieu voi să te sfătuiesc foarte bine ... Că iată că-ţi aduc aminte fătul mieu,
de-ţi va da dumnezeu şi te va dărui să stăpineÎtiJi să domneşti tu ţara aceasta în urma
mea, să te nevoieşti şi să te sileşti să !ii tuturor b ln şi bun. Că eu am auzit de nişte oamenii
foarte înţelepţi lăudind mai mult bunătatea şi îndulcirea declt răutatea şi amărăciunea.
Pentru aceia-ţi zic şi eu ţie: de te va dosădi cineva din slugile tale şi nu va umplea voia ta
ln copilăria ta, plnă voi fi eu viu, sau şi pre urma mea, ci, de va caute dumnezeu cu milă
asupra ta, şi te va pune să fii domn, şi vei ajunge în toată mintea şi vlrsta, iar tu să nu-ţi·
aduci aminte de necazurile ce te va fi necăjit cineva ln tinereţele tale. Măcar că te-ar fi necăjit
cineva din tinereţele tale şi din slugile tale, sau alţi străini cineva, să nu te nevoieşti să faci:
rău pentru rău - că toţi oamenii fug de rău, iar de bine se apropie toţi.
Drept aceia, fătul mieu, aşa te învăţ: ln loc de rău, tu să te sileşti să faci tuturor
bine ... Pentru că, de vei rămlnea sărac de mine, pentru păcatele mele, măcar cit de mititel,
să nu te întristezi căci ai rămas de mic sărac de mine. Că să ştii, fătul mieu, că aşa iaste
rîndul şi obiceiul lumii aceştiia. Şi toată veselia şi bucuria ei nu poate să fie lntr-alt chip,
ină nu se umple de jale; aşijderea şi jalea se umple cu veselie şi cu bucurie. (Ms. 109,
. 204 r-205 r).
De-aceia zic, fătul mieu nici foarte să te veseleşti de slava lumii aceşteia, nici iar
foarte să te întristezi ... măcar de vei şi rămlnea de mine sărac. Că n-ai rămas numai tu

f

1

I. C.

CHIŢIMIA,

art. cit„ p. 340.
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sărac şi

în tristăciuni, ci mulţi feciori de împăraţi şi de domni au rămas săraci, precum iaste
obiceiul şi tocmeala lumii aceştiia, şi multe necazuri au păţit şi au pătimil Intru împărăţiile
şi domniile lor de la oamenii cei răi şi nemulţămitori. Iar alţii nici de domnie n-au ajuns,
ln urma pă~inţil~r lor_. dacă au r~mas _să~C:i de dinşii, r! ln_că au. ro~t go~iţi_ şi pr!begi în ţeri
depărtate ş1 străine ş1 ln oameni neştmţ1 ş1 necunoscuţi ş1 deci mmem dm ţerile lor nu-şi
mai aducea aminte de dînşii, nici ii mai socotia *· (Ms. 109 f. 205 r, Iorga, p. 256-258).

Că aceste sfaturi se adresau cu adevărat unei persoane istorice şi nu
unei ficţiuni literare, o dovedeşte lntregul capitol, inspirat fără lndoială de
gtndul la sflrşitul nu prea depărtat al unui domn bolnav 1, care nu mai spera
să-şi vadă fiul mare şi care ştia în ce furtuni de patimi îl lasă. De aceea îl şi
previne şi-l mîngîie ln caz că va fi <c domn gonit şi pribeag şi necăutat » (Iorga,
p. 259), cum avea să se şi întlmple cu nefericitul Teodosie, alungat din scaun
şi mort la Constantinopol puţină vreme după tatăl său.
ln Cuvlntul următor despre pecete avem de-a face cu dispoziţiile testamentare ale lui Neagoe, cu care se lncheie de fapt ln"ăţăturile. Domnul se
adresează fiului său şi celorlalţi domni la care s-a gtndit scriind ln"ăţăturile:

• Iar acum, fătul mieu, eu aşa le învăţ să faci ln urma mea, sau şi pre altul, pre care va alege
dumnezeu, din neam bun, şi-l va pune păstor spre dumnezeiasca lui turmă. Pre acela-I
rog, ca pe un frate al mieu ... să-i fie milă de sufletul mieu ln urma mea. Că acum eu am
părăsit toată avuţia mea şi slava lumii acesteia, şi domnia mea se risipi ca rumul, cind
ii bate vin tul cel răpede, şi acum se nădăjduieşte sufletul mieu numai pre mila lui dumnezeu
şi pre tine, alesul lui dumnezeu şi al mieu iubit frate, ca să te lnveţe Hristos-dumnezeu
să fii milostiv sufletului mieu şi să-mi Cii într-ajul1•r cu milostenia într-această vreme de
nevoie a sufletului mieu • (Ms. 109, r. 213 v - 2H r).

Cum momentul este solemn, domnul ţine să mai repete pe scurt, pentru
ultima dată, principalele idei ale cărţii. lnchipuindu-se vorbind de • dincolo »
el începe prin a aminti din nou că lumea este deşertăciune şi că nu se cade
să ne lăsăm pradă ei şi cere ca atunci ctnd greşesc, oamenii să-şi ispăşească
nelntlrziat greşala prin pocăinţă. Stnt poate urmele vechii lui mustrări de
cuget pentru uciderea lui Vlăduţ. Ctnd spune « ci se cuvine fraţii mei ca după
păcat să ne grăbim repede cu pocăinţă către domnul nostru cel bun » (versiunea slavă, p. 302), ne aducem aminte de cronica în care se spune: «După
aceea (uciderea lui Vlăduţ - n.n.) Basarab Vodă tare s-a căit de moartea
lui Vlăduţ Vodă; ci au chemat patriarhii, vlădicii, episcopii, egumenii, preoţii,
călugării, diaconii şi s-au strtns toţi ln cetatea Tirgoviştii de au făcut sflnt
mir cu multe rugăciuni şi slujbe dumnezeieşti la sfînta mitropolie care iastefăcută de din sul & 1 .
ln continuare, li sfătuieşte din nou pe domni • să fiţi blinzi peste turma
lui Hristos şi cu frică şi multă smerenie să o paşteţi » (ibidem, p. 306). lntr-o
vreme cînd boierimea ţării era împărţită în două - o parte, care este cu domnul
şi alta care i se opune făţiş, din emigraţie, sau pe dedesubt, e cu totul firesc
sfatul ca domnul să deosebească Intre sfaturile ce le primeşte de la supuşi,
1 Neagoe ţinea pe lingă el un medic personal Ieronim Mateevici din Raguza
pe care îl folosea şi ln misiuni diplomatice. Cf. IORGA, Două documente din arhivele
raguzane relative la un sol trimis la Veneţia de Basarab al 111-lea (Neagoe), în 1 Arhiva•,
lan„ X, 1898, nr. 66-69. Faptul că pribegii aşteptau ln Moldova •poftita de ei moarte
a lui Neagoe Vodă•, înseamnă că era iminentă. S-ar putea ca tot boala să-l ri ţintuit la pat
şi să-l fi împiedicat a lua parte la reînhumarea oaselor maicii sale. De aceea la ea ar putea
face aluzie expresia • eu pentru păcatele mele iar nu putui veni •·
2 Istoria Ţării Romîneşti 1290-1690, Ed. C. Grecescu şi D. Simonescu, Bucureşti,

1960, p. 205.
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asemănîndu-se cu albina care nu se aşază pe toate florile, ci numai pe cele
dulci (ibidem, p. 306-307).
Este condamnat din nou tipul domnului trufaş şi stngeros şi se formulează
precis ideea limitării atotputerniciei domneşti prin atotputernicia divină:

•De aceea şi domnul care va cunoaşte că unul este stăpinul care a făcut cerul şi pămlntul,
astfel şi domnul care s-a smerit lnaintea lui dumnezeu, el va Ci înălţat. Şi iarăşi acel domn
care nu se smereşte înaintea lui dumnezeu, dumnezeu îl smereşte ca şi pe Adam • (ibidem,
p. 307).
• ... Astrei Adam a Cost smerit din puterea sa iar Iov prin smerenia sa a Cost înălţat
din gunoi. La fel şi domnul care ln acest veac nu se smereşte înaintea lui dumnezeu• {p. 308).

Din nou ideea

fundamentală

a

judecăţii

drepte:

•Şi să împartă judecată dreaptă şi fără părtenire pentru că dacă este împărat, dacă
este domn, dacă este stăpîn, dacă este bogat, dacă este sărac, dacă este de nimic, toţi
vom merge pe acelaşi drum şi toţi vom sta ln faţa judecăţii lui Hristos. Atunci nu se va
cunoaşte nici împărat, nici domn, nici stăpîn, nici bogat, nici sărac, ci toţi vom sta de faţă
cu faptele noastre, sau cu cele rele sau cu cele bune• (ibidem, p. 308).

Cu acestea spuse, Neagoe

îşi anunţă sftrşitul

scrierii:

• Iată fraţilor că eu cit mă putui pricepe despre o parte eu m-am silit pentru voi şi v-am
scris. Iar de voi Ci greşit ceva lntr-această scrisoare a mea, voi, fraţii mei, să mă iertaţi ...
Căci că scrisoarea aceasta o am săvirşit. Ci acum trebuie să se lege de dlnsa şi pecetea pentru că cartea care iaste pecetluită, aceea se crede. Iar eu încă am socotit că de la Adam
pină acum au fost mulţi împăraţi şi mulţi domni, şi multe feluri de cărţi s-au făcut şi s-au
scris, şi le-au pecetluit cu peceţi, iar apoi toate au trecut ca roua cea de dimineaţă 1 , şi
acum nu cunoaştem nimic despre împăraţii şi domnii aceia puternici şi cu peceţile lor, ci
numai faptele bune, dacă a făcut bine aşa acelea pină la sfirşit nu vor pieri. De aceea am
socotit şi eu că după puţin voi trece şi eu din lumea aceasta şi pecetea mea se va strica.
Şi de aceea nu am allrnat pecetea. Şi dacă ii va Ci cuiva cu supărare sau cu neîncredere
pentru că nu am atlrnat pecetea la această scriere, voi ascultaţi ca să vă arăt care este pecetea
cea adevărată celor drepţi cu fericire şi veselie, iar nouă păcătoşilor cu plingere şi jale multă
şi cu supărare •·

De aici tnainte, pe încă zece pagini, este expusă cu texte din Simion
Monahul eshatologia creştină, nu pentru a crea o diversiune şi a face pe cititori să uite că nu are pecete, ci pentru că la fel procedase şi în celelalte capitole: după sfaturile politice urmau învăţăturile religioase înrudite ca temă.
Cum aici e vorba de un capitol final al scrierii, de dispoziţiile testamentare,
ideologia religioasă expusă priveşte şi ea «lucrurile din urmă»-« viaţa de dincolo•
şi «judecata de apoi » - capitole cu care se încheie şi tratatele moderne de
dogmatică.

Că Neagoe s-a gîndit, pe de o parte, că această scriere odată încheiată
ar trebui să poarte o pecete, care să adeverească faptul că el este autorul,
şi pe de altă parte că cineva, mai tlrziu, ar putea pretinde această dovadă
de autenticitate, e foarte firesc: nu numai pe hrisoave, ci pe tot ce se cerea autentificat, pe corespondenţa diplomatică şi chiar pe scrisorile particulare se aplică
pecetea 2 • O scriere în care «Io Neagoe Voevod » vorbea la persoana tnttia,
1 Pină
1

aici din ms. 109, C. 224 r. Urmează din versiunea slavonă, p. 308.
ION BOGDAN, Documente privitoare la relaţiile Ţdrii Romineşti cu Braşovul şi
cu Tara Ungurească în sec. XV şi XVI, voi. I, Bucureşti, 1905. Introducere (p. XLIX urm.)
şi EMIL VlRTOSU, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Romineşti, în Documente pri11ind
Istoria Romtniei, Introducere, voi. II, Bucureşti, 1956, p. 350. Uneori pecetea domnească
se punea şi spre a sigila marfa negustorilor romlni ln depozitele din Braşov, fiindcă Basarab Ţepeluş se pllnge braşovenilor că • mi s-a jeluit omul domniei mele Petriţi de la
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ca şi în hrisoave 1 , trebuia să se incheie in mod normal prin acelaşi act cu
care se încheia şi redactarea hrisoavelor, pecetluirea. Utilizind acest argument,
partizanii neautenticităţii voiau să demonstreze ignoranţa 6 călugărului •
tn treburile de cancelarie. El dovedeşte tocmai contrariul.
§ 10. Argumentul 8 priveşte interpolările, prelucrările şi amplificările la
care au fost supuse ln11ăţăturile în cursul timpului şi pe care nu le vom putea
urmări cu precizie decît într-o ediţie critică a celor 3 versiuni. Trebuie reţinut
răspunsul pe care îl dă I. C. Chiţimia şi care constituie de fapt un nou argument
pentru autenticitate: toate aceste prelucrări şi amplificări s-au manifestat
printr-o sporire a părţilor religios-morale în dauna celor social-politice sau
militare. Iată dar că, atunci cind ln11ăţăturile au intrat cu adevărat in circulaţia literaturii minăstireşti, călugării nu s-au grăbit să adauge noi amănunte
de tactică militară sau de artă a guvernării absolute, ci au potrivit scrierea
pe gustul lor, adăugind din cele ce s-au priceput. La fel s-a lntimplat şi cu
letopiseţul de curte al lui Ştefan cel Mare, care in variantele de la minăstirea
Putna este sporit cu numele egumenilor şi cu evenimentele interne ale mînăs
tirii, în vreme ce campania lui Ioan Albert şi lupta de la Codrul Cosminului,
care ocupa cîteva pagini în Letopiseţul de cînd s-a tnceput Ţara Moldo11ei, se
reduce la citeva rînduri 2 •
Ultimul argument a fost transformat într-un argument pentru autenticitate de Petre Ş. Năsturel 3 • lntr-adevăr, dacă ln11ăţăturile presupun un
erudit în literatura bisericească, un mare om de cultură, nu este cazul să
căutăm pe acest om în primele decenii ale sec. al XVII-iea, adică in plină
epocă a decadenţei culturii slavone la noi, cînd Matei al Mirelor, într-un
memoriu care avea şi el un destinatar precis, constată totala ignoranţă a clerului
de toate gradele', ci trebuie să-l căutăm în marea epocă de cultură a lui
Tlrgovişte că a avut acolo ln oraş marfă pusă la un om ca să stea; şi s-a dus Dumitru
a lui Bour şi a spart cămara şi pecetea mea (H ni~n Moio) şi a luat marfa şi a zălogit-o
la un alt om t. Cf. I. BOGDAN, op. cit., p. 171-172.
1 Că urcindu-se pe tron Neagoe nu şi-a schimbat numele în Basarab, ci l-a folosit pe acesta
numai ln actele de cancelarie, ne-o dovedesc numeroase alte locuri, unde fie domnul însuşi,

fie contemporanii săi, folosesc• Io Neagoe Voevod •,ca şi în ln1Jăţături. Astfel,• Io Neagoe•
apare pe chivotul cu moaştele lui Nifon de la Athos (vezi ST. NICOLAESCU, Un
preţios chi1Jot de la Neagoe Basarab Voe1Jod in mlnăstirea Dionisiu din Sf. Munte Athos,
Bucureşti, 1933), lucrat sub supravegherea lui; pe un disc dăruit rnlnăstirii Bistriţa şi păstrat
la Muzeul de artă al R.P.R., secţia feudală; pe inscripliile de la Argeş compuse de el, pe
felonul dăruit de doamna Despma la Kruşedol şi Be grad, pe piatra de mormlnt a lui
Vladislav II aşezată de Craioveşti în zilele lui c Io Neagoe Voevod •, pe un tetraevanghel
de la Suceviţa, pe celebrul evanghelier al lui Mareea etc. Ori de cite ori Neagoe a făcut
o faptă memorabilă, el şi-a scris numele său, nevrlnd să fie confundat cu vreunul din Basarabii ce i-au precedat.
1 Vezi Cronicile sla1Jo-romlne din sec. XV XVI, Ed. P. P. Panaitescu. De fapt,
Russo se întemeia pe ms. 3488 al Bibliotecii Acad. R.P.R., unde se face o încercare
originală de c ediţie critică•: proprietarul m;rnuscrisului, folosind versiunea prescurtată
dintr-un ms., care, faţă de ms. 1062 B.A. R.P.R. avea în plus ln1Jăţătura despre soli şi
războaie, a notat pe textul ms. toate diferenţele dintre această versiune prescurtată şi cea
integrală, prererlnd-o de cele mai multe ori pe prima. Există şi manuscrisul care a rezultat
din recomandările făcute de el: 2714 B.A. R.P.R. Tot Russo a semnalat prima oară existenţa
variantei prescurtate a versiunii rornlneşti ln Studii bizantino-romîne, Bucureşti, 1907,
p. 40, nota 2.
a P. Ş. NĂSTUREL, /n1Jă.ţdturile lui Neagoe Basarab ln lumina pisaniilor de pe
biserica mănăstirii de la Argeş tn „Mitropolia Olteniei". XII, 1960, p. 12-23.
' D. RUSSO, Studii istorice greco-romine, torn. I, p. 165.
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Neagoe Basarab. lnvăţăturile sint o replică literară la măreaţa clădire a mlnăs
tirii Argeşului şi la înflorirea artei miniaturistice şi a argintăriei muntene,
care se manifestă în aceeaşi epocă. Ele au un corespondent, de data aceasta
chiar literar-ideologic, in ~ Pisaniile » mînăstirii Argeş, cu siguranţă contemporane, şi concepute - după părerea întemeiată a lui P. Năsturel - de acelaşi
creier ce a elaborat lnvăţăturile.
De altfel, ne permitem să remarcăm, ca o completare a spuselor salt,
că şi ideologia acestor pisanii consună cu a lnvăţăturilor, fiindcă şi acolo
domnul este numit <c unsul lui Dumnezeu », iar tonul testamentar este cel
din <c vorba » către Teodosie şi către urmaşii săi. Analiza amănunţită a celor
două pisanii şi a lnvăţăturilor vădeşte de altfel atitea înrudiri ln idei şi ton,
incit putem presupune cu destul temei că şi unele şi altele au avut acelaşi
autor: pe Neagoe Basarab.
ln concluzie, argumentele invocate de Russo în favoarea tezei sale se dovedesc fie neîntemeiate, fie mai valoroase ca dovezi în susţinerea tezei contrare.
III.
Obiecţiile formulate de P. P. Panaitescu in studiul lnvăţăturile lui Neagoe
Basarab. Problema autenticităţii, slot mult mai serioase şi vin din partea
unui profund cunoscător al dezvoltării istorice şi culturale a poporului romîn.
Tocmai această competenţă intr-un domeniu unde Russo nu se putea avînta
fără riscuri, la care se adaugă caracterul sistematic al argumentării, a contribuit la succesul lucrării. Pînă cînd Petre Ş. Năsturel a redeschis într-un mod
ingenios discuţia în jurul autenticităţii prin comunicarea ţinută la Asociaţia
Slaviştilor din R.P.R., la 22 decembrie 1959, se părea că ultimul cuvint în
această problemă fusese rostit. Valorosul răspuns al lui I. C. Chiţimia, deşi
scrie curlnd după apariţia lucrării profesorului Panaitescu (1947), a rămas
necunoscut pină la publicarea lui in volumul de faţă.
Cu toate că argumentarea profesorului Panaitescu, variată şi coherentă,
este cu mult superioară afirmaţiilor disparate ale lui D. Russo, faptul că distinsul
istoric şi-a luat sarcina de a apăra o teză născută mai mult de spiritul
hipercritic al dascălului său 1 şi de dorinţa acestuia de a sta la antipodul
tezei susţinute de N. Iorga, decit din examenul senin al realităţilor, a subminat
sistematic soliditatea demonstraţiei.
ln cele ce urmează vom examina amănunţit, capitol cu capitol, studiul
lnvăţăturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii, căutind să arătăm
de ce nici argumentele de ordin istoric nu pot zdruncina convingerea pe care
o naşte lectura lnvăţăturilor, că ele nu sint o plăsmuire tlrzie, ci o operă care
exprimă direct personalitatea, ideile şi preocupările lui Neagoe Basarab.
Cum de data aceasta avem de a face cu o argumentare comasată într-un
studiu uşor consultabil, ne vom referi la el fără a mai reda pe larg fiecare
argument şi vom uza de citate num~i atunci cind va fi absolut necesar. De
asemenea, nu vom mai discuta afirmaţiile la care socotim că cele spuse mai
înainte pot constitui un răspuns suficient.

<c

§ 1 O primă afirmaţie care se cere emendată ne intlmpină in Introducere=
O asemenea scriere, care învie literatura bizantină ascetică a primelor veacuri

1 In 1944 exprima speranţa că• voi putea împlini opera neterminată a răposatului
meu profesor•. CC. Autenticitatea lnvdţdturilor, p. 738.
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ale creştinismului răsăritean, cu toată bogăţia de imagini, o lucrare erudită,
dar compusă după un anume plan nou, cu unele elemente noi, de către un
autor în acelaşi timp învăţat şi talentat nu face parte din nici un curent
literar la noi» (n. 6). De fapt, 1nvăţăturile se încadrează, cum am arătat, în
marele curent cultural-religios general răsăritean al isihasmului pe care, sub
aspectul efectelor sale literare şi artistice în sudul Dunării şi in Rusia, l-a
analizat magistral, în mai multe lucrări, cunoscutul istoric sovieticD.S.Lihaciov.
Timpul de maximă înflorire a isihasmului la noi tl constituie secolul
XV şi, ca o prelungire, o parte din secolul XVI care rămine să fie delimitată
prin cercetări speciale. Este greu de presupus că o operă pătrunsă aUt de
adînc de ideologia şi tendinţele literare ale acestui curent ar fi apărut in
sec. XVII, în plină decadenţă a vieţii religioase şi într-o epocă frămintată de
acţiunile Reformei şi preocupată de stăvilirea influenţei acesteia.
Capitol ul I, Neagoe Basarab, cultura şi caracterul său, ridică o problemă de cea mai mare importanţă: pregătirea intelectuală a lui Neagoe.
A putut scrie el lnvăţăturile? In acest caz trebuia să fi fost un bun cunoscător
al limbii slavone şi să fi avut o bogată lectură în domeniul literaturii bisericeşti - condiţii greu de îndeplinit, după P. P. Panaitescu, de către un şef
de stat care, mai înainte de a fi domnul Ţării Romîneşti, a fost cunoscut
ca bun militar, şi nu ca om de cultură. ln dregătoriile pe care le-a ocupat
ca boier: vătaf de vînători şi comis, Neagoe nu venea în contact cu cărţile.
Dacă ar fi fost logofăt, am putea presupune că ştia cel puţin slavoneşte, pentru
a supraveghea întocmirea actelor de cancelarie.
Recunoaştem că de această problemă depinde nouăzeci Ia sută răspunsul
la întrebarea dacă Neagoe singur a scris lnvăţăturile, sau dacă a fost obligat
să folosească serviciile unui călugăr căruia fie i-a dictat, fie i-a împărtăşit
gindurile şi intenţiile sale. Cit priveşte autenticitatea înţeleasă ca redactare
a lnvăţăturilor în epoca lui Neagoe şi nu in sec. XVII, ea nu depinde de
acest argument, ci de faptul că reflectă lntr-insele timpul lui Neagoe, şi
nu altă perioadă.
După părerea noastră este greu de afirmat apriori că Neagoe a fost analfabet. Ori, a fi un om cult sau cit de cit instruit, însemna pe timpul acela a fi
ştiutor de carte slavonească şi eventual grecească, şi a citi literatura vremii literatură în primul rlnd religioasă. A contesta principial unui domn romln
dreptul de a fi un cărturar pentru că a fost in acelaşi timp un şef de stat,
atunci cind Bizanţul, Bulgaria, Rusia Kieviană şi cea Moscovită au cunoscut
strălucite figuri de mari conducători politici care au fost totodată şi cărturari
distinşi, unii chiar mari cărturari, ni se pare a pleca de la o teză preconcepută,
necesară argumentării unei alte teze de aceeaşi factură.
Neagoe a fost membrul familiei Craioveştilor - cea mai mare familie
boierească a Ţării Romineşti, tutoarea domnilor, ctitora celui mai important
centru de cultură slavonă al epocii: Bistriţa. lnsuşi P. P. Panaitescu a susţinut
cu succes teza că la noi cultura slavonă a fost mult mai răspindită decit
se crede, că mulţi boieri cunoşteau limba slavonă şi citeau cărţi scrise în această
limbă 1 • De ce tocmai Neagoe ar face excepţie?
Neagoe a dovedit in tot cursul vieţii sale pasiune pentru cultură, gust
artistic. Dorinţa de a fi privit ca un domn înţelept, de a învăţa pe alţii, este
1 P. P. PA!\AITESCC, capitolul• Cultura feudală* ln volumul colectiv Viaţa feudald
ln Ţara Romîneascdşi Moldova. (Sec. X/V-XVII), Bucureşti, 1957. De asemenea introducerea la Manuscrisele slave di1t Biblioteca Acad. R.P.R„ Bucureşti, t 959.
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vădită ln Jnr;ăţături. Răgaz pentru lectură a avut, intruclt acest militar nu
a participat totuşi declt la citeva campanii ln perioada imediat anterioară
domniei şi în timpul domniei. Epoca manifestărilor sale militare trebuie
aşezată înainte; dar şi atunci, cine putea împiedica pe un om însetat de cultură
să folosească răgazurile pentru a citi?
Că Neagoe trebuie să fi ştiut sau greceşte sau măcar sîrbeşte de la soţia
şi rudele sale sirbeşti, o dovedeşte faptul că putea conversa tainic cu patriarhul
Nifon, despre care e greu de presupus că ştia romîneşte.
La cultura de caracter literar, pe care nu există motive serioase să i-o
contestăm apriori, s-a adăugat o mare experienţă de viaţă: a fost contemporanul lui Ştefan cel Mare, a fost postelnicul unui domn diplomat, luxos, iubitor
de fast şi ctitorii măreţe ca Radu cel Mare 1 , a intrigat alături de neamurile
sale răsturnînd doi domni, a întreţinut o vastă activitate diplomatică 2, a
primit desigur vizita a numeroşi cărturari din lumea greacă şi slavă. Toate
acestea sînt ocazii minunate de instruire pentru un om cu calităţi excepţio
nale şi cu o aplecare dovedită spre cultură 8 • E mai greu de presupus că
în această epocă de maxim avînt al culturii în Ţara Romînească în fruntea
ţării stătea un militar ignorant şi violent, decit să admitem că Neagoe, aşa
cum îl cunoaştem din istorie şi din Jnr;ăţături, a fost un om în care preocupă
rile politice s-au îmbinat armonios cu pasiunea pentru frumos şi pentru cultură.
Problema rămlne fireşte deschisă pină la un studiu special întemeiat
pe documente constrlngătoare. Dar avem certitudinea că rezolvarea ei va
fi ln acord cu ceea ce ştim pină acum despre acest mare cărturar romln,
al cărui nume va trebui trecut alături de al unui Marc Aureliu, Constantin
Porfirogenetul, Simion al Bulgariei, Vladimir Monomahul, Ivan cel Groaznic
şi

alţii.

Ceea ce scrie mai departe P. P. Panaitescu în capitolul Neagoe Basarab,
cultura şi caracterul său constituie pagini admirabile de resurecţie istorică
ce au transformat fantoşa învăluită în fum de tămîie, imaginată de Xenopol
şi de succesorii săi, într-un om viu şi veridic al epocii sale, o personalitate
complexă, animată de puternice ambiţii şi servită de o inteligenţă politică
machiavelică.

Neagoe Basarab, ln concepţia lui P. P. Panaitescu este - de altfel ca şi
lui Al. Lapedatu, - un domn romin dlrz şi autoritar, mindru
clnd este vorba de a-şi apăra prestigiul ţării şi al persoanei sale,
teribil în expresii ca şi Ştefan cel Mare; un iubitor de lux italian şi de fast
bizantin, şi un însetat de glorie ca un autentic contemporan al Renaşterii.
Solii săi străbat la dogele Veneţiei şi la papa Leon al X-lea, patronul lui
Rafael şi Michel-Angelo. In casă ţine medic personal pe Ieronim Raguzanul, din acea Raguză unde Renaşterea pătrunde mai repede decit in Franţa
şi Anglia'· Se îmbracă în haină de brocart roşu pe care sînt ţesuţi cu fir de
aur vulturii bicefali bizantini. Comandă argintărie de lux la argintarii din
concepţia
şi, citeodată,

ln

1
Vezi Lista dregătorilor domneşti din Ţara Rominească, în •Studii şi materiale de
istorie medie o, voi. IV, Bucureşti, 1960.
1
Istoria Romîniei, voi. II, p. 623, şi MANOLE NEAGOE, Aspecte din politica externă
a lui Neagoe Basarab (manuscris).
3 A se vedea în această ordine de idei caracterizarea pe rare JEAN PLATT ARD
o face contemporanului său, Francisc I, in La Renaissance des lettres en France, 6-e ed.,
Paris, 1952, p. 6.
4
A. D. Ml KHAILOV, Les Poetes dalmates de la Renaissance au XV - XV I-e siecles
ln • BeCTHHK HCTopHH MHpoeoii Kym.rypb1», 1961, Nr. 1 (25).
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Sibiu şi-şi manifestă dispreţul în cuvinte tăioase atunci cînd aceştia cred
pot vinde orice. Este partea cea mai valoroasă a studiului, care a oferit
totodată cea mai solidă temelie pentru demonstrarea autenticităţii ln'1ăţă
turilor.
Pentru că ne întîlnim cu toate aceste semnalmente ale autenticului
Neagoe Basarab atunci cind citim ln'1ăţăturile, cind luăm cunoştinţă de amă
nunţimea cu care autorul, preocupat de prestigiul şi bunul lui nume, vorbeşte
despre comportarea domnului la banchete şi la primirea solilor, despre importanţa soliilor pentru politica şi pentru faima celui ce le primeşte sau le trimitet
despre aspectul vestimentar impunător pe care trebuie să-l aibă slugile domnului,
demnitarii şi ostaşii săi. Sînt în ln'1ăţături pagini ale unui adevărat « II Cortegiano » romînesc ce trădează altceva decît pe un călugăr obişnuit cu prînzuri
ascetice în trapeza mînăstirii.
că-i

§ 2 Din capitolul următor al studiului citat, capitol intitulat 1 n'1ăţăturile
Teodosie Vodă, în care, pe urmele lui Codrescu şi Russo, autorul acopere
cu palma tot ceea ce este profund laic tn ln'1ăţături spre a da impresia că avem
de a face exclusiv cu divagaţiile mistice ale unui călugăr obsedat de idealul
său ascetic, nu se cer discutate decit două afirmaţii:
1) Că erudiţia călugărului este unilaterală: «ca limbă exclusiv slavonească
şi ca subiect numai din literatura religioasă şi anume dintr-o parte a acesteia,
aproape numai din lucrările ascetice ce tratează despre virtuţile monahismului
şi părăsirea lumii deşarte » (p. 22).
2) Că recomandarea ca domnul să nu ridice dregători dintre rudele sale
este in contrazicere cu practica lui Neagoe,
către

•care s-a înconjurat în sfatul său de rude, unchi, fraţi, veri din familia Craioveştilor, cari
au acaparat demnităţile ţării, urmînd întocmai de altfel şi in timpul lui Teodosie Vodă.
Barbu Craiovescu, unchiul domnului, a fost mare ban între 1512 şi 1520, urmat la această
din urmă dată in bănie de Preda Craiovescu, fratele lui Neagoe. Radu postelnicul Craiovescu,
fratele lui Barbu, func~ionează ca dregător Intre 1512 şi 1515. Pîrvu, tatăl lui Neagoe, a fost
şi el mare ban la începutul domniei fiului său (februarie - iunie 1512). Badea sau Bădică,
văr primar al domnului a fost comis la 1520-1521. Deatco, al doilea ban (1512-1518)
e fiul Vlădaiei şi al lui Vîlsan vistier, nepot de frate al domnului. Mareea marele postelnic
{1512) era şi el din familia Craioveştilor • (p. 30).

Pentru a răspunde la prima afirmaţie nu e nevoie să fii neaP-ărat specialist in teologie. Este limpede, din citatele făcute de autorul 1n'1ăţăturilort
că el era un profund cunoscător al Bibliei, din care adesea citează ori alege
exemple nimerite spre a-şi ilustra şi întări cu autoritatea lor diferite idei morale
sau politice. După cum a arătat Russo, care era în adevăr specialist, cunoş
tinţele autorului în domeniul cărţilor de cult ale bisericii erau la fel de serioase şi utilizarea citatelor se făcea la fel de uşor. El citează pe parcurs, sau
utilizează fără a cita, operele celor mai importanţi « Părinţi ai bisericii »:
Grigore Teologul, Ioan Gură de aur, Efrem Sirul, Maxim Mărturisitorul etc.
şi, in sfîrşit, cunoaşte foarte bine literatura ascetică, incepind cu Ioan Scărarul
şi continuind cu alţi autori pe care nu-i citează formal dar ale căror idei se
întrevăd în textul ln'1ăţăturilor.
Dar autorul 1 nvăţăturilor cunoştea şi scrierile patriarhului Eftimie al
Tirnovei, meditind pe marginea panegiricului lui Constantin cel Mare,
integrat aproape în întregime in partea intiia a lnvăţăturilor. Era şi un cunoscător al aşa-ziselor «cărţi populare», citind amplu din «Varlaam şi loasaf »
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{care pare să fi fost unul din modelele ln"ăţăturilor sale) şi din «Alexandria•.
Din «apocrife » a luat informaţia despre «vămile văzduhului ». Şi toate acestea
nu dau nicăieri impresia unui material consultat ad hoc ci asimilat, meditat,
gata să fie oriclnd mlnuit cu uşurinţă. Toate aceste izvoare circulau ln
manuscrisele slave de la noi, dar aici ele sint asimilate organic şi utilizate
cu multă măiestrie intr-o sinteză originală care dă astfel o idee asupra
pregătirii unui cărturar romin din sec. XVI şi explică valoarea literară a
operii alcătuite de el.
A doua problemă este mai complexă, dar şi aici realităţile dau dreptate
lnvătăturilor împotriva celor care le contestă autenticitatea.
ln primul rtnd pasajul incriminat, citat incomplet tocmai spre a asigura
eficacitatea argumentului, mai cuprinde şi un amendament care urmează
aproape imediat după recomandarea « cel ce este un domn adevărat, nu i se
cuvine să aibă rude, ci numai slugi drepte ».
Pasajul omis sună astfel:
adevăr. dacă r·ei de neam mare salt dintre rudele 1>oastre sau dintre fiii de boieri, vor li
buni şi desloinici, este bine să fie aceia dregători. :\u am spus eu că va fi rău, ci e bine
să fie aşa, pentru dt se cuvine să fie şi a fost şi mai inainte • (versiunea slavă, p. 278).

• ln

Oare, enunţtnd acest amendament şi specificînd că situaţia « a fost şi
mai înainte » Neagoe nu se gtndea la o stare de lucruri ştiută de toţi şi anume
că neamurile sale erau de mai bine de două decenii ln dregătorii importante
şi continuau să deţină unele dregătorii şi tn timpul său?
De fapt, cariera politică a Craioveştilor cunoaşte apogeul in epoca premergătoare domniei lui Neagoe cind, de la Basarab Ţepeluş şi ptnă la uciderea
lui Vlad cel Tinăr, ei exercită asupra domniei o influenţă inegalată de nici
o altă familie boierească. Ei deţin dregătoriile cele mai mari ale ţării: Barbu,
cel mai mare dintre cei patru fraţi Craioveşti, este aproape fără întrerupere
mare ban din 1495 plnă ctnd se călugăreşte tn 1520. Pîr"u, tatăl lui Neagoe
este mare "ornic sub patru domni: Basarab Ţepeluş (care-l ridică brusc la
această funcţie, ceea ce a făcut pe Filitti să stabilească o legătură semnificativă intre această ascensiune subită şi descendenţa din Basarab Ţepeluş
pe care şi-o va revendica Neagoe ca domn), Vlad Călugărul, Radu cel Mare
şi Mihnea cel Rău. Radu Craiovescu este postelnic din 1489 şi se pare că a
murit înainte de a-şi vedea nepotul domn. Este puţin probabil că Radu
Postelnicul din vremea lui Neagoe ar fi el 1 • In sfirşit Danciu Gogoaşe Craw"escu este rind pe rind stolnic (1482-1488), comis (1489-1503), spătar
(1505-1507, 1510) şi, tn sflrşit, mare vornic in 1510. Aşadar, toţi fraţii Craioveşti işi datoresc ascensiunea altor domni declt lui Neagoe Basarab. Neagoe
nu crează ci moşteneşte o situaţie, pe care de altfel nu se grăbeşte să o perpetueze.
lntr-adevăr, oricit de paradoxală ar părea constatarea faţă de ceea ce
s-a afirmat de obicei, Neagoe Basarab a fost cu neamurile sale pe attt de zgtrcit
in favoruri politice şi administrative pe cit de darnic a fost tn înlesniri materiale.
:\ici autorii Listei dregătorilor nu-I dau ca atare. Radu lipseşte şi din hrisovul de
;ii lui Vlăduţ <lin aprilie 1510. Vezi Documente privind Istoria Romtniei
veacul XVI. B. Ţara Rominea.m1. \'ol l, Bucureşti 1951, p. 55. Pe de altă parte Viaţa
lui Nifon spune despre Mihnea cel rău: • Iar ciţi au aflat <le acel neam rămaşi, pe toţi
i-au muncit eu multe munci, pe unii i-a şi omorît •· Ed. Simerlrea, p. 15. E posibil ca şi
Radu Craiovescu să fi căzut victimă acestei represiuni, fiindcă un ad din 8 aprilie
1550 aminteşte de Radu postelnic care a pierit în gura Tinoasei, (Documente, voi. V, p. 434).
I. C. Filitti li socotea mort ln 1507.
1

recunoşlinp
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Sub el, Ptrvuleştiii • au fost atunci tari şi puternici » cum spune documentul
din 1547 1 şi au putut cotropi pămînturi. Nu însă şi dregătorii I
Părerea că sfatul şi dregătoriile au fost acaparate de Craioveşti este
desminţită de însăşi componenţa acestui sfat: în frunte stă, fireşte, Barbu
banul, cum era tradiţia de aproape două decenii şi nu ne putem aştepta ca
Neagoe să o schimbe. Dar Pîrvu, tatăl său oficial, marele vornic a patru domni,
apare o singură dată în actele fiului său, în mai 1512, ca « fost vornic ». Este
primul act din domnia lui Neagoe care dă lista marilor dregători 2 • ln acest
act, mare vornic în funcţie este Calotă, ginerele lui Vlad Călugărul, fost vistier
din 1502 pină in 1509 şi comis în decembrie 1511. Este menţinut în funcţie
pină în 1520 ctnd, înlocuit cu Udrea, continuă să fie în fruntea sfatului domnesc,
citat înainte sau imediat după marele ban Preda Craiovescu. Era o încercare
evidentă şi abilă a domnului de a demonstra că ucigind pe Vlăduţ el
s-a supus unei triste necesităţi dar că în realitate rămine devotat liniei politice a lui Radu cel Mare şi respectă pe cei din neamul său făcind din cumnatul
lui Vlăduţ primul sfetnic al domniei. Aceasta ne face să credem că Pirvu
numit « mare vornic • pe piatra de mormînt de la Snagov care ne arată că
a murit în iulie 1512, nu a fost niciodată mare vornic în funcţie al fiului său 8 •
Jupan Ivan logofătul şi jupan Harvat vistier care urmează după Calotă
în hrisovul citat sint şi ei vechi membri ai sfatului lui Radu, scoşi de Mihnea
după conflictul cu Craioveştii şi readuşi in dregătorie de Vlăduţ. Ivan Călinescu
e logofăt pină în octombrie 1513 cind se călugăreşte şi moare in februarie
1514, fiind lnmormîntat la Snagov. Va fi înlocuit de Harvat pină la sfirşitul
domniei lui Neagoe.
Radu şi Stanciu, postelnici sau stratornici, sint şi ei din divanele anterioare.
Nu avem motive să vedem în Radu pe Radu Craiovescu omis ln hrisovul
de recunoştinţă al lui Vlăduţ din aprilie 1510, semn că era mort la acea dată.
Ar fi şi ciudat ca doi dintre fraţii Craioveşti să apară în fruntea divanului
cu titlul de •jupan » şi Radu unchiul domnului, să apară la sfîrşit, printre
ultimii dregători.
Cit priveşte Radu Căpăţlnă spătarul, Drăghici Vintilescu din Floreşti,
paharnicul, Hamza din Obislav comisul, Barbu stolnic şi Manea Clucer, ei
reprezintă nume noi şi slnt ridicaţi între dregători de Neagoe căruia li datoresc
astfel ascensiunea. li vom regăsi şi după 1521. Dintre ei numai Barbu Stolnicul ar putea fi vreunul din cei doi fii cu numele Barbu al fraţilor lui
Neagoe după mamă Preda şi Pirvu II, deci nepot al lui Neagoe, deşi acest
lucru nu este stabilit. Hamza din Obislav era şi el o rudă a Craioveştilor •.
Curioasă şi semnificativă ni se pare absenţa din acest act şi din toate
celelalte a lui M arcea postelnic, cumnatul Craioveştilor şi soţul Margăi. El
a trăit totuşi plnă în 1520 clnd un act îl aminteşte trecut de curînd dintre
vii 6 • ln divanul anterior al lui Vlăduţ, din 8 ianuarie 1512, el era prezent
şi ocupa funcţia din aprilie 1510 deci imediat după înscăunarea lui Vlăduţ.
Să fie această absenţă un protest împotriva acţiunii cumnatului său? Oricum,
Mareea nu este dregător al lui Neagoe Basarab şi nu apare niciodată în sfatul
acestuia.
1

1
3

•
1
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Documente, Veacul XVI. Voi. II (1526-1550), Bucureşti, 1951, p. 350.
Documenle privind Istoria Rominiei, Sec. XVI, voi. I, p. 77.
N. IORGA, Inscripţii din bisericile Romlniei, voi. I, Bucureşti, 1905, p. 158-159.
cr. P. P. PANAITESCU, /nvăţăturile lui Neagoe. O reconsiderare, p. ft2ft.
Documente, voi. cit., p. 161.
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Ciudată este de asemenea absenţa totală a lui Danciu, al treilea frate,
despre care se presupune că a trăit totuşi pînă la 1520 1 .
Iată cum, dintre cei patru fraţi Craioveşti, numai Barbu, marele ban
al Craiovei rămîne în sfatul nepotului său şi deţine o mare dregătorie, în vreme
ce pentru Pîrvu, fiul său ajuns domn nu găseşte loc nici măcar să-i mute
rămăşiţele în ctitoria sa de la Argeş. Că Detco, al doilea ban al Craiovei între
1510-1515 ar fi Detco fiul Vlădaiei, deci nepotul lui Neagoe, nimic mai.
puţin sigur. Dacă nu este Detco din lzvorani, mare ban al Craiovei alături
de Barbu în 1494, trebuie să fie altcineva. Cariera lui Detco fiul Vlădaiei
este mult mai ttrzie şi el va fi fost încă prea ttnăr spre a dubla pe fratele
bunicului său în marea bănie şi a lua loc în sfatul domnesc cu doi ani înainte
de urcarea pe tron a unchiului său 2 • Ctt priveşte pe Badea sau Bădica, numit.
de cronică «văr primar al domnului» şi care este postelnic din 1517 şi comis.
din 1520 el era o rudă după mamă a lui Neagoe. N fi împreună cu Hamza
din Obislav a doua rudă a lui Neagoe care-i datoreşte ascensiunea.
Oare să nu fi avut Neagoe suficiente rude spre a le face dregători şi
membri tn sfatul domnesc? Dar ştim 3 că Preda, fratele său, care apare ispravnic
al unei hotărtri domneşti în noiembrie 1519 şi a fost obligat să aştepte călugă
rirea unchiului Barbu ln 1520 spre a deveni mare ban al Craiovei şi a lua
loc în sfatul lui Neagoe, mai avea încă un frate, Pîrvu II Craiovescu. Acesta
va ajunge ban abia în 1525 şi nu va face nici un fel de carieră pe vremea
lui Neagoe.
Attt Plrvu II cit şi Preda, fii lui Ptrvu Craiovescu şi fraţii lui Neagoe„
au avut ctte un fiu numit Barbu, respectiv Barbu II şi Barbu III Craioveşti.
Bani ai Craiovei cu numele de Barbu apar în 1523, 1530 şi 1534-35 ceea ce
înseamnă că amlndoi nepoţii erau majori şi capabili să ocupe dregătorii în
timpul lui Neagoe. Ptrvu II a niai avut se pare un fiu, Drăghici, ajuns postelnic„
dar nu în vremea lui Neagoe. Mareea şi cu Marga au avut doi fii, nepoţi de
soră ai domnului: Vlăsan şi Matei. Aceste nume nu apar însă intre dregătorii.
cunoscuţi ai lui Neagoe, în orice caz nu între cei din sfat.
Radu Craiovescu, căsătorit cu Velica ot Şitoaie care apărea şi in pomelnicul din 1501 a avut o fată, Maria, căsătorită cu Şerban, banul din
lzvorani. Acesta va ajunge ban al Craiovei tn 1535-1539 şi nu putea fi în 152()
attt de tînăr încit să nu ocupe un loc de dregător. Maria şi cu Şerban
au avut un fiu, Mareea ot Şitoaie şi o fiică măritată cu un Neagoe, ajuns ban
ln 1560-1562. Fireşte, pe acesta nu avem motive să-l căutăm intre dregătorii.
lui Neagoe.
Oricum, arborele genealogic al Craioveştilor este stufos şi va cuprinde
multe nume de mari dregători şi încă trei domni: Radu Şerban, Matei Basarab„
Constantin Brlncoveanu. Toţi îşi vor face o mîndrie şi un drept din faptul că
l-au avut moş pe Neagoe Basarab. Dar acesta, care n-a găsit loc la kgeş pentru
tatăl său Pirvu şi s-a dat ca domn fiu al lui Basarab Ţepeluş, a înţeles să
aplice în practică principiul exprimat lapidar în ÎnPăţăturile către Teodosie:
« Cel ce este domn adevărat nu i se cuvine să aibă rude, ci numai slugi.
drepte».

FILITTI, op. cit., p. 26-27.
idem p. 32.
8 I. C. FILITTI, Craio1Jeştii şi rolul lor politic. Genealogia. Ar Ci necesară o nouă.
cercetare pe baza documentelor publicate între timp, spre a se stabili mai precis genealogia.
Craioveştilor şi familiilor înrudite cu ei.
1

1
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Acest principiu nu este contrazis de prezenţa unora din rudele domnului
tn dregătorii mai mici eau mai mari fiindcă el nu echivalează cu interdicţia ca
rudele domnului şi marii boieri să-l ajute la guvernare (o spune însuşi autorul
lnvăţăturilor) ci defineşte raporturile care trebuie să existe intre domn şi
auxiliarii eăi: ln ochii domnului toţi trebuie să fie egali şi numai vrednicia
şi dreptatea trebuie să fie criteriul de apreciere şi promovare.
Practica guvernării cu ajutorul rudelor apropiate pare să fi fost veche,
atlt ln Ţara Romlnească cit şi in Moldova 1 • Ştefan cel Mare a cunoscut-o
(atlt marele vornic Isaia ctt şi Şendrea portarul Sucevei - unul din cei mai
importanţi dregători - erau cumnaţii săi) fără ca istoricii să-i fi adus pentru
aceasta imputarea că a fost tutelatul neamurilor sale. Şi Radu cel Mare, considerat un domn centralizator, avea în sfat doi cumnaţi: pe Calotă şi pe Bogdan
din Popeşti, adversarul Craioveştilor. Cercetări speciale ar descoperi fireşte
şi alte cazuri. Nici tn acest domeniu Neagoe nu era deci un inovator, dar
dintre toţi domnii care au avut de a face cu Craioveştii, el este primul care
a ştiut să-i ţină în situaţia unor «slugi drepte », convingindu-i să se estompeze
atlta vreme cit scena Ţării Romineşti a fost ocupată de marea sa personalitate.
Din lipea unui conflict intre domn şi Craioveşti s-a tras concluzia falsă că
cel care a cedat a fost domnul.
§ 3. C a p i t o I u I II I - Critica internă a textului 1nvăţăturilor sistematizează şi dezvoltă tn cea mai mare parte argumentele lui Russo, aşa după
cum atrage atenţia însuşi autorul. Răspundem de aceea, fără a le mai cita,
numai observaţiilor noi, care ţintesc să sporească şi să întărească argumentele

lui Russo.
1. Autorul lnvăţăturilor recomandă lui Teodosie să nu facă prietenie
cu păginii « măcar de ţi-ar fi şi frate, să te fi născut cu <linsul dintr-o mumă »
fiindcă această recomandare se încadrează ln ideologia generală a lucrării.
Expresia vrea să sublinieze ctt de departe trebuie dusă diferenţierea de păglni
şi nu că Teodosie ar fi avut un frate păgtn ca Radu Mihnea. Nu e totuşi de
prisos să reamintim că izvoare ale epocii 2 prezintă pe faimosul Mehmed Beg
drept o rudă a Craioveştilor trecută la islamism (p. 36).
2. Neagoe nu vorbeşte ln « Rugăciunea la ieşirea sufletului » despre
necunoaşterea nominală a succesorului eău de către boieri, ci de lipsa de
acomodare a boierilor cu firea şi dorinţele noului domn. Aceste sfaturi urmează
imediat după ce domnul se adresase fiilor săi ca unor viitori succesori, ceea
ce exclude interpretarea propusă de P. P. Panaitescu. EI se prezintă pe sine
ca protector al boierilor şi ii deplinge pentru faptul că pierd un asemenea
stăpin fără a şti cum se va purta cu ei urmaşul său (p. 36).
3. Formularea din capitolul De-spre soli şi războaie este ln tonul de smerenie
creştină al întregii lucrări. Faptul că ea apare în cel mai caracteristic laic
dintre capitolele Jnvăţăturilor ne scuteşte de argumentări suplimentare (p. 37).
4. Neagoe vorbeşte de pribegie şi-l previne pe fiul său, findcă el însuşi
fusese pribeag şi fiindcă, ştiind cit de împărţite erau taberele boiereşti, prevedea
1 Asupra acestui fapt a avut amabilitatea să ne atragă atenţia tov. ION DONAT.
li exprimăm pe această cale mulţumirile noastre.
I cr. Cronica lui Macarie în Cronicile slavo-romîne, Ed. P. P. Panaitescu. p, ?9.
Un raport contemporan (1525) spune că rudele lui Neagoe «ad portam miserant ad
consanguineos ibi existentes hoc est lbrahim Bassam et Mustapha Bassam ». (cf. A. VERESS, Acta et epistoalae relationum Transilvaniae ... cum Moldavia et Valachia, voi. I,
p. 137. Citat după FILITTI, Banatul Olteniei şi Craioveştii ... p. 62, nota t.?7).
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eventualitatea ei. Că presimţirile sale erau îndreptăţite şi sfatul oportun,
s-a văzut după moartea sa, cînd Theodosie a fost curînd alungat de pe tron
şi a murit pribeag la Constantinopol (p. 39).
ln Omilia intercalată la sflrşitul părţii I-a, ca şi în cuvîntul « Despre
frica şi dragostea lui Dumnezeu » se vorbeşte despre patriarhi şi împăraţi
fiindcă textele sint luate tale-quale din literatura bizantină prin traduceri
slavone, dar şi fiindcă lui Neagoe îi plăcea acest termen, folosindu-l şi în
inscripţia de la Argeş. El avea ambiţii de succesor al împăraţilor, lăsindu-se
comparat în calitate de ctitor cu Solomon şi Justinian. lntr-o vreme cind
« mica Ţară Rominească » şi Moldova rămăseseră singurele din această regiune
capabile să continue prin forţa militară şi amploarea vieţii culturale tradiţiile
civilizaţiei creştine din sudul Dunării, putem presupune la domnii romini o
altă conştiinţă de sine decît a junimiştilor din sec. XIX-XX. Şi in cronica
lui Ştefan cel Mare domnul este salutat de popor la întoarcerea victorioasă
din bătălia de la Vaslui cu urarea A" >KHKtT 1~.ip şi este numit mereu ţarul. Şirul
domnilor moldoveni din aceeaşi cronică poartă titlul "'°""'"KCKHt 1~.ipH•.
lntrucît în cele două variante putnene dispare cuvintul ţar, înlocuit în titlu
şi în rest cu « gospodar», avem o indicaţie că Ştefan cel Mare, sub al cărui
control se redactase Letopiseţul de cînd s-a fnceput Ţara Moldo'1ei, se lăsase
la rîndu-i incintat de asemenea apelative (p. 40).
§ 4. Capitolul

I V - ln'1ăţăturile şi organizarea politică a Ţărilor

Romîneşti (pp. 47-61) constituie miezul argumentării
să demonstreze că anacronismele şi confuziile grave ce

autorului, încerctnd
s-ar afla în partea
social-politică şi militară a I Măţăturilor fac imposibilă localizarea lor în epoca
lui Neagoe Basarab. Acest capitol cere de aceea o discuţie mai amănunţită,
cu atlt mai mult cu cit nu avem încă un studiu special dedicat analizei ln'1ă
ţăturilor în lumina progreselor istoriografiei noastre noi. Insuşindu-şi teza
neautenticităţii şi persistînd a nu vedea într-însele unul din izvoarele capitale
ale istoriei noastre, autorii volumului Viaţa feudală în Ţara Rominească
şi M oldo'1a (sec. XI V - X V I) ca şi alcătuitorii tratatului de Istoria Ro miniei
voi. II s-au referit cu timiditate şi suspiciune la ln'1ăţăturile către Teodosie
specificînd totdeauna că ele sint «atribuite lui Neagoe Basarab ».
Analiza capitolelor social-politice pe care o întreprindem aici numai
parţial, pe măsură ce sîntem obligaţi a răspunde obiecţiilor aduse autenticităţii, va trebui să fie reluată pe larg şi amănunţit. Cind acest lucru va fi făcut,
se va vedea că ln'1ăţăturile către Teodosie pot fi privite ca un izvor istoric
tot atit de important ca şi Descrierea Moldo'1ei, deşi intenţia cu care au fost
alcătuite este cu totul alta.
Lăsînd la o parte substratul social-politic al teologiei din « Cuvtntul
pentru cinstirea icoanelor», deja evidenţiat, trebuie să ne oprim asupra celor
două cuvinte intitulate Cum şi ln ce chip '10r cinsti pe boieri şi pe slugile lor
care vor sluji cu dreptate şi Cum vor pune boierii şi slugile lor la boierie şi
cinste.
S-a afirmat că în aceste capitole autorul ar profesa idei ce contravin
realităţii social-politice şi ideologice cunoscute, şi faptului că Neagoe şi-a
promovat rudele în divan (p. 52-53). Am văzut care era realitatea în privinţa
rudelor. Cit priveşte prima obiecţie, că boieria se identifica cu dregătoria şi
dregător putea fi numai un nobil, ea este valabilă pentru sec. XVII cind s-au
tradus lnvăţăturile (de aici identificarea de către traducător), dar nu pentru
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jumătate a sec. XVI cind s-au alcătuit 1 • Pentru această perioadă
caracteristică este, dimpotrivă, distincţia între dregătorii recrutaţi dintre
marii boieri, numiţi constant "lasteli (Kl\dCTM•) sau vlastelini, şi ceilalţi dregă
tori proveniţi dintr-o categorie socială mai modestă, denumiţi praviteJi 2
(nj1.4KHTM1). Termenul vlastelin în această accefţiune apare în timpul lui
Radu cel Mare şi dispare la sfirşitul sec. XVI 3 • nvăţăturile atestă foarte bine
această distincţie, ceea ce este o dovadă în plus asupra timpului şi mediului

prima

tn care au fost scrise '·
Cit priveşte ideologia expusă tn aceste capitole, în Primul avem de a face
cu o exprimare alegorică ce nu ascunde totuşi adîncile rădăcini în realitatea
socială. El conţine, în embrion, ideologia aşa-zisului <c stat nobiliar» în care
boierii consideră pe domn un <c părinte» (înţelege instrument) al lor. Dacă
din operele lui Ureche şi Miron Costin ştim cum priveau boierii pe domn,
din acest capitol aflăm cum privea domnul pe boieri ln concepţia ideală a
statului ieşită din creerul unui domn fost el însuşi boier. ln această îmbinare
a doctrinei statului centralizat şi <c statului nobiliar», paradoxală ln aparenţă
dar explicabilă prin formaţia lui Neagoe Basarab, primul domn romln ridicat
dintre boierii dregători, am găsit de altfel un puternic argument ln sprijinul
afirmaţiei că ln"ăţăturile exprimă direct personalitatea şi glndirea lui Neagoe
şi nu pot fi localizate ln alt moment istoric declt domnia acestuia.
ln capitolul al doilea, unde se dau sfaturile practice, şi autorul se referă
la situaţii concrete, şi unde ne găsim ln faţa unei glndiri politice exprimate
direct, în formule scurte şi concludente, se dezvoltă magistral teoria meritului
şi capacităţii personale care primează asupra naşterii şi influenţei. Această
teorie a fost elaborată de burghezia europeană spre a combate ideologia privilegiilor nobiliare şi a fost numaideclt însuşită de către monarhia modernă
pentru motivul lesne de înţeles că cel ce stabileşte meritul şi capacitatea
colaboratorilor săi este monarhul. Făclnd din serviciile aduse intereselor
sale criteriul unic de selecţie şi promovare, acesta poate să-şi constituie un corp
de slujitori ce-i datorează lui totul, şi să doblndească ln plus poziţia unui
arbitru intre clasele privilegiate şi neprivilegiate. ln numele teoriei meritului
a avut loc pretutindeni alianţa monarhiei cu burghezia şi mica nobilime
împotriva nobilimii mari, şi dacă Ludovic al XIV-iea a devenit <c regele soare»
aceasta o datoreşte miniştrilor, generalilor, arhitecţilor şi artiştilor recrutaţi
din aceste categorii sociale care vedeau tn preţuirea arătată de monarh cel
mai sigur mijloc de a-şi vădi superioritatea faţă de nobilime.
1 Cf. V. COSTĂCHEL, P. P. PA.ll<AITESCl\ A. CAZAClJ, Via/a feudald ln Ţara
Romineascd 11i Moldo11a, pag. 192-193.
1 •Se vede că sfatul este alcătuit din două elemente, jupînii sau vlastelii, şi dregătorii;
•Astfel părintele domniei mele Vlad Voievod el i-a judecat cu vlastclii şi dregătorii•, scrie
la 1505 Radu Voievod: •Astrei domnia mea am judecat cu cinstiţii şi drept credincioşii
şi aleşii vlastelini şi dregători ai domniei mele•, scrie la 1511 Vlad Vdevod. Vkstelii sînt
o categorie, o parte mai însemnată decît aceea a dregătorilor• Viaţa fwdalil, p. 349.
8 Viaţa feudală, p. 190-191.
4 Fragmentele din capitolul dedicat exclusiv problemei numirii dregr1torilor nu-l
foloseşte. Se vorbeşte de • praviteli • (nPdlHTM•I şi • sanovnici ~ (t•H~BHH!fw) funcţiile fiind
denumite •pra vi teist va • l"'.iaHTIAtTu) şi • san • {t•11~). Pentru desemnarea boierilor în
calitate de membrii ai unei clase sociale avem termenul • velmoji t (Mw or•w rwuw 11AM&lK1H,
p. 230) şi • boiari •. Termenul de • vlastelini • este folosit ori de cite ori din context se
înţelege că este vorba de marii boieri dregători, ce st.au in preajma domnului şi cu care el
este îndemnat să se sfătuiască la fiecare pas.
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Monarh modern ca şi Ştefan cel Mare, prin forţa lmprejurărilor sociale
avea să le facă faţă, Neagoe Basarab a descoperit ln practică aceleaşi
principii şi le-a codificat. ln această parte a operei sale el se dovedeşte mai
larg ln vederi şi mai profund decit contemporanul său Machiavelli, care hipnotizat de tehnica « machiavelică » a monarhiei absolute, uită să facă o analiză
a forţelor sociale pe care se sprijină ea 1 • Neagoe, care era domn, şi care venea
după o serie de domni munteni şi moldoveni ce experimentaseră ln toate felurile mijloacele de realizare a monarhiei moderne, dă lnsă o atenţie covlrşi
toare tocmai acestui aspect al problemei. De aceea el face şi aici şi în alte
capitole o dinsLincţie vădită Intre categoriile sociale direct favorabile
domnului şi cele de care domnul este obligat să ţină seama şi pe care
trebuie să le respecte spre a nu ajunge ln conflict cu ele. ln capitolul ce-l
analizăm, domnul ne vorbeşte despre aparatul de dregători (şi nicidecum de
sfatul domnesc sau de rangurile nobiliare) ca despre un instrument al său,
iar despre oamenii mai modeşti şi capabili, ca despre nişte partizani fireşti ai
lui. El pledează pentru dînşii împotriva vechii concepţii a privilegiilor. Dimpotritrivă, cînd este vorba de « fii de boieri • de fii celor puternici, domnul vorbeşte
ca despre o forţă dacă nu opusă, în orice caz exterioară intereselor şi simpatiilor
lui şi care exercită presiuni asupra domniei 2 • Ei apar ca nişte solicitatori
ce trebuiesc verificaţi şi chiar respinşi. Lor li se fac concesii ln virtutea tradiţiei şi este semnificativ că pasajul citat, în care vorbeşte despre drepturile
nobililor de a fi numiţi dregători, apare ca un amendament adus principiului
general enunţat înainte. Faptul acesta nu vine în contrazicere cu ceea ce
afirmam despre capitolul anterior, deoarece contradicţia exista tn însăşi
personalitatea lui Neagoe Basarab şi prezenţa a două capitole alăturate, dintre
care unul vădeşte o glndire mai mult centralistă, iar altul se învecinează cu
ideologia statului nobiliar, o dovedeşte.
Ca şi ln capitolul despre soli şi războaie, ca şi în capitolul despre miluirea
slugilor, domnul ne apare aici solidar cu o categorie socială care nu cuprinde
pe 11lastelini şi pe 11elrrwji. Deşi le acordă acestora tot respectul recunoscînd
că fără sfatul lor nu poate întreprinde nimic, autorul ln11ăţăturilor vădeşte
cărora

1

Vezi Principele, Ed.

cilală.

cc. şi P. P. PANJ\ITESCU, lnvăfăturile„. o reconsiderare, p. 418, 419,

421. Observaţia
autorului este perCect justă, dar ea trebuie privită - credem - ln cadrul tuturor datelor
sociale pe care ni le oferă lnvăţălu.rile, şi nu detaşată de ele. Nimic nu se opune după părerea
noastră presupunerii că presiunea boierimii asupra domniei s-a manifestat lncă din
timpul lui Neagoe şi chiar mai înainte, atinglndu-şi apogeul ln vremea lui Mircea Ciobanul
care trece la represalii crunte. Craioveştii înşişi au fost exponenţii acestei tendinţe de a
transforma domnia şi statul lnlr-un instrument în mîinile boierimii, anticipînd şi prevestind
astrei, regimul stalului nobiliar. Ceea ce ei au încercat să realizeze în Colosul unei singure
familii sau unei facţiuni boiereşti, s-a raalizat lncepind din prima jumătate a secolului XVI
în Colosul întregii dase feudale. Procesul este continuu şi de durată şi el nu a apărut brusc
în a doua jumătate a sec. XVI. Că este aşa ne-o dovedeşte Cap tul că ln lnvăJdtu.ri nu se
reflectă lncă conrlictul dintre domnie şi marea boierime, care va izbucni ceva mai tirziu,
ci numai premizele lui.
Dacă opera ar Ci Cost srrisă din porunca sau sub egida unui Mircea Ciobanu, ea n-ar
fi făcut un loc atît de larg slăvirii boierilor şi condamnării uciderilor de felul celor practicate
de acest domn. Dacii a scris-o un Kurbski al Ţării Romlneşti spre a condamna astrei de
metode de guvernare, nu înţelegem de ce vorbeşte aşa de patetic despre puterea absolută
a domnului şi despre faptul că nu-l aleg boierii - cind firesc ar fi fost inversul. Dacă e
scrisă de un călugăr care nu a fost înainte nici mare boier, nici dregător, nici militar, nici
domn, atunci de unde cunoaşterea profundă şi evidentă a realităţilor politice şi de curte,
de unde această gîndire ce vădeşte la fiecare pas o experienţă directă, de zi cu zi, ln afacerile
c lumeşli •?
I
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la fiecare pas atracţia şi interesul său pentru celelalte categorii sociale tntre
care şi ţăranii 1 • De aceea acest capitol nu putea fi scris tn prima jumătate
a sec. XV cînd domnea mentalitatea tipic feudală a privilegiilor şi naşterii,
ci în vremea ctnd se puteau face afirmaţii de felul celei făcute de un nobil
polon despre Moldova urmaşilor lui Ştefan cel Mare: « In ţara lor aproape că
nu mai este nobilime; toţi sînt de o potrivă şi au obicei aşa, ca acel care astăzi
paşte caprele va putea mtine să ajungă boier mare sau chiar domn » 2 •
Că Neagoe Basarab pare să se fi visat un Ştefan cel Mare muntean, ne-o
dovedesc multe locuri din ln11ăţături. Multe fapte, atitudini şi declaraţii semnificative, relevate de P. P. Panaitescu după documente contemporane, arată
cită grijă punea Neagoe tn păstrarea şi sporirea prestigiului său personal.
El recurge nu odată la ameninţări.
Nimic nu-i face mai multă plăcere lui Neagoe dectt să accentueze asupra
faptului că domnul nu-i ales de oameni, ci uns de dumnezeu şi că tn orice
împrejurare el trebuie să se comporte în aşa fel ca să nu i se ştirbească cu
nimic prestanţa. Este tema esenţială a cuvtntului Cum se cade domnilor să
şează la masă cînd 11or mînca şi 11or bea, plin de sfaturi înţelepte ce dovedesc
o matură gindire politică şi o experienţă de domn şi nu de călugăr. Intre
aceste sfaturi sînt însă şi unele care par mai confuze şi se pretează la interpretări
felurite. Recomandarea de a nu schimba locurile boierilor la masa domnească
pentru a nu-i nemulţumi pe comeseni a fost interpretată astfel ca o dovadă
a ignoranţei călugărului în materie de etichetă. Noi credem dimpotrivă că
această recomandare este primul document care ne dă o idee asupra vieţii de
curte ln Ţara Romlnească şi asupra unei etichete izvorită din necesităţi de ordin
politic. Sfatul lui Neagoe este cum nu se poate mai limpede şi mai înţelept.
Sînt prevăzute şi cazurile ctnd domnul face ospeţe mari cu întreaga
oaste, aşa cum obişnuia Ştefan cel Mare după bătăliile victorioase, şi ctnd
se întind mai multe mese, intre care la una ia loc domnul. I se atrage atenţia
domnului ca nu cumva în asei;nenea situaţii, venind la dtnsul « unii dintre
cei iubiţi ai tăi la slujbă » să scoale de la masa lui pe careva spre a le face
loc acestora. Dacă vrea să-i cinstească deosebit fără a-i jigni pe cei ce se
bucură de prezenţa lor la masa domnului, să-i servească el, cu mina lui, şi
să le adreseze multe cuvinte frumoase. In felul acesta noii veniţi, indiferent
unde se vor aşeza, vor avea satisfacţia de a fi primit mtncarea şi băutura
din mina domnului şi de a se fi întreţinut cu el, iar cei rămaşi la locul lor
vor vedea că preţuirea ce li se acordă este attt de mare incit nici ln faţa favoriţilor domneşti nu au fost obligaţi să-şi părăsească locul.
In versiunea grecească ne intimpină unele alterări ale textului original
aşa cum tl cunoaştem din versiunile slavă şi romtnă, luate ca dovezi de neautenticitate. La această problemă a răspuns convingător I. C. Chiţimia 1 .
1 A se vedea observaţiile foarte importante cu privire la baza socială a domniei aşa
cum o vede autorul lnPăţăturilor, la P. P. PANAITESCU, art. cit. pag. 4c18. Ne amintim
că o asemenea lărgire a bazei sociale a caracterizat domnia lui Ştefan cel Mare. CC.
BARBU ClMPINA, Cercetări cu priPire la baza socială a puterii lui Ştefan cel Mare. Ir.
Studii cu priPire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956, p. 11-111. Dimpotrivă, ln perioada
făuririi statului nobiliar şi tn ideologia care o exprimă, îngustarea acestei baze este caracterigtică. Miron Costin va considera, exact la antipodul concepţiei expuse ln /nvăţături,
că acela este domn adevărat care nu judecă după aceeaşi mâsură pe boier şi pe uit.imul supus.
1 Citat după BARBU T. CÎMPINA, Ideile călăuzitoare ale politicii lui Ştefan cel
Mare, ln •Studii• X (1957), p. 60.
a I. C. CHIŢIMIA, art. cit., p. ::l33
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ln"ăţătura pentru soli şi războaie, cea mai întinsă şi cea mai densă dintre
învăţăturile cu caracter social-politic, socotită de Iorga: «cu desăvirşire originală » 1, pare a ridica şi cele mai multe obiecţii cu privire la autenticitate.
Deşi reflectă cu o bogăţie şi o precizie remarcabile realitatea social-politică
şi militară a epocii lui Neagoe Basarab, totuşi sint intr-insa informaţii şi
afirmaţii care par a pleda contrariul.
Inexactă a părut informaţia că solul era primit in audienţă după trei
zile. Din păcate nu ni s-a păstrat începutul textului slav unde găsim această

recomandare. In textul grecesc se spune: « şi să nu-l ţineţi prea mult, ci după
trei zile chemaţi-l » (Ed. V. Grecu, p. 131). Dar hotărîtor ni se pare textul
romînesc fiindcă el urmează totdeauna cu mai multă fidelitate pe cel slavon:
« De-aciia să nu-l ţii mult nici să zăboveşti ci numai două zile sau trei pînă
se va odihni. După aceea să-l chemi » (ms. 109 f. 155r). In această formulare,
accentul nu mai cade pe numărul de zile care trebuie să treacă ci, dimpotrivă,
pe ideea că solul trebuie chemat cit mai repede, imediat ce se va fi odihnit.
Numărul de două sau trei zile este dat ca un maximum, şi nu ca o regulă,
ceea ce face să concorde această recomandare cu ceea ce ştim pe alte căi,
şi anume că de obicei solul era chemat chiar a doua zi.
Foarte semnificativă şi in spiritul general al Jn"ăţăturilor ni se pare lnsă
recomandarea să nu se trimită soli după rang şi relaţii ci după vrednicie şi
credinţă faţă de domn. Autorul ln"ăţăturilor cere ca atunci cînd se vor alege
soli şi boierii vor căuta să recomande pentru această treabă rude de-ale lor,
domnul să vadă dacă sint sau nu vrednici, şi dacă li vor vedea nevrednici
pe cei recomandaţi, mai bine să le dea bani şi daruri din tezaurul domnesc
spre a-i mulţumi pe protectori, dar solii să şi-i aleagă singur, după vrednicie,
fiindcă de ei depinde prestigiul său personal. Aceeaşi grijă pentru prestigiu
şi aceeaşi tendinţă de a accentua autoritatea domnului faţă de boieri şi faţă
de străini ne lntimpină şi aici, iar solul este numit mereu sluga domnului.
Ştim din alte surse că exact aşa procedase Neagoe; el a trimis ca soli nu boieri
sau rude ale sale, ci servitori devotaţi ai săi. Mai toţi solii trimişi ln Ardeal de
el şi de predecesorii săi slnt numiţi <c slugi» ale domnului. Insistenţele autorului
asupra importanţei soliilor şi amănunţita explicare a procedeelor de impresionare a solilor străini şi de ciştigare a lor, sint fireşti lntr-o epocă de intensă
activitate diplomatică, şi corespund evident cu domnia lui Neagoe Basarab.
Probleme complexe ridică informaţiile cu caracter militar, unde se pare
că autorul şovăie uneori, şi omite ştiri importante,
trădlnd
pe călugăr.
O primă obiecţie ridică informaţia că oastea era împărţită in trei cete
care intrau succesiv ln luptă, ceea ce ar contraveni ştirilor pe care le avem
despre tactica oştirilor moldovene şi muntene. Dar autorul nu vorbeşte de
trei cete, ci de două străji care sint trimise înaintea oştii celei mari:
•Deci, cind vei porni împotriva lor, lu mai intii să orîndueşli şi să întocmeşti o strajă, după
obicei, să meargă înainte, apoi după ea o a doua strajă şi după ea oastea cea mare. Şi să nu fie
departe o strajă de cealaltă, ca să se vadă şi să ştie ce fac şi ce lucrează, pentru ca dacă se
întîmpli\ ceva străjii celei dintii, să dea de a doua strajă, iar dacă vor vedea amîndouă străjile
vreo înfringere, atunci să se unească împreună cu oastea• (versiunea slavonă, p. 293).

Pentru strajă avem cuvlntul CTPA*" şi KT"ll"" CTiJJlKJ, iar pentru
oastea cea mare Kfl\HKRI K"HCKll'. ln cursul luptei străjile se ciocnesc cu ale
1

N. IORGA, Istoria literaturii

romineşti,

ed. II-a, voi. I, p. 1ft6
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inamicului şi infrîngerea sau biruinţa lor are o influenţă morală hotăritoare·
asupra oştirii celei mari. De aceea se interzic duelurile individuale. Bătălia
incepe astfel prin lupte de avangardă, după care urmează ciocnirea oştirilor
mari şi tot ca o luptă de avangardă ni se prezintă şi acţiunea lui Neagoe
Basarab, care ciocnindu-se de oastea fiului lui Mihnea Vodă, o risipeşte şi-l
face pe acesta să fugă la tatăl său.
Dar Viaţa lui Nifon şi ln11ăţăturile nu sînt singurele izvoare din care
putem deduce această tactică de luptă. ln Letopiseţul de cînd s-a început ţara
Moldo11ei se arată că« intre timp domnul Ştefan Voevod a întărit şi a orînduit
o strajă şi i-a trimis împotriva leşilor la Vadul de la tirgul Cernăuţilor, la
rtul Prut li. Şi aici, ca şi in Viaţa lui Nifon, straja apare ca o formaţie de
avangardă. Domnul adună apoi oastea cea mare cu care iese înaintea duşma
nului. Această tactică este atestată pe vremea lui Ioan Vodă cel Cumplit
de Gr. Ureche în paragraful intitulat « Cînd a bătut straja lui Ioan Vodă
pre straja lui Pătru Vodă şi a lui Alexandru Vodă».
Pentru celelalte informaţii cu caracter militar cuprinse în acest foarteimportant capitol este necesar un studiu aprofundat, care nu intră în obiectivele cercetării de faţă. Impresia că paginile respective se datoresc unui
călugăr ignorant şi confuz care a trăit în a doua jumătate a secolului XVI
sau in sec. XVII, n-a fost împărtăşită de doi cercetători, totuşi foarte serioşi,
ai istoriei noastre militare: Nicolae Bălcescu şi generalul Radu Rosetti_
Ultimul considera ln11ăţăturile «o scriere puţin posterioară epocii lui Ştefan
cel Mare » şi se referea la ea ca la un izvor demn de crezare. Nicolae Iorga
nu s-a îndoit niciodată că asemenea informaţii vin de la un luptător şi nu
de la un om al bisericii. Mărturia acestora ar putea constitui un minimum de
garanţie că un studiu aprofundat al informaţiilor militare din acest capitol
poate duce la cu totul alte concluzii decit cele trase de partizanii neautenticităţii. Ne vom mărgini in cele ce urmează la citeva constatări în strinsă
legătură cu problema care ne preocupă.
lntii, este ciudat ca un veritabil tratat de artă militară, chiar concentrat
la citeva pagini, să fie alcătuit de un călugăr, în a doua jumătate a sec. XVI,
adică într-o vreme cind activitatea de acest gen a fost extrem de redusă.
cind marile campanii eroice trecuseră de citeva decenii 1 • Dacă opera ar fi
fost scrisă după Mihai Viteazul, ea ar fi trebuit să cuprindă cu totul alte
informaţii, privind realităţile de atunci, ceea ce nu se intîmplă.
ln al doilea rind, este surprinzător să constatăm cit de perfect cunoştea
• călugărul » o serie de realităţi militare şi social - politice, cu implicaţii militare, care, toate corespund primei jumătăţi a sec. XVI şi chiar secolului XV.
De pildă, el ştie că in luptă lovitura principală, şocul iniţial îl suportă « oastea
cea mare » şi «tăria curţii » sfătuind pe domn să nu stea acolo ci într-un loc
unde să nu poată fi descoperit şi de unde să poată urmări cit mai bine desfă
şurarea acţiunilor 2 • Dar in a doua jumătate a sec. XVI <c oastea cea mare »n-a mai fost chemată sub arme decit o singură dată, tn mod excepţional,
pe vremea lui Ion Vodă cel Cumplit, pentru că boierii se temeau de adunarea
poporului sub arme 3 . Cetele de curteni ca bază a puterii militare domneşti
1 Istoria
• Pentru
a moldovenilor
3 Istoria

Rominiei, voi. II, p. 871.
aceasta, descrierea bătăliei de la Vaslui, la colonel I. CUPŞA Arta militară
în a doua jumătate a sec. XV-iea. Ştefan cel Mare. Bucureşti, 1959.
Romîniei, voi. li, p. 872.
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au cunoscut şi ele maxima înflorire « în vremea lui Ştefan cel Mare şi plnă la
mijlocul veacului al XVI-lea • 1 •
Acelaşi • călugăr • ştie că soarta războiului o hotărăsc nu oştile de mercenari - pentru a căror •preponderenţă» ln11ăţăturile nu oferă nici un argument, ci dimpotrivă - ci credinţa boierilor: dacă aceştia rămin alături de
domn, bătălia este ciştigată, dacă ei trădează, bătălia e pierdută 1 •
Autorul 1n11ăţăturilor cunoaşte tactica clasică a epocii marilor bătălii
pentru independenţă din sec. XV, clnd, mobilizindu-se întreaga forţă a ţării,
toate familiile luptătorilor erau date în spatele oştilor, erau retrase în păduri
şi tn munţi, ca să fie ferite de pericolele ce i-ar fi făcut pe oşteni să părăsească
armata şi să plece să-şi apere familiile. Cazul se intimplase la Valea Albă
şi trebuie să fi fost notoriu la sfirşitul sec. XV şi lnceputul sec. XVI.
Tot el ştie că în cazul lnfringerii sau trădării, domnul nu trebuie să pără
sească ţara ci să se retragă în acele ţinuturi care li rămin credincioase, de
unde, refăclndu-şi forţele, să atace prin surprindere pe noul domn lăsat fără
o pază specială. Ştefan cel Mare după Valea Albă procedase la fel, retrăgln
du-se ln ţinuturile Vrancei, iar în vremea clnd Neagoe Basarab nu fusese
atlt de tinăr ca să n-o afle, partida turcofilă din care făceau parte şi Craioveştii,
răsturnase după acelaşi sistem pe proteja.ţii
munteni ai lui Ştefan
cel Mare.
ln sflrşit, autorul 1n11ăţăturilor recomandă un sistem de răsplătire a
oştenilor lnvingători şi de cinstire a memoriei celor dispăruţi care pare a fi
copiat punct cu punct după relatările Letopisetului de clnd s-a început Ţara
Moldo11ei. Pe urmele lui Ştefan cel Mare se recomandă de asemenea ca domnul
să nu atribuie biruinţa lui însuşi ci lui dumnezeu 3 •
G;tind aceste pagini ne dăm seama că slntem lntr-o epocă în care ecoul
tipopeei militare a secolului XV nu numai că nu se stinsese, dar marile bătălii
de factură clasică, erau lncă posibile, ca şi marile armate (Neagoe pretindea
că poate ridica 40.000 de oşteni, ca şi Ştefan cel Mare); altfel nu s-ar fi redactat
acest tratat de artă militară. Oastea descrisă pe clmpul de bătaie este oastea
epocii lui Ştefan cel Mare, ln care rolul hotăritor ll joacă • curtea •, cetele
boiereşti şi «oastea cea mare•· Mercenarii se reduc la un contingent restrtns
.şi intre ei descoperim pe iunacii care slnt lăudaţi şi plinşi de cronica moldoveană Intre cei căzuţi la Valea Albă'· Neagoe teoretizează practici militare
ale sec. XV şi practici social-politice introduse ln viaţa romlnească de Ştefan
cel Mare şi de alţi domni autoritari care luptaseră pentru centralizarea statului,
centralizare care se continuă ln momentul ctnd scria Neagoe Basarab 11 •
Fireşte, realităţile nu coincid pretutindeni, fiindcă epoca lui Neagoe
nu este tot una cu epoca lui Ştefan cel Mare 8 , dar slntem ln orice caz mult
1

Idem, p. 871.
Idem, p. 335.
1 Cf. N. ORGHIDA!'li, Ce spun cronicarii strdini despre Ştefan cel Mare, Bucureşti,
1905, p. 16.
• Cf. Cronicile slavo-romi11e. p. 9.
6 Cf. Istoria Romîniei, voi. II. P.· 592_
8 Nu am susţinut niciodată că lnvălăturile ar data din epoca lui Ştefan cel Mare
sau că ar reflecta direct această epocă, ci numai că realităţile reflectate sînt pe punctul
de evoluţie in care ele se află mai aproape de epoca lui Ştefan cel Mare decit de a li-a
jumătate a sec_ al XVI-iea. Fireşte că ele reflectă epoca lui Neagoe Basarab care îşi
are propriile ei particularităţi. Pentru exactitatea acestei reflectări a se compara şi
afirmaţiile de la pag. 421 a volumului de faţă cu Istoria Romlniei., li, p. 587.
1
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mai aproape de Ştefan cel Mare şi de Radu cel Mare decit de a doua jumă
tate a sec. XVI. In domeniul militar, datele aproape se suprapun, cu excepţia
faptului că Neagoe, conform mentalităţii lui, nu califică părăsirea domnului
de către boieri trădare ci pedeapsă divină şi nu recomandă ca după reînscău
nare să se taie capul trădătorilor.
S-a afirmat că în /n11ăţături sint o serie de amănunte care dovedesc
redactarea lor tirzie. Confruntarea cu izvoarele contemporane dovedeşte
lnsă că tot Neagoe are dreptate în recomandaţiile sale: sfatul ca domnul
să stea de o parte şi de acolo să urmărească lupta, corespunde unei practici
militare general-răsăritene, ilustrată şi de Ştefan cel Mare la Vaslui, practică
pare-se de origine tătărască 1 . Sfatul nu exclude de altfel intervenţia oportună
şi vitejească în mijlocul luptei: capitolul cuprinde şi un adevărat imn închinat
vitejiei militare, în care domnul este îndemnat să intre în mijlocul duşmanilor
ca un lup într-o turmă de oi.
Mai mare greutate prezintă observaţia că sfatul «să-ţi tocmeşti toate
tunurile şi oştile tot cete t trimite neapărat la secolul XVI I, fiindcă « artileria
trasă de cai apare pentru prima oară in Europa la 1494, iar la noi in cursul
veacului al XVI-iea, in a doua jumătate ... In orice caz e exclus ca sub
Neagoe Basarab să fi fost tunuri mobile la fiecare ceată, aceasta priveşte
organizaţia secolului XVII • (p. 59). Dar argumentul, evident just, se întemeiază pe textul romînesc, o traducere din sec. XVII, care nu numai aici introduce in 1miăţături realităţi specifice acestui secol. (vezi şi identificarea dregă
toriilor cu boieriile). Textul original slav sună: «T.tm1 11.t1UAH K't.CJi\ op,y.m'il TKoe H
K"h.3KfCf.IH rAoT.1' TKO.'li. Ko.m!m),o taKom• ICT IMtl j)I,\ H ),.t otlT'kKA\HlllH "X' KOMtlmAo
uKom1 tel' p1>,i..
(Astfel orlndueşte toate armele tale şi aşează gloata
ta, pe fiecare unde îi este rlndul şi să-i întocmeşti pe fiecare după cum este
rinduiala) 2 • Nici urmă de cete şi de tunuri I O exprimare foarte apropiată
găsim in versiunea grecească (Ed. V. Grecu, p. 157). Cit priveşte expresiile
« o piatră dintr-un tun risipeşte şi învălmăşeşte multe cete de oameni, nu
după cum este piatra mică, ci după cum fuge cu străşnicie » sau « şi toate
loviturile şi tunurile (11~tlmKi..1) şi săgeţile. . . vor lovi in oastea cea mare
domnească », ele slnt perfect contemporane: tunurile, instalate pe care de
luptă de tip husit fuseseră folosite de Ştefan cel Mare la Vaslui şi Valea Albă 8
unde opriseră iureşul ienicerilor şi, mai înainte, de Ioan de Hunedoara care
ar fi avut chiar tunuri mobile 4 • Sintem într-adevăr intr-o vreme cind tunurile
se foloseau mai mult spre a intimida pe duşmani decit spre a-i dobori, ceea
ce explică şi imaginea literară din ln11ăţături. E inutil să mai atragem atenţia
că ghiuleaua este de piatră şi nu de metal ca mai tirziu. Din corespondenţa
.regelui Ludovic II al Ungariei aflăm de altfel că la moartea lui Neagoe turcii
au ridicat pe Teodosie, tezaurul şi 32 de tunuri 6 •
Neagoe nu vorbeşte despre cetăţi fiindcă de multă vreme ele nu mai
aveau un rol esenţial in apărarea Ţării Romineşti. Un specialist afirmă de
Cf. General RADU ROSETTI, op. cit., p. 170 şi p. 188.
Cronicile slavo·romîne p. 2ft2 şi 292. Diferenţa a Cost sesizată pentru prima oară
de MARGARETA ŞTEFĂ:\"ESCU, art. cit., p. ft6.
a IORGA, Acte şi fragmente, voi. III, p. 92-95; HASDEU,• Arhiva istorică a Romîniei; I, 2, p. 34. Vezi explicaţia termenului noSw~• la I. Chiţimia, ari. cil., p. 339.
t MIHAIL DAN, Armata şi aria militară a lui Iancu de Hunedoara (pe baza cronicilor
contemporane} ln •Studii şi cercetări de istorie•, Cluj, VIII, 1957, p. M, 87, 88.
1

1

• HURMUZAKI, II, 3, p. 373.
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altfel că <i documentele arată că in Ţara Romînească nu a existat un sistem
de cetăţi asemănător celui care timp de secole, ca un uriaş scut de piatrăt
a contribuit la apărarea hotarelor Moldovei• 1 •
Neagoe nu vorbeşte despre cavalerie in mod special, fiindcă el se ocupă
de mişcarea oştilor pe cimpul de luptă sau în marş, nu de descrierea categoriilor
de oşteni care executau aceste mişcări. Ele erau cunoscute la vremea aceea
tuturor, şi subinţelese în textul lnvăţăturilor. Desigur că atunci cînd se recomandă domnului să fugă din calea duşmanului înconjurat de 60 de oşteni
se presupune că el nu fugea şi nu era urmărit pe jos.
ln Cuvîntul pentru judecată de care ne-am mai ocupat, autorul vădeşte
mai puţin omisiuni şi ignoranţă în materie de procedură juridică şi mai mult
preocuparea esenţială a lnvăţăturilor, care nu este de a descrie instituţiile
ţării ci de a recomanda procedeele de întărire a prestigiului domnesc şi în
general a monarhiei absolute. I n plus, este evident că recomandările
privesc o epocă în care activitatea judecătorească a domnului a crescut
mult, în faţa acestei instanţe supreme prezenttndu-se cauze tot mai
variate, judecate pină atunci înaintea marilor feudali beneficiari ai regimului imunităţilor.
Ideea centrală a Cuvîntului este că domnul nu trebue să facă nici o deosebire intre sărac şi boer ci să judece drept, fiindcă:
• Domnul carele va judeca pre drept, acela-i domn adevărat şi unsul lui dumnezeu şi va
doblndi şi lumina care nu va trece niciodată. Iar domnul care nu va judeca pe dreptate
şi pre legea lui dumnezeu acela nu iaste domn, nici să va chema îndreptător şi unsul luii
dumnezeu, ci va fi pierdut în piericiunea cea de veci şi pentru făţărnicia lui nici raţa lui
dumnezeu nu o va vedea. (ms. 109, r. 177 v).

ln consecinţă, se dau cîteva sfaturi foarte oportune şi foarte concrete
asupra modului cum trebuie să se poarte domnul la judecată spre a nu năpăstui
pe sărac şi a face judecată dreaptă tuturor. După ele urmează, ca de obicei,
exemple istorico-biblice şi o meditaţie din Simion Monahul. Deşi foarte puţine
(trei pagini) sfaturile practice sint foarte bine alese şi ţintesc la esenţa
lucrurilor.
Cel mai semnificativ dintre capitolele social-politice rămîne însă Cuvîntul
de învăţătură al lui Neagoe Voevod către prea iubitul său fiu Teodosie şi către
alţi unşi ai lui Dumnezeu, despre milostenie şi pace. Titlul sună călugăreşte
şi se inspiră din w "'""~CTHHH H w Gl\dr\l'olTpoGH al lui Simion MonahuL
Cu mici modificări, 13 pagini stnt luate din «Umilinţa•. Dar dacă toate
aceste 13 pagini ar fi putut fi redactate pentru călugări de către un călugăr,
ln nici un caz cele 10 pagini care le preced n-au fost destinate călugărilor
şi nici nu reprezintă gindirea unui călugăr. Ele au fost scrise de acelaşi
Machiavel răsăritean care a urmărit să împărtăşească lui Teodosie şi
celorlalţi domni secretele monarhiei absolute. De aci paradoxala (in gura
unui călugăr) recomandare cu care se deschide cuvtntul: domnul să aibă
grijă în primul rînd de miluirea celor ce-l slujesc şi ii sint devotaţi lui şi
pe urmă să se ocupe de miluirea săracilor, fiindcă de săraci au grijă şi
alţii pe cînd de slugile sale se ocupă numai el. Să nu cumva să ia venitul
slugilor şi să-l dea mlnăstirilor, fiindcă pentru acest venit este slujit cu
credinţă plnă la moarte.
1

Radu

TRAIAN

MUTAŞCU,

.Şerhall, Bucureşti

Arta militard în Ţara Romîneascd la începutul see. XVJJ 1961, p. 46-47.
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Mila nu o va face dectt din prisosul veniturilor domniei, pe care e sfătuit
nu-l strtngă, ci să-l folosească fo danii, dar mai ales tn miluirea celor ce-i
sint devotaţi. Nu avem posibilitatea să verificăm din alte izvoare contemporane dacă se făcea într-adevăr « căutarea oştilor » tn fiecare an şi se dădeau
cu această ocazie daruri, dar fiindcă ea este atestată de izvoare mai Urzii
şi /n11ăţăturile se dovedesc la fiecare pas o admirabilă oglindă a societăţii
din a doua jumătate a secolului XV şi prima jumătate a secolului XVI, putem
să-i acordăm încredere şi să presupunem că tn lipsa altor ocazii - la Ştefan
cel Mare erau cum am văzut războaiele - Neagoe Basarab putuse institui
sau dezvolta acest obicei, care ii permitea să ia legătură cu oştirea şi să practice
sistemul său de « miluire » a slugilor.
Recomandarea de a nu da slujbe şi favoruri <« măscăricilor » şi « celor ce
fac rîsuri », adică linguşitorilor şi celor ce ştiau să-i clştige bunăvoinţa cu
glume şi distracţii, vine şi ea de la un cap politic cu experienţă. Cu atit mai
mult recomandarea de a nu acorda favoruri la intervenţia altora, fiindcă
atunci cel ce a intervenit clştigă cinstea de la cel ce l-a rugat să intervină,
iar domnul rămîne cu paguba, fiindcă el a făcut darul fără nici un clştig.
Domnul să se comporte ln aşa fel incit toţi să-i fie obligaţi lui direct şi să-l
pomenească cei miluiţi şi copiii lor:
să

1 Pentru că, dacă vei da pentru vorbele unora, alunei tu Iţi faci două pagube: darul
este al tău şi cinslea nu este a la. Deci de ce să dai cinstea ta penlru voia unora? Vezi
că nu pe toţi v-a ales dumnezeu ca toţi să fiţi unşi, niri ca toţi să nii păstori ai turmei,
ci pe l.ine te-a pus unsul şi păstorul peste turmă. De aceea dacă nu cunoşti turma ta, cum
le vei împărţi tu cu dreptate? Şi ce fel de păstor şi domn se chiamă acela, care lasă ca ln
domnia lui să domnească toţi şi să fie domni ca şi tine sau să se amestece toţi ln venitul
tău?• (versiunea slavă, p. 300).

Domnul trebuie să se distanţeze vizibil de boieri ln ochii tuturor
favorurilor trebuie să ţintească la acest rezultat.

şi

împărţirea

Ci sA-ţi slujească ei ţie cu temere şi cu frică şi să cunoască că tu le e~ti domn şi stăpln
mai mare preste dlnşii, cum să cade să fie slugile smerite lnaintea slăplntlor lor. Iar cinstea
ta pin ii-o va da dumnezeu tu să o ţii ln mlinile tale. Drept aceea fătul meu, le deşteaptă
şi te socoteşte cu mintea ta şi să nu dai cinstea ta boierilor tăi. Că tu pui pre dlnşii boieri
iar nu te pun ei pre tine domn, ci pre tine te pune dumnezeu să fi unsul lui• (ms. 109,
f. 189 r).
1

Pentru a putea exercita această dominaţie asupra boierilor, domnul
trebuie să aibă grijă ca veniturile ţării să fie in mîinile sale: « Iar venitul tău ce-ţi
va veni din toată ţara ta, acela să fie tot în mlinile tale. Să nu cumva să-l
dai şi să-l împarţi pre boierii tăi sau pre rudele tale sau pre niscari slugi de
ale tale, ce-ţi vor fi făcut nescari slujbe. Ci să fie tot cu seamă în m.linile tale.
Deci cui vei vrea să dai cu mina ta, să se ştie şi să-ţi mulţumească şi să te
cunoască că tu eşti domn • (ms. 109, f. 189 r-v).
Ştim din alte izvoare şi mai ales din vasta operă de ajutorare a bisericii
din Balcani, ca şi din măreţele construcţii arhitectonice ridicate tn ţară, că
dintre toate sfaturile, acesta a fost urmat cu cea mai mare stricteţe
de către Neagoe. La moartea sa, Doamna Despina, refugiată la Sibiu, a
lăsat o avere impresionantă făclndu-i-se datorită acestui fapt, o inmormintare fastuoasă.
Aceste recomandări nu puteau fi scrise ln cercurile boiereşti ci numai
la o curte domnească şi lncă o dată lntilnim în I nvăţături teoretizarea unor
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practici introduse tn viaţa social-politică romJnească de Ştefan cel Mare.
Un călugăr lăsat la singurele puterile sale nu ar fi putut formula cu atlta precizie
Ukologia şi mai ales tehnica domniei absolute, ci ar fi putut da cel mult unele
indicaţii ; ar fi exprimat doleanţe.
Rămîne de stabilit prin cercetări amănunţite tot ceea ce a realizat Neagoe
însuşi din ceea ce li sfătueşte pe fiul său, dar nu trebuie să uităm că Principele însuşi a fost rodul unor aspiraţii neîmplinite !
Şi celelalte sfaturi din capitolul pe care tl analizăm stnt de aceeaşi natură
şi dovedesc o bună cunoaştere a necesităţilor social-politice ale epocii lui
Neagoe. I se recomandă domnului să aibă slujitori bine tntreţinuţi, frumos
tmbrăcaţi (Ştefan cel Mare dăruia printre altele pe vitejii săi cu vestminte):
•Şi să fie slugile îmbrăcate şi împodobite cum veţi şti mai frumos că ~ceia este lauda
şi cinstea domnului şi comoara cea înfrumuseţată şi vie. Iar de vei fi scump şi va lăcomi
inima ta spre avupe multă şi vor rămlne slugile tale goli şi despuiap, deci tu făr-de slugi

ce cinste vei avea

şi

ce domn te vei chema?• (ms. 109, f. 191 v).

Să folosească darurile cu socoteală şi mai ales cu abilitate, fiindcă şi
Alexandru cel Mare a cucerit lumea cu cuvintul dat şi ţinut, cu judecata
dreaptă şi <c cu dărnicie pentru că nu a adunat avere, ci a miluit slugile şi
oştenii • (versiunea slavonă p. 300).
O dată încheiate sfaturile politice, autorul trece de la ideea milosteniei
din calcul la ideea milosteniei ca virtute creştină şi ca obligaţie ce decurge
din pocăinţă şi spovedanie. Aici el restructurează textele din Simion Monahul
pentru a le îmbina logic ţinîndu-se seama de practicile bisericeşti şi de tema
social-politică a capitolului. Textul începe cu cuvintele • iar şi sufletul tău
să nu ţi-l uiţi, ci care milă vei şti mai mare aceiea să faci pentru <linsul ca
să fie şi el miluit• (ms. 109 f. 193). După aceasta se vorbeşte de pocăinţă
şi spovedanie care şterge păcatele arăttndu-se că pocăinţa trebuie să fie lnsoţită de fapte, iar fapta milosteniei este una din cele mai tnsemnate. Ctteva
capitole de teologie morală sint anexate astfel firesc, după vechiul obicei şi
cu măestria cunoscută, pornindu-se însă de la tema social-politică a cuvîntului.
Despre ultimele două capitole din 1nPăţături, ca şi despre Rugăciunea
la ieşire.a sufletului, ne-am ocupat mai înainte şi nu mai socotim necesară
o revcmre.
Din această analiză foarte sumară a capitolelor social-politice şi militare
ale ln'1ăţăturilor lui Neagoe Basarab se desprinde concluzia că, departe de
a prezenta anacronisme, contraziceri, dovezi flagrante de ignoranţă venind
de la un călugăr rătăcit printre probleme care ii depăşesc, ele sînt cel mai
bogat, mai variat şi mai precis izvor istoric intern pentru a doua jumătate
ll secolului XV şi prima jumătate a secolului XVI.
Departe de a fi produsul divagaţiilor mistice ale unui monah retras
intr-o mtnăstire, ln'1ăţăturile dovedesc, dimpotrivă, un autor trăind în miezul
evenimentelor epocii sale şi preocupat de probleme cu care era confruntat.
numai cineva care participa activ la viaţa politică. El nu a luat pana tn mtnă
spre a înveli realitatea istorică, notată anterior tn cronică, tntr-o retorică
artificioasă de mînăstire, ca Macarie şi şcoala sa din Moldova, ci spre a lăsa
moştenire fiului său şi urmaşilor în domnie, o vastă operă ce reprezintă, pe
plan literar-ideologic, chintesenţa a trei veacuri de dezvoltare socială, politică„
militară şi culturală a Ţărilor Romtne.
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IIOYllEHIDI IDII'OH BACAPABA. IIPOEJIEMA ABTOPCTBA

(PmoMe)
B nepeou tiaCTH CTaTLH aeTop nLITaeTcH npeACTaBHTL no B03MO>l<HOCTK
noJIHee AOCTH>KeHHH B o6naCTH nccne,rzyeMoii npo6neMLI. B CBH3H c 3THM y1<aaL1BaeTCH, 'ITO nOAaBJIHIOIQee 6oJILlllHHCTBO pyMLrnc1<mc H aapy6e>1<HLIX 11cropHJ<oe,
JIHTepaTYPOBCAOB H it>HJionoroe, 1<0Topb1e H3Y'laJIH JIH'IHOCTL HHroe Eacapa6a
H «Iloy'lemui TeoiJocwo», C'IHTaJIH 3TO npoH3BegeHHe noAJIHHHbIM, Me>1<,rzy MaHepou IIHCLMa H JIH'IHOCTLIO TOro, KOMY no TPaAHQHH npHnHCbIBaeTCH aBTOpCTBO,
OHH He BHAeJIH HecoOTBeTCTBHH. CpeAH 30 cropoHHHJ<OB TeopHH noAJIHHHOCTH
npoH3BeAeHHH, ynoMHHaeMbIX s craTLe, ecrpeqaeM: H. n3JitJec1<y, E. II. Xalllgey,
Oenga ,Uem:ylllHH}', A. ,U. KceHonona, MoaHa EorgaHa, II. Jlaaposa, II. CL1p1<y,
An. ~pc1<oro, CToHHa P0Ma.11c1<oro, H. Mopry, Ce1<cTHJia IIylllKapH}',
BacHJie rpeKy, illTeit>aHa "llo6aey, ,U>1<. K3mrneCKy.
Te J<TO coMHeeancH B nogmnrnoCTH gaHHoro npoH3BegeHHH, HJIH BbICKa3aJIH
CBOIO TO'IKY 3peHID1 B noneMH'leCKHX CT8TLHX, HJIH >Ke npHMKHYJIH K MHeHHIO
.Il.eMOCTeHa Pycco, HX 6b1Jl0 HeMHoro: M. racrep, An. <l>HJIHnnHAe, T. KogpecKy,
r. IIac1<y, illT. rJIHJ<ceJIJIH, H. KapTO>l<aH, ,UaH CHMoHeCKy, II. II. IIaHaHTeCKy.
Iloc1<0JILKY .Uau CHMoHeCJ<Y B nocnegnee speMH npH3nan noAJIHHHOCTL y1<aaaHHoro npOH3BeAeHHH, TeopHH O HeopHrHHaJILHOCTH «Iloy'leHUU» ceuqac noMep>KHB8CTCH npcit>. II. II. IIaHaHTecJ<Y, KOTOpbIH H3JIO>KHJI ee H a«lfcmopuu PyMblHUU», T. II, EyxapecT, 1962, crp. 1026, (Apyme ee cropoHHHKH yMepJm) .
.UncJ<YCCHH no eonpocy nogJIHHHoCTH npoH3BeAeHHH 6Lma npoeegeHa H
AccOQHa.QHeH CnaeHCTOB PHP. Ee OTKpbIJI IIerpe m. H3CTYPeJI CBOHM AOKJ18gOM,
npOT.JHTaHHblM 22 ACK. 1959, 38 KOTOpblM nocnegosan AOKJiag aeTopa A8HHOH
crann. B HaCTOHI.Qee BpeMH H B TpaKmame no ucmopuu pyMblHCKoU JZumepamypbl,
T. I, nogr-oTosneHHbIM 11HCTffTYTOM JIHTepaTYpbI H it>oJILKnopa, 6bIJia npHHHTil
TO'IKa 3peHHH, cornaCHO KOTOpoii HHroe Eacapa6 HBJIHeTCH aBTOpOM«Iloy'leHUU».
Bo BTopoft 'laCTH nccnegoeaHHH asTop npHBOAffT apryMeHTaQHIO ,U. Pycco,
no MHeHHIO KOToporo «Iloy'leHUR» 6bIJIH HanHcaHLI CTO JleT cnycTH nocne CMepTH
HHroe Eacapa6a MOHaxOM MOHaCTbipH s ApA:>Kellle. Aerop AeTaJILHO aHaJIH3HpyeT
9 apryMeHTOB Pycco, conocraBJIHH HX c reKCTOM «IloytJeHuu» H c cospeMeHHbIMH
AOK}'MeHraMH, H npHXOAffT K 3aI<JIIO'leHHIO, 'ITO HH OAHH H3 HHX He BbIAep>KHBaeT
Aa>Ke caMOH CHHCXOAffTe.JlLHOH KPHTHKH. He1<0TOpb1e H3 HHX Aa>Ke CBHgeTeJILCTBYIOT B IlOJIL3Y TeopHH, OTBepnI}'TOH Pycco.
TpeTLR 'laCTL HCCJICAOBaHHH noceHI.QeHa aHaJIH3y 6onee nepoHTHLIX, 06ocuoBaHHL1x apryMeHTOB, BL1,u;1nmyrLIX II. II. IIaHaHTeCJ<Y. Aerop c'IHTaeT, 'ITO
npoit>. IIaHaHTeCK}', XOTH H paageJIHJI TO'IK}' 3peHIDI, I< KOTOpOH TPYAHO npHCOCAHHHTLCH, 0Ka33Jl 60JILI..l.l}'IO ycnyry HCTOpHorpait>HH TeM, 'ITO C03AaJI npegnOCblJlKH ):VIH nOJIO>KHTeJILHoro pellleHHH npo6JieMbl IlOAJIHHHOCTH npOH3BeAeHHH.
B npoTHeonoJio:>KHocTL MHeHHIO II. II. IIaHaHTeCJ<Y, H3Jlo>KeHHOMY e ero pa6oTe
«Iloy'leHUR H112oe Eacapa6a. Ilpo6JZeMa noiJJZUHHOcmu npouJBeiJeHuR, Eyxapecr,
1946, aBTOp IlblTaJICH AOK83aTL, 'ITO B «Iloy'leHURX» HalllJia OTpa>KeHHe KaK JIH'lHOCTL HHroe Eacapa6a, s TOH Mepe, KaK MLI o HeH: 3HaeM H3 APYrHX HCTO'IHHJ<os,
Tal< H 3IlOXa, B KOTOpyro OH KHH>KHJI (1512-1521). 3Ta :moxa xapaKTepH3yeTCH
He 6opL6oH:, npoHCXOAffBI..l.leH MeH<,!JJ' rocnoAapeM H KpynHblM 6oHpCTBOM,
HO OTHOCHTe.JILHblM paBHOBeCHeM Me>K,rzy QeHTpaJIH30BaHHOH BJiaCTLIO H 3Ha'lJHTeJILHOH tiaCTLIO 6oHpCTBa (so rJiaBe c MOryI.QecrseHHOH ceMLeii KpaiioeecK}' H
HX pogcreeumucos), KoTopaH cornaCHJiacL noMep>1<HBaTL rocnoAapR B38MeH
JIH1DlbIX opHBHJiernH. IlOMCp>KHBaH 3T'f 6oHpCJ<YIO napTHIO, KOTOpOH OH DOKpo-
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BHTe.IlbCI'BOBaJJ H c KOTOpoii RaXOAKIIC.R B POAcrBelillbIX OTHOWeHH.RX, H11roe
Eacapa6 npoAoJI>1<aCT noJIHTID<Y QeHTpaJIH3aQHH, Ha'laTYIO ero npeAwecreeHHHKaMH, oco6eHHO Pa.zzy Be.nmmM, npnAaeaR 6oJI&woe 3Ha'leHHe J<yJibTYpe, QepKBH
H BHewuHM OTHoweHHHM BaJiaxHH. CTopomuU< MHpa c TYPKa.MH B3aMeH A3HH,
OH ACP>KHT HaroToee MHOro'IHCJieHttyJO apMwo Ha CJiy'laiî, eCJIH TYPKH nonbITaIOTCH 3axeaTHTb TeppHTopwo BaJiaxKH. Bce ero MeponpH.RTHR, H3BeCTHLie no
HCTO'IHHKaM, COOTBCTCTBYIOT ~e.RM H COBCTaM, COAep>1<3ll.U1MCJI B «lloy'teHURX
T eoiJocU10 ». K 3TOMy CJieAyCT Ao6aeHTb ACTaJIH H3 6uorpa<t>uu H ucropKH >KH3HH
ceM&H rocnoAapH, KOTOpb1e He MO>KCT 3HaTb
<l>aJI&cu<t>HJ<aTop.
ApryMeHTbI
II. II. IlaHWiTeCKY He MOryT 33TYWeB3Tb 3TO COOTBCTCTBHe Me>KAY«lloy'teHURMU»,
:moxoii H JIH'IHOCTblO HHroe Eacapa6a. C TO'IKH 3peHHR MapKCHCTCKOH Hcropuorpa<t>HH OHH y>Ke He JIBJIJllOTCJI AOK33aTeJibHbIMH, XOTH B ceoe epeM.R HMCJIH
-0npeAe.IIeHHYJO B03Aeiicrey1ouzy10 CHJIY.

LES CONSEILS DE NEAGOE BASSARAB. LE PROBLEME DE LEUR
AUTHENTICITE
(Resume)

Dans la premiere partie de l'article l'auteur tente de presenter une image
- aussi complete que possihle - des contrihutions apportes par ses devan<iiers a la solution du probleme discute. II constate a cette occasion que la
majorite ecrasante des historiens, des historiens de la litterature et des philologues, aussi bien roumains qu'etrangers, qui se sont occupes de la personnalite de Neagoe Bassarab et des Conseils pour Teodosie ont considere cette
<euvre comme authentique et n'ont pas trouve de contradictions entre cette
derniere et la personnalite de celui auquel la tradition l'a attrihuee. Parmi
Ies trente adepts de l'authenticite cites dans l'article, nous retrouvons Ies
noms de N. Bălcescu, B. P. Hasdeu, Ovid Densusianu, A. D. Xenopol, Ion
Bogdan, P. Lavrov, P. Sircu, Al. Iaţimirski, Stoian Romanski, N. Iorga,
Sextil Puşcariu, Vasile Grecu, Ştefan Ciobanu, G. Călinescu.
Ceux qui ont mis en doute l'authenticite de cette reuvre, soit dans des
articles polemiques ou bien en donnant leur adhesion a la these de Demostene
Russo, constituent un groupe restreint dans la science roumaine, groupe
<iomprenant M. Gaster, Al. Philippide, Th. Codrescu, G. Pascu, Şt. Glixelli,
N. Cartojan, Dan Simonescu, P. P. Panaitescu. Etant donne que Dan Simonescu a dernierement adhere a la these de l'authenticite, ii se trouve que
la these de la non-authenticite n'est plus defendue aujourd'hui que par le
prof. P. P. Panaitescu, qui a reussi aussi a l'imposer dans le traite d'Histoire
de la Roumanie, 11 8 voi., Bucarest, 1962, p. 1026 (Ies autres adeptes de cette
these etant decedes).
La discussion sur l'authenticite a ete rouverte a l'Association des
slavistes de la R.P.R., par P. S. Năsturel, dans une communication faite le
22 dec. 1959, cornmunication suivie, le 15 juin 1961, par celle de l'auteur de
la presente etude. Actuellement, le traite d'Histoire de la litterature roumaine,
tome Jer, du aux soins de !'Institut d'histoire litteraire et de folklore, a egalement adopte la these de l'authenticite.
Dans la seconde partie de l'etude, l'auteur reprend l'argumentation
ă. l'aide de laquelle D. Russo a soutenu la these selon laquelle les Consei.Js
auraient ete ecrits un siecle apres la mort de Neagoe Bassarab par un moine
400
https://biblioteca-digitala.ro

du monastere d'Argesh. En examinant point par point Ies neuf argumente de
Russo et en Ies confrontant avec le texte des Conseils et avec Ies documente
contemporains, l'auteur arrive a la conclusion qu'aucun de ces arguments
ne peut resister a la critique la plus indulgente. Certains peuvent meme servir
de preuves a l'appui de la these combattue par Russo.
La troisieme partie est consacree a l'analyse des argumente, bien plus
judicieux et plus plausibles, invoques par P. P. Panaitescu. L'auteur considere que le prof. Panaitescu, quoi que soutenant une these insoutenable,
a rendu cependant de grands services a l'historiographie, en offrant Ies premisses de la solution positive du probleme de l'authenticite. A l'encontre
de l'opinion soutenue par P. P. Panaitescu dans l'etude Les Conseils du
Voi'1ode Neagoe Bassarab. Le probleme de l'authenticite, Bucarest, 1946, l'auteur
tente de demontrer que Ies Conseils constituent una image fidele aussi bien
de la personnalite de Neagoe Bassarab, telle qu'elle nous est connue par
d'autres sources, que de l'epoque de son regne (1512-1521). Cette epoque
est caracterisee non pas par la lutte entre le voivode et Ies grands boyards,
maia plutot par un equilibre relatif entre le gouvernement centralise et une
partie importante des boyards (ayant en tete la puissante familie des Craiovesti et Ies familles qui lui sont apparentees), qui consentent a appuyer le
voivod contre des avantages personnels. En s'appuyant sur cette importante
partie de boyards qui lui etaient favorables et lui etaient apparentes Neagoe
Bassarab continue la politique de centralisation menee par ses predecesseurs,
en particulier par Radu le Grand, politique accordant une grande importance
a la cultura, a l'Eglise et aux relations exterieures de la Valachie. Partisan
de la paix avec Ies Turca en echange du tribut, le voivode a toute prete une
nombreuse armee pour le cas ou Ies Turca tenteraient de conquerir le territoire de la Valachie. Toutes ses actions connues par Ies sources, trouvent
leur correspondances dans Ies ideea et Ies preceptes contenus dans Ies Conseils
pour Teodosie.
On peut y ajouter des detaila de la biographie et de la vie de familie
du voivode, qu'un falsificateur ne pourrait pas connaitre. Les argumenta
de P. P. Panaitescu ne survient voiler cette concordance entre Ies Conseils
et l'epoque et la personne de Neagoe Bassarab. Ils se revelent sans portee a
la lumiere des progres de l'historiographie marxiste, quoiqu'ils eussent pu
paraître decisifs a leur epoque.
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î..NVĂŢĂTURILE

ATRIBUITE LUI NEAGOE BASARAB
O RECONSIDERARE
P. P. PANAITESCU

Nevoia unei reconeiderAri. Problema autenticităţii ln11ăţăturilor atribuite
lui Neagoe Basarab a fost pusă din nou în discuţie prin două cercetări critice
datorite lui P. Ş. Năsturel 1 şi Dan Zamfirescu 2 , care, împotriva concluziilor
lui D. Russo 8 şi ale autorului prezentului articol 4 , ajung la concluzia autenticităţii ln11ăţăturilor, adică a contemporaneităţii lor cu epoca lui Neagoe
Basarab şi a influenţei directe sau indirecte a acestui domn al Ţării Romlneşti
la redactarea lor. Amindoi autorii citaţi fac însă concesii teoriei neautenticităţii, recunoscind in textul ln11ăţăturilor o mină străină, a unui călugăr,
cu mentalitatea lui de ascet, opusă sau măcar deosebită de aceea a domnului.
Cu toate criticile aduse, socotim că argumentele propuse de noi ln articolul citat, care datează de 16 ani, rămin valabile in structura lor generală 6 •
S-ar putea relua discuţia punct cu punct, dar am crezut mai interesant pentru
cititori, care aşteaptă noi lămuriri asupra culturii noastre din perioada feudală,
P. Ş. NĂSTUREL, lm•dţdlurile lui Neagoe Basarab în lumina pisaniilor de pe
măndslirii Argeş, in •Mitropolia Olteniei•, XII, 1959, 1-2, p. 12-33.
1 D. ZAMFIRESCU, lnvăţălurile lui Neagoe Basarab. Problema autenticitdţii, comunicare ţinută la Asociaţia Slaviştilor din R.P.R., la 15 iunie 1961. Am avut la lndemlnă,
prin amabilitatea autorului, şi forma remanialA a studiului, depusâ la Asoriaţia Slaviştilor,
pe care o cităm mai jos indiclnd paginile.
1 D. RUSSO, Studii bizantino-rominP, Buc., 190i; acelaşi, Studii i!ltorice greco-romine,
I, Buc., 1939, p. 205-266.
• P. P. PANAITESCli, lnvăţăturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii.
Buc., 19!.6 (Biblioteca lnstilutului de studii bakanice).
1 Aceste argumente sint, in linii generale, următoarele: caracterul violent şi autoritar
al lui Neagoe Basarab nu se potriveşte cu accentele de umilinţă ~i de Indemn la
ascetism ale ln11ăţăturilor: misticismul ln11ăţăturilor contrazice principial ideea de manual
destinat artei clrmuirii lumeşti (asupra arestei chestiuni revenim in prezentul articol);
faptul că autorul ln11ăţăturilor fare confuzii şi omisiuni, clnd se rereră la familia lui Neagoe;
nepotrivirea lnllăţăturilor politice cu instituţiile militare şi rivile din vremea domniei
lui Neagoe şi anume predominarea armatei de mercenari, a artileriei de campanie, care se
potrivesc abia cu srtrşitul secolului al XVI-iea ln Ţara Romlnească (nu am contestat
existenţa mercenarilor şi a artileriei de cimp in vremea lui Neagoe, ci numai predominarea lor); ln sflrşit, nepotrivirea Intre patronajul exercitat de Craioveşti (familia din care
făcea parte Neagoe) asupra domniei în vremea lui şi textul ln11dţă1urilor, care sfătuiesc
pe demn să nu conceadâ demnitAţile rudelor sale.
1

biserica
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să procedăm ln alt chip. In cursul ultimelor două decenii istoriografia noastră
a reconsiderat o mare parte din problemele principale ale perioadei feudale
din istoria Romlniei, tn special pe cele economice şi sociale, pe baza metodei
de cercetare materialistă. Este posibilă şi necesară o reconsiderare a problemei
autenticităţii ln"ăţăturilor, nu numai ln privinţa autorului, dar şi a datei,
a epocii în care au fost scrise, pe temeiul noilor perspective pe care le avem
acum asupra istoriei noastre ln vremea feudalismului. ln loc de a discuta
vechile argumente, bazate ln mare parte pe critica internă a textelor, argumente care au fost expuse şi discutate de mai multe ori, am socotit că este
necesară o confruntare cu rezultatele doblndite de noua istoriografie asupra
caracteristicilor şi evoluţiei societăţii romîneşti şi a culturii slavo-romlne.
Cu alte cuvinte, prezentul articol nu este, in genere, destinat discutării vechilor
argumente, nici o polemică împotriva celor ce au ajuns la concluzii deosebite
de ale noastre, ci o reconsiderare pe alte temeiuri, o căutare a momentului
istoric care se oglindeşte ln ln"ăţături.
Credem că această reconsiderare nu constituie o deplasare a discuţiei,
ci o lmbogăţire a ei 1 .
Momentul politie. lnvăţăturile lui pseudo-Neagoe prezintă în partea lor
politică o expunere a doctrinei statului centralizat condus de domnie. Această
carte nu constituie, cum a crezut V. Grecu 2 , o operă pur literară, cu licenţele
permise ln acest gen, ci dimpotrivă, un manual de politică. Ea reprezintă
un anumit moment politic din istoria Ţării Romlneşti, pe care trebuie să-l
determinăm pe temeiul analizei tendinţelor acestei lucrări.
Autorul ln"ăţăturilor este un partizan al puterii domneşti, autoritare
şi centralizatoare, el se împotriveşte boierilor, marilor feudali, care vor să ia
pe seama lor cirmuirea şi să ţie pe domn sub tutela lor. ln"ăţăturile reprezintă
un moment din lupta pentru centralizarea statului feudal sub conducerea
domnului, care se va sprijini pe alte pături sociale decit aceea a boierimii mari.
Concepţia despre autoritatea supremă a domnului răsare din lntreaga
operă, şi în chip implicit prin afirmarea legăturii directe a domnilor şi împă
raţilor cu dumnezeu. Ca un model pentru domnii de azi slnt aşezaţi David,
Solomon şi Constantin cel Mare, pe care biserica li socoteşte Intre sfinţi.
Dar ideea puterii centrale domneşti este exprimată şi explicit mai ln
toate capitolele cărţii: e Vai de acel domn care-şi dă cinstea pe mina altuia,
vai de ţara aceea pe care o stăplnesc mulţi• 3 • Desigur, ţara pe care o stăplnesc
mulţi este, ln orlnduirea feudală, ţara stăplnită de nobili, adică de boieri.
Puterea domnului stă, fireşte pentru vremea aceea, ln ungerea de către
biserică, ceea ce înlătură pretenţia boierilor « electori • de a participa direct
la conducerea statului. Aşa crede autorul l n"ăJăturilor, clnd spune: c Ştii
că nu te-au uns pe tine ca domn ei (boierii), ci te-a uns dumnezeu, ca să fii
drept faţă de toţi••.
In realitate, puterea domnului feudal stă ln stăplnirea tezaurului său,
adică a vistieriei, ceea ce face pe autor să exclame: e Vistieria din care să
1 Intre concluz.iile studiului nostru precedent şi ale celui de Caţă sînt, cum era şi firesc,
unele deosebiri, printre care şi dalarea lm·dţăturilor în a doua jumătate a secolului aJ XVI-iea
şi nu în cel urmiltor.
1 V. GRECU, Şi totUfi ln11dţăturile lui Neagoe Basarab, II, ln •Convorbiri literare•,
19/oft, nr. 7.
1 ln114ţăturile, versiunea slavă, ln Cronicile sla110-romine, ed. P. P. Panaitescu,
Bucureşti, 1960, p. 285.
1 Ibidem, p. 278.
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împarţi acelor ostaşi, ea trebuie să fie Ungă tine, pentru că domnul care este
la nevoie, mai tntli are nevoie de avuţie multă, ca să miluiască pe ostaşii lui.
Pentrucă omul este ca şi porumbelul, unde află porumbelul hrană multă,
acolo şi aleargă ; aşa este şi omul, unde găseşte domn bun şi darnic în avere,
ei se adună să se hrănească • 1 . Domnul trebuie să cumpere cu bani pe supuşii
săi şi pe lefegii, de la care aşteaptă credinţă. De aceea venitul ţării trebuie
să fie exclusiv la îndemîna domnului: « Niciodată cinstea şi venitul să nu-l
dai altuia 11 z.
Stăpînirea centralizată a domnului constituia, în vremea redactării /npă
ţăturilor, o situaţie de fapt, ea era însă contestată de marea boierime, de stă
pînii de pămînt, şi de aceea lnPăţăturile au accente polemice şi iau o atitudine
de luptă împotriva acestei pături sociale. ln învăţătura adresată « către coconii
săi, către alţi domni aleşi de dumnezeu (de remarcat această subliniere, tocmai
aci) clnd vor da putere şi vor aşeza pe dregători şi pe demnitari sau să le ia
dregătoria, după faptele lor »3 ; marii demnitari, spune autorul, trebuie să
fie numiţi de domn; ei nu vor fi aleşi nici dintre rudele domnului, nici dintre
• velmoji », titlu ce se da celor mai bogaţi dintre boieri, vîrfurilor clasei dominante, ci numai dintre credincioşii domnului, fie chiar dintre lefegii. Nu se
va ţine seamă de familii, de stare, ci numai de virtute, prin care se subînţelege integrarea în sistemul de domnie centralizată: « pentru că cel ce este
domn adevărat, nu i se cuvine să aibă rude, ci numai slugi drepte 1>. Boierimea
în slujba domniei, acesta este idealul lnPăţăturilor.
Domnul se va sprijini pe slugile sale:« Să nu întăreşti pe săraci sau mănăs
tirile cu leafa slugilor tale şi cu venitul lor şi săracii şi mănăstirile să fie miluite,
iar slugile tale să-i faci cerşetori în zilele tale, ci trebuie foarte bine să socoteşti
tn mintea ta, ctt este ceea ce se cuvine oştenilor, să fie de o parte» 4 • Acest
pasaj remarcabil din punctul de vedere al cugetării politice este de o mare
tndrăzneală: înaintea înzestrării mănăstirilor, înaintea «miluirii
feudale a
boierilor, domnul trebuie să ţie seamă de « slugile 1> sale, prin care se înţeleg
în primul rtnd cele militare.
Aceste slugi domneşti se vor recruta din rindurile altor pături sociale
decît aceea a boierimii mari. Domnul trebuie să ciştige de partea lui nu numai
pe slujitori, oastea de săteni privilegiaţi (roşii, cum s-au numit mai ttrziu), dar
şi pe ţărani, numiţi tn textul slav horeane (de la hora •ţară•). In învăţătura
despre purtarea războiului citim sfatul acesta: « Pe copiii dregătorilor şi ai
ţăranilor să-i duci la o parte, nu cumva să laşi pe acei copii ai dregătorilor
tăi sau ai ţăranilor înaintea duşmanilor tăi, ctnd duşmanii vor porni cu război
împotriva ta, iar tu cu oştile să fii dincoace de ei şi astfel să poată duşmanii
tăi să lovească şi să prindă şi să robească pe copiii dregătorilor tăi şi pe ai
ţăranilor tăi. Pentru că atunci, dacă vor vedea dregătorii şi ţăranii că au fost
robiţi copiii lor, ei te vor lăsa şi vor merge pe urma copiilor lor »6 . Rezultă
de aci că teoreticianul domniei autoritare se gin deşte la acei ţărani care Tăceau
parte din oastea domnească, oastea cea mică: aceştia erau moşnenii, ţăranii
liberi, căci rumînii nu făceau parte din oştire. Dar gindul domnului ţării nu
trebuie să se îndrepte numai către aceştia, ci către întreaga ţară, către toţi
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cei neprivilegiaţi, cunoscuţi sub termenul general de săraci: <c Acest venit
(al domnului) încă nu este agonisit de tine, ci tot l-ai luat din stăpînirea ta
şi de la oamenii săraci ai tăi, pe care i-a dat dumnezeu sub mina ta. Astfel
iarăşi socoteşte şi orînduieşte ţara ta, incit să faci ca să aibă şi aceia îndreptare
şi linişte şi pace în zilele tale. . . De aceea, precum ai luat a1Jerea de la ţărani,
aşa se cu1Jine să le-o şi dai lor, pentru ca să le faci pace» 1 • Acest sfat, care
trebuie interpretat în sensul că domnia va cîrmui pe toţi birnicii, toţi cei care
prin munca lor contribuie la menţinerea statului, atinge rădăcinile orînduirii
feudale bazate pe privilegiile clasei stăpinitoare; aci autorul tntrece in pătrun
dere pe toţi teoreticienii contemporani ai monarhiei autoritare, chiar pe Ivan
Peresvetov de la Moscova care în 1550 scrie sfaturile sale către Ivan zis cel
Groaznic, atribuindu-le lui Petre Rareş al Moldovei. Scriitorul rus este înrudit
ca gindire politică cu autorul În1Jăţăturilor 2 • Dar acesta din urmă introduce
în concepţia sa despre stat factorul popor, ţăranii, care lipsesc la ceilalţi autori
de sfaturi politice din veacul al XVI-iea.
Pentru scriitorul 1n1Jăţăturilor, săracii (poporul neprivilegiat) trebuie să
fie apăraţi, dacă nu li se face dreptate, ei se pot răscula, « suspinele săracilor
nu vor pieri pînă la sfirşit » 3 •
Aceste sfaturi politice se dau într-o vreme de luptă internă, în care boierii
mari, urmaşii celor care mai de mult deţineau toate dregătoriile, pretind ereditatea demnităţilor, cer ca un drept al lor să fie numiţi intre marii demnitari
domneşti; I n1Jăţăturile reproduc pretenţia lor în oraţie directă: <c noi sintem
fii de boieri 4 , nu se cuvine să ne dai să fim in urma celor săraci » 6 • Sintem
deci într-o vreme cind boierii mari dau asalt puterii centrale, cind domnul
este sfătuit să se împotrivească acestui asalt.
Care este acest moment politic? D. Zamfirescu, în articolul său privitor
la Învăţăturile atribuite lui Neagoe Basarab, a subliniat această tendinţă
politică a scrierii: cîrmuirea autoritară a domnului, înfrlnarea puterii politice
a marii boierimi, sprijinul pe care trebuie să-l dea domnul ţăranilor şi supuşilor
lui în general. D. Zamfirescu datează o asemenea politică in vremea domniei
lui Ştefan cel Mare, politică ce se poate prelungi, pînă în vremea lui Neagoe
Basarab, a cărui stăpinire în Ţara Romînească nu este despărţită <lecit prin
opt ani de aceea a marelui domn moldovean. Deci «Neagoe Basarab s-a visat
un Ştefan cel Mare munteam (voi. de faţă p. 403), •oastea descrisă de Neagoe
in 1n1Jăţături este oastea lui Ştefan cel Mare» (p. 406). 1n1Jăţăturile, după părerea
lui D. Zamfirescu, formează «teoretizarea unor practici introduse in viaţa
social-politică rominească de Ştefan cel Mare» (p. 406).
Ştefan cel Mare a instaurat, în luptă cu marea boierime, legată de fărămi
ţarea feudală, de domeniile cu imunitate, o cirmuire autoritară şi centralizată
domnească, întemeiată pe alte pături sociale (mica boierime, orăşenii, slujitorii aflaţi în dependenţa directă de domn). El a avut de luptat cu împotrivirea J>articularismului boieresc, pentru a stabili o nouă ordine în cirmuirea
ţării. Firea dîrză a lui Neagoe Basarab se potriveşte cu a lui Ştefan cel Mare,
Ibidem, p. 299.
A. A. ZIMIN, H. C. llepecsemos u ezo cospeMeHHUKu, Moscova, 1958, şi recenzia
noastră, în •Studii•, 1962, nr. 1, p. 212-217.
3 lnvăţăturile lui Neagoe vodă (Basarab) către fiul său Teodosie, cu o prefaţă de
N. IORGA, Vălenii de Munte, 1910, p. 8.
' ln textul slavon: velmoji (cei puternici, cei mai mari).
6 lnvăţdturile, versiunea slavă, p. 278.
l
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care ar Ci modelul său. Aşa dar, spune D. Zamfirescu, lnvăţăturile reflectă ·
momentul politic al lui Ştefan cel Mare, teoretizat, puţin timp după moartea
sa, de domnul muntean Neagoe Basarab. Doctrina politică a lnvăţăturilor
reprezintă deci vremea cînd fărămiţarea feudală este înlăturată de statul
centralizat domnesc, la sfirşitul secolului al XV-iea şi la începutul celui
următor. ln acest caz autorul lnvăţăturilor poate foarte bine să fie identificat
cu Neagoe Basarab, a cărui domnie cade tocmai în această vreme.
ln realitate, lucrurile nu sînt aşa de simple; lupta pentru centralizarea
statului feudal, dusă de domnie împotriva marii boierimi, a ţinut multă vreme,
a cunoscut multe vicisitudini, şi intre acestea sînt două momente istorice
r,ulminante, unul in vremea domniei lui Ştefan cel Mare, celălalt în a doua
jumătate a secolului al XVI-iea. Unul, cel dintti, este momentul înlăturării
de la cirmă a marii boierimi stăpîne pe domenii care se bucurau de imunităţi,
ocine, unde boierii au stăplnire economică, politică, militară şi judiciară; al
doilea, după constituirea centralizării statului, clnd boierimea nouă, bazată
pe exploatarea domeniului pentru producţia de mărfuri pentru piaţă, pe
sistemul clăcii, luptă pentru acapararea clrmuirii centrale a statului, formlndu-se o oligarhie boierească ln fruntea statului feudal centralizat. lntrebarea
este, care din aceste două momente ale dezvoltării politice şi sociale a Ţării
Romineşti corespunde cu ideologia din lnvăţăturile atribuite lui Neagoe
Basarab, epoca ofensivei domneşti pentru crearea statului centralizat domnesc,
sau aceea a apărării poziţiei clştigate de domni, împotriva boierimii, in preajma
creării statului nobiliar in Ţările Romlne? Autorul lnvăţăturilor luptă
pentru cîştigarea unei situaţii preponderante a domniei sau pentru apărarea
unei poziţii create şi care se vede contestată? Aici stă toată problema autenticităţii lnvăţăturilor: ln primul caz, ele lnfăţişează societatea feudală din Ţările
Romine la sfirşitul secolului al XV-iea şi la lnceputul celui următor, cuprinzind cronologic (dar nu din punct de vedere al politicii domneşti 1 ) domnia
lui Neagoe Basarab, în al doilea caz lnvăţăturile oglindesc societatea rominească din a doua jumătate a secolului al XVI-iea, şi această s~riere nu mai
poate fi atribuită lui Neagoe vodă, ci unui scriitor politic, care a pus opera
sa sub numele respectat al lui Neagoe, pentru a clştiga autoritate ln prezentarea sfaturilor privitoare la cirmuire.
Este necesar să prezentăm aici, foarte pe scurt, rezultatele istoriografiei
noastre marxiste in cercetarea evoluţiei statului şi a societăţii romlneşti ln
veacurile al XV-iea - al XVI-iea 1 .
Fărămiţarea feudală in Moldova şi in Ţara Romlnească ţine plnă ln ultimul
sfert al veacului al XV-iea, ea este rezultatul necesar al situaţiei economice,
al lipsei unui comerţ intern mai dezvoltat. Domeniile feudale slnt destinate
numai hrănirii şi lntreţinerii stăpinului şi a cetei lui de slugi militare. De
aceea aceste domenii cu economie lnchisă sint lnchise şi din punct de vedere
politic. Ele se bucură de imunităţi recunoscute de privilegiile domneşti, prin
Pentru aceasta vezi paragraful următor.
Pentru această schiţă a dezvoltării societăţii romlneşti, am folosit Istoria Romîniei,
voi. II, publicată de Academia R. P. R. Bucureşti, 1962, precum şi lucrările lui BARBU
ClMPINA, Dezvoltarea economiei feudale şi începu.tu.rile luptei pentru. centralizarea statu.lui
in a dou.a ju.mătaU a secolu.lui al X V-lea în Moldova şi în Ţara Rominească, ln: Academia
R.~. R., Lu.crăr~~ se~iu.nii generale ştiinţi/ ice, 1950, şi ace~<J.Şi, Cer~~tări c~ privire la baza
socială a pu.teru lu.i Ştefan cel Mare, în volumul colectiv, Studii cu. privire la Ştefan cel
M"'re, Bucureşti, 1956.
1
1
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care se interzice total intrarea slugilor domneşti pe teritoriul domeniului,
ceea ce înseamnă, fireşte, că judecata, fiscalitatea, administraţia se exercitau
de către boier (sau mănăstire) cu slugile sale înarmate. Vlad Ţepeş şi Ştefan
cel Mare, împinşi şi de nevoia reunirii puterii ţării întregi în mina lor, faţă
de primejdia din afară, ajutaţi de dezvoltarea economică a ţării, care a spart
autarhiile domeniilor, au încercat (dar numai cel de al doilea a izbutit) să
unifice puterea de stat în mtna domniei.
Statul autoritar şi centralizat domnesc ţine de la Ştefan cel Mare şi de
la Radu cel Mare pînă la mijlocul secolului al XVI-iea. După aceea, boierimea
se ridică din nou, ca urmare a opririi dezvoltării economice normale a ţării.
Supunerea Ţărilor Romtne sub jugul politic şi economic otoman, secătuirea
producţiei prin exploatarea otomană aduc după dînsele încetinirea, în anumite
laturi şi regresul temporar al dezvoltării orăşenilor şi ţăranilor liberi. Toată
puterea economică şi de aci şi cea politică se concentrează în mtinile unei oligarhii
boiereşti, care-şi trăgea veniturile din comerţul de grine cu Imperiul Otoman.
Orictt de reduse erau preţurile oferite de turci pentru produsele agricole romineşti, aceşti boieri erau în ctştig, pentrucă nu investeau nimic în exploatarea
moşiilor, produsele agricole destinate vtnzării, surplusul ce răminea peste
nevoile de consum, erau obţinute prin clacă, muncă gratuită a ţăranilor iobagi.
Aceşti ţărani devin, la sflrşitul secolului al XVI-iea, legaţi de glie. Oligarhia
boierească fiind singura putere economică a ţării, devine, prin luptă cu domnia,
care şi-a apărat ctteva decenii poziţiile ctştigate la sftrşitul veacului precedent,
stăptna politică a ţării. Anume acum ea deţine puterea, ocupînd dregătoriile
principale ale sfatului domnesc, care dintr-un consiliu al marilor feudali pe
lingă domn se transformă lntr-un organ de ctrmuire centrală a statului. Dregătoriile nu mai stnt o îndatorire feudală, am zice casnică, ci devin funcţii
foarte lucrative. Astfel se formează statul nobiliar sau boieresc. Intre statul
boieresc şi fărămiţarea feudală, care a precedat încercarea de alcătuire a
centralizării domneşti, este o deosebire esenţială. Centralizarea statului în a
doua jumătate a secolului al XVI-iea era un fapt împlinit, asupra căruia nu
s-a mai revenit. In vremea fărâmiţării feudale boierii se luptau pentru dobîndirea privilegiilor de imunitate ale domeniilor lor. ln statul boieresc ei se
întrec în ocuparea dregătoriilor lucrative ale puterii centrale. Economia
relaţiilor de marfă-bani întrece pe cea naturală. Pe cînd, în vremea fărâmiţării
feudale, boierii fără dregătorii, ca martori ai activităţii domneşti, erau prezenţi
în calitatea lor de mari stăplnitori de pămînt la alcătuirea privilegiilor, adesea
chiar cu fraţii şi fiii lor neindicaţi nominal, în statul boieresc, sfatul domnesc
era un organ al statului format numai din dregători, cu denumirea precisă
a fiecăruia.
Sub Vlad Ţepeş şi sub urmaşii lui, sub Ştefan cel Mare întllnim o luptă
a domnului pentru înlăturarea fărămiţării feudale şi supunerea beneficiarilor
ei tn favoarea stăpînirii centrale domneşti. ln schimb, sub Petru Rareş şi
mai ales sub fiii săi, sub Alexandru Lăpuşneanu în Moldova, iar în Ţara Romîneaecă, sub Mircea Ciobanul şi sub Petre Cercel, adică în a doua jumătate
a secolului al XVI-iea, se desfăşoară ofensiva boierimii, a unei părţi din
boierime, pentru acapararea puterii centrale a statului. Apărarea domniei se
manifestă prin tăieri de capete, dar ea fu în cele din urmă infrtntă, datorită
împrejurărilor economice şi sociale.
Avem aşa dar, două momente ale luptei dintre domnie şi marea boierime,
primul ctnd se destramă fărămiţarea feudală, la sftrşitul secolului al XV-lea,
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a doua clnd boierimea

acaparează

cirmuirea

centrală

a statului, ln a doua

jumătate a secolului următor. Am arătat că ln'1ăţăturile reprezintă un moment

de luptă Intre domnie şi boierime; întrebarea care se pune este dacă ele
corespund situaţiei de ofensivă din vremea lui Ştefan cel Mare sau celei de
apărare din epoca lui Mircea Ciobanul şi a urmaşilor săi.
D. Zamfirescu nu distinge clar, tn articolul citat, deosebirea intre aceste
două faze istorice, dar se pronunţă pentru epoca lui Ştefan cel Mare. Totuşi
recunoaşte - recunoaştere preţioasă pentru teza noastră - că « el (unul dintre
capitolele ln'1ăţăturilor) conţine ln embrion, ideologia aşa-zisului stat nobiliar.
tn care boierii consideră pe domn un părinte (sic) al lor» 1 şi adaugă că «din
operele lui Ureche şi Costin ştim cum priveau boierii pe domn» (p. 55).
Aşadar ln'1ăţăturile corespund cu statul nobiliar, care începe să se formeze
ln a doua jumătate a secolului al XVI-iea şi se reflectă ideologic în scrierile
cronicarilor din veacul următor.
Din citatele reproduse mai sus din textul ln'1ăţăturilor se vede lămurit
că doctrina politică a acestei scrieri este destinată să apere poziţiile deţinute
de domnie im potriva pretenţiilor noi ale boierimii: boierii pretind dregă
toriile, de care dispune domnul. Cererea de dregătorii corespunde cu ofensiva
boierească de la sflrşitul veacului al XVI-iea; pe vremea lui Ştefan cel Mare,
boierii ar fi cerut pri'1ilegii de imunitate. Despre privilegiile de imunitate
pentru care se dădea lupta tn perioada precedentă (secolul XV şi începutul
celui următor) ln'1ăţăturile nu ştiu nimic. Venitul ţării era, tn vremea alcă
tuirii ln'1ăţăturilor, tn întregime tn mtinile domniei; boierii cer acest venit
pentru dtnşii, dar zice scriitorul: « venitul să nu-l dai altuia ». Sintem într-o
epocă în care domnul ia darea de la toţi « săracii » (locuitorii neprivilegiaţi)
din ţară, se formase deci centralizarea, situaţia era considerată de scriitor ca
un fapt împlinit de mult, dar mănăstirile şi boierii tind acum să ia ln mina
lor acest venit, rezultat din centralizarea statului. Ceea ce face puterea domnului, după părerea autorului ln'1ăţăturilor, este averea, banii, el cîrmuieşte
folosindu-se de danii tn bani («mai tntti are nevoie domnul de avuţie multă»).
Niciodată nu se vorbeşte în ln'1ăţături de privilegiile acordate de domn pentru
moşii, care formau tn epoca precedentă principala armă a puterii boiereşti,
stntem acum lntr-o perioadă in care se dezvoltă relaţiile de marfă-hani.
Boierii şi ceilalţi locuitori nu slnt reţinuţi tn ascultare de jurămlntul feudal,
ci de banii pe care ii primesc de la domn. In pasajul despre datoria domnului
de a tntoarce ţăranilor prin binefaceri hanii pe care i-a luat de la dtnşii sub
formă de dări, scriitorul adaugă: « Căci in aceste zile din urmă, tn care am ajuns
noi, oamenii nu prea ascultă cuvînt bun şi dulce, ci doresc întotdeauna avere
deşartă » 2 • Se subliniază crearea unor relaţii economice noi, care nu existau
mai tnainte. Domnul va răsplăti pe « slugile sale » cu hani, nu cu moşii. Despre
danii de moşii, care odinioară legau pe boieri de domnul, suzeranul lor, nu
se spune nici un cuvtnt tn ln'1ăţături. Dar, mai ales, pentru cine citeşte aceste
sfaturi fără o ideie preconcepută, răsare clar că domnul se apără in situaţia
sa de deţinător al venitului întregii ţări şi al prerogativelor de a numi după
voie pe marii dregători. De nicăieri, tn paginile /n'1ăţăturilor, nu reiese o
imagine a statului tn care boierii stăpineau venitul ţării într-un stat
1 În realitate, ln epoca statului nobiliar, domnul era nu un părinte al boierilor, ci
un instrument al lor.
1 lnvăţăturile, versiunea slavonă, p. 299.
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descentralizat şi erau reprezentaţi ca mari stăpinitori de moşii fără dregătorii şi
tot ei conduceau armatele. Autorul nu sfătuieşte pe domn să ia de la boieri privilegiile lor, ci, dimpotrivă, ii îndeamnă să apere împotriva lor prerogativele
domneşti, de mult dobindite. Aceasta ne duce la al doilea moment de luptă
între boieri şi domnie, în preajma formării statului boieresc, adică în a doua
jumătate a secolului al XVI-iea.
Şi în aluziile la politica externă a statului muntean l nvăţăturile înfăţi
şează împrejurările din a doua jumătate a veacului al XVI-iea. După cum
reiese din ultimele cercetări ale istoriografiei noastre marxiste, adevărata
dominaţie otomană începe în Ţările Romine în a doua jumătate a secolului
al XVI-iea, în formele sale de aservire politică şi economică. Ceea ce a fost
înainte în relaţiile noastre cu turcii a reprezentat în genere o închinare a
domnului şi o cumpărare a păcii cu mijlocul tributului 1 •
l n'1ăţăturile slnt alcătuite într-o vreme in care turcii stăpîneau ţara;
oricind un demnitar otoman putea să vie să ceară o parte a tezaurului domnesc; exploatarea otomană exercitată asupra bogăţiilor şi muncii ţării era
în toi. «Agarenii (turcii) nu au atita inţelepciune, nici atita pricepere, cit
inţelepciunea lor este mina întinsă pentru dări şi daruri ». Faţă de ei domnul
este fricos şi slab: « înaintea acelora nimic să nu arăţi din averea ta, nici scule,
nici să nu impodobeşti pe dregătorii tăi în faţa lor, ci să te prefaci înaintea
lor că eşti neputincios şi să nu te lauzi cu nimic ». Turcii, dregătorii şi conducătorii lor, pot fi cumpăraţi cu bani; in acest chip, puţin glorios, se poate
ca domnul să scape de amestecul lor în ţară: « Să umpli gurile lor cu toate,
atunci vei fi liniştit şi în pace »; « averea ta este inţelepciunea lor»; «cind
vor veni la tine, hrăneşte-i cu mincare şi cu băutură » 2 • Aci este vorba nu de
tributul trimis îndepărtatului sultan, ci de amestecul demnitarilor turci
care vin în ţară să ceară bani şi daruri.
l n'1ăţăturile confirmă doctrina politică de umilinţă a boierilor din secolul
al XVI-iea tirziu, dar nu aceea a lui Radu de la Afumaţi, ginerele lui Neagoe,
sau aceea a vechilor domni luptători. Prin stoarcerea puterilor poporului,
boierii capătă mijloacele de a cumpăra pe turci, de a face faţă exploatării
exercitate de ei şi, în acest chip, de a-şi păstra privilegiile. ln această privinţă
ln'1ăţăturile nu se ridică deasupra vremii in care au fost scrise şi nu corespund
politicii lui Ştefan cel Mare. In capitolul despre purtarea războiului autorul
sfătuieşte pe presupusul său fiu să se umilească în faţa duşmanilor care năvălesc
în ţară, gindindu-se evident la turci: « Dacă alte limbi vor fi cu mulţime de
norod şi mai puternici decit voi, iar voi mai intii să vă închinaţi lor cu vorbe
bune şi cu umilinţă & 3 • Totuşi aci apare alt sunet al muzicii: dacă duşmanii
nu vor primi banii şi umilinţa noastră, atunci apar sentimentele cavalereşti,
in care numele, adică faima este mai scumpă de cit viaţa: «De aceea e mai
bine moartea cu cinste, decît să aveţi numele cu ruşine»; şi mai jos: •să nu
te temi de fel de dinşii, chiar dacă sînt mulţi, pentru că oşteanul viteaz nu se
înspăimîntă de mulţimea oamenilor»•. Sintem, în Ţara Rominească, într-o
vreme în care predomină atitudinea de umilinţă faţă de turci, dar tot atunci
1

Istoria Rominiei, II, p. 7?6-791.
Toate pasajele de mai sus privitoare la turci sînt extrase din ln11ălături, versiunea
slavă, p. 289.
a Ibidem, p. 290.
t Ibidem, p. 290 şi 292.
1
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începe să se înfiripeze în gîndirea politică, încă neclar şi cu contraziceri, avîntul
de răscoală, care a dus la epopeea lui Mihai Viteazul.
Politica lui Neagoe Basarab. Se pune întrebarea, în cadrul celor arătate
mai sus, care este atitudinea politică a lui Neagoe Basarab şi a sfetnicilor
lui faţă de centralizarea puterii de stat, prin crearea regimului domniei autoritare. Cîrmuirea lui cade la mijloc intre cele două momente de criză şi de
luptă, intre vremea de ofensivă a domniei sub Ştefan cel Mare şi aceea de
apărare a situaţiei doblndite, in vremea lui Mircea Ciobanul tn Ţara Romînească şi a lui Alexandru Lăpuşneanu din Moldova şi a urmaşilor lor. Neagoe
Basarab este prezentat în ln11ăţături ca un apărător convins al atotputerniciei
domneşti împotriva boierilor mari; domnia lui nu reprezintă totuşi un moment
de criză şi de luptă a domniei, sprijinită de slujitori, boierimea mică şi oră
şeni, im[!otriva marii boierimi. De la început trebuie să spunem că nu considerăm Jn11ăţăturile ca o operă literară desprinsă de realitatea politică şi
socială a vremii, aşa cum credea V. Grecu, ci ca o carte de doctrină politică,
îmbrăcată tn haină literară. ln11ăţăturile erau menite să fie citite de contemporani şi de posteritate, ele reprezintă justificarea teoretică a unei politici
practicate. Dacă această carte a fost scrisă de Neagoe Basarab, trebuie, în chip
necesar, să găsim aplicarea ei in politica acestui domn.
ln realitate, domnia lui Neagoe Basarab tn Ţara Romtnească formează
o încercare de cirmuire a marilor boieri, a unei fracţiuni a acestei pături
sociale, conduse de boierii Craioveşti. Neagoe Basarab este primul domn
muntean ales de boieri dintre boieri, care întrerupe şirul familiei domnitoare descendente din Basarab cel dintii. Singur acest fapt face imposibilă atribuirea ln11ăţăturilor, ce cuprind o doctrină opusă marii boierimi,
domnului boier.
Neagoe Basarab era fiul lui Plrvu Craiovescu, marele vornic, şi a fost
ridicat tn scaun de către Craioveşti: «Apoi Pîrvuleştii - scrie cronica contemporană - ei iar au fugit peste Dunăre şi s-au dus la Ţarigrad şi au ridicat
domn dintr-înşii pre Negoiţă voievod şi i-au pus numele Basarab» 1 • Nu
numai contemporanul Gavril protul subliniază în Viaţa lui Nifon patriarhul,
faptul că Neagoe era fiul vornicului Pîrvu Craiovescu, şi nu urmaş de domn 2,
dar chiar documentele interne ale Ţării Romîneşti, date de urmaşii în scaun
ai lui Neagoe, îl numesc fiul lui Plrvu Craiovescu. ln 1589 Mihnea Turcitul
împarte intre urmaşi averea rămasă de la Craioveşti, întemeindu-se pe filiaţia
lui Neagoe din Plrvu vornic: « ... partea lui Pîrvu vornic, tatăl lui Basarab
voievod »3 • ln actele de lntărire date de domni mănăstirii Bistriţa, ctitoria
Craioveştilor, se afirmă aceeaşi descendenţă, socotită ca un fapt cunoscut:
« pentru că s-a îngropat (la Bistriţa) Plrvul banul, tatăl strămoşului domniei
mele, Io Basarab voievod t, scrie Alexandru Iliaş ln 1629 ', iar tn 1633, Matei
Basarab, descendent din Craioveşti, confirmă şi el averile lăsate mănăstirii
Bistriţa de t Pirvul banul, părintele strămoşului domniei mele, Io Basarab
voievod 11 6 •
M. GASTER, Fragmente dintr-o cronica a Ţării Romineşti, ln • Revista Istorică
•, VII, 1937, p. 159.
1 Pentru tendinţele Viefii lui Nifon, vezi mai jos.
a Academia R.P.R., Documente pri"ind istoria Romîniei, B, sec. XVI, voi. 5, p. 405.
' Arhivele Statului, Buc., Peceţi, nr. 43 (15 iunie 1629).
• Ibidem, Măn. Bistriţa, 1/20 (30 aprilie 1633).
1
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Faptul că Neagoe era unul din boierii Craioveşti, că a fost ridicat ln scaun
cu armele (cu ajutor turcesc) de către gruparea de boieri condusă de Craioveşti
ne împiedică să-i atribuim lui o carte, pe care o citeau contemporanii şi unde
se află afirmaţia că boierii mari nu pot lua parte de drept la cîrmuire, că ln
privinţa dregătoriilor ei stnt egali cu oamenii de rînd, că domnul nu are rude,
ci numai slugi.
Principalele dregătorii ale Ţării Romîneşti erau ocupate de « rudele •
domnului, Craioveşti şi de colateralii lor, care făceau parte, pe baza înrudirii,
din facţiunea lor.
Barbu intli Craiovescu, şeful familiei, adică cel mai mare dintre fraţii
Craioveşti, apare ca mare ban de la cel clintii hrisov dat de Neagoe Basarab,
în 1512, şi rămlne în această demnitate, care era un fel de domnie (cu oaste
proprie, divan de boieri, drept de judecată a cazurilor ce prevăd pedeapsa
capitală) 1, pină în 1520, cînd se retrage la mănăstire. ln locul lui se ridică
mare ban, în dregătoria asupra căreia Craioveştii pretindeau un drept ereditar,
Preda Craiovescu, fiul lui Pirvu, adică fratele lui Neagoe. ln divan, la începutul domniei lui Neagoe apare şi Pîrvu, tatăl domnului, ca fost vornic. Dar
prezenţa « familiei » la cîrma ţării nu se opreşte aci: Ham za din Obislav, fiul
unei surori a fraţilor Craioveşti, deci văr primar cu domnul, apare ca mare
comis la începutul domniei lui Neagoe, dar în 1520 este numit mare spătar
(comandant al oştilor). Alături de aceşti Craioveşti se ridică şi boierii din familia
Neagăi, soţia lui Pîrvu şi mama lui Neagoe, care trebuie socotiţi ca făctnd
parte din gruparea boierească a Craioveştilor, deoarece legăturile matrimoniale
însemnau atunci, intre boieri, legături politice. Stroe din Hotărani, fiul unei
surori a Neagăi, deci văr primar cu domnul, era mare postelnic din 1514 pînă
în 1517. Fratele lui Stroe, Bădică (mai tlrziu pretendent la tron), alt văr primar
al domnului, devine mare postelnic în 1520 2 •
Nu este exclus ca şi alţi dregători din sfatul lui Neagoe să fi fost rude de
sînge sau prin alianţă cu Craioveştii, deoarece nu putem încă să fixăm genealogia lor, de pildă acel Barbu, mare stolnic în anii 1512-1513, care poartă
un nume semnificativ 3 •
Fapt este că Neagoe, el însuşi membru al familiei Craioveştilor, a fost
ridicat în scaun de această familie, după.ce încercarea ei de a cirmui cu vechii
domni din dinastia munteană eşuase de două ori, la scurt interval, o dată
cu Mihnea cel Rău, (1508-1510), a doua oară cu Vlăduţ (1510-1512). Amindoi
aceşti domni fuseseră răsturnaţi din scaun şi ucişi de către Craioveşti şi de
către partizanii lor. Numai după aceste încercări, care dovediseră că membrii
vechii familii domnitoare nu renunţau la cirmuirea autoritară şi centralizată,
Craioveştii au impus la domnie pe unul dintre dinşii, pe Neagoe fiul lui Pirvu,
controltndu-1 de aproape prin unchii şi verii lui, care deţin poziţiile cheie ale
ctrmuirii. Această soluţie nouă a luptei intre boierimea mare şi domnia autoritară, prin înlăturarea vechii dinastii în favoarea unuia dintre boieri, stabileşte la cirma statului centralizat o familie boierească puternică, împreună
cu clientela ei din familiile înrudite. «Domnia lui Neagoe Basarab marchează
apogeul puterii Craioveştilor, fiind perioada în care ei îşi sporesc în mod
1
Cf. Istoria Romîniei, II, p. 625; aceste prerogative ale banului au fost probabil
dobindite din vremea domniei lui Neagoe.
1 Am folosit datele genealogice care mi-au fost puse la dispoziţie de G. D. Florescu
şi Dan Pleşea, cărora le aduc mulţumiri.
8 Documente pri11ind istoria Romîniei, B, sec. XVl-1, p. 76 şi urm.
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considerabil averile• 1• Ar fi cu totul paradoxal ca doctrina domniei autoritare,
a puterii centrale exercitate împotriva boierimii mari, să fi fost întocmită într-un
manual politic, tocmai de domnul boier, primul domn boier, impus de gruparea
de familie, care a cîrmuit împreună cu dinsul. Neagoe Basarab nu putea
scrie ln mijlocul contemporanilor săi şi pentru ei o carte care era o desminţire
a politicii sale interne şi externe (Neagoe a fost ridicat ln scaun cu ajutorul
turcilor şi a păstrat necontenit pacea cu dînşii). Abia după trecere de decenii,
cind figura lui Neagoe a rămas în tradiţie numai cu faima sa de ctitor al
bisericii, i s-a putut atribui lui, lntr-un moment de criză a puterii domneşti,
la sfirşitul secolului al XVI -lea, cartea de apărare a acestei puteri ameninţate
de ofensiva boierească.
Am arătat cu alt prilej că Neagoe a fost un om dlrz şi totuşi iul;>itor de
avere, cu accente de violenţă faţă de solii străini şi de boierii din partida adversă,
pe care ii trage in ţeapă 2 • El îşi putea îngădui o astfel de politică, pentru că
avea ln spatele său pe Craioveşti, cu marea boierime olteană şi o parte din
cea munteană. In nici un caz nu se poate trage concluzia de aci că Neagoe
reprezintă doctrina politică de centralizare a statului feudal, împotriva
boierilor mari, aşa cum o practicase în Moldova Ştefan cel Mare 3 • Temperamentul şi _politica lui Neagoe se pot opune evlaviei şi ascetismului, care îşi
fac loc în ln11ăţături, nu pot însă să fie opuse situaţiei sale de domn înconjurat
la stăpînirea statului de către o mare facţiune boierească din rlndurile căreia
făcea parte şi dlnsul şi nu constituie o dovadă că Neagoe ar fi domnit împotriva
boierimii mari, sprijinit de alte pături sociale.
Această din urmă situaţie a domniei muntene corespunde unei alte epoci
declt aceea a domniei lui Neagoe.
Asupra politicii interne a lui Neagoe şi a relaţiilor lui cu Craioveştii pose·
dăm un document foarte explicit, datorit unui contemporan, care a fost la
curtea acestui domn, Gavril protul de la Athos, autorul Vieţii patriarhului
Nifon '· Istoricii de pină acum au socotit această scriere ca fiind inspirată
de Neagoe însuşi, formind o pledoarie în favoarea lui. La o cercetare mai
atentă se vede că Viaţa este inspirată în primul rînd de către Craioveşti. Mai
tntli, este de observat că Neagoe ca domn şi-a zis, în toate hrisoavele conce·
date de dinsul, «fiul lui Basarab voievod •, adică Basarab cel Tinăr, poreclit
şi Ţepeluş. Tot odată şi-a schimbat numele, la urcarea în scaun, numindu-se
Basarab. lnsă ceea ce surprinde pe cititorul Vieţii lui Nifon este faptul că,
ln numeroasele pasagii in care este vorba de acest domn, se ignorează numele
său adoptat la urcarea în scaun, Basarab, înlocuit peste tot cu numele boieresc: Neagoe. Neagoe luase numele de Basarab (singurul care apare în actele
cancelariei domneşti) pentru a lega domnia lui de aceea a înaintaşilor săi
din vechea dinastie. Pentru a-şi crea o falsă legitimitate, el s-a declarat fiul
(nelegitim) al lui Basarab cel Tinăr, dar autorul Vieţii lui Nifon dezminte
această pretenţie oficială şi-l declară boier, fiu de boier, din familia Craio1 Istoria Romîniei, li, p. 625, şi ŞT. ŞTEFĂNESCU, Rolul boierilor Craio1>eşti în
subjugarea Ţdrii Romîneşti de cdtre turci, ln Studii referitoare la istoria Romîniei, I, Buc.,
1954, p. 697-718.
1 Cf. P. P. PANAITESCU, /n1>dţăturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii,
Bucureşti, 1946 (Biblioteca Institutului de studii balcanice).
1 Aşa cum face D. ZAMFIRESCU ln articolul citat.
t Viaţa ,i traiul sfîntului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ed. Tit Simedrea,
Buc. 1937, citat ln cele următoare: Viaţa lui Nifon.
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veştilor: «un cocon de boieri ce-l chema Neagoe»

1 • lmpotrivirea boierească
de domnia autoritară a unui Mihnea <( cel Rău » a fost condusă, zice
Viaţa lui Nifon, de« un neam carele era mai ales şi mai temător de dumnezeu,
căruia era numele de moşie (de moştenire - n.n.) Banoveţii, adecă Băsără
beştii » 2 • Se înţelege că este vorba de Craioveşti. « Rugăciunile » lui Nifon
apără această familie « şi niminelea nu putea să se potrivească lor, ca şi lui
Moisi marele proroc» 3 • Deci, <(acei boieri direpţi » se duc să se plîngă sultanului, care mazileşte pe Mihnea şi tot ei ridică in scaun pe Vlad cel Tinăr,
care jură credinţă Craioveştilor. Scoaterea lui Mihnea din domnie s-a făcut
cu război, prin oştile conduse de Craioveşti. Neagoe comanda una dintre cele
trei cete boiereşti şi biruieşte în lupte parţiale, ceea ce face pe Mihnea vodă
să exclame: « De vreme ce făcu puiul leului aşa, dară cind va veni leul cel
mare, ce va face » ?4 • Puiul leului este Neagoe, dar domnul se teme şi consideră mai mare şi mai primejdios pe <(leul cel mare », adică pe Pirvu Craiovescu - acesta stă pe primul plan politic. Vlad cel Tînăr, continuă Viaţa
lui Nifon, a domnit bine « pină cind au ţinut (recte a ascultat - n.n.) sfatul
acelui neam ales de dumnezeu al Băsărăbeştilor » (Craioveştilor) 6 • Cind însă
a încercat să se elibereze de tutela lor, (( atunce pogori pre dinsul minia lui
dumnezeu ». Scriitorul vrea să arate că numai Craioveştii se bucură de favoarea
divină. El subliniază cu orice prilej că Neagoe este unul dintre Craioveşti
şi nu fiu de domn. Cind Vlad începe să bănuiască pe Neagoe că vrea să ia
domnia, Craioveştii declară, împreună cu alţi boieri: <( Neagoe este cu adevărat
fecior al nostru ... cum ştiu toţi boierii Ţării Munteneşti» 8 • Craioveştii se
pltng împotriva domnului la turci şi Mehmed paşa <( se aprinse cu dumnezeire spre răscumpărarea (răzbunarea - n.n.) acelui neam» 7 • Turcii, crede
naivul scriitor, stnt instrumentele dumnezeirii, pentru apărarea Craioveştilor.
Deci Vlad fu ucis, iar Neagoe a fost ales domn de către adunarea ţării 8 • Din
domnia lui Neagoe Gavril nu menţionează nimic altceva decit opera de ctitor;
partea politică a Vieţii lui Nifon se concentrează tn jurul ideii că ultimii reprezentanţi ai dinastiei muntene (Radu cel Mare, Mihnea, Vlad cel Tinăr) au fost
domni răi şi că i-a pedepsit dumnezeu, pentru că au vrut să scape de tutela
Craioveştilor, iar Neagoe, care era unul dintre Craioveşti, a fost ales domn,
pentru că întotdeauna divinitatea a stat de partea acestei familii, folosind
chiar pe turci pentru ridicarea lor. Ridicarea în scaun a lui Neagoe este prezentată numai ln funcţie de lupta pentru putere dintre Craioveşti şi familia
domnitoare.
Viaţa lui Nifon este scrisă de un contemporan, cu scopul de a proslăvi
pe Craioveşti, ea reprezintă adevărata atmosferă politică a domniei lui Neagoe,
tutelată de marii boieri ai grupării cu care era înrudit prin singe.
lnvăţăturile nu corespund cu această situaţie politică, ele n-au putut fi
scrise de un domn şi în vremea unui domn tutelat de o partidă boierească,
din care el însuşi făcea parte, ele corespund unei vremi de criză a autorităţii
domneşti in conflict cu marea boierime, de rezistenţă a domnilor împotriva

faţă
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Viaţa lui N ifon, p. 11
Ibidem, p. 14-15.
Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 18.
Ibidem. p. 17.
Ibidem, p. 19.
Ibidem. p. 18.
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asaltului pornit de această clasă socială pentru cucerirea puterii, adică sflrşitul
secolului al XVI-iea 1 •
Domnie autoritară şi retragere ascetică. Astăzi, pe temeiul cercetării
materialiste a istoriei Romîniei, putem fixa momentul politic al scrierii lm1ă
ţăturilor şi sensul lor ln lupta pentru centralizarea statului feudal in Ţara
Rominească. Caracterul şi tendinţa acestei scrieri sint acele ale doctrinei
domniei autoritare, care se află în concurenţă cu marea boierime pentru cirmuirea statului. lntemeiat pe alte pături sociale, mica boierime, tirgoveţii, clerul
şi chiar ţărănimea liberă, domnul se împotriveşte asaltului marei boierimi
asupra puterii supreme.
Gîndirea politică a autorului este strins îmbinată cu cugetarea religioasă;
paginile de pură literatură religioasă, culese din literatura religioasă bizantină
(cunoscută prin mijlocirea traducerilor slavone) nu pot fi despărţite de cele,
mai puţine la număr, care expun doctrina politică a scriitorului.
La prima vedere, acest lucru se explică: întocmai ca şi ceilalţi apărători
ai absolutismului monarhic, autorul leagă monarhia de dreptul divin; pentru
el domnul este unsul lui dumnezeu, deci are în primul rind îndatoriri religioase: cinstirea icoanelor, rugăciuni, ajutarea bisericii, care a fost întotdeauna
un stîlp puternic în sprijinul monarhiei feudale. Cartea, care urma să fie
citită, trebuia să apară în ochii cititorilor ca o afirmare a legăturii de nezdruncinat intre domnie şi biserică.
ln realitate, lucrurile nu stau aşa şi se vede uşor cum doctrina religioasă
din lnllăţături contrazice in chip flagrant doctrina politică din aceiaşi carte.
Literatura religioasă în general şi cea ortodoxă în special nu sînt unitare
ca ideologie. Biserica feudală a colaborat în evul mediu cu monarhia feudală,
de aceea învăţăturile date domnilor şi regilor în epoca feudală cuprind de
obicei sfaturi cu caracter religios, alături de cele politice. Nici Ceasornicul
domnilor, scris în realitate la începutul veacului al XVI-iea, de Antonio de
Guevara, atribuit de autor împăratului roman Marcu Aureliu, nici învăţă
turile împăratului Manuel Paleolog, nici altele din extrem de răspindita literatură parenetică din Europa, in evul mediu şi în epoca Renaşterii (între altele
scrierea lui Petrarca, adresată lui Francisc de Cararra, De republica optime
administrando) 2 nu înlătură şi nu neglijează latura religioasă a « îndatoririlor» monarhului. La fel şi în Ţările Romine, sfaturile adresate de mitropolitul
de Chiev, Petru Movilă, fratelui său Moise, domnul Moldovei 3 , îmbină latura
religioasă a domniei feudale cu cea politică.
Trebuie să facem însă o deosebire netă intre exerciţiul moralei religioase
ln timpul unei domnii feudale şi preceptele misticismului şi ale consecinţei sale,
ascetismul. Misticismul şi ascetismul predomină in lnllăţăturile atribuite lui
Neagoe Basarab şi nu morala cu implicaţii sociale. Ascetismul proclamă
1 ln forma definif.i\'ă a studiului său, D. Zamfiresru afirmă că vremea domniei
lui Neagoe 'reflectă o epocă istorică de relativ echilibru Intre rlomnia centralizată
şi clasa feurlalilor, o epocă în eare aceasta din urmii nu mai este opusă domniei• (voi. de
faţă, p. 365-367). Această observaţie este justă, dar tocmai de aceea nu putem data
redactarea lnvăţăturilor din această vreme, deoarece ele reprezintă o armă de luptă împotriva boierimii mari, şi a pretenţiilor ei la exclusivitate in deţinerea marilor dregătorii, la
accesul liber la tezaurul şi la veniturile domneşti. lnvăţăturile, cum am arătat mai sus
cuprind doctrina, evident îndreptată împotriva boierilor mari, a domniei care se sprijină
pe toată ţara, chiar şi pe ţărănimea liberă, izvorul de venituri ale statului.
1 Cf. J. BURCHARD, La civilisation en /talie au temps de la Renaissance, I, ed. VI,
Paris, 1921, p. 8-10.
8 P. P. PANAITESCU, Petru Movilă şi rominii, Buc., 1939.
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părăsirea lumii, deci lntoarce spatele domniei şi clrmuirii statelor, iar misti.<:ismul îşi închipuie că a găsit o metodă de legii.tură spirituală Intre om şi
.dumnezeire, bazată pe lnfrlnarea şi dizolvarea personalităţii cu ajutorul
postului, singurătăţii şi al autoflagelării. Operele parenetice adresate stăplni
torilor politici, cele citate mai sus şi multe altele tncă, cuprind sfaturi religioase; monarhul să domnească împlinind dreptatea, folosind bltndeţea şi
bunătatea (mai ales către privilegiaţi), ridiclnd biserici. Dar nici una dintre
1nvăţăturile adresate stăplnitorilor nu recurge la misticism şi la ascetism,
<:are ar însemna negarea şi condamnarea misiunii politice a uni monarh. O
"Singură dintre aceste opere cade tn această contrazicere, anume ln"ăţăturile
atribuite lui Neagoe Basarab.
Atitudinea ascetică a autorului ln"ăţăturilor se remarcă şi prin alegerea
.şi folosirea izvoarelor de inspiraţie. Se ştie că ln"ăţăturile reproduc pagini
1ntregi din Varlaam şi I oasaf, povestea lui Budha, fiul de împărat indian,
<:are scăplnd din cetatea ln care 11 ţinea tatăl său, înconjurat numai de privelişti frumoase şi fericite, ia cunoştinţă de durerile lumii, de durere, sărăcie
.şi moarte şi aceasta 11 face să renunţe la domnie şi la lume, pentru a se consacra rugăciunii şi vieţii ascetice: «încă şi caftanele (hainele de paradă ale
1mpărăţiei - n.n.) cele împărăteşti. . . le-am călcat toate pe pămînt, jos&,
pasaj reprodus in ln"ăţături, la care autorul lor adaugă, adresîndu-se presupusului Teodosie: « Aşijderea fă şi tu, cum făcu acel împărat bun şi credin<:ios » 1 • S-a dovedit de asemenea că ln"ăţăturile lui pseudo-Neagoe cuprind
pasaje întinse din Dioptra (Oglinda) lui Filip Solitarul, carte ascetică bazată
pe controversa dintre lume şi suflet, cu concluzia părăsirii celei dintli 2 • S-a
.arătat in chip clar în articolul lui D. Zamfirescu, că izvoarele de inspiraţie
ale părţii mistice ale ln"ăţăturilor decurg ln mare parte din curentul isihasmului bizantin din secolele al XIV-iea - al XV-iea, care reprezintă o reacţie
mistică ortodoxă, bizantină, împotriva realismului evului mediu tlrziu, a
umanismului bizantin. Caracterul isihast al părţii mistice a ln"ăţăturilor se
1ntemeiază pe ideia sublimării glodului, pină la desprinderea totală de materie.
Frumuseţile de stil, frazele retorice bine şi armonios închegate nu pot ascunde
~senţa profund reacţionară a acestui curent, care desprinde pe om de lupta
socială, de tendinţele monarhiei de a elibera ţara de sub asuprirea şi exploatarea marilor feudali.
Acelaşi autor care scrie, cum am văzut, despre datoria domnului de a
tntoarce ţăranilor averea luată de la ei şi despre ocrotirea egală, datorită
familiilor de boieri şi celor de ţărani, ln caz de năvălire străină, precum şi
despre înfrlnarea boierilor prin clrmuirea autoritară a domnului, poate vorbi
tn aceeaşi scriere despre acei care « toate le lasă şi se ridică cu mintea mai sus
.şi se îmbracă în dragostea către stăptn ca într-o zale şi acesta nu se îngrijeşte
nici de împărăţie, nici de domnie, nici de patriarhie, nici de mitropolie, nici de
<:ălugărie, nici de alt lucru păm:ntesc. . . ci numai de a iubi din toată inima
pe dumnezeu • 3 •
Această frază cuprinde baza ideologiei mistice: viaţa nu stă în ctrmuirea
şi îndreptarea societăţii, ci ln renunţare la lume, ln dragoste contemplativă.
lnvtlţăturile, ed. N. IORGA, p. 110.
Pentru izvoarele lnvtlţtlturilor, cf. D. RUSSO, Studii hizantino-romlne, Buc., 1907,
şi I. NEGRESCU, Influenţele slave asupra fabulei romîneşti, •Arhiva•, XXXII, 1925,
p. 181-189.
• Cronicile slavo-romlne, p. 276.
1
1
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Există aşadar o contrazicere internă, de nerezolvat prin concesiuni,
tntre ascetism şi exercitarea puterii monarhice şi această contrazicere totală,
în esenţa însăşi a cărţii, se află ln În"ăţăturile lui pseudo-Neagoe. O carte
nu poate fi ln acelaşi timp un manual al exercitării stăptnirii şi totodată al
predicării renunţării la lumea aceasta. Stăpinirea politică constituie lumea
potenţială, împotriva ei se ridică în primul rînd ascetismul. Învăţăturile
pun pentru critica istorică problema contrazicerii de conţinut între sfaturile
date pentru cîrmuirea lumii şi acelea care îndeamnă la părăsirea ei.
Ar fi o atitudine ieftină, dacă am lăsa pe seama operelor folosite de autor
vina contrazicerii fundamentale, care reiese din spiritul Învăţăturilor, ascetism şi cîrmuire politică. Autorul nu s-a lăsat trădat în cugetarea sa politică
de textele religioase pe care le-a folosit şi le-a reprodus. Pentru un scriitor de
talia autorului acestei cărţi de doctrină, izvoarele nu se impun, ci se aleg.
Contrazicerea semnalată este prea evidentă pentru a putea fi contestată ;
filologii şi istoricii care au susţinut recent paternitatea lui Neagoe vodă
asupra În"ăţăturilor, care li slnt atribuite ln manuscrise, au căutat să afle
o explicaţie plauzibilă atitudinii neconsecvente ce reiese din citirea scrierii.
Incă din 1901, înaintea scrierilor lui D. Russo, istoricul rus P. Slrcu afirma
că Învăţăturile au fost adăugate mai ttrziu, completate cu noi capitole de un
scriitor necunoscut şi că nu toată scrierea se datoreşte domnului muntean i.
Aşadar, se pune pe seama interpolaţiilor, adausurilor ulterioare, tot ceea ce
nu se potriveşte cu gtndirea unui monarh. La fel, Vasile Grecu vrea să înlăture
dificultăţile care stau ln calea paternităţii lui Neagoe Basarab asupra În"ă
ţăturilor prin ipoteza interpolaţiilor, adică a pasajelor adause ulterior de
copişti indiscreţi, care au falsificat gtndirea autorului: «Dacă aceste căi
de a ieşi dintr-un loc greu de înţeles şi de explicat (căile tradiţiei literare
şi ale felului de a scrie în secolul al XVI-iea - n.n.) nu duc la niciun rezultat,
trebuie văzut dacă nu e vinovată cumva tradiţia şi felul cum ni s-au transmis
aceste învăţături, fiind mereu copiate, adăugate, modificate şi prelucrate »,
căci Învăţăturile «ni s-au păstrat ... ln manuscrise cu adăugiri şi omisiuni » 1•
De observat că asemenea consideraţii asupra textului Î n"ăţăturilor constituie
o concesie faţă de teza neautenticităţii; Învăţăturile stnt totuşi neautentice
măcar în parte, şi - adăugăm noi - tn părţile esenţiale şi cele mai întinse
privind atitudinea mistică în faţa vieţii, care contrazice atitudinea pozitivă
destinată practicii politice a unui cîrmuitor. Dar detectarea interpolaţiilor
are metoda ei critică bine stabilită, ea se bazează fie pe comparaţia manuscriselor - şi în cazul Învăţăturilor nu posedăm nici un manuscris lipsit de
pretinsele interpolaţii -, fie pe analiza stilistică internă a textului, cu ajutorul căreia putem afla pasajele intercalate de alţi scriitori, care contrastează
cu textul primitiv, prin deosebiri stilistice ori prin întreruperea textului cu
pasaje care opresc momentan desfăşurarea normală şi logică a expunerii.
O asemenea analiză stilistică n-a fost încercată de nici un partizan al teoriei
interpolaţiilor, căci de la prima vedere ea se dovedeşte imposibilă, pasajele
controversate de caracter mistic se regăsesc în toate capitolele, formind legă
turi organice cu textul.
1
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D. Zamfirescu, in comunicarea intitulată ln11ăţăturile lui Neagoe BasarabProblema autenticităţii, a observat contrazicerea intre partea religioasă şi cea
politică a ln"ăţăturilor şi a recurs la altă explicaţie dectt aceea a interpolaţiilor.
Pentru D. Zamfirescu ln"ăţăturile sint scrise nu direct de domn, ci de un
călugăr in slujba lui, care însă adaugă şi prelucrează. Neagoe dictează paragrafele care-i aparţin, dar după dictare călugărul adaugă alte pasaje de la
sine: «Numai după ce domnul termină de dictat paragrafele laice, călugărul
adaugă pe cele religioase, prelucrind izvoarele bizantino-slave » (p. 24). <c Colaboratorul literar al lui Neagoe Basarab, evident un călugăr» (p. 23). <c In
aceste condiţiuni era firesc să vedem pe reprezentantul bisericii nescăpind
nici o ocazie de a consolida poziţiile instituţiei sale şi a-şi lărgi influenţa cu
ocazia alcătuirii unei asemenea scrieri ». In schimbul sprijinului acordat de
biserică, « Neagoe a acceptat la rindu-i să devină purtătorul de cuvînt al ideologiei ascetico-religioase » (p. 24).
Mărturisim că socotim mai plauzibilă, ca o ipoteză deocamdată nedovedită, ideea existenţei unor oarecari interpolaţii în textul ln"ăţăturilor, decît
aceea a unor dictări ale domnului, urmate de pasaje care contrazic cele spuse
de domn, datorite tot slugii bisericeşti căreia i se dictează. lndată ce domnul
încetează cuvintul său şi întoarce capul, călugărul secretar adaugă alt text,
care-i aparţine, şi, pe faţă sau pe ascuns, contrazice textul dictat. Căci problema centrală a spiritului ln"ăţăturilor nu este îmbinarea spiritului religios
cu cel politic, ci, contrazicerea totală, de neîmpăcat, lntre exerciţiul puterii.
lumeşti şi propovăduirea retragerii din lume, intre doctrina politică a domniei
şi ascetism. Un stăpinitor feudal poate colabora cu biserica, dar nu poate
aplica pentru persoana lui principiul ascetismului, care-l duce în chip logic
la abdicare. Nu putem admite colaborarea lui Neagoe cu un călugăr, pentru
că aceasta nu este o colaborare, ci o juxtapunere de teze opuse: sau eşti domn
sau eşti călugăr retras din lume. Presupusul călugăr căruia domnul ii dictează
nu poate fi dectt o slugă a lui, nu reprezentantul unei puteri egale cu a domniei.
In orice caz, atit din ipoteza unor interpolaţii mai Urzii în textul ln11ă
ţăturilor, cit şi din aceea a unei colaborări directe între Neagoe Basarab
şi un călugăr, se vede bine că apărătorii paternităţii acestui voievod asupra
scrierii sînt siliţi să facă unele concesii, recunoscînd că, măcar în parte - chiar
în mare parte, căci textele religioase covîrşesc pe cele laice -, Neagoe nu
este autorul ei 1 •
Socotim că rezolvarea problemei contrazicerii fundamentale pe care o·
prezintă lMăţăturile în spiritul lor general (şi nu numai în anumite capitole)
stă în calitatea de călugăr a autorului întregii cărţi. Acest călugăr care a adoptat
numele lui Neagoe Basarab, mulţi ani după moartea domnului, cind acesta
a fost canonizat, dacă nu de biserică, cel puţin de opinia publică, nu putea
gîndi întotdeauna ca domn şi nu putea părăsi cu mintea chilia lui de mănăs
tire. Contrazicerea semnalată mai sus, exista nu între mai mulţi autori concomitenţi sau succesivi ai ln"ăţăturilor, ci în formaţia ideologică a scriitorului
unic. Autorul a trăit în mediul monastic, probabil la mănăstirea Argeş, în
1 ln forma definitivă a studiului despre ln11ăţăturile atribuite lui Neagoe Basarab,
D. Zamfirescu, ţinlnd seama de obiecţiile ce i s-au adus, a renunţat la ipoteza colaborării, alături de domn, a unui călugăr. ln acest caz este însă clar că rămln complet.
neexplicate contrazicerile din această carte între doctrina domniei autoritare şi aceea a
ascetismului, adică a retragerii din lume, din lumea pe care o clrmuiesc domnii. Este vorba
de un gol de argumentaţie în susţinerea autenticităţii ln11ăţăturilor.
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preajma mormintului lui Neagoe Basarab. Intre cultura şi pregătirea lui
spirituală de călugăr medieval şi gtndirea lui social-politică, pe care i-o trezea
lupta domniei cu marea boierime, adică subiectul operei sale, era necesară
o trecere la altă poziţie pe care el n-a putut-o im plini total. Un scriitor medieval
nu reprezintă întotdeauna o poziţie ideologică definită complet şi definitiv,
ci adesea numai un moment de trecere de la o poziţie la alta, contrară. Autorul
ln11ăţăturilor înfăţişează un spirit trăit în mediul mistic mănăstiresc, el întrevede existenţa luptei pe alt teren ideologic, cel politic, dar nu izbuteşte să
se desprindă total de el, cînd incearcă să definească pentru el şi pentru alţii
ideologia politică potrivită cu nevoile vremii.
EI scrie pentru a fi citit de oamenii politici ai vremii. ln11ăţăturile nu slnt.
dectt prin realizarea lor o carte literară; prin scopul lor formează o scriere
de propagandă politică. Autorul stă pe temeiul sprijinului acordat de biserică
autorităţii domneşti, dar el nu se poate dezbăra cu totul şi nici nu vrea s-o
facă, de mediul monastic mistic, în care s-a format. Credem că numai in
acest chip se poate explica coexistenţa în l n11ăţături a contrazicerii intre
doctrina politică a domniei şi ascetismul monastic.
Momentul literar. ln11ăţăturile nu sint o operă pur literară, în sensul că nu
urmăresc scopuri estetice; ele au un caracter politic practic, urmăresc fixarea
doctrinei monarhiei feudale intr-o anumită epocă. Dar aceste sfaturi practice
sint redactate intr-o formă literară, intr-o formă care să poată cîştiga adeziunea
cititorilor contemporani, prin autoritatea formulării, prin înălţimea cugetării
apropiate de aceea a cărţilor bisericeşti scrise de părinţii respectaţi ai ortodoxiei. De aceea se poate vorbi de momentul literar in care au fost scrise
ln11ăţăturile; este vorba de momentul, de faza de dezvoltare a literaturii
slavo-romine. Este destul de greu să stabilim care slnt cronologic fazele prin
care a trecut literatura aceasta, deoarece numărul de scrieri cal'e ni s-au păstrat
este prea redus, ca să le putem clasifica in chip sigur in faze deosebite intre
ele prin caracteristicile lor literare. Totuşi, cu oarecare aproximaţie, o asemenea
cronologizare poate fi incercată pe baza materialului pe care ii posedăm.
ln studiile recente asupra ln11ăţăturilor s-a incercat o argumentare care
tinde să dovedească datarea elaborării lor in vremea domniei lui Neagoe
Basarab pe temeiul momentului de dezvoltare a literaturii romine ln haină
slavonă. D. Zamfirescu aduce in articolul său următoarele două fapte de
cultură pentru a fixa data scrierii ln11ăţăturilor in cadrul istoriei literaturii:
a) ln ln11ăţături predomină doctrina mistică a isihasmului, care se resimte
in Ţările Romine numai «în secolul al XV-iea şi ca o prelungire, o parte
din secolul XVI » (p. 393); b) ln schimb, in învăţăturile lui Matei al Mirelor
adresate lui Alexandru Iliaş (1616-1618), acest prelat grec îndeamnă pe domn
să înfiinţeze şcoli (nu se arată în ce limbă), deoarece clericii şi boierii sint
ignoranţi. Aşadar, în perioada următoare lui Neagoe ar începe decăderea
culturii slavone la noi.
Cărţile (manuscrise) la care făceau apel isihaştii ln veacul al XIV-iea
sint lucrări ascetice bizantine, scrise cu multe veacuri inainte. Aceste scrieri,
folosite şi de autorul ln11ăţăturilor, nu sint operele isihaştilor, ci in genere
scrierile misticilor bizantini şi ale părinţilor bisericii din primele secole ale
creştinismului, care puteau fi folosite in traducere slavonă in bibliotecile
de mănăstiri. De o influenţă directă a isihaştilor in Ţările Romine in secolul
al XVI-iea nu poate fi vorba; in acel secol se incheiase de mult lupta lor
impotriva « raţionaliştilor » catolicizanţi. Ar fi o greşeală să ne oprim asupra
27•
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unei influenţe externe, a cărei motivare socială în secolul al XVI-iea în Ţările
Romine nu ni se dă, pentru a data operele literare slavone din aceste ţări.
Forma adoptată de literatură depinde de substratul social intern, nu de influenţe externe, a căror adoptare nu poate fi explicată dectt pe baza schimbărilor ce se produc in acest substi·at. Schimbările din suprastructura culturală
trebuie legate de evoluţia socială ioi economică a societăţii.
Scrierile religioase care avustlseră odinioară favoare pe lingă isihaşti
nu pot forma un curent literar venit din afară în ţările noastre, ele sint un
material de folosit de cei care la un moment dat au avut nevoie de dinsul.
Folosirea acestor scrieri mistice de către un călugăr nu poate data opera lui.
Cit priveşte afirmaţia lui Matei al Mirelor despre puţinătatea culturii în
Ţara Romînească, ea datează din al doilea deceniu al secolului al XVII-iea,
în plină perioadă a « statului nobiliar », cînd noile pături care se ridicau se
îndreptau hotărît spre promovarea limbii romîne la rangul de limbă literară,
şi nu priveşte a doua jumătate a secolului al XVI-iea, vremea luptei de apărare
a puterii domneşti (păstrătoare a slavonismului), aşa cum se reflectă în

l nvăţături.

De curînd, P. Ş. Năsturel, care spune: <i Mărturisim că argumentele
aduse de Demostene Russo şi de profesorul Panaitescu pentru a arăta că
autorul 1nvăţăturilor este un călugăr crescut in ascetism ne par deosebit
de tari », a pus in lumină asemănările de concepţie şi de stil intre pisaniile
de la mănăstirea Argeş şi textul lnvăţăturilor. De aci el conchide că ln11ăţă
turile au fost scrise de un călugăr şi nu de Neagoe Basarab, dar în vremea
domniei acestuia 1 •
Asemănările sînt reale, dar ele se pot explica in mai multe feluri. Conform
metodei criticii textelor, o asemenea asemănare se poate explica în trei feluri:
prin folosirea textului A de către autorul textului B ; invers, folosirea textului
B de către autorul textului A şi, in sfirşit, prin folosirea unui text comun
de către amindoi autorii. Nimic nu ne arată că pisaniile ar fi fost copiate
după lnvăţături, o asemenea ipoteză este foarte improbabilă. Ne oprim asupra
celei de a treia soluţii, adică a existenţei unui text slavon in mănăstirea
Argeş, întrebuinţat atit de autorul pisaniilor, cit şi de al lnvăţăturilor, la
date diferite.
O periodizare, cu oarecari elemente de aproximaţie, a literaturii slavoromîne se poate încerca numai pe baza dezvoltării istoriografiei romîne in
limba slavonă, pentru că numai in acest gen posedăm scrieri care alcătuiesc
o continuitate.
In Moldova se constată, in vremea lui Ştefan cel Mare, o cronică de curte
scrisă sobru, care înfăţişează, in genere fără comentarii, fără înfrumuseţări
stilistice, faptele eroice de pe cimpul de luptă, apărarea ţării împotriva turcilor,
a tătarilor, ungurilor şi polonilor. Este cronica unui domn militar, scrisă in
stil militar. 1n schimb, în secolul al XVI-lea, cronicile slavone ale Moldovei
au cu totul un alt aspect. Cronicile moldoveneşti de la mijlocul şi din a doua
jumătate a secolului al XVI-iea, după un interval de oprire a genului istoric
(care corespunde tocmai cu 11remea domniei fn Ţara Romînea,scă a lui Neagoe
Basarab) capătă înfăţişarea unor scrieri retorice şi ·pline de podoaba împrumutată din cronicile bizantine versificate. Macarie, Eftimie, Azarie, care scriu
1

biserica

P. Ş. NĂSTUREL, ln11tlţăturile lui Neagoe Basarab în lumina pisaniilor de pe
mănăstirii Argeş, în •Mitropolia Olteniei•, XII, 1960, 1-2, p. 12-23.
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ptnă

tn 1575, vor să facă literatură, pentru a putea înălţa imnuri de slavă
domnilor tn slujba cărora scriu. Este vorba de scrieri cu caracter de slăvire
şi pompă, efecte pe care le obţin prin erudiţie, figuri de stil, comparaţii cu
personaje ale Bibliei şi ale mitologiei.
Nu este nevoie să aducem exemple, ca să arătăm că, din punctul de vedere
al formei şi al stilului, ln"ăţăturile, cu erudiţia lor de factură bizantină, cu tmbră
cămintea lor de imagini şi alegorii, se înrudesc cu literatura istorică moldovenească din a doua perioadă, adică din a doua jumătate a secolului al XVI-iea.
Deşi istoriografia slavonă munteană s-a pierdut, o putem reconstitui prin
critica internă a compilaţiilor de cronici adunate şi traduse în romîneşte la
sftrşitul secolului al XVII-iea. Capitolele din aceste compilaţii, care cuprind
istoria Ţării Romtneşti in secolul al XVI-iea, sînt traduse din slavoneşte şi
reproduc primele cronici succesive ale ţării.
Cea mai veche cronică slavă munteană începe să fie scrisă ln vremea
domniei lui Radu cel Mare şi este continuată apoi sub forma unor
foarte concise şi sarbede anale. Domnia lui Neagoe Basarab este redusă la
ctteva rtnduri. Aşa se explică de ce orlnduitorii compilaţiei istoriei Ţării
Romtneşti din veacul al XVII-iea s-au văzut nevoiţi să renunţe la analele
de la începutul veacului precedent, ca fiind prea sarbede şi prea puţin legate
de arta cronicărească, şi să le înlocuiască (in cele mai multe versiuni) cu traducerea romtnească a Vieţii lui Nifon, scriere hagiografică grecească. Abia ln
a doua jumătate a secolului al XVI-iea istoriografia slavonă din Ţara Romlnească se tmbogăţeşte stilistic şi devine un gen literar eu aprecieri morale
şi politice asupra faptelor 1 •
Rezultă din studiul dezvoltării istoriografiei slavone originale din amindouă Ţările Romlne, că tn a doua jumătate a veacului al XVI-iea se poate
vorbi de un gen de cronici cu formă literară, cu cugetări asupra oamenilor şi
evenimentelor, tmbrăcînd un stil înflorat şi erudit.
Această inovaţie se datoreşte schimbărilor din clasa feudală stăpinitoare,
care nu mai rămtne pur militară, ci se transformă tn producătoare bogată
de mărfuri pentru piaţă, cu alte preocupări decît războiul. Aceiaşi transformare
cuprinde şi boierimea mică, mănăstirile şi curtea domnească. Este deci clar,
clnd urmărim evoluţia literaturii slavone la romîni, că ln"ăţăturile aparţin
celei de a doua faze, în care predomină bogăţia imaginilor, erudiţia, pe baze
bizantine, în locul sobrietăţii militare. Această concluzie trasă din cercetarea
momentului literar tn care trebuie să aşezăm ln"ăţăturile coincide cu momentul
politic pe care l-am stabilit mai sus, momentul apărării domniei centralizate
împotriva asaltului boierimei, tn a doua jumătate a secolului al XVI-iea.
Concluzii. ln studiul prezent, care formează o confruntare a spiritului
politic şi social al ln"ăţăturiwr cu dezvoltarea societăţii romtneşti din veacul
al XVI-iea, am ajuns la concluzia că ideea de bază a ln"ăţăturilor politice
este apărarea autorităţii domniei tmpotriva asaltului boieresc spre dobtndirea
puterii centrale a statului feudal (şi nu lupta domniei pentru înlăturarea
ln favoarea ei a fărămiţării feudale, ceea ce ne-ar duce la secolul al XV-iea).
Autorul, partizan al domniei autoritare, porneşte de la existenţa unor poziţii
doblndite de domn, pe care stăplnitorii statului vor să le apere. Această
situaţie politică ne duce la a doua jumătate a secolului al XVI-iea, cînd
1 Cf. P. P. PANAITESCU, lncepu.turile istoriografiei muntene, ln •Studii şi materiale
de istorie medie•, V, 1962, p. 195-256.
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lncepe lupta boierimii pentru « statul nobiliar », fundamental deosebit de
vechea fărămiţare feudală, prin aceia că statul nobiliar a fost centralizat
şi condus de o oligarhie boierească aflată la clrmă. In nici un caz, ln11ăţăturile
nu reflectă domnia lui Neagoe, care a fost cel dintii domn-boier, făcind parte
din familia marilor feudali Craioveştii. ln11ăţăturile prezintă doctrina stăpinirii
centrale a domniei, bazată pe alte pături sociale decit marea boierime, pe
cînd domnia lui Neagoe formează o reacţie boierească, în care stăplnesc
Craioveştii, adică o mare facţiune de boieri.
Momentul literar al 1n11ăţăturilor, se poate preciza cu multă probabilitate în a doua fază a istoriei literaturii slavo-romlne, atunci ctnd in istoriografie se renunţă la stilul sobru, militar, al vechilor anale şi se trece la o lnfă
ţişare retorică şi erudită a istoriei, care corespunde cu transformarea boierimii
militare mari şi mici într-o clasă de producători de mărfuri agricole pentru
piaţă adică tot ln a doua jumătate a secolului al XVI-iea.
ln11ăţăturile atribuite lui Neagoe slnt o scriere pseudo-epigrafă, nu sint
scrise de un domn, ci de un călugăr. Numai aşa se poate explica contrazicerea
fundamentală a cuprinsului lor, anume atitudinea ascetică de părăsire a lumii
(şi nu numai cea religioasă, care ar fi explicabilă ln cadrul vremii), introdusă
lntr-o carte destinată să arate cirmuirea lumii. Autorul, care a venit în apăra
rea domniei, primejduită de boieri, vorbeşte ln numele bisericii, şi nu s-a
desprins total de cultura şi preocupările sale ascetice, nici nu a vrut s-o facă.
Este uşor de înţeles de ce autorul, care a căutat şi a izbutit să rămlnă
necunoscut, a atribuit scrierea sa lui Neagoe. Această atribuire acorda mai
mare vază şi importanţă doctrinei politice cuprinse ln ln11ăţături, căci în a
doua jumătate a secolului al XVI-iea figura lui Neagoe rămlne numai cu
faima unui mare întemeietor de biserici şi mănăstiri, un sflnt pe pămint pentru
călugări, iar celelalte trăsături laice ale figurii şi activităţii sale se estompaseră.
Scrierile pseudo-epigrafice, atribuite de autori unor figuri .cu prestigiu
din alte vremi nu se reduc la ln11ăţăturile lui pseudo-Neagoe, ele slnt destul
de multe ln centre diferite de civilizaţie, ln vremuri apropiate de aceea a
redactării acestor ln11ăţ1lturi slavo-romine. Invăţăturile polone adresate
regelui Ioan Albert, atribuite lui Callimachus, erudit italian de la curtea
polonă, la sflrşitul veacului al XV-iea, nu sint scrise de dinsul, ci de un anonim,
adversar politic al Jagellonilor din prima jumătate a secolului al XVI-iea.
Ceasornicul domnilor, scris de spaniolul Antonio de Guevara ln 1529, cu sfaturi
asupra artei de a domni, slnt atribuite de autorul lor împăratului roman
filosof Marcus Aurelius. Sfaturile adresate de Ivan Peresvetov ţarului Rusiei
Ivan IV, cuprinzlnd şi ele doctrina monarhiei autoritare opuse marii nobilimi,
scrise în 1549, sint atribuite de autorul lor lui Petru Rareş, domnul Moldovei.
ln11ăţăturile atribuite lui Neagoe Basarab slnt un monument politic şi
literar de cel mai mare interes, dar nu privesc nici persoana, nici vremea
lui Neagoe Basarab, ci epoca apariţiei statului nobiliar, ln a doua jumătate
a veacului al XVI-iea.
ITOYl-IEHIUI, ITPHITHChIBAEMhIE Hffi'OE EACAPAEY
(Pe310Me)
lloy'leHUR H!lloR Eacapa6a cBoeMy cwHy Tem)ocwo

c O,llHOH cropoHbI co,llep>1<aT

COBCTbl no noJIHTH'ICCKHM BonpocaM, no HCK)'CCTBY npaBHTb rocy,llapCTBOM, a c
,llpyroH: CTOpOHbl HOCJIT aCKCTH'ICCKHH xapaKTep.

lloy'leHUJI
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Bbl3bIBaJIH cnopbl

B CBH3H c aBTOpCTBOM )l;aHHOro npoH3ee.n;eHHH H epeMeHH, Kor.n;a OHO 6LIJIO
nanHCaHO. HacroHI..QaH craTbH craem cnoeu QeJlbJO nepecMoTpeTb .n;aan&1u eonpoc
e ceeTe paaeliTHH <l>eo.n;a.Jibnoro o6utecrea e pyM&IHCKHX KHH>Kecreax.
IloJIHTH'ICCKaH MACH, npoCJie>KHBaeMaH aBTOpOM lloytteHUU, - 3TO H)l;CH
381..QHTLI QeHTpa.ru.nou eJiaCTH rocno.n;apH, ycranoeJienaoif e XV eeKe, OT nanaAOK
Kpynnoro 6oHpcrea, KOTopoe n&ITaJlOCb eo eTopou noJIOBHHe XVI eeKa nepe.n;aTb
eJiaCTL e PYKH o.mrrapxHH - aecKOJlbKO 6oraT&IX ceMel:\:cre. lloy11e11u11 oTpa>KaIOT
3TY 3noxy 33.1.QHTLI noaHl.llrli ct>eo.n;aJibHOif MOHapXHH, K KOHQY nepHo,na QeHTpaJIH3!1..QHH eJiaCTH, a ne nepHo,n, Kor,na ct>eo.n;a.ru.naH paa,npo6Jiennocrb 6&ma 3aMeneaa QeHTpa.ru.aoA BJiaCTLJO rocno.n;apH. IlepHo.n; npaeJieHHH HHroH Bacapa6a
(1512-1521) ne cooTBeTCTeyeT AYXY lloy11eHuil, nanpaeJieHH&IX npoTHB Kpynnoro
6oHpcrea, nOCKOJlbKY 3TOT npanHTeJlb HBJIHeTCH t:fJ1eHOM 60JlblllOH ceMbH cj:leo,AaJIOB KpaitoeernTH, KOTopaH noCTaBHJia y BJiaCTH ceoero npe,AcraeHTeJIH, 1.1To6&1
HMeTb B03MO>KHOCTb npaBHTb BMeCTe c HHM.
TO'lfl<H 3peHHH JIHTepazypnoi\ C03,AaHHe lloy11eHUU CJie,rzyeT TaK>Ke OTHeCTH
KO BTopoH: noJioeHHe XVI eeKa, Kor.n;a CJiaBHHCKaH JIHTepazypa, nanHcaHHaH
pyM&IHaMH, na1.1aJia npHo6peTaTb 3JieMeHTLI 3py.n;HQHH H pHTOpHKH e npoTHBOnoJIO>KHOCTL crporoMy CTHJUO JieTonHceu nepeoii noJIOBHHLI 3Toro eeKa.
AcKeTH3M lloy11e11uu npoTHeope1.1HT TeMe ceeTcKoH: eJiaCTH, co.n;ep>t<auteH:cH
B 3TOH KHHre. 3To CBffAeTeJibCTDYeT o TOM, 'ITO aBTOp 6&IJI AYXOBHblM JIHQOM,
KOTOpbIH 80 HMH QepKBH 3aLQHl..QaJI BJiaCTb rocno,napH OT 6oHp, HO KOTOPLIH
coxpanHJI crpoH: MbICJieu acKeTa. On npHIIHCaJI ceoH coeeT&I HHroe Bacapa6y,
o KOTOpOM coxpaHHJiaCb naMHTb KaK o BeJIHKOM OCHOBaTeJie QepKeeu H MOHaCTblpeH:. Iloy11mu11 .n;aTHPYJOTCH eTopou noJioe1:1nou XVI eeKa H oTpa>KaroT na1.1ano
6opb6bl 33 YCTaHOBJieHHe ABOpHHCKOro rocy,napcrea B PyMblHCKHX KHH>KeCTBax.

c

LES CONSEILS ATTRIBUES A NEAGOE BASARAB
RECONSIDERATION

(Resume)
Les Conseils du voevode de Valachie Neagoe Basarab a son fils Theodose
comprenant, Ies uns des recommandations politiques relatives a )'art de
gouverner l'etat et Ies autres des conseils d'un caractere plutot ascetique,
ont donne lieu a des controverses concernant d'une part leur veritable auteur
et, d'autre part, l'epoque ou ils furent ecrits. Le present article, reconsidere
la question, tout en tenant compte des differents aspects de l'evolution de
la societe feodale dans Ies Pays Roumains.
L'idee politique suivie par l'auteur des Conseils, est la sauvegarde de
l'autorite centrale de la couronne, constituee au XV-e siecle, contre l'assaut
des grands boyards qui essayerent dans la seconde moitie du meme siecle,
d'occuper le pouvoir par une oligarchie de quelques riches familles.
Les Conseils refletent cette epoque de def ense des positions de la monarchie feodale a la fin de la periode de centralisation du pouvoir du voivode
et non pas le moment du remplacement du systeme des immunites feodalee
par l'autorite centralisee du voivode.
Le regne de Neagoe Basarab (1513-1521) ne s'accorde point d'ailleurs
avec l'esprit des dits Conseils, lesquels sont diriges contre lee grands seigneurs
du pays, car ce voevode faisait partie de la grande famille feodale des «Craio423
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veşti » laquelle imposa un de ses membres a la tete du pays, afin de gouverner de la sorte a ses cotes.
On peut fixer le moment litteraire de la redaction des Conseils, dans la
seconde moitie du XVl- 6 siecle, lorsque la litterature slave ecrite par des
Roumains, revet un aspect d'erudition et de rhetorique, contrastant avec le
style sobre des annales de la premiere moitie de ce siecle.
L'attitude ascetique des Conseils comporte une nette contradiction quant
au theme du gouvernement laique du monde, qui se trouve dans ce meme
livre. Ceci demontre que l'auteur etait un ecclesiastique qui, au nom de
l'Eglise, defend le pouvoir autoritaire princiar contre Ies boyards, tout en gardant sa propre mentalite d'ascete.
C'est lui qui a attribue ses Conseils a Neagoe Basarab, a une epoque ou
le souvenir de ce prince n'etait plus que celui d'un grand fondateur de monasteres et d 'eglises.
Les Conseils datent de la seconde moitie du XVl- 6 siecle et refletent le
commencement de la lutte pour la constitution de l'etat nobiliaire dans Ies
Pays Roumains.
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V. DOCUMENTE

DOCUMENTE SLAVO-ROMÎNE ÎN BIBLIOTECA NAŢIONALĂ
DIN SOFIA
TR.

IONESCli-NIŞCOV

ln împrejurări pe care nu le cunoaştem, o serie de documente emise ln
cancelariile Ţărilor Romine au ajuns la Biblioteca Naţională din Sofia. Pentru
evidenţa actelor noastre de cancelarie, aflate în depozitele şi arhivele de
peste hotare, prezentăm în rîndurile ce urmează situaţia fiecăruia din ele 1 •
1.

Un document din 6996 (1488) aprilie 5, de Ia Ştefan cel Mare, prin care
domnul Moldovei dăruieşte lui Duma pîrcălab un sat pe Bogdana <l unde
a fost Fete » şi o selişte pe Trotuş, 41 unde a fost Oană de la Moişa ».
Acest act a fost cîndva în posesia unui student de la Academia teologică
din Kiev, A. Zapolski, care l-a comunicat lui Vespasian Erbiceanu. Acesta
l-a publicat, text slav şi traducere, cu unele greşeli, în <l Arhiva », Iaşi, 1889,
p. 375-377.
Textul slav a fost publicat şi de Ioan Bogdan în Documentele lui Ştefan
cel Mare, I, p. 344-346, care a corectat greşelile comise de Erbiceanu.
ln sftrşit, Paul Mihailovici a publicat o traducere a textului slav, cu
greşeli şi datare greşită (1468). Traducerea e însoţită de o fotocopie (cf.
Mărturii romîneşti din Bulgaria şi Grecia, Chişinău, 1933, p. 5-7). O traducere
după textul slav al lui Ioan Bogdan s-a publicat şi în DIR, A. II, p. 95.
Originalul slav se află deci la Biblioteca Naţională din Sofia sub nr. 392,
iar două fotocopii puţin reuşite se găsesc la Asociaţia Slaviştilor din R.P.R.

2.
Un document de la Petru cel Tlnăr, din 1567 septembrie 16, a cărui
traducere cu greşeli a fost publicată de Paul Mihailovici (cf. op. cit., p. 10).
O copie slavă, făcută de Stoica Nicolaescu, se află la Arhivele Statului Bucureşti, mas. 1232, f. 109, după care s-a făcut şi traducerea în DIR, B. III,
Pentru faptul de a ne fi pus la dispoziţie microfilmul acestor documente, aducem
noastre pe această cale atit Bibliotecii Naţionale din Sofia, cil şi Bibliotecii
Centrale de Stat din Bucureşti, prin intermediul căreia am obţinut acest microfilm.
1

mulţumirile
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p. 249. Originalul se află la Biblioteca Naţională din Sofia sub nr. 765. O
fotocopie a acestui document se găseşte la Asociaţia Slaviştilor din R.P.R.
Reproducem mai jos textul documentului transcris după fotocopie, insoţit
de traducerea respectivă şi cu menţionarea abaterilor săvirşite in «Corpus •
(DIR, B. III, p. 249).
Bucureşti, (7075) 1567 septembrie 16
Pentru cel Tînăr Poieciod
J igoreani.

întăreşte

lui

Oană şi

fiilor

săi

ocine la

Mihăeşti,

Băşineşti şi

t

MHHOC'l'ÎIO &omî1io 1w JllmptJ KOIKOAd H rocnoAHH11. K"hCOH SIMl\H ~rrppw

KAdX'°(HCK01 ci.iwi.. KMHKdro 11

npiî),o&p.tro MHpQd KOIKOA. AdKd'l' rocno)..C'l'KO

'""

CÎIO noKM-kHîl r ~CllOACTKd "'" (i')dHIK C"h.C Ct.I HOKH Cit MHIV•" &Ol'"h AdC'l'' raKome
A" Ml:I ICT WQHHl:I 1:1 '""X„M1PH Ali\ Kdllldi\HHIK K11.Cd Kdjll 11\HKd CI X''l'f'l' H3GjldlllH
W'I' llMIO H W'l' Ult!Mtl H W'l'

K"'""""""

A*"

3d q1. dc11pH ro'l'OKH.

W'I' KOAd IJ*"""'K K"hCd 3d

în.

H W'l' llOCKl:IA•, noH1m1 IO IC'l' noKt!nH (i)dHd W'l'

H

ndK noKtlnH

ra""" WQHHt! tJ •1\11r11.1q1H A"' MtJm1K

dcnpH roTOKH.

H

n.iK noKt!nH (i).iHJ K. nor..t.1111 3d

(K)HI W'l' A""'" W'l' li"h.lllHHl!pH 3d CK. AcnpH ro'l'OKH.
W'l' G'l'·i..HHc.1dK W'l' iKHropiîHH 3d
w·r At!1\\d W'l' fi·hmHHl!pH 3.1

P.

p.

p. dcnpH

dcnpH.

H

rntJpcKH.

H rid!•
H ndK

lldK noKtJrlH

d.

noKl:lnH G.1dHd •AHH HHK
noKt!nH (i).iHd

ra""" "· HHK W'l'

:l.

H(HK)

Mt!m.1 wT

Ii·i..mHHllflH 3d
dcnpH. H ndK nciKtJnH MHKtJi\
po3op wT 1µ1*t!" wT li"hmH(H111m) 1 3d
dcnpH. H npoAJ,\OX' ""X' Klfllll i\IOAÎ W'l' CKOHM AO&jlOKiMIO c11.c
sH.111"(1 K"llCM\ l\urramM\. G1ro ll",\î A..t),OX' (i)dHtK raKom1 A" MtJ IC'l' K"hc1
KHllll PiîX' IMtl H Ci.JHOK•'"' HM H HH WT Korom1 HlllOKM-kGHl\\O (no pl)Q 1

.1.

rocno),C'l'Kd MH. G1m1 H CKIAITM (1 n~CTdKMX' rocnOAC'l'KO '"": ml:lndH H1>,1AK0
KMHKH AKOjlHHK H ml:llldll (Ki\H KMHKH i\Wl'Cl*IT H htHI KHCTlll<ljl H G'J'dH
0

cn(.1'1'djl)1

H ti"hjll\dH

KOMHC H UdHd C'l'Oi\HHK H ffOHd III lllX'i\jlHHK H l'iowjlMd KM

AKOjlHHK. IIHc Gm.iH K'h HdcrnMHH rpd).. lit!Kl:lptqtH, M1c-k1\..t cm.

t

Si. )..11.HÎ K11. A-k'l'

301.

X

lw II1Tpt! KWIKOAJ, A\Hi\OCT'fA\ &om'(A\ rocnoAHHk

Traducerea:
Din mila lui dumnezeu, Io Petru voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului Mircea voievod. Dă domnia mea această
poruncă a domniei mele lui Oană cu fiii săi, ciţi ii va da dumnezeu, ca să-i
fie ocină la Mihăeşti, partea Catalinei toată, oricit se va alege din cimp şi
din pădure şi din deal şi de pretutindeni, pentru că a cumpărat-o Oana de la
Catalina pentru 700 aspri gata. Şi iar a cumpărat Oana ocină la Mihăeşti,
partea lui Muşa 2 , din apa Geamenei 3 toată, pentru 300 aspri gata. Şi iar a
cumpărat Oana 2 pogoane de vie de la Dima din Băşineşti 4 , pentru 220 aspri

+

1

1

Ilizibil în text.
ln traducerea din Corpus:~ partea Muşei •,deşi e vorba de un bărbat (DIR, B. III,

( .•• )

p. 249).
3 Tol acolo: «de la Gemenei •, in loc de «din apa Geamenei •.
' Ibidem « Ilăşeneşti •în loc de« Băşineşti •. într-un document de mai tirziu, de care
ne vom ocupa imediat mai jos, acest toponimic a fost redat prin forma:« Băşăneşti • (DIR,
B. VI, p. 90), iar lnlr-o copie după o traducere rominească vechei se spune: e Băşineşti •
(DIR, D. V, p. 238), adică forma cea mai justă. Satul a dispărut, probabil, însă există
şi astăzi •valea• şi e dealul Băşineşti • în comuna Finţeşti, r. Mizil (cf. Marele dicJionar
geografic al Rominiei, p. I, 337).
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gata. Şi iar a cumpărat Oana un ogor de la Stănislav din Jigoreani 1, pentru
100 aspri turceşti 2 • Şi iar a cumpărat Oana un ogor .de la Dima din Băşineşti
pentru 100 aspri 3 • Şi iar a cumpărat Oana 1 ogor de la Muşa din Băşineşti
pentru 100 aspri. Şi iar a cumpărat Micul 1 răzor de la Şteful din Băşineşti
pentru 30 aspri. Şi au vlndut aceşti oameni de mai sus de a lor bunăvoie,
cu ştirea tuturor megiaşilor.
Pentru aceasta, am dat şi domnia mea lui Oana, ca să-i fie toate cele
mai sus zise lui şi fiilor lui şi de nimeni neclintit, după spusa domniei mele.
Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Nedelco mare vornic şi jupan
Ivan mare logofăt şi lane vistier şi Stan spătar şi Bărcan comis şi Pană stolnic
şi Ionaş paharnic şi Ghiurma mare postelnic. Şi ispravnic, Nedelco mare
vornic.
A scris Stan în cetatea de scaun Bucureşti, luna septembrie 16 zile,
în anul 7075 (1567) 4 •

3.
Un document de la Mihai Viteazul din 1593 decembrie 14, pe care l-a
tradus Paul Mihailovici, de asemenea cu greşeli (cf. op. cit., p. 10-11). Documentul are o copie executată de Stoica Nicolaescu la Arh. Statului din Bucureşti, mss. 1232, f. 358, după care s-a făcut traducerea publicată tn DI R,
B. VI, p. 90-91. Originalul se află la Biblioteca Naţională din Sofia sub Nr. 766.
O fotocopie după acest document se găseşte la Asociaţia Slaviştilor din R.P. R.
Reproducem mai jos textul slav după fotocopie, însoţită de traducerea respectivă şi cu menţionarea abaterilor săvtrşite în« Corpus» (DIR, B. VI, p.90-91)

7102 (1593) decembrie 14

Mihai Viteazul CJoieCJod
în

întăreşte

lui Tatul

şi

lui Mihail ocine

şi moară

Băşineşti.
ţ MHAocT'iio &o)K)'io lw MH{.tHA KOIKOA.t H rocno),HH'k K"hco1 lUMM ~rrppw

KM{î( HCKO)• li Ci.IH'I\ KIAHK .tro H np-k).o&p.tro Ih.Tp.tmKtl KOtKO,\d. Ă.:IK.:11' r.-cnOACTK.:1
MH ci• noKtA'kH'it rocno,\cTK.:I "'" T.:1TtlAOK c·i.c &~.:!TOM cH MHX'""" H c·hc ci.iHtlKH
HM HAHl\fM rocnoA·i.. &or"h. A.:lcTi., lilKO„,.. A" 1\\tl tcT t;l.HJ KOA1H(H) 6 1iH tl li·i.mHHUpH, 3.:1 Hf)Kt noKtlnHA MHX'dHA H T dTtlA wT HdA A.su 3.:1 dK. 3d .scnpH

roTOKH.

H n.tK noKtlnHA TJTtlA H MHXdHA •AHN po3opt tl nMIO• li·i.mHHtttlH wT H.t
wK„. 6 tl
3d dcnpH roTOKH. H ndK noKtlnHA T .:1TtlA H MHXdHA AM ĂHAUK 3.:1

O:

W'IHHtl WT 6·11.mHHttpH K-..CfX' WT no
WT

KOA

H

wT

no

K'kCIX',

K"h.C

X'OTdptlA H WT ropd H [wT) 6

llltlM

H

di\H wT lit1A(r)·i.11p wT Gn .... [11] 8TtK'kTnp AO!lH TtcKtl

1 în corpus:« Jigoreni •,în loc de« Jigoreanh (iKHropbH DIH, B. III, p. 249). Acelaşi,
toponimic din doc. cu data de 1587 aprilie 30 a fost redat la fel: « Jugureni • in Ioc de
• Jugureani • iKorroy-ptHH, DIR, B. V. p. 305-306), iar forma iKHroptHH, din 1593
mai-august, a fost transcrisă· iarăşi « Jigoreni • (DIR, B, VI, p. 70).
1 Cuvîntul «turceşti t lipsă în Corpus.
3 Propoziţia «Şi iar a cumpărat Oana un ogor dela Dima din Băşineşti pentru
100 aspri» lipsă în Corpus.
' lntruclt divanul corespunde anului 1567, in traducerea din Corpus s-a admis
stilul de la 1 ianuarie, ceea ce e just.
5 ( ••• ) Loc ilizibil in tr.xt.
• [ ... ] Lipsă în context.
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PouJHt:iAoK, SdHtmt ct:!T noKt:inHA

MHX"dHA H T.sTt:iA (c)""1 1 KHIUI pt•11Hi. wttHHt:i

WT

AHMd s.s P•"· s.s .scnpH. H npoA&At:iX' "' TfX' "'"'"' s.s AIOA'il TIX' W'IHH 1)1 H KOAHHH1i
tmt KHIUI p-kX' 3.4 CKOf HM AOG(po) 1KM'k C'hC t:iS!l<IHHt K'h.Cfl\\ .\Ur°i"r.illUOM WKP('h.)1CTf
MfCTOK wT rop H wT

AM H wT

np•A

rocno,:\CTKd

"'"·

Gtro

\l<1A'i

AdAt:iX

H

f'OCl'OACTKd "'" TdTt:iAOK H MHX'dHA"h.K, lilKO)Kf Ad Mt:i fCT "'"""' H KOAHHHI~ HM
K'h. WX'dli HA\ H Ch.IHt.!KH ""' H KHOKO.\\ H 11p1KHO'llT.'1\\ H "' WT KorO)l(f HlnOKOAIGHM
no (w)1p1:iMo rocno,l,CTKd MH. G"ff 1mt cK1)..1T1A1 nocTdKMMt:i H rocnoACTKo '"":
)Kt:indH '""Tp-k KfAHKH .\KOpllHK H ml:lndH t1HA\ltl0 KfAHKH AwroljltT H 11.iHrpdTHf
KHCTHl<IP H At:iMHTp&~• cn&Tdp H APdrM\HP ClllMHHK H Il&H'h KoMHCt:iA H M&HTd
"'X'"'PHHK, Kotte KIAHKH nocTIAHHK.

H

HcnpdKHHK MHTp-k KIAHKH AKOPHHK.

.ss H-k:HIOA, M1c-k1~.s AfK. A"i. A""" H wT fl)...iM.s Ao ""'"' TtKoip.sro A-kT
lw '""X'""" K"tKO,l.d, A\HAOCT°ih'I Gom'iio f'OCllOAHHh

t

H

nHc

3pK.

Traducerea:
+ Din mila lui dumnezeu, Io Mihail voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului Pătraşcu voievod. Dă domnia mea această
poruncă a domniei mele lui Tatul cu fratele său Mihail 2 şi cu fiii lor, cîţi
le va da dumnezeu, ca să le fie o moară la Băşineşti, pentru că au cumpărat-o
Mihail şi Tatul de la Dan, pentru 1020 aspri gata. Şi iar au cumpărat Tatul
şi Mihail 8 un răzor in cîmpul Băşineşti 4 de la O ... 0 pentru 70 aspri gata.
Şi iar au cumpărat Tatul şi Mihail partea lui Dima din ocina de la Băşineşti 8 ,
toată, de peste tot hotarul şi din munte şi (din) pădure şi din apă şi de
peste tot; însă de la Bulgăr, de la Spintecătură 7 , pînă la teascul lui Roşiu 8 ,
pentru că au cumpărat Mihail şi Tatul această mai sus zisă ocină de la Dima
pentru 140 aspri. Şi au vlndut acei numiţi oameni aceste ocine şi moara,
care sint mai sus zise, de a lor bunăvoie, cu ştirea tuturor megiaşilor dimprejurul locului, din sus şi din jos şi dinaintea domniei mele.
Deaceia, am dat şi domnia mea lui Tatul şi lui Mihail, ca să le fie
lor ocinele şi moara de ohabă, lor şi fiilor lor şi nepoţilor şi strănepoţilor
şi de nimeni neclintit, după porunca domniei mele.
Iată că şi martori pune domnia mea: jupan Mitrea mare vornic şi jupan
Andrei mare logofăt şi Pangratie mare vistier şi Dumitrache spătar şi Dragomir
stolnic şi Pană comisul şi Manta paharnic, Coce • mare postelnic. Şi ispravnic,
Mitrea mare vornic.
Şi am scris eu, Neaniul 10 , luna decembrie 14 zile şi de la Adam plnă acum
cursul anilor 7102 (1593).
+ Io Mihail voievod, din mila lui dumnezeu domn.
Ilizibil ln text.
ln traducerea din Corpus;• Mihăilă•, ln loc de• Mihail• (DIR, B. VI, p. 90-91).
Chiar documentul cuprinde indicaţia că se pronunţă •Mihail•. Numele domnului e scris
astfel: « MHJC•HA •.
1 Tot ln Corpus: • Tatul şi cu Mihăilă•, ln Joc de •Ta tul şi Mihail t.
' Tn Corpus: • Băşăneştilor •, în loc de • Băşineşti •·
a ( ... ) ilizibil ln text.
• ln Corpus: •partea de ocină a lui Dima din Băşăneşti •. în loc de: •partea lui
Dima din ocina dela Băşineşti •, ceea ce nu-i acelaşi lucru.
7
ln Corpus: •de la ... secătură t, în loc de« de la Spintecătură•.
8
De asemenea: • teascul Roşiului •, ln loc de • teascul lui Roşiu •· De obicei, se
păstrează forma flexionară cu articolul enclitic in traducere, numai ln cazul cind există
romlneşte ln original.
• La fel şi numele marelui postelnic • Coci •, ln loc de • Coce •.
10
ln sfirşit, numele pisarului trebuia redat ca în original:• Neaniul •,iar n11 • Neniul •.
i

( •.. )

1
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4.
Urmează citeva fragmente de acte de cancelarie nedatate. Ele provin
din a doua jumătate a sec. al XVI-iea, mai precis din cancelaria lui Mihnea
Turcitul. Nu numai grafia pledează pentru această situare in timp, ci şi
dteva personaje, părţi in aceste acte. ln primul rind, e vorba de un boier
Stepan din Călugăreni, care acaparează cu bani numeroase ocine. Acest
Stepan nu poate fi altul decit Stepan mare logofăt în a doua domnie a lui
Mihnea Turcitul, pină prin aprilie 1587. El a avut trei copii: Micul, Preda şi
Dragomir, care apar în actul din 1609 ianuarie 5, dată cind Stepan nu mai
-era in viaţă (cf. DI R, B. XVII, I, p. 352).
Deasemenea Dispot, despre care e vorba ln fragmentul « c » de mai jos,
a trăit ln vremea lui Mihnea Turcitul, fiind menţionat ln actul din 1586
februarie 11 (DIR, B.V., p. 226-227).
Redăm ln continuare şase fragmente de acte de cancelarie privitoare,
ln general, la aceleaşi ocine, Călugăreni, Mihăeşti şi Fundul lui Stan. Ele ne-au
fost comunicate fără indicaţia cotei de arhivă. Fotocopii după aceste fragmente
se găsesc la Asociaţia Slaviştilor din R.P. R.

a) (1677 -1683; 1686-1691)
I se tntăresc lui Stepan mai multe ocine la Bărboi, Călugăreani şi la Fundul
lui Stan, pe care le plăteşte cu bani gata .
•.. GTm.iHWK C't.C ci.IHOKH CH "'"'~" HM &ortl A"CT, 13KO>KI A" Mtl ICT wqHHtl
$ Ki.Atlr-...pirnH AM K.im.iAHHIK K"t..c.ix K.ip1 MHK.t c1x1111T H.S&p.iT WT noMo H wT
UJtll\\ H WT A*" Clt.C KHHOrp.i,\Î H WT "A"""llll CMWK H WT nocKllA• WT no
«'hCOM X"OT.ipoM WT X'OT.ip 110 X'Om.ip, .iAH wqHH.i ICT tl Ji-1..p&OH WT 110 Klt.C.iX'
wq"""

)..

ro

AM,

noH1>K1

w

GT.iH.i A'hlJ.llP" K.tT.iAHHtK .s.i

ICT

n0Ktl11JIA

lt. .icnpH

GTm.iH

romoKH

c-...c ci.rnoKH

H p.i),1 KoHH

i.

CH

AolijlH.

WT

"".\

H

n.tKH

llOKtinH GTm.tH wqHHtl tl lii.p&oH WT AM flpA\"kUJo.i• A· ro AM nocKtlAI WT xom.ip
flo X'OT.ip K.ip1 MHK.i CI (TH H.36jlcl1', llOHl>KI noKtlAHI\ ICT CTmJH WT ""A 11pM"h.lUOdl .s.i . r f • .icnpH ro-roKH;

H

n.tKH noKtinH GTm.IH WhHHtl tl fl>tlH,\tlA G-r.tHtlAllH AM

llJtlAOjlOK WT .Gp·i.mllJ.IH K1t.CclX' Kcljll MHK.t CI X'mlT H.3GpclT WT llOCKtlAI, MH GIA"krl Act

<• .SH.i•-r

wT K(A.tA)•H•q wT G-r-...wkc 110 K.tA-k GmtlnHHIK tl rop Ao wi;p·i.w"(1 tl ntl-r,
T.t>K• K"h.C no ntl-r tl ••• 1 AopH AO no1;;1H.i C.tH A• 1AtlAwK tl .SA.tdA Clt.C p·i..KHl~HM H„. 1 no
np.tKA tl K.tMIH m.im1 no np.tKA A\IClllOA\ tl G-r·i.H.t D1mpoK. tl Kijp, .• 1 -r.t>K1 n.tK H

fljldKAtl MICTOM no IIHCKtl AO li·i.A 1t.tl tl rA.tK UHcKoK GT.iHIK WT A°" T1p1 ICT noKllnHA
WT H.t,.\ TtlAoP .set

."V'· .icnpH

roTOKH.

H

n.iK noKtlnH GTm.iH wqHHtl tl cl>llHAtlA G-r.t·

HtlAtlH, n.tK no ~'X' &M-krH KHllJI p-kX' WT AM li1t.A.tHWK, """ A"' lţHrtlMK
WT nocKtl),1 .s.i X'· .tcn~H.

H

K1t.e.tX'

n.iK noKtlnH Grm.tH wqHHtl tl <l>tlH),tlA Gm.tHtlAtlH no

T-kX" GM-kr• ).li\ ro1K K"h.CdX' WT nocKtlAI 3.t

w.

clClljlH rOTOKH.

H

n.tK C"h.lllKOjlHA

fCT ci.iHH CTm.tHoK &jl.tTCTKO c"hc Kp"hcT-k Gtlct!AtlH H noA.tPOK.tAo ci.IHH GTm.iHoK
flo Kp1t.cT-k GtlctlAWK Clt.C

.4.

.tcnpH roToKH " Kp-...cT-k wH noA.tpoK.tA ICT no Clt.IHH

GT1n.tHOK c·i.c AM M\tl .s.i wqHHtl K"kCdX' wT <l>tlHAtlA Gm.tHWK K.tp1 MHK.l c.t X"TIT H.3·
wT nocKtl..\• wT AM G1t.A.tHoK 2, n.tK no TIX' &M-kr1 KHUJI 11-li:x, 1aKo>K1

4ip.t1'

i

1
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.
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KdA'k„. 2 H WT llltlM H WT Cl),dAHliu H WT llOCKtl,:\1.„ 1 ti1KNK6

11c1111H

lldHWK 3d

U-krp(.i).„ 1 H
,\d

tl

A\tl ICT GTI·

A'k).HH ..

Traducerea:
... Lui Stepan cu fiii lui, ciţi îi va da dumnezeu, ca să-i fie ocină la Călu
găreani, partea Catalinei, toată, oriclt se va alege din cîmp şi din pădure şi
din dealul cu vie şi din vatra satului şi de pretutindeni de peste tot hotarul.
din hotar pînă în hotar, însă ocina este la Bărboi, de peste toată ocina a 4-a
parte, fiindcă a cumpărat-o Stepan cu fiii săi de la Stana, fiica Catalinei,
pentru 8000 aspri gata şi pentru 2 cai buni. Şi iar a cumpărat Stepan ocină
la Bărboi, din partea Armăşoaei, a 4-a parte pretutindeni, din hotar pînă
în hotar, oricît se va alege, pentru că a cumpărat Stepan dela Armăşoae
pentru 3500 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Fundul Stan ului 3 ,
partea lui Tudor din Vrăteşti, toată, oricît se va alege de pretutindeni, însă
semnele să se ştie dela fîntlna din Stăneasa, pe Valea Stupinei în sus pină la
obirşie, la drum, apoi tot pe drum la ... 1 pînă la Poiana Vaideelului, 3 la lacul
cu răchiţile ... 1 drept la piatră, apoi drept pe locul de la stina lui Petru la
Cur ... ,1 apoi iarăşi drept la locul, pe pisc, pînă la Bădău, la capul piscului
Stinei de jos, pe care a cumpărat-o dela Tudor pentru 1400 aspri gata. Şi
iar a cumpărat Stepan ocină la Fundul Stanului, a iarăşi pe acele semne mai
sus zise, din partea lui Bălan, 2 însă partea lui Ţigule, toată, de pretutindeni,
pentru 600 aspri. Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Fundul Stanului pe acele
semne, partea lui Goe, toată, de pretutindeni, pentru 800 aspri gata. Şi·
iarăşi au făcut fiii lui Stepan frăţ,ie cu Cîrstea Susului şi au dăruit fiii lui
Stepan pe Cîrstea lui Susul cu 1000 aspri gata, iar Clrstea, el, a dăruit pe fiii
lui Stepan cu partea lui de ocină, toată, dela Fundul lui Stan, oricît se va
alege de pretutindeni, din partea lui Bălan, iarăşi pe acele semne mai sus
zise, ca să le fie această ocină, fiilor lui Stepan, declină. Şi iar a cumpărat
Stepan un pogon şi jumătate de vie la Călugăreani, de la Susul, pentru 1070
aspri şi aldămaş 3 vedre de vin dela Stepan. Şi iar a făcut Stepan frăţie cu
Radu lui Nan, din Neagra. Şi a dăruit pe Radul cu 2800 aspri gata, iar Radul,
el, a dăruit pe Stepan ... 1 la Neagra ... 1 şi la 11alea . .. 1 şi din pădure şi din
vatră şi de pretutindeni ... ,1 ca să-i fie" lui Stepan de declină ... 1

b) (1577 -1583; 1585 -1591)
I se întăresc lui Stepan mai multe ocine
Rea, pe care le plăteşte cu aspri gata .

şi

11ii la

Mihăeşti,

Policioi, Valea

• „'ITo ctlT &HA noKtlnHA mtln.iH PllAI(" n1r11pHHK noH1m& noKHllH 1cT G(TfllilH.
wT)1 H.tA lip.tTtlA ci.rntl P.tAI("

lllfilpHHK 311 xJ •• 11cnpH roTOKH.

1
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~~o ~""* GTpllUK H c·i.c ilOAIHHl~d H ),IA IAUI .9d W'IHHtl (MllKJ) 1 CI X'TIT H.9611dT
m1p1 ICT llOKtlllHA Gmt11dH WT (G)HHTHA 1 .9d
GnundH
1Mt! .s.i

r.

y.

rm .

.icrpH rOTOKH. H lldK noKtlnH
11orodHI •.••••..•••••••••••••••• :. 1 H•A-kAKOK c·i.c H WT Hd 2 ChJHtl

.icnpH npH &p-kM1 .s.i rAdAHd •.••••.••••.••.••••••.••..•.••.••••. 1

Traducerea:
. . . pe care l-a cumpărat jupan Radul paharnic, pentru că a cumpărat
Stepan dela Bratul, fiul lui Radul paharnic, pentru 1500 aspri gata. Şi iar
a cumpărat Stepan ocină la Mihăeşti, pe ocina Policiorească, dela Neagul,
pe care a cumpărat-o Roşiul, din apa Mihăeştilor, cu apa şi cu 2 pogoane şi
jumătate de vie şi cu loc şi cu pădure pînă în Lunca lui Streze, pe care a cumpărat-o Stepan de la Roşiul pentru 1600 aspri ... 1 partea lui Roşiul, toată.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină, pe ocina Policiorească, din partea lui Neagul,
pe care a cumpărat-o Răca; partea lui Răca din apă, toată şi din partea ... 1
de ocină jumătate, din apa Mihăieştilor, cu apa, pînă în Lunca lui Streze şi
cu pădure şi cu viile, pe care le-a cumpărat de la Răca, pentru 400 aspri.
Şi iar a cumpărat Stepan dela Tatul partea lui din apă, toată, din partea lui
Neagul din Policioi, pentru 40Q aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ocină
pe hotarul lui Dima, din partea lui Ursu, cu fraţii săi, partea ... 1 toată, oricît
se va alege din cimp şi din pădure şi din apă şi de pretutindeni şi cu 2 pogoane
şi jumătate de "ie, 2 de peste tot hotarul, din hotar pînă în hotar, pe care le-a
cumpărat dela Ursu, cu fraţii săi, pentru 1500 aspri gata. Şi iar a făcut Dumitru,
fiul lui Dima, frăţie de cruce cu Micul, fiul lui Stepan. Şi a dăruit Micul, cu
fraţii săi, pe Dumitru şi pe tatăl său, Dima, cu un cal bun înşeuat şi cu friie
şi cu 5 marame, iar Dumitru şi cu tatăl său, Dima, ei au dăruit pe Micul şi
pe fraţii săi cu un vad de moară la Mihăeşti ... 1 toată, de apă şi cu partea
lui Dima, de ocină din vadul de moară ... 1 toată, de ocină, pină în Lunca
lui Streze, oricît se va alege.
Şi iar să-i fie Mariei, femeia lui Micul, şi lui Micul, partea lui :Bratul ...
alege de pretutindeni, cu tot hotarul, cu apă„. de moară, 2 pentru că a dăruit
Bratul cu fratele său, Crăciun, pe Maria şi pe Micul, la cununia şi la nunta
lor, ca să le fie lor ocină, de dedină.
Şi iar a cumpărat Stepan 5 pogoane de vie din, partea lui Vlăducul, pe
care le-a răscumpărat Stepan dela Zorea, pentru 750 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan 2 pogoane de Pie 2 cu loc din ocina Licească, de la Stănilă, fiul lui
Bătog, pentru 1000 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan 2 pogoane şi jumă
tate de vie la Valea Rea ... 1 din partea lui Dobrin, pe care a cumpărat-o
de la Neaga şi de la Ion, fiii lui Dobrin, pentru 1500 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan 2 pogoane de vie la Valea Rea, dela femeia lui Croitoriul 3 pentru
1000 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan 2 pogoane de vie la Budea,
din partea lui Grohoe, pe care le-a cumpărat dela Ogărariu, 3 pentru 500
aspri gata.
Şi iar a făcut frăţie Micul, fiul lui Stepau, cu Tatul din Mihăeşti. Şi a
dăruit Micul, cu fraţii săi, pe Tatul cu 1000 aspri gata, iar Tatul, el, a dăruit
pe Micul, cu fraţii săi, cu 4 pogoane de vie, cu loc la Budea.
1
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Şi iar
toată, din

a cumpărat Stepan ocină pe ocina Orlănească, partea lui Vintilă,
iazul lui Dan, dela Budea, pînă la Valea lui Streze şi cu moara şi
partea lui de ocină, cit se va alege, pe care a cumpărat-o Stepan de la Vintilă,
pentru 3300 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan 3 pogoane ... 1 Nedelco
şi de la fiul său pentru 400 aspri, pe vreme de foamete ... 1
c) (1577 -1583; 1585-1591)
Popa Vasile

cumpără

de la Sinadin, fratele lui Dispot,

ocină

la

Călugăreani .

• • • H H.IK noKlhrn CM\ non (G..trnAît] 2 noKl!nH t:I K'lt.Al!r· ... pirnH wT AM GHH.tAHHOK &jl.t'I' AHcno'l'OK nOA. W'I' no K"h.C.t{ w'IHHl! H W'I' nornl!At H c·h.c KHHorp.iAî
H A -li:,i,HHt:I H W'I' noKl!nrn"i• H w•IHHt:I W'I' li'lt.p&oH H w'I' <l>t:IH),t:IA e„,rntlAtlH no
K"l\Cd{ W'IHHS H W'I' llOCKtlA• H W'I' no

g·i.cii:r &ii:Aii:roK

W'IHHfK, noHtlKI

WM IC'I'

noKtlnHA W'I' GHH.t;\HH &jl.tT AHcno'l'OK .34 iµ. 4cnpH N'l'OKH. H HdK c"h.'l'KOjlHA
IC'I' GHH4),HH .••••.•.•.•• 1 r10114 &4CHA i1 &pd'I' IMtl .Sd &1141'C1'KO 1'1K.\\llKIH il 110
0

0

W'IHHt! "X' W'I' <l>t!HAt!A G1'.tHOK, tlKI ct tcT H.SGjl.tA AHcno'l'oK, 1'1p1 tc'I' A.tA non
G..tcHAît t.\\l! 34 w'IHHt! w'I' mt!M .•....•. 1 GHH.t),HHOK W'I' G.MHK.I nt!'I' ....•.•• 1
K'l\td{ 'l'tl)f w tC'I' npo;\.tA GHH.t,.\HH Kt:lnHO c·h.c AM tMt:I P"A"i 1~-li:Ht:I ..•.••..•.•. 1
0

4 GHH.l),HH wH tC'I' A.IA no11tK G..icHA i1K AM M\t:I .Sd w'IHHt:I K"h.Cd{ W'I' G.MHK.i llA'I'
110 1i·i.), h.t:I W'IHHt! jld),Î W'IHHI!.
0

t H

11.tK noKt!nH non .G.tcHAît W'IHHt:I t:I li·i.p&oH

w'I'

AM

t1pM·i.mo.t1

W'IHHt!

.s.t pK • .icpnH.

Traducerea:
... Şi iar a cumpărat însuşi popa [Vasilie] a cumpărat ocină la Călu
găreani, din partea lui Sinadin, fratele lui Dispot 8 , jumătate de peste toată
ocina şi de pretutindeni şi cu via şi dedina şi de cumpărătură şi ocina dela
Bărboi" şi dela Fundul Stanului 5 , peste toată ocina, şi de pretutindeni şi
pe toate semnele ocinei, pentru că a cumpărat el dela Sinadin, fratele lui
Dispot, pentru 700 aspri gata. Şi iar a făcut Sinadin. . . (lui) popa Vasilie,
fratele lui de frăţie, întocmire pe ocina lui dela Fundul lui Stan, pe care şi-a.
ales-o Dispot, de i-a dat popa Vasilie lui de ocină din pădure. . . lui Sinadin
de la Drumul mare ... toată, pe care a vîndut-o Sinadin împreună cu part~a
lui, pentru preţul. .. iar Sinadin, el, a dat lui popa Vasilie partea lui de ocină,
toată, dela Drumul mare plnă la Bădău, ocină pentru ocină.
Şi iar a cumpărat popa Vasilie ocină la Bărboi, din partea Armăşoaei,
ocină pentru 120 aspri.

+

d) (1577-1583; 1585-1591)
Se tntăresc lui Stepan ocine la Esteu, cumpărate
Duşman şi de la Stana, fiica Catalinei.

de la

Vlăducul,

de la

( . . . ) ilizibil ln text.
Completat de noi.
8 Dispot era fiul lui SUŞAN din Berileşti. El apare lntr-o interesantă judecată de
familie ln doc. din 1586, februarie 11 (DIR, B, V, p. 226-227). Prin 1608, trăia lncă
(Vezi doc. din 1608 în DIR, B, XVII, I, p. 352).
' Acest fragment pune ln circulaţie trei toponimice necunoscute plnă acum: Bdrboi,
Fundul Stanului şi Bdddu, toate ln raionul Mizil.
& Aşa ln original.
i
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.•• WT Hd). H-kr4 AlltlfP4 tioTtK
rOTOKH.

"

HAK

GTfJIAH

[wT

W'IHHll

HAA Ml!)!(

tH

li

Wl'

6CTfl!

KHp]1Ton
6cT•l!

3A

r .ro

*·

MpnH

).fli,

A•ll
J;11·i.Al!Kll/IWK H J\ll1U1\\dHOK K"l\CA, KApt f/IHKA tf X'TfT H.S&pAT WT X'OTAp 110 X'(OTdp) 2
H WT )./l"l\r H

noKllllH

li lllHpOT H WT nMIO H WT CfAAllHllU H li KOA WT llOCKllAf, Tfpf

fCT 110KllnH11 WT HA(.\ G.)111',\llKll11·i. H wT J\llmMAH .SA
noKllnH GTtn.IH w'IHHt:'

dî.

=/: •

AcpnH roTOKH.

H

nAK

li EcTtl! wT A('i.qu11)d 2 Kt1TAllHHfK no11C1KHH, KAP• 1/IHKd c1
li Ait"kr H li UJHPOT H WT nMIO H WT CfAAllHlllf

X'TIT H36pd'I' WT X'CITAP ACI X'OTdP

H WT llOCKllA• WT HdA GTAHA ).."klţlfpA KATA/IHHfK H WT 3fT KATAllH{H)f& 2, GTOl41H,
3A
KC16H111 Ao6p1
PAAî 1rtrn "X"
AcpnH roToKH 3J
cnAT n(A11c-) 2 m

'.l.""

.i·r.

K".

1\-kH '" 111. AcpnH r~TOKH .AT. dcnpH ••••••••••••.•••••••••••.•••••.••••••..•
flo.\. 3d KHI ,\f/IA '1llnll11 AIPfflTl!

X·

ACJIPH 3A Cpl6pl 3 • . • . . • • • • . . • • • . . • • • • • • . • 2

6pdTIH CH AP4rCIMHp H flp•.J.A 11111\tM 6or·i. 11pHnllcT1T. H n4K AA fCT MHKllllOK H
2
6PATît111 cH HJ "'"' 3 •••••••••• A6• noro4Hf 3A 1103ît ......•••• 2 UoH1)1(1 nc-KllnH
ICT &Alll HM GTtllAH WT HAA 3 •

Traducerea:
... de la Neaga, fiica lui Botev, de la bărbatul ei Chirtop, pentru 500
aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Esteu 4 , de la Esteu a 3-a parte,
partea lui Vlăducul şi a lui Duşman, toată, oricit se va alege din hotar pină
în hotar şi din lung şi în lat şi din cimp şi din vatră şi din apă şi de pretutindeni, pe care a cumpărat-o de la Vlăducul şi de la Duşman pentru 11.000
aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Esteu, de la fiica Catalinei,
jumătate, oricit se va alege din hotar ptnă în hotar, în lung şi în lat şi din
cîmp şi din vatră şi de pretutindeni, de la Stana, fiica Catalinei şi de la ginerele Catalinei, Stoian, pentru 2 iepe bune, pentru preţul lor 3600 aspri gata,
pentru o spadă paloş, preţul ei 700, şi aspri gata 1300 aspri ... jumătate de
11ie de la Lupul, dereptu 600 aspri 3 de argint. . . fraţii săi, Dragomir şi
Preda, ciţi li va da dumnezeu. Şi iar să fie lui Micul şi cu fraţii săi
anume . .. două pogoane de 11ie . .. pentrur;ă a cumpărat tatăl lor Stepan de la . .. 8

d) (1677 -1683; 1080 -1691)
Se întăresc lui Stepan ocine la
••• H

Mihă~ti .

li MHX'"kllţlH no w'IHHd .••...•.•. li no11io H

n4K noKllnH GTIJl4H W'IHHll

WT lllll1\\ H WT KHHOrpAI H WT KOAl! C"kC KOAd H WT Cf).d/IHlţU ..•••.•....•.• li
X'OT4p. H Ad
...•.•.•.••••••. 6

AO

c1

.SHdfT

A"'

dcnpH NTOKH.

W'IHHd • . . . . . . • . . li WT •AHH .l, Y)..HH
pHllKllll •••.•. li

x"*·

.3op1K

H

1cT

no

K"h.C4X'

W'IHHd

lldK noKl!nH GTffldH W'IHHll

3. ro .l,f/I '11'0

flMH'lop-kcK"'h.

li MHX'"kl1ţ1H no

Cl!T llOKl!llH/I )l(l:lndH PdAl(ll mrd-

dCllpH rdTd. H ndK noKl!nH GTUldH w'IHHll

li iRH{"h.61ţ1H no W'IHHd

1 Completat după dorumentul din 1609, ianuarie 5 (Acad. R.P.R. XCV/21, DIR,
B. XVII, I, p. 352-355).
1 Ilizibil în text.
3 Textul subliniat a fost adăoagt ulterior de altă mînă.
4 Satul Esteu se mai lntllneşte şi în alte acte din această perioadă. Documentele
din 1585 iulie 5 (DIR, B, V, p. 191) şi din 1591 septembrie 30 (DIR, B, VI, p. 21).
' Rupt ln original.
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"°"·

d\HX„hllllHAlVP C"hC KOAd H C"hC K. norodHf H
3d l\03ÎI H C"hC MfCTOI\\ ••••••
• • • • . . • . • . . • 1 3.t ,.tX'• .tcnpH roT„KH AIA Pow'(l:iA wi.c.tx. H n.tK 110Kth1H GTlll.tH
1
...••.••..••
"" P""hK.t .\IA Pi.K'""" 3d K\"A K"h<'dX' H wr AIA tMli 3.t W'IHHt.I
nwAoKHH •.•..•...••• 1 11\"KlinH wT li.IA P·i.Kd 3.1 V· .tcnpu roTOKH. H n.tK noKlinH
GTtlldH •......•.•.. 1

Traducerea:
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Mihăeşti pe ocina. . . cimp şi din
pădure şi din vii şi din apă, cu apa şi din vatra ... pînă în hotar. Şi să se
ştie partea lui Zore este peste toată ocina Policiorească. . . aspri gata. Şi
iar a cumpărat Stepan ocină la Mihăeşti pe ocina ... dintr-o dedină a 7-a
parte, pe care a cumpărat-o jupan Rad ul paharnicul. . . 1600 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Mihăeşti pe ocina. . . Mihăeştilor cu apa
şi cu 2 pogoane şi jumătate de vie şi cu loc ... pentru 1600 aspri gata, partea

Roşiul, toată. Şi iar a cumpărat Stepan ... Răca, partea lui Răcăil de
apă, toată, şi din partea lui de ocină, jumătate. . . a cumpărat de la Răca
pentru 400 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ...

lui

e) (1577 -1583; 1585 -1591)
Se

întăresc

lui Stepan mai multe ocine la Budea, Policioi

şi Finţeşti .

• . . ).IA liM'l\"r\"K 3.t w'IHHli K""h<'dX' wT 3(.t '1.tKt!A 6liA•K ,\o G.iA-k Gmp131K H
WT K\"A H WT 111t.l1\\ H WT KHH\"r11dAÎ H wT] 2 llt;ICKliA• WT HdA titA'llOl'OK 3d X'"·
.tcnclH r,;1ToKH. [H 11.tK noKlinH Gm111d11] W'IHH.t wT ,\IA li1A'l10r\"K WT Hd;\ 6\"HKd
3.t

~

.tcnpH rolll\"KH.

H

11.tK [noKl:inH, GmrndH

1-:

nordHH

11

A-kAd 3d W'IHHl:i] lilA'llOro·t WT Hd.\ H-kro& '1~liTfK 3d xdC.
[110Kli11H Gm1n.tH •AHO noroH 3d A\"3Ît
dcnpH roTOKH.

H

ne

3d

AO~fh no
H lldK

romOKll.

AUCTO Hd EiliA-k WT H-krot]

ĂdAIK

3d

11.H~

lldK noKlinH GTtndH [•AHO noroH H nOAOKHH 3d M3ÎI c·i.c M1cmo

110 lV'IHHd G)pAorn-kcK""h wT H.i,\ dl"hpd 3d] ,dii . .ic11p11 re>TOKH.

~

nMOKHH

dCllpH

H

ndK noKlinH Gm111d11

norodHf [3d Ae>3ÎI "" Gt!A -k n.iK no W'IHH4 Ci)pAom-kcK·i. WT Hd,\ KA4A li·i.TK'k

H WT H4A] (i)np-k (i)AT-kHliA 34 wu. 4CnpH rOTOKH.

H

noroH 34 M3°(1 Hd &li),*

JlliT] lit!A•K

no W'IHHd '\H'l-kCK'h KCIA

A"h!Jup.s liom1K H WT "'·i.m1 rn [K11pTC111 3.S
11.1H
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6cTfli

ll'T

ficT11:i]

~

i . .scnpH
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114K ne>KlinH [G111m411 •AHH

roTOKH.

H
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HJA H-kr4,

n.iK n0Kli1111 G11u-

A"' GA·i.At!Kli:oK H AlimA\JHOK

&'kC*( (Kd 1\I fl\HKd Cf X'Tf'r 113&pd r, WT X'OTdp ,\t;I X'Ollldp H WT AA'kl' H t! IUHj10T
H WT] 1101\IO H WT Cf,\dl\H LJU H li KO,\ H [ WT] a
""A GA·i.AliKliA H wT ""A Alim.\\.SH
ll'T

A-kAd

3"i-"}·

ll~CKli,\f.

.sc11pH roTOKH.

III f P•

H

(1cT

llOKlillHI\ WT

1141> noKlinH] Gmm.sH

W'IHHt!

H ScT•ll

X't;\ffidP

ACI X'Ollldp li ,\A'kr H li UJHj10T] H WT 1101\K' H WT Cl,l,dAHLJU H WT llOCKliAI

Kdm.SAHHfK llOAOKHH Kdpt [•AHK.S c1 X"TtT H3&pdT WT

wT 11.s.i, GrJHd A·i.11u11.s [K.sm.sAHHIK H wr 31'1' KAm4AHHfK, (~TOlilH, 3.1 AKf KoR]H• 1
8

Rupt ln original.
s-au făcut după actul din 1609, ianuarie 5, în care ocinele, cumpărate
de Stepan în timpul vieţii, sînt întărite feciorilor lui de către Radu Şerban (Acad. R.P.R.
XCV/21).
a Lipsă in tex l.
Completările
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·~-kH HX' .rr. dCnpH H Sd •AHd cn.tm ndi\OW •rkH IH ..... dCnpH rOTORH.
n.sK noKSnH CT1n.tH •.•••.••...• ] 1 no" s.t AOSî• WT HdA dSnSi\ Sd X'· o1c11p1

"' AOGP•,

[H

s.s c~rn•p• H
mSM11.T·i..1~H ••..•...•••• 1 W'IHHd Uoi\H11opiccK'h WT A"' HtrSi\OK
WT llMH'IOH nOi\ORHH ••.••••...•. H WT KOA, c·i.. KOAd H W'I' Cf,\dAHqJI H WT
nocK::!.1,.1 S A" h.r H
mHpOT ••••..•..•.• 1 c::!T noKSmH.s t'p.SMIK wT <l>HHl~ltpH d
1
n~c"' l'p.tMJ WH tel'
[.i..spo ]Kdi\ tCT l\1.tMd no CTtn.iH ci.c cî• W'IH HS tA\S wT
'1\HX'1'1111H„ .•••••.•••• 2 •

f.

s

Traducerea:
. . . partea lui Belciug de ocină, toată, de la [lacul Budei pină la valea
lui Streze şi din apă şi din pădure şi din vie şi de) pretutindeni de la Belciug
pentru 650 aspri gata. [Şi iar a cumpărat Stepan ocină de la Belciug, de la
Bonca, pentru 900 aspri. Şi iar [a cumpărat Stepan 3 pogoane şi jumătate
de vie pe partea de ocină) a lui Belciug, de la Neagoe al lui Mutu, pentru
1200 aspri gata. Şi iar [a cumpărat Stepan un pogon de vie cu loc la Budea,
de la Neagoe) al lui Dadea, pentru 350 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan
(un pogon şi jumătate de vie, cu loc, pe ocina Orloenească 3 , dela Măra, pentru]
1050 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan 2 pogoane [de vie la Budea, tot
pe ocina Orloenească, de la Vlad Bătcă şi de la Oprea] Olteanul, pentru 850
aspri gata. Şi iar a cumpărat [Stepan un pogon de vie la Budea, pe ocina
Licească ", lingă Drumul] Budei, de la Neaga, fiica lui Botea, şi de la bărbatul
ei, [Chirtop cu 500 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ocină ln Esteu,
de la Esteu] a 3-a parte, partea lui Vlăducul şi a lui Duşman, toată, [orictt
se va alege din hotar pină ln hotar, în lung şi în lat) şi din cimp şi din vatră
şi din apă şi (de) pretutindeni, pe care [a cumpărat-o pentru 11.000 aspri
gata. Şi iar a cumpărat) Stepan ocină la Esteu, din partea Catalinei, jumătate,
oricit [se va alege din hotar pină ln hotar, în lung şi în lat) şi din cimp şi
din vatră şi de pretutindeni de la Stana, fiica [Catalinei şi dela ginerele Catalinei, Stoian, pentru 2 iepe) bune, preţul lor 3600 aspri şi pentru· o spadă
paloş, preţul ei 700 aspri gata. [Şi iar a cumpărat Stepan. . . jumătate de
vie dela Lupul pentru 600 aspri de argint şi 5 jumătăţi ... ocina Policiorească,
din partea lui Neagu] din Policioi jumătate ... şi din apă, cu apa şi din vatră
şi de pretutindeni, ln lung şi ln lat. . . au fost cumpărate dela Grama din
Finţeşti. Iar după aceea, Grama, el, a dăruit Grama pe Stepan cu această
ocină a lui, din Mihăeşti ...

5.
Un document din 1602, iulie 8, a cărui traducere a fost publicată cu
de Paul Mihailovici (cf. op. cit., p. 11-13). Există o copie slavă la
Arhivele Statului din Bucureşti mss. 1233, f. 63-63 v., datorită lui Stoica
Nicolaescu. O traducere după această copie corectă s-a publicat ln DIR,
B, XVII, I, p. 398-399, schimhlndu-i-se data, după divan, în 1609. Originalul se află ln Biblioteca Naţională din Sofia sub nr. 396, iar o fotocopie
greşeli

Text ilizibil.
Text lipsă, fiind rupt.
1 Greşit în •Corpus•: Orldneascd (DIR, XVII, B. I, p. 353).
• Greşil in •Corpus•: Miceascd (Ibidem, p. 354).

1
1
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găseşte la Asociaţia Slaviştilor
prezintă abateri faţă de original.

se

din R.P.R. Traducerea din «Corpus» nu

6.
Un document din 1607, mai 26, a fost publicat în traducere cu greşeli
de Paul Mihailovici (cf. op. cit., p. 13-16). Originalul slav se află la Biblioteca Naţională din Sofia sub nr. 767, iar o fotocopie se găseşte la Asociaţia
Slaviştilor din R.P.R. Redăm mai jos textul slav şi traducerea:

7115 (1607) mai 26
Radul 1Joie1Jod fntăreşte lui Stepan mai multe ocine în
Fundul Stanului şi Policioi.

Călugăreani, Bărboi,

t

MHMC'J'lflO &om'f1io tw P.sAI(" Ko1roA.S u rocno)..HH"h K'l\COH 3[••'"']"
XrrpptWKA.srîuc :ou KHl:IK noKouuaro H np'k),o&p.iro ti·i.c"hp.i& KOtK4\&,.s. A·1K.i·r
rocnoAC'1'K4 MH c'f1 no&M-ku1io r.-cno),C'J'Kd "'" Gnun.i110K H c·i.c Ch.IHOKH wo M"'''"'
&Orâ npunl:lcmH'J' raKolK• A4 Ml:I tc'J' w'IHHl:I 1:1 K·1.Al:lr11-kuH AM K.irn.i"""'K K·i.c.ir
Kdpl fAHKO Cf rl'H'J' HS&lpH'1' W'J' no1110 H W'J' IUl.iM H W'J' A-k" c·i.c KHHOl"PdA H W'J'
CIA4AHIJU CMWK H W'J' no K'l\COM rom.ipOM W'J' rom.ip AOjlH rom(.i)p dAH W'IHHd IC'J'
1:1 ti'l\p&oH w'J' 110 K-kc.ir w'IHH.I '11'1'4wi.m.sro A"' 110111m1 1c'1' 11oicl5nu" G 111111.iu W'J'
H.IA Grn.&11.i Ai.11rnp K.im.iA.1H1K s.i ,;-.icnpu J"OTOKH H ll"A" ·;:- 1:01111 AO&pH. H n.iKH
noKl:lnu Gmm.iu W'IHHl5 ~ li·i.p&oH w'l' A"' flpA\i.1110.itK 'IU11<~11·i.111.sro AM W'J' nocKl.i.A,1
W'J' romap AOPH rom.ip W'J' Hd). f1p1\\'l\lllOJI Sd .r* . .scnpu 1"01'0KH. H lldKH llOKl:lllH
Gm111c1u 1:1 cl>tluAtl" Gm.IHSAl:IK A• 1 IIJl:IAOPOK w'l' lipi.111141H K(·i.)c.1r K.1111 MHK.i ce
X"J'IT HS&IPH'J', """ &M'kru ,.\d CI SHJIT: WT Kl\dAIHHI' WT Gnn.11-kcJ 110 li.i,\-k
G'J'thmuwK 15 rop AO w&p'l\m·i1 1:1 n ~.,. TdlKI K·i.c no nl:l'J' 1:1 np•A ,\0 11'( 110 1:1 norau.i
••••••••..•• 1 H 1:1 3AAKl:ll\ CâC p1'KHLl,HM TdlKf 1:1 ll1lfA no lljlJK 1:1 KdAUH 3-ksoK
TdlKI 1:1 np.iK M'kC'J'OM 1:1 G'J'oH.i Htrnjl:-K 1:1 KSpMn.'l'l:lp 'J'd)Kf n.iK 1:1 lljldKAl:I A\fCfliOA\
no

nHcK

no

.icnpH rOTOKH.

lia,\'l\1:1

H

15 rMK nHCKl.iA G'J'tn.IHI& W'J' AOA W'J' HJA Tl5).op s.i x"V·

n.iKH noKl:lnH Gnun.iH W'IHHl:I 1:1 cl>l:IHAl:I" Gm.iul:IAwK ndKH 110 c'(io

&Mii'.rH KHUU p'kr W'J' AM li"'""""'K """ AM Iţurl:IMK K'l\c.&r w'l' noc&l:l,J.'i wT ""A

l~Hrl:IA'k s.i

l . .icnjlH.

H

n.iK H noKl:IHH Gmm.iu W'IHHl:I 1:1 «l>l:IHAl:IA Gm.iut!At::K no 1111r

&M'krH ,\fi\ fo[IK K ]acdr WT nocKl:IAt W'J' HAA fora Sd ;;_ JCUpH. i1 no 'J'OA\ lldKH C'i.111•
KOpHA cl:IT Ch.IHOKH Gnun.iuoK &)AmcmKo c'kc Kpl>.c'J''k Gl:lcl:IAOK H A.IPOK.IAH cl.iT ci.11111
GmtnAHWK 110 KpacTii'. Gl:lcl:IAwK c·i.c

x .i. Jcnpu .1 Kp....cT'k wu 1cT ),.ljlOK.IA no
Ch.IHH Gmm.1uwK câc A"' ..•.•.•.•. 1 W'IHHl.i K"hc.ir w'l' cl>l:IHAl:I" Gm.1uoK MHK.i
Cf r'J't'J' HS&pd'1' WT A"' li'l\MHOK ndKH n" .,.,r &fA-krH KHUU 11-kr H llO&pd'J'HAH Cl:l'J'
s.1 CKOfM ,\O&pOKMIO. H n.iKH noKl:lnH G111m.1u •AHH norou 3.1 Aos'it (u) nMoKHH

r.

HJ KnAl.irap\uu W'J' HdA Gt!ACl!I\ 3.1 *o. dCnpH H ""A 1'j\\dlll
KfA 3.1 KHHOK. H n.IK
c·i.rnKopHA G-rrn.iu &j1.ITCTKO c·i.c P&Al(A H.1HwK wT H'krjlJ H ,\.ljlOK.IA ICT Grnm.iu

.I\

no P.IAl(A c·i.c. • •
.icnpu ro'J'OKH .1 P&Al(A wu &c'J' A.SPOKM no Grnm.111 c·i.c
W'IHH.1 fMl.i w1' H-krp.i ...•.•....•• 1 wT A"' tMl:I nMOKHH &AH WT nocKl:IA'i. ..••.
. . . • • . • . . • • . 1 Hl\H dT l! ............ 1 Sd CKOf {W'lllH)l:I ..•••....••. 1
t1 nornoM nAKH CâTKOiJHA Grn1n.tu &p.tTc·rK.io C1t.C M.upK1t. .......•.••. 1 roT.ipl.iA
1

Indescifrabil în fotocopie.
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H \111' nocKS>,î " GnurdH w:1 1c-r ,\.ipoKd.\ 110 MHpKtl ci.c .• 1 WKl\H ci.c drHHI\ H
c·i.c
dCllPH ro'J'OKH. H lldKH noKtlrlH Grnm.iu l.\HH tl ••• 1 -r1p1 ,\d,\I ci.c r/\dK Hd

Î·

W'I' H.i), Pd,\1(1\ (i)11p1K 3d pK. dcnpH. H ndK n.(1'Ko)pM MHKl!/\
GnundHWK c·i.c G/\·i.A'(mdH 6pd1'C1'KO H AdPOKd/\ IC'J' C/\·i.A'i'WdH no MHKtl/\
c·i.c W'IHHtl tl •...••.•...• 1 tl &d11-k dSntl/\WK c·i.c ),M fMtl W'J' W'IHHtl K1\CdX'
KMHKO X"OKIT H36tpH1' W'J' 110 K1\CM\ X'Onldptl/\, tJ '1\HKtl/\ C1\C 6pdlnil1\\ CH WH IC'I'
lit!Kd RtlpS/\wK

n.111 "

,\dpoKd/\

A.

110 f./\·i.Arm.iu c·i.c

WKl\H c·i.c dl'HHl\H

H c i.c 1),Hd "'"X'PdM 3d pK. dcnpH H

,.„
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Traducerea:
Din mila lui dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, nepotul răposatului şi preabunului Băsărab voievod. Dă domnia
mea această poruncă a domniei mele lui Stepan şi cu fii săi, ciţi ii va da
dumnezeu, ca să-i fie ocină Ia Călugăreani, partea Catalinei, toată, orictt
se va alege din clmp şi din pădure şi din dealul cu vii şi din vatra satului
şi de peste tot hotarul, din hotar pină in hotar, însă ocina este Ia Bărboi,
de peste toată ocina, a patra parte, pentru că a cumpărat Stepan dela Stana,
fiica Catalinei, pentru 8000 aspri gata şi pentru 5 cai buni. Şi iar a cumpărat
Stepan ocină Ia Bărboi, din partea Armăşoaei, a patra parte, de pretutindeni,
din hotar pină in hotar, dela Armăşoae pentru 3500 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan la Fundul Stanului partea lui Tudor din Vrăteşti,
toată, oricit se va alege, însă semnele să se ştie: de la fintina din Stăneasa,
pe Valea Stupinei în sus, plnă la obirşie, pe drum, apoi tot pe drum înainte
pină la Poiana. . . şi la lacul cu răchiţile; apoi înainte drept la piatra lui
Zeazoe; apoi drept locul la stina lui Petru, la Curmătură, apoi iarăş drept
i
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locul pe pisc plnă la Bădău, Io capul piscului Stlnei, din jos, de la Tudor,
pentru 1400 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Fundul Stanului,
iarăşi pe acele semne spuse mai sus, din partea lui Bălan, lnsă partea lui
Ţigulea, toată, de pretutindeni, de la Ţigulea, pentru 600 aspri. Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Fundul Stan ului, pe acele semne, partea lui Goie, toată,
de pretutindeni, dela Goie pentru 800 aspri.
Şi după aceea, iar au făcut fii lui Stepan frăţie cu Clrstea lui Susul şi
au dăruit fii lui Stepan pe Clrstea lui Susul cu 1000 aspri, iar Clrstea, el, a
dăruit pe fii lui Stepan cu partea ... ocină, toată, dela Fundul lui Stan, cit
se va alege din partea lui Bălan, iarăşi pe acele semne spuse mai sus. Şi s-au
înfrăţit de a lor bunăvoie.
Şi iar a cumpărat Stepan un pogon şi jumătate de vie la Călugăreani,
de la Susul, pentru 570 aspri şi aldămaş 3 vedre de vin. Şi iar a făcut Stepan
frăţie cu Radul lui Nan şi a dăruit Stepan pe Radul cu ... 50 aspri gata, iar
Radul, el, a dăruit pe Stepan cu ocina lui de la Neagra ... din partea lui,
jumătate, lnsă de pretutindeni ... au cumpărat la ... din ocina lor ...
Iar după aceea, iar a făcut Stepan frăţie cu Mircă ... hotarul şi de pretutindeni, iar Stepan, el, a dăruit pe Mircă cu ... oi cu miei şi cu 500 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan un ogor la ... , care dă cu capul la Buca Curului,
de la Radul lui Oprea, pentru 120 aspri. Şi iar a făcut Micul, fiul lui Stepan,
frăţie cu Vlădişan şi a dăruit Vlădişan pe Micul cu ocină la ... la Valea Lupului,
cu partea lui din toată ocina, cit se va alege, de peste tot hotarul. Iar Micul
cu fraţii săi, el, a dăruit pe Vlădişan cu 4 oi cu miei şi cu un inel de argint
şi cu o maramă pentru 120 aspri şi cu 2300 aspri de argint ...
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Călugăreani, din partea Bălească,
partea Cimpoitoriului şi a fratelui său, Şerban, toată, oriclt se va alege de
pretutindeni, din ctmp şi din pădure şi din vii şi de peste tot hotarul dela
Cimpoitorul 1 şi de la fratele săi, Şerban, pentru 1200 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Călugăreani, din partea Bălească,
partea lui Stănilă, toată, din clmp şi din pădure şi din vii şi din vatră, de la
Stănilă, pentru 1070 aspri gata.
Şi iar au cumpărat fii lui Stepan, Micul şi Dragomir şi Preda, casele lui
Dan şi ale lui Voicilă, cu livezile lor, toate de la Stan Bus ... dela Marin al
lui Sava pentru 220 aspri gata. Iar a cumpărat Stepan ocină la Călugăreani,
din partea Bălească, partea lui Toader, toată, de peste tot hotarul, din clmp
'i din pădure şi cu vii, de la Toader, pentru 1500 aspri.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Călugăreani din partea Bălească,
partea. . . cit se va alege partea lui de peste tot hotarul, lnsă din clmp şi
din pădure şi din vii dela ... Şi iar să-i fie lui Stepan ocină la Mihăeşti, pe
ocina Policiorească. . . Policioi jumătate şi peste tot hotarul. . . din pădure
şi din vii şi din apă ... din hotar pină ln hotar, pentru că această ... a cumpărat-o dela Grama din Finţeşti, de peste ...
Iar după aceea, Grama a făcut frăţie cu Stepan şi a dăruit Grama pe
Stepan cu această ocină din Mihăeşti. . . el a dăruit pe Grama cu un cal
bun înşeuat şi cu frtie şi cu 1750 aspri ...
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Mihăeşti, pe ocina Policiorească,
partea. . . va alege, din cimp şi din pădure şi din vii şi din apă şi din vatră
şi de peste tot hotarul, Io lung şi ln lat, din partea Policiorească a treia parte.
1 Aşa

ln original.
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de la Dragul din Finţeşti, pentru 1000 aspri. Şi iar a cumpărat Stepan ocină
la Mihăeşti pe ocina Policiorească din partea lui Mihai din clmp a şaptea
parte, pe care a cumpărat-o jupan Rad ul paharnic de la ... iar a cumpărat-o
dela Bratul, fiul lui Radu) paharnic pentru 1500 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină la Mihăeşti, pe ocina Policiorească din
partea lui Neagul, pe care a cumpărat-o Roşiul din apă ... cu apă şi cu două
pogoane şi jumătate de vie şi cu loc şi cu pădure pină la lunca lui Streze ...
Roşiul pentru 1600 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină din ocina Policiorească. . . pe care a
cumpărat-o Răca, partea lui Răca de apă, toată, şi din partea lui de ocină
jumătate din apa Mihăeştilor. . . pînă la lunca lui Streze şi cu pădurea şi cu
viile, dela Răca, pentru 400 aspri. Şi iar a cumpărat Stepan de la Tatul partea
lui de apă, toată, din partea lui Neagu) din Policioi, pentru 400 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan ocină pe hotarul lui Dima, partea lui Ursu şi a fraţilor
săi, toată, ... din cimp şi din pădure şi din apă şi de pretutindeni şi cu 2 pogoane
şi jumătate de vie de la Ursu şi de la fraţii săi, pentru 1500 aspri gata.
Şi după aceea, Du ... frăţie pe cruce cu Micul, fiul lui Stepan, şi a dăruit
Micul pe. . . de moară la Mihăeşti şi cu partea lui toată de apă şi cu partea
lui Dima vad de moară pină la Lunca lui Streze, cit se va alege.
Şi iar să fie Mariei, femeia lui Micul, partea lui Bratul şi a fratelui său,
Crăciun, care este partea lui Vlăducul, toată, la Mihăeşti, de ocină, cit se va
alege cu tot hotarul, cu apa şi cu viile, pentru că au dăruit Bratul şi Crăciun
pe Maria şi pe Micul, la cununie şi la nunta lor, să le fie dedină.
Şi iar a cumpărat Stepan două pogoane de vie din partea lui Vlăducul
de la Zorea, pentru 750 aspri gata. Şi iar a cumpărat Stepan două pogoane
de vie cu loc şi cu toată ocina ... cească, de la Stănilă, fiul lui Bătog, pentru
1000 aspri. Şi iar a cumpărat Stepan două pogoane şi jumătate de vie la
Valea Rea cu loc, din partea lui Dobrin de la Neaga şi de la Ion ... lui Dobrin,
pentru 1500 aspri gata.
Şi iar a cumpărat Stepan două pogoane de vie la Călugăreani, de la Ioana,
pentru 800 aspri gata. Şi au vîndut aceşti oameni mai sus zişi aceste ocine
de a lor bunăvoie şi cu ştirea tuturor fraţilor lor dimprejurul locului, încă
de mai înainte vreme de la alţi domni bătrtni. Apoi au pierit cărţile lor de
cumpărătură ... , iar acum am făcut domnia mea de dedină lui Stepan şi
fiilor lui, ca să-i fie ocinele de ohabă, fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor lui
şi de nimeni neclintit, după spusa domniei mele.
Iată şi martori punem domnia mea: jupan Radul Buzescul clucer şi jupan
Cernica mare vornic şi jupan Stoica mare logofăt şi Mîrzea ... şi Nica vistier şi
Gligorie comis şi Stanciu} paharnic şi Leca postelnic. Şi ispravnic, Stoica mare
logofăt. Şi am scrie eu, Neagul. . . mai 26 zile, cursul anilor 7115 (1607)_
Io Radul voievod, din mila lui dumnezeu domn.

+

7.
7. In sftrşit, un document din 1622, aprilie 30, pe care l-a publicat în
traducere Paul Mihailovici (cf. op. cit., p. 16-18). O copie a textului slav
se află la Arhivele Statului Bucureşti, mss. 1233, f. 173-174, după care s-a
publicat traducerea în DI R, B, XVII, IV, p. 111-113. Originalul se află la Biblioteca Naţională din Sofia sub nr. 394, iar o fotocopie la Asociaţia Slaviştilor
din R.P.R. Traducerea din <c Corpus t nu prezintă abateri faţă de original.
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CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA RELAŢIILOR ROMINO-IUGOSLAVE

(Acte emise de Petar Petrovic-Njegos)
S. IANCOVICI

Printre achiziţiile Bibliotecii Academiei R.P.R. tn anul 1961 se găsesc
certificate emise şi semnate de Petar Petrovic-Njego§, clrmuitorul
statului muntenegrean tn anii 1830-1851. Se ştie că Njegos s-a ocupat totodată
de literatură şi este socotit unul dintre cei mai de seamă poeţi iugoslavi 1•
lnsuşi faptul că aceste acte slnt originale emise la începutul domniei
lui Njego§, este de natură să atragă atenţia cercetătorului. Ele conţin unele
amănunte necunoscute plnă acum tn biografia attt de cercetată a ctrmuitorului şi poetului muntenegrean 2 • In Muntenegru s-a depus şi se depune
multă străduinţă pentru strtngerea corespondenţei lui Njegos, aflată mai puţin
la Cetinje, unde el tşi avea reşedinţa, şi mai mult tn alte oraşe (Zara, Belgrad
ş.a.) unde se aflau adresanţii. Se duce o acţiune intensă pentru culegerea şi
copierea acestor materiale 8 •
două

cunoscută

opera lui poetico-filosoCică • Coroana Munţilor•·
doar unele din materialele despre Njego~. apărute de la sflrşitul secolului
ln anii din urmă: ROVINSKll PAVEL A, Vladika petar PetrovilNjegoi i J. Gagic, ruski konsul u Dubrovniku, c Jasop •, XIII, Novi Sad, 1886; Dva
neftampana pisma P. P. Njegosa. cKono• II, 1901, p. 439-440; VLACIC LJUBO,
Petar I I Petrovic-Njegos, ( Po nezabele:ienim tajnim aktima arhive dalmatinskog namensniitva, Borocnoslbe, XI, 1936, p. 173-188, 287-293, 391-405; XII, 1937, p. 160-174;
Idem Vladika Rade po pismima tajne arhive namesniltva dalmatinskog, • IlpHJI03H 3&
J<ILIDKeBHOCT, HCTopujy u ct>ommop • VII, 1927, p. 73-88; Jedno pismo Vladike Rada.
Prilog njegovoj biografiji (1838JcrJiac llpHoOpL\H, XLII, 1914, 2, p.1;POPOVIC
PAVLE. Rukopisima Njegosevim, c JleTonHc MaTHl.le CpncKe •, Kn.. 306. 1925, p. 45-56;
.Spomenica Petra II Petrovica-Njego/a - Vladike Rada 1813-1851 - 1925. Cetinje,
1926; VUKSAN DUSAN, Jedan austriski iveltaj o bolesti Vladike Rada 16/19 okt.
1851, 3anucu, 1929, p. 301-305; Idem, Jedan izvestaj Vladike Rada o stanju u zemlji
1841, 3emcKU r/llJCHUK, XII, 1940, p. 2; Idem, Poslanica Vladkie Rada, 3anucu XVIII,
1937, p. 295-303, 359-367; P. POPOVIC, Mladi Njegol, PacnpllBe u '4AaHl/U, 1939, 261
p.; R. DRAGICEVIC, Njegolevo lkolovanje, HC!Mf>ucKu 3anucu, II, 1948; Idem, Clanci
o Njegolevo Cetinje, 1949, 223 p.; VUK VRCEVIC, Ogranci za istorijiu Crne Gore.
Za Hampu spremio dr. Ljubomir Durkovic - laklic, Cetinje, 1950, 68 p. După cum se
vede, orice act legat de viaţa lui Njegol este socotit binevenit pentru cunoaşterea
vieţii şi activilă~ii lui.
8 ln arhiva de la Cetinje există acte abia din anul 1856. Scrisori de ale lui
Njego! se găsesc la Belgrad. ln 1948-1950 o echipă specială a copiat acte despre Njego§
din arhivele oraşului Zara. (Arhivist, 1954, 1957).
1
1

Esle foarte

Menţionăm
trecut plnă
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Deci, actele care se găsesc în Bucureşti şi pe care le publicăm mai JOS
prezintA interes pentru istoricii muntenegreni, îndeosebi pentru cercetătorii
vieţii şi operii lui Njego§. Ele interesează şi pe cei care ar studia relaţiile romtnomuntenegrene, în general necercetate şi necunoscute, cu excepţia persoanei
şi activităţii tipografului Macarie de la Cetinje 1. Pentru acest motiv, adăugăm
aici şi alte două acte care nu sînt emise de Njego§, dar aduc lămuriri în plus
asupra lui Nicola lvanovic pentru care Njego§ a dat cele două certificate
şi care a venit cu ele din Muntenegru în Bucureşti.
Petar Petrovic-Njego§, născut în anul 1812, devine clrmuitor al Muntenegrului in octombrie 1830. Cum forma de guvernare in această ţară era atunci
monarhia de tip teocratic, adică suveranul era totodată şi şef religios - mitropolit, tinărul Tade Tomov, cum se numea Njego§ in mirenie, a trebuit imediat
să se călugărească, luind numele Petar şi cinul de arhimandrit 2 • Aşa se face
că cele două certificate emise unul la 7 iunie şi altul la 27 decembrie 1832
(anexele I şi li), pe numele lui Nicola, fiul lui Antonie lvanovic, sint semnate
autograf de «arhimandritul Muntenegrului » Petar Petrovic-Njego§, <cin
reşedinţa mitropolitului la Cetinje » 3 • In urma acestor lămuriri, credem că
nu mai rămlne nimic neclar pentru cititorul romin in titulatura • Noi,
Petar Petrovic, arhimandrit şi ctrmuitor al Muntenegrului • de la actul din
anexa I I.
Cele două certificate semnate de Njego§, unul laconic şi celălalt mai dezvoltat, sint date pentru Nicola, fiul lui Antonie lvanovic din Dobrota 4 , drept
dovezi ale nobleţei sale. Pentru a se dovedi acest lucru, in act se face o interesantă incursiune ln trecut, arătindu-se că familia I vano vie, originară din
Bosnia, a fost înnobilată în 1446 de regele Ştefan Tamaş al Bosniei. Acesta
ar fi dăruit familiei lvanovic feude în Bosnia şi Herţegovina, iar regele Matei
Corvin al Ungariei i-ar fi dat ca feudă oraşul Ni§ cu împrejurimile. In urma
căderii Bosniei sub turci, in 1463, această familie s-a refugiat la Cetinje, iar
in 1515 ea s-a stabilit la Dobrota, unde a rămas tot timpul. Se subliniază
faptul că in toate timpurile familia lvanovic, inclusiv Nicolae, purtător al
atestatului, a fost devotată Rusiei 6 •
Cine este Nicola lvanovic care se bucură de atita atenţie din partea lui
Njego§ şi vine în Bucureşti?
1 Ultimul studiu asupra lui Macarie a dat P. P. PANAITESCU ln introducerea la
Liturghierul lui Macarie, Bucureşti, 1961.
1 La 31 ianuarie 1831.
1 La cinul episcopal, Rade, devenit Petar, a Cost ridicat ln august 1833 la Petrograd,
iar in septembrie acelaşi an a fost făcut mitropolit. El însă va deveni popular sub
numele de Vladika Rade.
' Localitate lingă Cattaro.
1 Fireşte că nu se poate pune temei pe toate afirmaţiile din acest act privitoare
la trecutul îndepărtat al familiei lvanovic. Se poate constata că adunarea nobilimii
din Bosnia într-adevăr a avut loc ln mai iltt.6 (Vezi M. J. DINIC, Dravni Sabor
srednjevekovne Bosne, p. 35). ln schimb afirmaţia privind donarea Nişului de către Matei
Corvm pare a fi o eroare, intruclt nu acesta ci Iancu de Hunedoara a stăpinit oraşul Niş
la 1454 (K. JIRECEK, Istorija Srba, li, p. 162). Singura diplomă, după cite se ştie,
dată cuiva de Matei Corvin, este din 1lt86 şi a fost emisă despotului Gheorghie şi fratelui
său Ivan. (Cep6cKHit Jlero1IHc&, 18"4, p. 11t.-117). Datele acestea nesigure au putut
Ci luate după documente îndoielnice existente in număr mare tn secolele XVII şi XVIII
tn Balcani. Cu cită uşurinţă se putea obţine uneori titlul de nobleţe în Muntenegru, se poate
vedea din cazul lui Leonte Radu, care a trăit ln Moldova dar totuşi a pus mina pe un
act de nobleţe muntenegreană (Vezi • Romanoslavica •, V, p., 239).
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Constatăm ln primul rlnd că acesta era un om foarte instruit. lntr-un
atestat din 1835 1 se arată că el cunoaşte istorie, geografie, literatură italiană,
filosofie, limbă franceză şi că are bune maniere civice. A studiat la Institutul
de Martiy din Veneţia. Om cult şi pedagog, Nicola Ivanovic devine educator
şi profesor particular pe Ungă diverse familii înstărite 2 • La Bucureşti va fi
profesorul de casă al familiei Obrenovic.
Desigur că Nicola făcea parte din neamul lvanovic din Dobrota, cunoscuţi
ca buni marinari 8 , unii purtlnd titlul de conte'·
P. Petrovic-Njego§ cunoştea bine această familie. In iunie 1833, cind a
plecat spre Rusia prin Cattaro, el a fost găzduit în casa contelui Iosif Ivanovic 1 •
După aceea, timp de mai mulţi ani Njego§ a mers în fiecare vară la Dobrota
şi a vizitat casa lui Vuko lvanovic 8 • Este clar că Njego§ cunoştea bine neamul
Ivanovic şi pe Nicola, după cum însuşi mărturiseşte în unul din actele anexate
aici, spunlnd că Nicola, fiul lui Antonie «ne este bine cunoscut •· Relaţiile
întreţinute cu acest neam au constituit motivul ca Njego§ să recomande cu
atlta căldură pe «nobilul • Nicola lvanovic. Acesta din urmă a avut nevoie
de certificate - recomandări ln vederea călătoriei, eventual şi a stabilirii
sale ln Rusia, unde intenţiona să obţină o slujbă. In acest scop, N. lvanovic
aduna şi alte recomandări. Una din ele li este dată din partea lui Ivan Vukotic,
în 1833 preşedinte al senatului muntenegrean şi locţiitor al lui Njego§, pe clnd
acesta se găsea in Rusia. De aceea anexăm mai jos şi recomandarea acestuia,
necunoscută istoriografiei iugoslave 7 •
Toate aceste acte au ajuns ln Bucureşti cu posesorul lor, Nicola Ivanovic.
Asupra acestui fapt ne lămurim din atestatul eliberat lui Nicola din partea
lui Miloş Obrenovic, la 22 mai 1841, ln Bucureşti (anexa 111)8 • Acest act

Acad. R.P.R., secţia mss, doc. 5648/1960. Orig. italian.
După cum se vede dintr-un act din 1824 (Acad. R.P.R., secţia mss, doc. nr. 5647/
1960. Orig. italian), N. Ivanovic predă geometria şi aritmetica unui anume Oiuseppe
din Veneţia. lntr-o recomandare din 1834 a lui Vincentio Micarellis elitre Iusur paşa de
Serez, Ivanovic de asemeni este lăudat ca om cu bogate cunoştinţe.
8 Fraţii Marco şi Iosif Ivanovic din Dobrota au nimicit în 1756 flota piratului
turc Ibrahim (HcTOpHcKH 3anHCH, XII, 1956, p. 311-313). Tatăl acestora, un marinar
viteaz, obţinuse titlul de conte de la senatul Veneţiei. Se pare că chiar şi tatăl lui Nicolae
a fost ofiţer de marină.
c Vuko Ivanovic avea arest titlu. ln arhivele d!n Dobrota se păstrează şi astăzi
fondul contelui Djuro Ivanovic, cuprinzînd acte din 1844-1845 (Arhivist, 1958, nr. 3-4,
p. CCXXXVI).
11 Impresionat de buna primire ce i s-a făcut ln această familie, Njego§ compune
la Petf'rsburg cunoscuta sa poezie • Slrbul mulfumeşte sirbilor pentru ospitalitate• ( Manje
pjesme Vladike crnogorskoga Petra ll-oga Petro1•ita-Njegola. Izdao Milan Re§etar. Srpska
Knjitevna Za druga, Beograd, 1912, p. 38- 40).
• Lui Vuko Ivanovic ii dedicase ediţia din 1759 a operelor sale poetul Andrija
Ka~ic - MioAic lntr-o altă poezie a sa, acest poet invocă trecutul familiei Ivanovi~
descris în actul lui Njego§ din 27 decembrie 1832 (anexa II, mai jos). (Vezi şi HcTopHcKH 3anHcH, II, 1948, p. 349).
7 Ivan Vukotic a trăit mulţi ani ln Rusia unde prin căsătorie a devenit stăplnul
moşiei Parhomovka (Gubernia Slobodskoukrainska), după cum se vede şi din scrisoarea
lui de mai jos şi s-a lmbogăţit lntr-atita că era ln stare să finanţeze reorganizarea administrativă a Muntenegrului (Despre el vezi ln HcTopHCKH 3anHCH, IV, 1951, p. 294-310;
XI, 1955, p. 155-172.
8 Nadejda Romalo r;are posedă unele hlrlii rămase de la Nicola Ivanovi~ lămureşte
că acesta a venit din Constantinopol ln Bucureşti şi ln loc să continue drumul spre Rusia,
unde mergea, a rămas aici pentru totdeauna. De la el, nu se ştie cum, au rămas unele
hlrtii în familia Romalo.
1

1
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întregeşte

datele despre N. lvanovic arătate de Njego§ şi ni-l arată pe acela11
lvanovic ln slujba lui Miloş Obrenovic (aflat ln refugiu la Bucureşti) intre 20
iulie 1839 - 3 august 1841, intti ca profesor al lui Mihail Obrenovic care
deveni îndată prinţ al Serbiei 1 , apoi ca secretar şi translator al lui Miloş.
Acest din urmă fapt arată că N. Ivanovic se afla de mai mult timp ln ţara
noastră şi învăţase deja limba rominească.
Amănuntele cuprinse ln actele noastre în legătură cu Mihail şi Miloş
Obrenovic la Bucureşti, nu sint cunoscute istoriografiei slrbe.
Pe unul din actele de mai jos, emise din cancelaria lui Njegos, găsim
certificarea semnăturii lui de către J eremija Gagic, viceconsul al Rusiei
la Raguza, prieten cu Njegos 2 şi bun cunoscut al lui Ivan Vukotic 8 •
Acest J eremija Gagic a avut şi el prilejul să viziteze Ţara Romlnească 'După 1815, ca viceconsul al Rusiei la Raguza, el a jucat un rol important
ln treburile din Balcani, mai cu seamă ln afacerile politice ale Muntenegrului.
J. Gagic li cunoştea foarte bine pe Njego§ 6 , aşa că certificarea ce o dă el semnăturii acestuia din urmă constituie pentru noi o garanţie ln plus că actul
este original şi că provine direct din cancelaria lui Njegoă, ajuns prin împrejurările arătate la Bucureşti. ln Muntenegru s-a găsit doar conceptul certificatului din 27 decembrie 1832, rămas printre nişte file neînregistrate 8 , incit
nici nu se putea vedea rostul lui, fără celelalte acte pe care le dăm sau le
menţionăm aici.
Cele citeva date noi care se desprind din actele prezentate, interesind
istoriografia muntenegreană, sîrbă şi romînă, pune în lumină un aspect al
relaţiilor romîno-muntenegrene şi îmbogăţesc informaţiile noastre despre
prezenţa unor personalităţi din sudul Dunării în Ţara Rominească, unde au
lăsat urme interesante în documentele epocii.
1 lmprejurările cărora se datorează angajarea lui lvanovic la Obrenovic slnt urmă
toarele.
ln iunie 1839, Miloş Obrenovic abdică de pe tronul Serbiei şi fiind silit să pără
sească ţara, se adăposteşte în Bucureşti, aduclnd şi pe fiul său Mihail. Aici îi dă ca
profesor pe Nicola lvanovic. Cum însă primul fiu al lui Miloş, Milan Obrenovic,
rămas pe tron, a murit după 25 de zile, Mihail a fost numit domn şi spre sfirşitul lui
august a plecat ln Serbia. N. lvanovic rămlne in slujba lui Miloş mai departe ca
secretar şi translator.
ln felul acesta aflăm cine a fost educatorul lui Mihail, după acel Gheorghie
Zaric •fost educator al prinţilor Milan şi Mihail•, născut la Arad, trăit cltva timp
ln Ţara Rominească (Spomenik, VI, 1890, p. 96-97).
1 Intre
ei s-a purtat mult timp corespondenţă (3ercKH rnacHHJ< VI, 1934
nr. 43-4, p. 5-6; nr. 47, p. 2; 3anHCH„ XXIII, 1940, p.168-171; HcropHCKH 3amtcH,
I, p. 69-86, 90, 337; II, p. 201, 205; III, p. 8-9, 15, 20 şi urm.)
1 HcropHCKH 3anHcH, XI, 1955, p. 159.
' 1n vara anului 180i, J. Gagic a făcut parte din delegaţia sirbă Yeni tă la Bucureşti
pentru a cere ajutor de la comandamentul oştirii ruse. ln 1809, el a fost secretar al lui
Milenco Stoicovici, comandantul răsculaţilor sîrbi pe marginea Dunării, care a avut
ca secretar şi pe Ştefan Zivkovic-Telemah, un alt cunoscător al ţării noastre. Trecind
ln slujba ruşilor, J. Gagic a fost numit ln 1815 viceconsul la Raguza şi a rămas în acest
post pină in anul 1856.
6 P. Petrovic-Njego~ a preţuit mult prietenia lui
J. Gagic şi ajutorul diplomatic dat de el Muntenegrului. Pentru acest motiv el i-a consacrat două poezii: • Mojemu
prijaltelju G. Jeremiju Gagicu, Pozdra11 1-og maja• («Salut de 1 mai prietenului meu
Jeremija Gagic•) şi • Cestitanje no11oga ljeta gospodinu Gagicu• ( • Felicitdri dmnului Gagic
de Anul Nou• (Ambele în • Manje pjesme Vladike crnogorskoga ... • p. 109-110,
111-112).
1 HcropHCKH 3anHCH, XII, 1956, p. 312-313.
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ANEXE
I

Cetinje. 1832, iunie 7. Recomandarea dată lui Nicola lvanovic din
Dobrota, semnată de Petar Petrovic-Njego§, de a fi recunoscut, mai cu seamă
ln Rusia ca nobil descinzlnd din Bosnia.
CBHMa B006I.Qe H oco6HTO CBaKOMY OHOMY KOMY npe)lCTaBH OBO uawe UHCMO,
'IHHHMO uecyMHiuuo H3Bicrie H cBHJrl;TeJICTByeMO H3'h HCTHHHiex'h ntpuiex'b
)lOKaaaTe.m.CTBa y apXHBH uawoH: uaxo)lehiex'h ce, )la 6naropo)lua cf>aMHJIHa
Heauoeuha KO.li E: 1515 ro)l y EoKY KoTOpCKY y Micro .II;o6pory npeceJIHJia ce,
npoH31Ia3H OJl'b nepeiex'b 6.naropo)luiex'h cf>aMHJIÎ.llX'h UpuoropcKiex H3'h Mtcra
UeTbIH.11.
Tai<ol}ep CBHAiTeJicreyeMO )la € rocnOAHH HHKOJiaH, CbIH rocno)l. AHTOHÎ.11
UOKOHHOra reopri.li HnauoBnfia, HaMa )l06po U03HaTbIH, KOMY H nocyljyeMO ODO
IIHCMO, HCTHHHblH H 3aKOHHbtii UOTOMaK H3 npane MYWKe JIHHie npoHCXO)lehiH
H3'h oBe 6naropo~e cf>aMHJI.ie KO.li CaAa >l<HBH y .II;o6pory.
Mbl )laeMO rocno)l. HHKOJialO OBOMY HBaHOBIIBY OBO cBUAiTeJICTBO )la ce
MO>l<e oeJrl; H r)lHHH6y)l'h npuaHaTH 3a npaBOr'h ABOP.llHHHa H )la ce OB)le H CBy)la
npHMH u JlP>I<H aa Ta.J<Bora; a oco6HTO y BbICOKOCJiaBHOH BcepocHH:cKoH: HMnepHH
KoioH: cy ue caMO npeAffMHO H HMeHOBaTbIH rocno)l. HHKOJiaH CblH'h AHTOHÎ.11
HeauoBnha noKa3HBaJIH ueorpauuqeuy npHBp>KeHOCTb. PaAH coBepweuuora
eipo.llTÎ.11 UOTBpljyeMO OBO DHCMO CBOepyqieM 'h H npHJIO>KeHieM 'h o6bI'J:HOr'b
netJ:aTa rep6a uawera .
.II;auo y EoroxpaHHMOH UpHOH ropu, y MHTpODOJIHTCKOH CTOJIHl.\H UeTbIHi,
7 ~e iyui.11, roAUHe 1832 uawera cnaceHH.11.
ApXHMaH)lpHT'b qepuoropcKiH
IleTp IleTpOBH'l Htrow.

[Pecete ln tuş negru
cu stema Muntenegrului,
vultur bicefal]
Acad. R.P. R., doc. 5645/1960. Orig. slrb., cu

semnătura

orig. a lui

Njegoă.

II

Cetinje. 1832, decembrie 27. Petar Petrovic-Njego§, tn calitate de clrmuitor
al Muntenegrului, atestă că Nicola lvanovic este nobil descendent al unei
familii fugite din Bosnia după căderea ei sub turci şi-l recomandă autorităţilor
din Rusia.
Mbl IleTap'h IleTpOBHllb
Ap~aupHT UpuoropCKiH

u npaeHTe.m.
CBHMa B006I.Qe H BOOC06'b CBaI<OMY OHOMY KOMe 6y)le OBO uawe DHCMO npe)lCTaBrrtHo )laeMO nyuo H uecy.MHHTCJILHO ye-l;peuie H CBH)ltTem.CTByeMo, KaKO
CM.o y e-kpHbIMa JlOKYMeHTHMa 1, y ApxuBn namou xpaueHHM'h ce uauawJIH, .Aa
1

Redăm

cuvintele cu

iniţiale

mari sau mici,

aşa

cum slnt scrise ln original.
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6naropo,!Ulll <f>aMHJiiR MeaHoeHti.a, ~'L y .Uo6pOTH 6.JIH3y Koropa >KHBeha,
npoH3.JUl3H H3'L npeu(x'L) 6naropo,n:H&1(x'L) <f>aMHJiiR one Hawe ,n:p>1<aee UpHoropcKe H TO ynpae'b H3'L Micra Ue-r&mR.
Oea <f>aMHJJiR MeaHoem1a crapo ceoe no.n:peKJio npoH3BOAJf H3'L 1 Eoette
1<0JO c 6naropo,n:creoM 6ocaHcKn(x'L) <f>aMHJiiR roAHtte 1446 Kpa.m. CTecpaH'L
ToMa 2 KpHCTHll& no>1<aJJoeao y eceo6IQeM co6paHiJO ceera 6miropo,n:CTBa a
crapiwnHa oHora Kpan-kcrea y KoH&HJ.zy ( ?) ,n:p>1<aHoM, y HepeTBH, npe,n:petieHe
ro,n:HHe 1446.
Kao WTO RCHO JJ:OKa3YJO .n:oeyMeHTH KOe CMO MbI pa3BHA-km, reopriil: MeaHOBHllb o.n: oee <t>aMH.JIHe no>1<anoeaT c KHR30M o,n:'L YHrapcKor'L KpanR MaTie
KopenHa, KOH MY c noKJioHio y <f>ey,n:aJJ1>Ho npHTR>1<aHie I'paA'L Hnw'L y Cep6ie
·Ca CBOM 'b HiroBOM 'b OKOJIHHOM H noTep.n:io ra npaBbIM npHTR>l<3TeJlbOM 'b ,n:pyrie(x 'L) Micra H aaMOJia EocaHcKie(x'L) H xcpQeroeatIKHe(x'L), KOR c aehi:. oea
<f>aMHJIHH npHTR>1<anana Kao <f>ey,n:an&HhIH noKJJOH'L ytIHHiHhIH o,n:'L npe)JpetieHor
KpaJJR CTe<t>aHa ToMe KpHcrnha
IlpH noCJJi,n:HiM 'L naAeHiio Kpaniecrea Eoette H Cep6ie 3 oea <t>aMHJJÎR
~061.rne y Uptty ropy' 3ae,l:{HO C'b MHOrHMB 6JiaropO,l:{HbIMB .n:pyrHMa <i>aMHJDUIM8
rlx'L Kpa.ni:.eecrea, a noTOM'L nonma c y .Uo6pory • KO.D:'L KoTopa .n:a >1<HBH.
OCHM Tora, cai,n:o'IHMO .n:a rocno,n:HH'L HHKOJiaH, CbIH'L rocno,n:HHa AHTOHÎR
noKOHHora reopriR MeaHOBHllB, HaMB .n:o6po no3HBTbIH, KOMY ce H .n:ae OBO IIlfCMO,
(;CTb HCTHHHTbIH H 33KOHHbIH nOTOMBK no MYWKOH npaeoH: JIHHÎH npoucxo.n:ehH
H3 'b oee 6miropO,l:{He <t>aMHJJÎe MeaHOBHha KOR E: CaAa y .Uo6pOTH H .n:a ce MO>l<e
-0e.n:i H cny.n:a noaHaTH aa npaeor Enaropo,n:HHKa (.n:eopRHHHa) H Kao TaKoe .n:a
6y.n:e oe.n:i H cey.n:a npHMJrtH 'L H nowToeaH 'L, a oco6HTo y BhlcOKOCJIBBHoA:
BcepocCÎHCKOH MMnepHH, KOÎOH cy npe.D:l\bl npe,n:HMeHOBBTOra rocno,n:HHa HHKo.TJaR c&ma rocno,n:HHa AHToHiR MeaHOBHlla cear.n:a yKa3HBBJIH oco6HTo 6naroroeiHie H npHBCp>l<eHOCTbj no cni.n:nMa KOHX'b H OH'b npHMipHO nocryna.
11 PaAH coeepweHHora eipoRTÎR noTeepl)yeMo ono nHCMo ceoepytIHhlM
no,n:nHcoM'b H npHJio>«eHieM o6&IllHOr'L netiaTa rep6a Ha11Iera.
,UaHo y EoroxpaHHMOH Up1rnii ropH, y MHTpOilOJIHTCKOH CTOJIHI.\bl UC'fH!li
1832 ro,n: . .UeKCMBpÎR 27 ):{He.
ApxHM. qepHoropcKiH IleTpOBHll Hir.

{Pecetea în

tuş

[Scris de

negru cu stema Muntenegrului]

altă mină:]

qro CÎR no,n:nHCL Ha CeHAiTem.crei o npoucxo>K,n:eHiH <f>BMHJiiH MeaHOBH'lh,
)"IHHeHa co6CTeeHHoJO p)'KOIO ApXHMaH,n:pHTa qepHoropcKoro
IleTpa IleTpOBHtia, TO ceH.n;iTCJibCTBYCT'L CHM'L MMneparopcKoro PocCHA:CKaI'O
KoHcyJI&CTBa KaJllleJiapiR n'L Paryae, MaiR 8/20 ,l:{HR 1833-ro ro.n:a
BHQe KoHcyJI KoJIC>l<CKiH Accecop'b H Kaeanep rarHll'b

~eHCTBHTem.Ho

KHHra B.

N!! 9i:.

[Pecetea Consulatului rus din Raguza)
ln text, acest cuvlnt este repetat la lnceputul rlndului următor.
Regele Stjepan Toma~ (evici) (1ftft3-1ft61). Nobilimea era proturcă şi
Stjepan Toma~.
1
Căderea Bosniei sub turci a avul loc în 1463, iar a Serbiei în 1ft59.
' Sat.
1

1
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ostilă

lui

Acad. R.P.R., doc. 5644/1960. Orig. sirb., pergament, cu
Njego§ şi atestarea acesteia de viceconsulul rus la Raguza.

semnătura

lui

III
Bucureşti, 1841, mai 22. Milos Obrenovic
pe Nicola lvanovic ca pedagog, secretar
celor care ar dori să-l angajeze.

său

atestă că a avut
şi translator şi-l

ln serviciul
recomandă

CBH,[('BTEJICTBO

H AOJICDOAilHcaHHhlA ceiAOlJHM Aa E: rocnOAHH'b HmcOJia AuToHOB HmwoeHh 'b, poljeu'b y .II.o6poTH y BoKH KoTOpc1<08 y .Uamta.QiH, OT'b 20-ro IOJiiH
1839-Te AO 3-ra Aerycra 1840-Te roAHHe y MOÎOH CJIY>t<6H 6&10, H TO Haifnpe
eocllb1TaTCJlb Mora npemo6eaHoTa c&1ua MHxaH.na, <:llABWHira l<HJlaa Cep6CJ<or'h,
H DOTOM 'b MOH co6CTeeHHblH CCl<peTllpb H npeBOA'lJHK.
Hacrynaewu OUAa r. Heauoeuh'b C'b OAo6peHHCM MOHM'b H3'b CJIY>1<6e MoE:,
AaeM MY oeo CeMAerlim.crno, aaMiHJ1Ba.10he OTll}'CTHTC1IHO nHCMO MOE:; J1 yeipaBaM CBaKOr'b Aa E: pe'ICHHblH r. Heauoeuh'b aa ii!mo TC'ICHÎC ropeaHa'ICHHC MCHH
YKaaaHHC CJJY>K6e Hiroee, npHMipHOr'b DOBCACHlll 6&10, H8 H1ira B03JlO>KCHHC
6&wwe Jzy>KHOCTH aeauia Hiroeora, TO'IHO, peeHOCTHO H coeicTuo ucnoJIIUIBao,
Moioii JIH'IHOCTH CBaI'Aa H y CBllKO epeMe npHeep>KCH'b H npHMipHO eipau'b
6&IO H eoo6I.Qe TllKO OTMiHHO BJIQAao ce Aa Jl aa Jzy>KHOCTb MOIO DOWT}'E:M 'b OBO
Ha HCTHHHH OCHOBaHHO, no 'IHCTOH coeicrH MOÎOH CO'IHHiHo CBMAiiTCIJbCTBO
r. HeauoeHhy AaTH, H Hira, Kao HCK)'CHOra, TO'IH'Ora, peBHOCTHora H eipHora
qoe.fiKa H 'IH.llOBHHl<a, CBbIMa H CBal<OMY, l<OH 6&1 ra y cny>1<6y yaerH B03HaMipaeao, HaHyCCpAUie npenopy'IHTH, HCl<pCllllO >t<eJiehu Aa OBO MOE: DOADHCOM'b
Moer'b HMeHa u MoHM co6creeHHbIM 'b neqaroM 'b yYepljeuuo CeMAiTe.ncreo,
cyry6o corliicreyE: K'b ropeH3.RB.TICHHOH HCKpeHHOH npenop)'qbl Moioii, AaHHOH
Ha DOJI3Y peqeHHora r. HHKOJle HeauoeHha.

Y BYJ<YPenrry 22 MIUI 1841 ro.rnrne

e.

l<HR3b MHJIOW 'b
06peHonHli 'b
Ilo aanoeeCTH Hiroee CeiTJJOCTH,
:0oeau CTalUCoeHh, ceKperap.

[Pecete ln

ceară roşie rotundă

cu

inscripţia:]

l<HJla Munow 'b 0eo,nopoeHh& 06peHOBH'll>

Acad. R.P.R., doc. 5646/1960. Orig. slrb.
IV
Centinje. 1833, iunie 2. Ivan Vukotic, preşedintele senatului muntenegrean, recomandă lui Semen Mazarovici din Rusia pe Nicola I vanovic
care va veni acolo.
Ilo'ITeHiAwuA Apyr 'b
CeMen HeauoeH'lb !
,UOJJI'OBpeMCHHoe MOJI'lauie MOC npeA'b BaMH JI npoCTHTb ce6Jl He MOry'
XM'JI H 6omnenie MOH npHIIll,LtKH H OT'bia;:t MOH Ha KaeKa3KiR BOAH MHOro TOMY
npellJITCTBOBaJIH.
29 -

c. 11
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Ho Kor~ H OTnpaeHJJcH H3'b ~epeeJU1 e Ilerep6ypn, npi3xaewu e'b MOCKBe,
TOTtlaC& noexa.JI B ~OMe .Maiiopa JIOroct>CT'b r.zrl; K'b CO>Ka.JICWIO MOCMY CKll3aJIH
MH-h 'ITO BLI B'b HM-hui CBOCM'b no~ TyJD1. HaKone~'b npiexaewa e IICTep6yprl
31lHJIJICJI CBOHMH KJIOilOTaMH H B 'b >Ka py XOJICpH OTilpaeHJDI MCHJI B 'b OTC'ICCTB-h
r~-h H noHHHt npe6L1earo. Ho noMHH eawe >1<enauie 6LIT& e eaiuCM 'b AoM-h, H
OHOC HCDOJIHHJl'b, r.zrl; HaIUCJI ~o6pblX BaIUHX'b CCCTpHl.l'b KOTOpHe Df-HHJIJIH
MCWI H 06JiaCKaJDI KaK'b pOAflOro, O tICM JI micaJI'b K'b BaM'b H3'b 'l!epuoit rophl
H o npotICM'b, ~pecyH OHHOC Ha eawe HMJI B Tyrl.
HLm-h, KaK'b OT'bC3>KaCT'b ~o6poit naiu& emmoaeM~'b rocno~u HeauoeHtJ:'b
H3 ,II,o6poTe B'b Pocciro, KOTOporo TenJI-httwe peKOMCH)zylO BaM'b KaK'b Moero
npiHTCJIJI H tJ:CJioB-hKa 6JiaropoA11aro, C'b OTJIHtJ:HOIO ~o6pororo He OCTaeHT& ero
CBOHM HaCTaBJieHiCM.
ce6JI yae~OMHT& Bac'& tJ:CCT& HM-hro tJ:TO JI npiexa.JI B'b 'l!epuoit ropt, ne
38CT8Jl'b B'b >KHBhlX'b MffTPOilOJDIT8, a Ha M-hCTo ero IlJICMJIHHKa, tJ:eJIOB-hKa
CJlHllll(OM MOJIO~oro, no ~o6poro, 38BeJI'b npaemem.CTBo H u~iouam.uyro reap~iro, H caM Tenep& YAHBJIJllOC& KaK'b uapo~'b nocnyweu ceOCMy npaemem.CTBy
H rlM BOAJJOpeu 'b MHp& H ThIWHHa o6~aH. Ho K co>1<a11euiro MOCMy, H Kpa1hrte
HC3~0poB'b H AOJI>KCH'b ban. JIC'IHTCH, a He KOro OCTaBHT& Ha ceoe M-hCTO
ynpaeJIHT&; H DOTOMY HBXO>KYC& B'b KpaAHoCTH.
BaM H MHJIOCTHBoA rocy~apmm Hacracia Heauoeu-h H CCCTpHl.laM ca~-h
Tem.CTBYJO MOC HCKpeuHOC IlO'ITCJUIC C'b KOHM'b na BCer~ npe6h1Th tJ:CCT& HM-hro
H AYJllCBHOIO np~aHHOCTilO.

o

Baiul>
I1011TCn-hitwaro ~pyra
IIoKopu-huwia c.rryra
Heau 'b BYKOTH'l'b
2-ro irowr 1833 1 ro~a 'l!epua fopa IJ;CTHH-:h
Ero BLICOK06JiaropoAiIO MwioCTHBOMY rocy~plO
CCMeuy HeauoeHqy l'Aaaapoenqy.
[Adresa:) TyJICKOH ry6epuiH, 6JDl3 ropo~a TyJJH B ~epeBHIO.
Din arhivă particulară. Tot acolo şi o altă scrisoare de recomandare
către Alexandra, soţia lui Vukotic.

i Neclar: Se poate citi
mandare din această vreme.

şi

2, Este lnsll. 1833, deoarece
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acelaşi

are

şi

o

altă

reco-

MANUSCRISE SLAVE îN BIBLIOTECILE
DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT
I. IUFU

ln cursul unei scurte călătorii de studii intreprinsă in luna martie 1962,
spre a cerceta fondurile de manuscrise slave din Transilvania şi Banat, am
găsit in diferitele biblioteci din aceste două provincii un număr de 98 manuscrise, nesemnalate ptnă ln prezent.
Am cercetat cu acest prilej bibliotecile filialelor Academiei R.P.R.,
bibliotecile universitare regionale şi raionale ale Sfaturilor populare şi ale
unor unităţi bisericeşti, precum şi Arhivele Statului din: Timişoara, Arad,
Oradea, Cluj şi Sibiu. La Timişoara şi Oradea nu am găsit manuscrise slave,
ci numai tipărituri slave, tn majoritatea lor ruseşti.
Cele 98 manuscrise se păstrează tn bibliotecile următoarelor instituţii:
1. Biblioteca Filialei Cluj a Academiei R.P.R. - 18 manuscrise
2. Biblioteca Universităţii din Cluj - 42 manuscrise
3. Biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Cluj - 3 manuscrise
4. Biblioteca Episcopiei Ortodoxe din Arad - 17 manuscrise
5. Biblioteca mtnăstirii Hodoş-Bodrog de ltngă Arad - 7 manuscrise
6. Biblioteca Mitropolitană din Sibiu - 11 manuscrise
Manuscrisele din aceste biblioteci nu reprezintă declt o parte din producţia
cărturarilor de peste munţi sau din cele ce au circulat ln cele două provincii,
aduse din Moldova sau Ţara Romtnească. Lor li se adaugă manuscrisele,
provenite din Transilvania, păstrate astăzi la Biblioteca Academiei R.P.R.
din Bucureşti, Biblioteca Naţională «V. Kolarov » din Sofia, tn bibliotecile
din R.S.F. Jugoslavia şi la unele unităţi bisericeşti din Moldova, precum
şi alte manuscrise care cu siguranţă se mai află ln Transilvania, mai ales ln
regiunea Maramureşului.
Manuscrisele slave din Transilvania, ln număr de 74, sînt scrise ln redacţia
medio-bulgară a slavei bisericeşti, cu excepţia a 4-5 scrise in redacţia rusă.
Un numâr tot aşa de mic de manuscrise tn redacţia medio-bulgară au urme
de influenţă rusească.
Cele 24 manuscrise din Banat au aparţinut iniţial minăstirii Hodoş
Bodrog. Din acestea, 16 sint scrise în redacţia eirbă a slavonei bisericeşti,
2 ln limba slrbă vorbită la sftrşitul secolului al XVIII-iea şi 6 ln redacţia
medio-bulgară. Clteva manuscrise, din cele ln redacţia strbă slnt scrise la
29*
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Muntele Athos pentru o minăstire sirbească cu numele de Gomioniţa. Un
de opt manuscrise de redacţie sîrbă reprezintă copii ale Psaltirii tipă
rite de Bozidar Vukovic, la Veneţia, in anul 1520, cu mici schimbări in unele
capitole din partea a doua a acestei cărţi. Un exemplar din cartea tipărită
de Bozidar Vukovic se păstrează la mtnăstirea Hodoş.
Faptul că două manuscrise de la sfirşitul secolului al XVIII-iea, reprezenttnd predici duminicale şi la diferite alte sărbători sint scrise tn limba
sirbă vorbită şi că majoritatea manuscriselor stnt tn redacţia sirbă a slavonei
bisericeşti, ne face să presupunem că la minăstirea Hodoş-Bodrog, alături
de călugării romtni au trăit şi călugări sirbi, veniţi probabil in secolul al
XVII-iea, după desfiinţarea tn Serbia a minăstirii Gomioniţa, de care au
aparţinut. Călugării strbi au folosit manuscrisele şi tipăriturile sirbeşti, iar
călugării romtni - pe cele scrise tn redacţia medio-bulgară sau rusă.
După redacţia slavonei bisericeşti tn <;:are sint scrise, după însemnările
pe care le au şi după frontispiciile, vignetele, literele iniţiale şi lucrătura
coperţilor, o bună parte din manuscrisele slave din Transilvania lşi trag
originea din Moldova. Unul singur, scris şi el ln redacţia medio-bulgară,
provine din Ţara Romtnească. Majoritatea cărţilor scrise ln Transilvania
slnt din teritoriul ardelenesc stăpinit de Ştefan cel Mare şi Petru Rareş.
Cea mai mare parte din manuscrisele din Transilvania şi Banat slnt
scrise ln secolul al XVI-iea. Ctteva din ele sint din secolul al XV-iea, unul
din secolul al XIV-iea şi unul din secolul al XIII-iea.
Un interes deosebit pentru literatura slavă ln genere, şi pentru literatura
slavo-romlnă, ii prezintă manuscrisele următoare:
1. Sbornicul de sub nr. 3 de la biblioteca Episcopiei din Arad, din secolul
al XVI-iea. Cuprinde clteva lucrări rar lntilnite in literatura slavă, ca:
- Nr. 6: Despre piatra adamand (diamant) - apocrifă.
- Nr. 12: lnvăţătură de suflet folositoare, scrisă de Hristofor, arhiepiscopul Alexandriei.
- Nr. 21: lntrebări şi răspunsuri la cuvintele evanghelice, spuse de
Vasile cel Mare şi Grigore Teologul - apocrifă.
- Nr. 22: Despre muşcătura de şarpe.
- Nr. 26: Despre revelaţia lui Ioan Teologul cu tilcuirea vedeniilor pe
care le-a avut in insula Patmos (314 vedenii şi 314 ttlcuri) - apocrifă.
2. Tîlcuirea Apostolului, de sub nr. 17 de la aceeaşi bibliotecă, scris in
sec. al XVI-iea.
Este scris ln genul Cărţii de învăţătură cu tilcuirea fiecărui pasaj din
Faptele apostolilor, epistolele apostolice şi Apocalipsul. lmpreună cu Cartea
de învăţătură, ln care se dau textele din evanghelii şi ttlcuirea lor, Apostolul
cu tllcuiri reprezintă un comentar la intreg Noul Testament. Originalul după
care s-a transcris exemplarul din Transilvania este rusesc. Apostolul de sub
nr. 17 conţine multe omisiuni ln partea de la început.
3.' Nomocanon, de sub nr. 21, de la aceeaşi bibliotecă, din sec. al
XV-iea.
Este o copie a unei alte copii din anul 1286, a Nomocanonului scris ln
timpul lui Vladimir şi Olga. Este singurul exemplar din această carte rusească,
cunoscut ptnă acum tn ţara noastră. Acest manuscris este important attt
pentru legăturile din trecut dintre ruşi şi romlni, cit şi pentru faptul că este
scris ln redacţia medio-bulgară. Necunoscind o copie rusească nu ne putem
da seama dacă originalul comandat de Vladimir a fost scris ln redacţia medionumăr
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bulgară sau dacă transpunerea ln această redacţie aparţine vreunui cărturar
moldovean:
4. Sbornic, de sub nr. 18 de la biblioteca Academiei R.P.R. - Filiala
Cluj, scris ln sec. XVI-XVI I.
Cuprinde, intre altele, o lucrare apocrifă, care apare pentru prima oară
lntr-un manuecris de pe teritoriul ţării noastre: te Cartea proorociilor de
Dumnezeu inspirate pe care le-a grăit Domnul Dumnezeu către plăcutul
său Moise gură către gură şi pe care prin Duhul Sflnt le-a grăit şi altor
prooroci ai săi », cu o extindere de 45 foi.
ln aceeaşi situaţie este şi lucrarea: « Expunere despre credinţă şi despre
infringerea necredincioşilor eretici ».
Sbornicul este important şi prin aceea că are strlnse la un loc lucrările
cu cuprins astrologic - Zodiacul, Gromovnicul, Trepetnicul şi Colednicul.
5. Triod şi Penticostar, de la Biblioteca mitropolitană din Sibiu.
Scris ln sec. XII sau cel mai ttrziu la începutul sec. al XIII-iea,
acest manuscris original prin alcătuirea lui, va trebui studiat cu multă
atenţie, pentru că prin el vom putea lămuri unele probleme culturale legate
de epoca noastră prestatală.
Pe lingă însemnătatea cuprinsului lor, manuscrisele slave din Transilvania slnt importante şi prin însemnările pe care le au. Sub acest aspect,
menţionăm manuscrisul nr. 20 de la biblioteca Episcopiei din Arad, din
sec. al XVI-iea, tn care, marginal se dă titulatura mitropolitului Ioanichie:
«mitropolit al Ienopolei, Aradului, Oradiei, Hălmagiului, Lipovei, Făgetului
şi al altor ţinuturi ».
Prin redacţia medio-bulgară a slavonei bisericeşti ln care slnt scrise
majoritatea din ele, prin locul de unde provin unele din ele, prin cuprinsul
lor şi prin însemnările pe care le au, cele 98 manuscrise slave din Transilvania
şi Banat prezintă o importanţă deosebită pentru studiul slavonismului cultural
tn cele două provincii ale ţării noastre.
Timpul scurt nu ne-a permis să cercetăm ln amănunt şi să reproducem
toate datele pe care le conţin aceste manuscrise. De aceea, lucrarea de faţă
nu are dectt un caracter informativ, o semnalare a celor 98 manuscrise pentru
cunoaşterea locului unde ele se păstrează, ajutlnd în felul acesta pe cerce·
tători tn vederea unor descrieri ulterioare.

I. BIBLIOTECA FILIALEI CLUJ A ACADEMIEI R.P.R.

1. Tetrae11anghel. Secolul al XVI-iea.
Pergament. Scriere uncială. Lipseşte începutul.
2. Tetrae11anghel. Secolul al XVI-iea. Filigran:
deasupra. Are însemnarea următoare:
C; oVGO

A

-

-

-

p.!Gh Ki\Khl r.i Gd

;,

MO.ro

V

Redacţia medio-bulgară.
ancoră ln cerc cu stea

-

IV r.i. >KOl(n.tH AOl(ROl(A. Kfi\HKÎH AWrO.ITh

-

-

-

,,_

ROKOl(RH H _wKoK.i" cî1 c'l'H llftrHpH uroK-kCTHHl~H K"h AHH GAroK-kpH.iro 1w p.i.J.l(A
C

KOIKOA.t GN.pAGN.,

H

M

,

npHAOa<HfW

°'!"

_

_

M

cT.i MOH.SCTHP•· rMMÎH KPU«i"A HA-ka<1, ICTh

A

X'P"
M

CTro MHX".SHA.S. 1i1KNK1 A.i' Mll G°'"),tT K"1' KirllfHOI K"1'cnoMîH.tHH1 HMh H po.J,TMiH H
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T

ii

cHKH

HMi..
TT

w

1cTi. Tpi.KAI

(sic)

Koro •MKOf noKOţ"CHTH C.;\ K"h.!IHM&Tî""

t1

_T

THI w1\i.1

w

p
cî1 CT&• MoH&CTH Aci

A

HlK•

MHf&H "" CTl)&IUHWMh.

Kl\ H1K1io,

it

ii

Ad io

i

__

Cl\ntpHHKi. c&Mh. CTH ctpfct&rrAi.

"'

HIAHl\M\-kp11w C&AH'P•· dMHHi..

(lată eu robul stăplnului domnului dumnezeului meu Iisus Hristos, jupan
Lupul, marele logofăt, am cumpărat şi am ferecat acest sflnt Tetraevanghel
ln zilele binecredinciosului Io Radu] Voevod Basarab şi l-am dat ln sflnta
mlnăstire numită Cirnul, unde este hramul Sflntului arhanghel Mihail, ca
să-i fie spre veşnică pomenire lui şi părinţilor lui şi fiilor lui. Iar care din
oameni se va atinge să-l ia din această sflntă mtnăstire să fie blestemat de
cei 318 părinţi din Niceia şi să-i fie plriş însuşi sflntul arhanghel Mihail la
lnfricoşata şi nefăţarnica judecată Amin).
Exemplar complet.
Redacţia medio-bulgară.

3. TetraeCJanghel. Secolul al XVI-iea.
Filigrane: ancoră în cerc cu stea deasupra; cap de bou cu o floare stilizată
tntre coarne.
Are o însemnare lungă, ln limba romlnă, cu litere cirilice, din 1709, în
partea de jos a primelor file, ln care se dau numele donatorilor. Scris de popa
lovan. Provine de la biserica din Bucerdea.
Redacţia

medio-bulgară.

4. Apostol. Secolul al XVI-iea. Filigran: Balanţă ln cerc cu stea deasupra.
lncepe cu Faptele Apostolilor şi se termină cu Apocalipsul, avînd indicaţii
tipiconale scrise cu cerneală roşie, marginal şi dedesubtul paginilor.
Redacţia medio-bulgară, cu elemente din redacţia rusă.
5. Apostol. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţul.
Are o însemnare lungă în limba romină din anul 1643 şi o altă însemnare
ln limba slavonă, tn care se dau date cu privire la istoricul cărţii.
A făcut parte din biblioteca lui Cipariu.
Provenit de la biserica din Salva Vidului Bistriţei.
Redacţia medio-bulgară.

6. Apostol. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţul.
Are indicaţii marginale, scrise cu
din

cerneală roşie.

Provenit de la biserica

Bichigiu-Bistriţa Năsăud.
Redacţia medio-bulgară.

7. Apostol. Secolul al XVI-iea. Filigrane: trifoi (sec. al XV-iea)
la început şi sflrşit.

lorenă (Sec. al XVI-iea). Lipsesc foi de
Redacţia medio-bulgară.
8. E11anghelii şi Apostole. Secolul

Titlul

cărţii

este:

np&.!IHHK& 11fTH)..1ctTNHl\d

H

6vAî•

"'
npctsHHKo

H c1--;ro

Şi

cruce

al XVI-iea.
c "'
rnKi.i

H

c
.inAi.i

clOfHCTp&THr.a MHf&HA&

"
np•

K1\Cfro

H norpi.iEctNî•

AWT&

H

MHpcKoMlt

n&pctcT&clt.

1 Ptnă la actuala cercetare manuscrisele slave enumerate mai jos nu aveau
Biblioteca a acceptat numerotarea noastră.
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cotă.

(Evanghelii la praznice domneşti şi apostole de pe tot anul şi praznicul
cinzecimii şi sftntului arhistratig Mihail şi inmormintarea mirenilor şi
parastas).
Are o insemnare că a fost scrisă de moş Ilie (HAi1 cT.111i.).
După aceeaşi insemnare a fost vindută lui Petre Dămian din Oraţa
de Sus (wpu,.t KHUJ), care, la rindul său a dăruit-o bisericii din Oraţa de Sus
cu hramul arhistrategului Mihail.
La sftrşit se spune: G.tMN iAî1 p1'KOnHC.tHî1 npoHCX'OAHHK M01\A.tKCKOH
(Scrisă de insuşi Ilie, de origină din Moldova).
Redacţia medio-bulgară.

9. Molit11elnic. Secolul al XV-XVI-lea.
Filigran: Cap de bou cu toiag intre coarne, şarpe încolăcit pe toiag
o cruce deasupra toiagului.
La sfirşitul cărţii, pe foi adăugate ulterior, este dată ln slavoneşte
romineşte slujba lnmormîntării.

şi
şi

Redacţia medio-bulgară.

10. Liturghier. Secolul al XVII-lea.
Filigran: stemă. Format mic. Deteriorat. Lipsesc multe foi.
şi

fără

Fără

lnceput

sfirşit.

Provenit de la biserica

greco-catolică

din Dumbrava, raionul Reghin.

Redacţia rusă.

11. Prolog. Secolul al XVI-iea. Filigran: ancoră in cerc cu stea deasupra.
Cuprinde vieţile pe scurt ale sfinţilor din lunile septembrie şi octombrie,
intre care şi vieţile cuv. Parascheva (14 octombrie) Ioan de la Rila (19 octombrie) şi Ilarion al Megleniei (21 octombrie).
In partea de jos a primelor două foi are o însemnare in limba romină,
din anul 1661, după care această carte este a bisericii din Belgrad (AlbaIulia).
Redacţia sîrbă.

12. Ceaslo11. Secolul al XVI-iea. Filigran: mistreţ.
Cuprinde: rlnduiala slujbelor la vecernie pe cele 8 glasuri, cintările
t.reimice, podobiile, sfetilne, texte din apostol şi evanghelii, paraclisul Maicii
Domnului.
Are o insemnare din anul 1717 <c de cind au îmblat tătarii » scrisă de
•popa Vasile din Luduş•·
Redacţia medio-bulgară.

13. Octoih. Secolul al XVI-iea. Filigran: cap de bou mic cu toiag Intre
coarne şi floare stilizată ln virful toiagului; mistreţul.
La

sfirşitul cărţii

are însemnarea:
t

i1pMoH.tX'

CHA'iwdH

T

w

cT.t.t

'

M~H.tCTH

M

MOA).OKHl~CKN WGHT-kA-k

HAl'9<1 i X'P• (Ieromonahul Silioan de la sflnta
unde este hramul). Autorul însemnării s-a oprit aici,
hramului.
Provenit din corn. Slotu de la Teaca.

minăstire Moldoviţa
fără a indica numele

Redacţia medio-bulgară.

14. Octoih. Secolul al XVI-iea. Filigran: mistreţul.
Marginal, intre alte tnsemnări ln limba romlnă, se află şi un fragment
din rugăciunea • Tatăl nostru •, puţin deosebită de textul acestei rugăciuni.
Redacţia medio-bulgară, cu elemente aparţinind redacţiei rusă.
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15. Octoih. Secolul al XV-iea. Filigran: coroană. Are la sfirşitul cărţii
slujba tn romtneşte din Vinerea Patimilor, scrisă probabil tn sec. al XVII-iea.
Redacţia medio-bulgară.

16. Minei pe tot anul. Secolul al XVII-iea. Filigran:
Cuprinde slujbe la sărbătorile mari de peste tot anul.

stemă.

Redacţia medio-bulgară.

17. Minei pe tot anul. Anul 1595.
Filigran: Coroană de Braşov.
La fila 350 are însemnarea: Anno dmne 1595. Marginal este scris in limba
romtnă un fragment din rugăciunea Tatăl Nostru: cc Şi nu ne duce doamne
pre ispeate ce ne izbeveşte de ghitleanul t. Acest fragment, împreună cu alte
lnsemnări marginale tn limba romtnă, stnt ulterioare, scrise de o altă mină.
Lipsesc primele 160 foi pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie.
Cuprinde slujbe la sărbătorile mari din tot anul.
Redacţia medio-bulgară.

18. Sbornic. Secolul al XVI-iea al XVII-iea.
Filigran: stemă.
Cuprinsul:
a) Viaţa şi traiul preacuviosului părintelui nostru Grigore, care a fost
episcop tn cetatea Tafaron a Omiritelor şi povestirea despre faptele şi minunile lui, scrisă de episcopul cetăţii Negranei (197 foi) 1 •
b)

KHHrol &A\\A i.'fHOKIHltJH

nppKi.

MHK.l rM

ri.

„. .

K'll CKOIMS orw,1,HHKOf

MOl(ctlO K"h SCTW HHltJMatt nppKw Aiw CTltJH CKOH rM.

(Cartea proorociilor de Dumnezeu insuflate, pe care le-a grăit Domnul
Dumnezeu către plăcutul său Moise gură către gură şi pe care proorocul
prin Duhul Sftnt le-a grăit celor ai săi) - 45 foi.
c) Denumirea lunilor tn evreeşte şi greceşte (1/4 de pagină).
d) 0

X
HCnpdKAIHH

MMO Ki.

T

Kp.ITU,-k W

Kil:p-k H

O HHSAOatlHH

Nt'li.CTHKÎH

T

il w K.11.A°'f" lil&HU\.
(Expunere pe scurt despre credinţă şi despre tnfrtngerea
şi care din eretici şi de unde au apărut ... ).

ljll'l'Hri. H ICt.IH w lpl'l'Hri.

T

e)

G.i.nP\\llllHÎI

H WKir ri.

necinstiţilor

r
X
IVACKltJ CAOKICh CKolSolHO &.aCHAÎtMi.

M

KMHICltJ

eretici
,

H rpY·

rwpît ErOCAH•••

(lntrebări şi răspunsuri la cuvintele evanghelice spuse de Vasile cel Mare şi

Grigore Teologul) - 5 foi.
T

f)

lVKpi.KtHÎI CTr\\ ,;- ErocAOK•

C"I\

'l'Ai.KORAHÎIA\i.

'*'

KHA-k

Ki.

nATM-k

WC'l'P\\R-k KHAirnl°t.

(Revelaţia Sftntului Ioan Teologul cu tllcuirea vedeniilor pe care le-a
tn insula Patmos). (314 vedenii şi 314 tilcuiri).

văzut

1 Această. lucrare
hagiografică este copiată şi de Gavril de la Neamţu ln
miscelaneul 1.65 de la Biblioteca Academiei R.P.R„ scris ln anul 1441, redacţia mediobulgară, precum şi în miscelaneul 1.37 de la aceeaşi bibliotecă, scris ln anul 1462, la
Muntele Athos, ln redacţia slrbă.
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g) O

HGCH

(Despre ceruri).
„

h) O cK-kT-k wrHH cK-kTHAHH1rk Cl\ffl~d :ii<• ti l\SHh.I ti c;K-kSAi.J (Despre
lumina luminătorilor de foc soarele şi luna şi stelele) - Zodiacul.
i) Trepetnicul.
j) Gramovnicul.
l) Colednicul.
Este un exemplar complet, foarte bine păstrat, important pentru apocrifele pe care le conţine.
Redacţia medio-bulgară.

II. BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ

1) Ms. 1455. Penticostar. Secolul al XVI-lea. Filigran:
Turdei.

mistreţl)l.

A apar-

ţinut « popii Ianoş » din Vima
Redacţia medio-bulgară.

2) Ms. 1801. Octoih. Anul 1700. Scris de Toader (din
Format mic.

Ţara

Moldovei).

Redacţia medio-bulgară.

3) Ms. 2270. Liturghier şi Molit11elnic. Secolul al XVII-lea. Format mic.
Cuprinde cele trei liturghii ale lui Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi «mai
înainte sfinţită », şi părţi din M olit11elnic.
Redacţia medio-bulgară.

4) Ms. 229. Tetrae11anghel. Secolul al XV-iea.
Filigrane: Ffoare stilizată şi un fel de glastră sau amforă. Exemplar
complet. Redacţia medio-bulgară.
5) Ms. 3/1938 - Tetrae11anghel. Sec. al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
Redacţia medio-bulgară cu elemente din redacţia rusă.
6) Ms. 4/1938. Tetrae11anghel. Sec. XVI.
Filigran: mistreţ. Are o însemnare în care se arată că a fost cumpărat
in anul 1666 de Dragoştefan (sic) din Topliţa. Redacţia medio-bulgară.
7) Ms. 5/1938. Minei pe tot anul. Secolul XVI-iea. Filigran: mistreţ.
Cuprinde slujbe la sărbătorile mari din tot anul, inceplnd cu luna septembrie.
La 25 decembrie sint adăugate ulterior foi scrise ln limba romlnă cu slujba
de la Crăciun. Redacţia medio-bulgară.
8) Ms. 50/1958 Minei pe tot anul. Secolul al XVII-lea.
Filigrane: steme, ln diferite variante. Cuprinde slujbe la sărbătorile mari
din tot anul, lnceplnd cu luna septembrie. La 14 octombrie este slujba cuv.
T

Parascheva, avind o extindere de 14 foi mari, sub titlul:

A

n.tMA npnoGHhJA

(Pomenirea preacuvioasei maicii noastre Petca). ln text
este trecut peste tot numele de D.sp.scK•KH

MTP• HdWIA nATKh.I

lnsă,

Redacţia medio-bulgară.

9) Ms. 51/1938. Penticostar. Sec. al XVII-iea.
Filigrane: steme in diferite variante.
Cuprinde slujbele din vinerea lui Lazăr din a şasea eăptămină a Postului
mare plnă la Dumineca Tuturor sfinţilor. O astfel de carte in slavoneşte are
titlul «Triodul inflorit t.
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La începutul
Buna Vestire.

cărţii

este

trecută

şi

slujba de la 25 martie -

Redacţia medio-bulgară.

10) Ms. 54/1938. Apostol. Sec, al XV-iea. Filigran: cap de bou cu
urechile ln jos, cu coarnele ln forma literei s, cu un toiag Intre coarne
care se termină cu un miner incrustat, cu un inel legat de gurii.
Exemplar complet.
Redacţia medio-bulgară.

11) Ms. 55/1938. Psaltire. Secolul al XV-iea.
Filigrane: coroană cu o cruce deasupra ; urs.
La sflrşitul cărţii are un Sinaxar pe tot anul, scris de diacul Cozma pentru
mitropolitul Kir Gherghe (hlrtia are filigran urs).
Redacţia rusă.

12) Ms. 56/1938. Apostol. Secolul al XIV-iea (prima jumătate).
Filigrane: spadă; litera M.
La sinaxarul de la sftrşitul cărţii nu este amintit nici un sfint bulgar sau
slrb şi nici cuv. Parascheva.
Este scris pe două coloane, tn forma evengheliarelor din sec. al Xiii-lea
al XIV-iea, in ortografia dinainte de reforma patriarhului Eftimie. Nu are
niciun fel de însemnare.
Redacţia

medio-bulgară.

13) Ms. 57 /1938.

Aposiol.

Secolul

al XVI-iea.

Filigran:

mistreţul.

Redacţia medio-bulgară.

14) Ms. 58/1938. Apostol. Secolul al
Redacţia

XVI-iea.

F~ligran: mistreţul.

medio-bulgară.

15) Ms. 59/1938. Tetrae"anghel. Secolul XVII. Filigrane: steme ln
diferite variante.
lntr-o însemnare din anul 1672 se menţionează că a fost dat de Nicolae
« ln mina popi Grigore din Noghifălău să-i hie pomeană pentru sufletul
lui Nicolae » etc.
Redacţia medio-bulgară.

16) Ms. 60/1938. Tetraevanghel. Secolul al XVI-iea. Filigran: mistreţ.
Cumpărat de « giudele Grigore Gola din satul Leşu in anul 1691. Redacţia
medio-bulgară amestecată cu rusisme.
17) Ms. 61/1938. Tetraevanghel. Secolul al XVI-iea. Filigran: mistreţul. Redacţia rusă.

18) Ms. 62/1938. E"angheliar. Secolul al XVI-iea. Filigran: balanţă
ln cerc. Pericopele evanghelice sint aranjate cu începere din noaptea
Paştilor.
Redacţia medio-bulgară.

19) Ms. 63/1938. Minei pe lunile februarie-august. Anul 1605.
Cuprinde slujbele la sărbătorile mari din lunile februarie-august.
Scris pentru Eremia Movilă ln anul 7113 (1605), aşa cum se menţionează
lntr-o însemnare din limba slavonă.
Redacţia medio-bulgară.

20) Ms. 64/1938. Minei pe luna septembrie. Secolul al XV-iea. Filigran: Cap de bou cu coarnele lntoarse in jos, cu o cruce Intre coarne.
Nu are proloage la sflrşit.
Redacţia medio-bulgară.
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21) Ms. 65/1938. Minei pe tot anul. Secolul al XVI-iea. Filigran: mistreţ.
Cuprinde slujbe la sărbătorile mari din tot anul.
Redacţia medio-bulgară.

22) Ms. 66/1938. Liturghier. Secolul al XVII-iea.
Scris cu litere unciale grosolane.
Redacţia medio-bulgară.

23) Ms. 70/1938. Psaltire. Secolul al XVI-iea. Filigran: mistreţ.
Cuprinde pe lingă cei 150 JlSalmi din Ceaslov, cintările lui Moise, tropare din
postul mare, sinaxar etc. ln sinaxar sint indicaţii tipiconale numai pentru
sfinţii de la Tirnova: cuv. Parascheva, Ioan de la Rila şi Ilarion al
Megleniei.
Redacţia medio-bulgară.

24) Ms. 73/1938. Molit'1elnic. Secolul al XVII-iea.
Filigrane: stemă şi amforă.
La sfirşitul cărţii pe foi adăugate ulterior sint date
în limba romină.

indicaţii

tipiconale

Redacţia medio-bulgară.

25) Ms. 78/1938. Molit'1elnic. Secolul al XVII-iea.
Filigran: stemă. Are format mic.
Redacţia

.şi

medio-bulgară.

26) Ms. 327 (1923. Apostol. Secolul al XVI-iea.
Filigrane: mistreţ; ancoră în cerc; un cerc cu o linie
o stea deasupra.

dublă verticală

Redacţia medio-bulgară.

27) Ms. 27 /1925. Tetraevanghel. Secolul al XV-iea.
Filigran: Balaur.
ln două ln!!P.mnări ln limba romînă se menţionează că această carte a
fost vîndută de Lavrentie «legător de cărţi » soţilor Petre şi Sitina pentru
11 zloţi, care au dăruit-o bisericii din satul lor Huduş.
Redacţia medio-bulgară.

28) Ms. 28/1925. Tetrae'1anghel. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
Are coperte de lemn îmbrăcate ln piele. Lipsesc foilb cu începutul
evangheliilor de la Matei şi Ioan şi citeva foi de la sftrşit. Din sinaxarul de
la sfirşit a rămas numai o foaie cu luna noiembrie.
Redacţia medio-bulgară.

29) Ms. 4/1929. Psaltire. Secolul al XVI-iea, al XVII-iea.
Filigran: stemă.
Lipsesc foile de Ia început cu primii doi psalmi şi multe foi de la

sftrşit.

Redacţia medio-bulgară.

30) Ms. 5/1929. Molit'1elnic. Secolele al XV-iea, al XVI-iea.
Filigrane: coroană; balanţă cu stea deasupra.
Este scris de două miini. Partea intiia are filigranul coroană, iar partea
a doua - balanţă.
T

Are următoarea însemnare: Ilom.
în anul de la Hristos 1698).

TWA•P K'i.

T

~

_

A-k w X'" .sr1'H (Popa Toader

Redacţia medio-bulgară.

31) Ms. 34/1929. Ceaslo'1. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
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4

La Sinaxar, la 14 octombrie după sfinţii zilei este scris: tl npnsuw&
MTP• H.tlUM\ n.sp.scKOKIH (şi prea cuvioasa maica noastră Parascovia). Viaţa
pe scurt ca şi celelalte cîntări sînt ale cuv. Parascheva.
In sinaxar sînt trecuţi şi ceilalţi doi sfinţi de la Tîrnova: Ioan de la Rila
şi Ilarion al Megleniei.
Redacţia medio-bulgară.

32) Ms. 51/1955. Sftntul Ilie. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
Este o lucrare originală, neîntîlnită în literatura slavă, creaţie a unui
copist romîn. Cuprinde slujba, viaţa pe larg şi paraclismul Sftntului Ilie. Este
scrisă probabil pentru vreo biserică cu hramul acestui sfînt.
Redacţia

medio-bulgară.

33) Ms. 52/1955. Ceaslo11. Secolul al XVI-Iea.
Filigran: mistreţ.
Redacţia medio-bulgară.

34) Ms. 54/1955. Minei pe luna decembrie. Secolul al XVI-iea.
Filigran: coroană de Braşov.
Are proloage (vieţile pe scurt ale sfinţilor) la sfîrşitul cărţii.
Redacţia medio-bulgară.

35) Ms. 55/1955. Minei pe luna mai. Secolul al XV-iea.
Filigrame: foarfecă; mină cu stea deasupra.
Are proloage la sfîrşitul cărţii.
A fost reînoit de ieromonahul Ciprian de la mînăstirea Sf. Ilie de la
Suceava, în anul 1585.
Redacţia medio-bulgară.

36) Ms. 56/1955. Minei pe luna ianuarie. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
Are proloage la sflrşitul cărţii.
La f. 193 are însemnarea că mineiul a fost cumpărat de negustorul Onofrei
din Suceava şi că l-a dat la biserica Sf. Ilie. Nu se indică nici o dată.
Redacţia medio-bulgară.

37) Ms. 57 /1955. Minei pe lunile martie
Filigran: mistreţ.
Nu are proloage la sfîrşitul cărţii.
Redacţia

medio-bulgară.
Letopiseţul

38) Ms. 58/1955.
Secolul al XVIII-iea.

şi

aprilie. Secolul al XVI-iea.

Arhiepiscopului Dimitrie al Rosto"ului.

Redacţia rusă.

39) Ms. 59/1955. Pra1Jila. Secolul al XV-iea.
Filigrane: foarfecă; potir.
Deteriorat. Fără scoarţe şi fără început şi sftrşit.
Redacţia medio-bulgară.

40) Ms. 60/1955. Minei pe luna februarie. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
Are proloage la sflrşitul cărţii. In această a doua parte, la 13 februarie,
este trecută viaţa pe scurt a lui Simeon Nemanja al slrbilor.
Redacţia medio-bulgară.

41) Ms. 64/1955. Ceaslo". Secolul al XVI-iea.
Redacţia medio-bulgară.
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42) EM/1109. Molit'1elnic. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mistreţ.
Format mic. Are adăugate citeva foi la sflrşit cu scriere mai nouă in
redacţia rusă.
Redacţia medio-bulgară.

III. BIBLIOTECA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMINE DIN CLUJ

1) Nr. 201. Octoih. Secolul al XVII-iea.
Redacţia medio-bulgară.

2) Nr. 12. Octoih. Secolul al XV-lea.
Filigrane: cap de bou mic cu coarne lungi şi subţiri, cu toiag lung Intre
coarne, cu şarpe lncolăcit. pe toiag avtnd in vtrf o floare stilizată; cap de bou
mare cu un pandantiv atirnat de gură, in formă de triunghi, avind ln interior
două cerculeţe mici şi un triunghi mic. Intre coarne o tijă scurtă cu o floare
stilizată in virf.
Redacţia medio-bulgară.

3) Minei pe tot anul. Secolul al XV-lea.
Filigrane: cap de bou cu o tijă lungă Intre coarne, avind in virful ei o
floare stilizată ; cap de bou cu toiag intre coarne avlnd in vlrf o floare stilizată şi cu trei linii in jos, legate de gura boului, dintre care cea de la mijloc
este mai lungă.
Are slujba la sărbătorile mari din tot anul.
La sflrşitul cărţii are numai lnceputul unei lnsemnări din care aflăm
că a fost scrisă de • popa Ioan •.
Redacţia medio-bulgară.

IV. BIBLIOTECA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMINE DIN A.RAD

1) 8. Tetraeflanghel. Secolul al XVI-lea.
Filigran: mistreţ. 300 f. ln 4°. Exemplar complet.
ln partea de jos a foilor 5-8 are următoarea lnsemnare ln limba romlnă,
cu litere cirilice:
«Cu ajutorul lui Dumnezeu această svlntă evanghelie au dat dumnealui
Vasiliie vornicul să hie la beserica la Păşcan ln satul dumisale să hi pomana
dumisale şi giuplne. . . Erinii. Şi clndu s-au dat ceastă evanghelie atunce
ua răposat dumnia. . . vornice. . . v leat 7175 (1667) measeţ avgust 8 •.
Provine din Moldova.
Redacţia medio-bulgară.

2) 9. Sbornic. Anul 1626. 574 f. in 4°.
Cuprinde 49 de lucrări omiletice şi hagiografice din Ciclul Postului Mare
şi ciclul pascal, adică de la Dumineca Vameşului şi Fariseului plnă la Dumineca Tuturor Sfinţilor.
Are o însemnare lungă, ln limba slavă, pe ultimele două file ln care se
spune:
« S-a sflrşit această sflntă şi dumnezeiască carte ln anul de la facere
7134 (1626) in sflntul Munte Athos, luna august, 25 zile, în schitul celui
intru sfinţi părintelui nostru Sava, lntliul arhiepiscop al slrbilor, ln locul
numit Careia, cu mina mult priceputului in scrieri monahul Averchie, cu
stăruinţa şi răscumpărarea mult păcătorului Intre călugări ieromonahul Antonie
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care a fost clndva vieţuitor al sfintei mlnăstiri numită Gomionjiţa, acum rătă
cind prin Sflntul Munte pentru păcatele sale. . . Cartea aceasta am trimis-o
mai înainte amintitei mlnăstirii sale al cărei hram este Intra.rea in Sflnta
Sfintelor a pururea binecuvlntatei stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu
şi a tot lăudatei Marie ... & (urmează blestemul pentru cel care o va înstrăina).
lnsemnare de la
,,

r.

2 plnă la f. 18:
t

_1

Cî.i KHlir.i C:Tr(I A\(IHdC:THPd r(IMH~HHl~f
A
_
7 _

npt&AKlt1H"(1 KA•V H<11U1 lil~f

li npHo ,.\Kim '""Pî•.
(Această carte este a mlnăstirii Gomioniţa al cărei hram este Intrarea in biserică a prebinecuvlntatei stăplnei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea
fecioarei Maria.)
Redacţia slrbă, cu multe elemente din redacţia medio-bulgară.
3) 10. Sbornic. Secolul al XVI-iea.
Filigrane: mistreţ; coroană de Braşov; stemă. 310 f. în 4°. Lipseşte cite
o foaie de la început şi sflrşit.
Cuprinde 28 de lucrări hagiografice şi omiletice şi clteva apocrife, cu
lnceP.ere de la 1 septembrie plnă la 12 iunie.
Intre lucrările hagiografice menţionăm: Viaţa lui Alexie, omul lui
Dumnezeu, viaţa lui Pafnutie şi viaţa Sf. Ioan Gură de Aur, scrisă de arhiepiscopul Gheorghe al Alexandriei (124 foi).
Lucrările hagiografice sînt ln majoritatea lor din ciclul Postului Mare
şi din ciclul pascal.
Ca lucrări apocrife menţionăm: Despre piatra scumpă adamant; lntrebări şi răspunsuri la cuvintele evanghelice ale lui Vasile cel Mare şi Grigore
cel Mare; Revelaţia Sf. Ioan Teologul cu tllcuirea vedeniei pe care a văzut-o
ln insula Patmos.
Legată ln piele cu scoarţe de lemn.

X'P<IMi. HlKf Ki. u,pKo

Redacţia

K"l\Kf),tH"(.i

medio-bulgară.

4) 11. Apostol. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 200 f. ln 4°.
Spre deosebire de majoritatea Apostolelor slave din ţara noastră, care
lncep cu Faptele Apostolilor, in această carte pericopele slnt aranjate din
noaptea Paştilor la fel ca Evangheliarele.
Redacţia slrbă.
·
5) 12. Minei pe luna decembrie. Secolul al XV-iea.
Filigran: trifoi. 225 f. ln 4°. Exemplar complet.
Nu are proloage la sfirşitul cărţii. Legătura ln scoarţe de lemn, lmbrăcateln piele.
Redacţia slrbă.

6) 12. Tetrae11anghel. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră ln cerc. 360 f. ln 4°.
Exemplar complet, avlnd coperţile de lemn

îmbrăcate

ln piele.

Redacţia sîrbă.

7) 14. Minei pe luna noiembrie. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră ln cerc. 125 f. ln 4°.
Exemplar complet.
Nu are proloage la sflrşitul cărţii. A aparţinut minăstirii Hodoş, cum se
arată în următoarea lnsemnare de la sftrşitul cărţii : c:H.-.. KHnr.i rA1M.i '"""'"
MOHdC:THpd X'"A"m.i. (Această carte numită minei este a mlnăstirii Hodoş).
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coperţile de
Redacţia sîrbă.

Are

lemn

îmbrăcate

in piele.

8) 15. Minei pe luna octombrie. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 125 f. în 4°.
Exemplar complet, avtnd coperţile de lemn îmbrăcate în piele.
A aparţinut mînăstirii Hodoş, aşa cum se arată în însemnarea de la sftrşitul
cărţii, scrisă în anul 1718.
Redacţia sîrbă.

9) 16. Parenesisul lui Efrem Sirul. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 300 f. în 4°.
Cuprinde 109 lucrări ale lui Efrem Sirul. La sfirşitul cărţii se
Viaţa lui Alexe, omul lui Dumnezeu de la 16 martie.
Pe ultima filă are însemnarea:
fO;\OWd

XP""'"

CYta

KHHr&

A

K'lt.K•A•Hî• npcTY1 u11Y1v

""""

&1~1

6*""'''"

rAMi.i
c

H npHo

AKi.i

"'""·

află şi
T

,\\OH.icTpd

(Această

carte numită Efrem este a mtnăstirii Hodoş cu hramul Intrarea (în biserică)
a prea sfintei stăpinei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea
fecioarei Maria).
Redacţia strbă.

10) 17. Tîlcuirea Apostolului. Secolul al XVI-iea.
Filigran: mînuşa cu o coroană deasupra. 350 f. tn 4°.
Fiecare pericopă tnceptnd cu Faptele Apostolilor este însoţită de învă
ţătura (tllcuirea) respectivă.
Este singurul exemplar de acest gen cunoscut pină în prezent tn ţara
noastră.

Redacţia medio-bulgară cu elemente din redacţia rusă în partea înttia
a manuscrisului.
11) 18. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 125 f. în 8°.
Este o copie a Psaltirii tipărită de Bo!idar Vukovic la Veneţia, în
anul 1520.
Pe foaia lipită pe coperta din spate are însemnarea: GY" tdATHjl'h M4HdcTHp
IOAOW4 (Această Psaltire este a mînăstirii Hodoş).
Pe aceeaşi foaie mai este o însemnare, tn limba slavonă, tn care se menţi
onează că: «Luni, luna 1 octombrie, dimineaţa, anul 1716 nemţii au luat
Timişoara de la turci."
Redacţia sîrbă.

12) 19. Tîlcuirea Psaltirii. Anul 1612.
Filigran: ancoră tn cerc cu o floare stilizată deasupra. 190 f.
Fiecare pericopă este urmată de învăţătura (ttlcuirea respectivă).
Pe foaia a doua

liminară,

are tnsemnarea

următoare:

C'(.s

KHHrd rM\i.I

X'P""' K'lt.fOA npcT'(t &•~· (Această carte
numită Ttlcuirea Psaltirii este a mlnăstirii Hodoş cu hramul Intrarea On
biserică) a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu).
La sftrşitul manuscrisului se află însemnarea următoare:

TAkKOK4HH t·MTHjlk .\\OH4CTHjlA f0;\0W4

c

C'lt.Kpi. mHCI c'fd cTdd

it

1

&»<Ti.KH44 KHHrd rArOAtfo\\H HcTA KOKdH'Hhl tMi.T'fl''lt.
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K'I\

A-k·ro

3pK

11pHrt.IMtHt.I

IWKJHHt.I

ii

uc1ro

M

l'OMHWHÎl'd

X'PJ

K1'Ki.A-kHî•

npircTî•

X
lpO,\\OHd

6pdTJoKJ.

A

IV0Î•\\HI. rl0TOM1l

npÎIUJAUlt.I

Ki. MOHJCTHpîH rA11Mo

-

.G.A•u,.

H.lllll

61,.

npi.Kirt Tj1t.l,.\HCI o CIMll.

X

M

cTî• ropH '.i9oH'cKî•

ii

T

MH-k r11irwH01\\t.I Ki. HHou,ii Md~VMt.I w

ii

AOKj)li.WH(O cîH 6irAirr1t. M1c11'.i

r11H'ifl.ip.i

A AHlt.

ii

KTO

T

K'l\C(OttUTlt.

c"(io KHHrt.I

WllHMH'rH .••

(S-a sfirşit această sfintă şi dumnezeiască carte numită Tllcuirea Psaltirii,
tn anul 7120 (1612) tn timpul stareţului Iovan şi a tuturor fraţilor, în mlnăs
tirea numită Gomioniţa cu hramul Intrarea (în biserică) a prea sfintei stăpînei
noastre de Dumnezeu născătoarea. S-a trudit mai întti la această ieromonahul
Eftimie. Apoi mi-a venit (rîndul) şi mie păcătosul între călugări Maxim din
sfintul munte Athos şi am sfirşit această însemnare tn luna Ianuarie, patru
zile. Şi care va căuta să ia această carte ... »)
Redacţia sîrbă.

13) 20. Tipicul Sf. SaPa. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc cu stea deasupra. 175 f. în 8°.
1n ultima foaie are lnsemnarea: «Cî1·<1 KHHrJ (Această carte) numită
tipic este a mlnăstirii Hodoş cu hramul Intrarea (în biserică) a preasfintei
stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea fecioarei Maria).
Însemnare.
T

Pe partea din dos a foii liminare:

fH1t. 1w<1HHKÎ MHTponOAH î111onol\cKH,

dj)JACKH, Kdjl<IACKH. dl\o\\dl,ICKH, l\HllOKCKH, KdlJHTCKlf, tl)Kf H npO'IÎ CMIPIHÎI lldlUtro.

Hălmagiului,

(Domnul Ioanichie, mitropolitul lenopolei, Aradului, Oradiei,
Lipovei, Făgetului şi al altora, smerenia noastră).
Redacţia sîrbă.

14) 21. Nomocanon. Secolul al XV-iea.
Filigran: cap de bou cu o floare stilizată între coarne
legat cu o linie de gura boului. 399 f. în 4°.
Lipsesc foi din cuprinsul şi de la sftrşitul cărţii.

şi

un pandantiv
M

La început are titlul

şi

cuprinsul

M

cărţii: KH1tr1t. 1 rAt' MWAI rpt'llt.CKW A\ShlKW

H

HOMOKJHW

np<1KHA0

SJKOHOV

w

6Sir

no'IHHJtTCAI.

61\rO'llt.CTHKWMlt.

KHAS.M1t.

M

M

Kl\<IAHMlfj)W, CHOMlt. KdClfl\KOKW. 61\KH W'll.

(Cartea numită în limba greacă Nomocanon, pravila legii. Cu Dumnezeu
s-a început de către binecinstitorul cneaz Vladimir, fiul lui Vasilco. Binecuvintează părinte.
După titlu, urmează

începutul, in care se enumeră toate felurile de canoane
pe care le cuprinde cartea:
X
H3AO)KIHÎI C.11.tpdro

A

Kl\ KHHrJ(lt. CH

X

CfMH

X
CThl

X

X
c-...'ITJllÎJ CqllHHhl

X
npdKHI\„

X

X:

CTW C"Mi\Vjllt. K"h.Cll\IHCKhl HI T-...KMO)KI Tir HO H noMiiCTHhl

X

T

"'''...

OC06HO C1'Gj)JIUHCAI

T

H)Kf

X
GhlKIUlf(lt.

llj).lKHl\i.

H

1101).AAOf CTOA\T,

llOCMllÎd

CThl
•·
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c

•

CThl .sn.u. H

w

X
H-kKw

T

WI,„ H K.SKO

X

c

GT1t.1 .tnAi. np.tKHj\!. -

n• •••••••••••• "

c
GTrO .tnM O.IM.I OCOGHO Up.tKHAi.-.!U ••• K

După

urmează:

capitolul al 67-lea

•

M

lw.tHN.1 ,\\HTponMHT.I ptlCK.tro H.tll•'ltN.tro nppKw

"

Ji1'Uj10CH KHj1HK.I ' * ' K'l\llj10CH

X'"

llj1.IKHAi. • • • • • • • • • • • • 5H

c

69

fllKll.I NOKOrj1J).CK.tro HH.OHTct. •••••••••••

flpclKHo\O c\\HTj1011MHT.1 j1~CKclrO Kllj1Ho\cl ••• O

(Arătare

despre cele ce sint in aceste cărţi alcătuite din sfintele canoane
ale sfinţilor apostoli şi ale celor şapte sfinte sinoade ecumenice, dar · nu
numai acestea ci şi cele locale, care au fost adunate osebit de unii sfinţi părinţi,
canoane şi epistole ale sfinţilor părinţi şi cum sint aranjate pe rlnd:
- ale sfinţilor apostoli 85,
1
- ale sfintului apostol Pavel osebite 17
2
Canonul lui Ioan mitropolitul ruşilor numit proorocul lui Hristos
681
lntrebările pe care Kirik le-a pus episcopului Nifont al Novgorodului 691
Canonul mitropolitului Chirii al ruşilor
703
Pe o foaie astăzi desprinsă din carte, intre ultimul canon al Sinodului
al şaselea ecumenic şi primul canon al Sinodului al şaptelea ecumenic se află
tnsemnarea următoare, care este scrisă de scriitorul manuscrisului ln aşa fel
Incit

să nu-ţi

că

lase impresia

H

cîH

MOH.tK.1110

este o însemnare:

M

(sic)

-

"* s
T

K1'
M

sroAIOGHKltJ KHAIS•Mi. KAclAHMHpw

----

M

A srMIOGHKo.T..

KH.RlrHH•.T.. tro Mro& poM.tHo KHo.T..,

G~ H.IWtc\\~ Cc\dK.1 K1' KUltJ

""'""„

M

M

CHW 11..tCHAKOKlt.I.

M

poM.i110Mi.1.

C

\I" '' A ci.nHcclN i. Sit.I

""'""„

KH~iew

111ic111• KoH11,i.

M

'X'"

rHi. HJllli.

OCT.IM-~· Ko\.tM•pH. S.tH• 11.irm•

N•M01p1'IO

llHIU.T..lpHM*t Hd CÎAI KHHrltJ 110
A

KHOrO•KH

(sic)

.tcno*"

(sic)

~rOllHM IO Td 0-kAo. Toro

H.1111..vl

c

"

P.IAH H•MOlpHO GltJ •H npOKOAHTH

tro -

np.tKHAi.

„

C•AM.trOC'h.GOp.t, .tip• KTO .••

(ln anul 6794 (1286) s-a scris acest nomocanon de cA.tre de Dumnezeu iubitorul cneaz Vladimir, fiul lui Vasilco, nepotul lui Roman şi de Dumnezeu
iubita sa cneaghină Olga Romanova. Amin. Adică sfirşit şi slavă Dumnezeului
nostru ln veci amin. S-a scris această carte după plecarea domnului cneazului
nostru şi (ctnd) doamna noastră a rămas la Vladimir. Ei nu-i era cu putinţă
tmbolnăvindu-se foarte. Pentru aceea i-a fost cu neputinţă să-I însoţească.
Canonul lntli al sinodului al şaptelea: cel car~ ... ).
1 Ioan al ll·lea,
mitropolit al Chievului, Intre anii 1077-1089.
nucueHHUKu. Eio-6i6Aiozpa(jiAHuu CAOllHUK. Kiev, 1960, p. 70-72).

(YKpalHc1>Ki

I Kirik a fost diacon şi domestic al mănăstirii sr. Antonie din '.'jovgorod, născut
ln anul 1108 (lbi.d., p. 72-73). Nifont a fost episcop al Novgorodului lnceplnd din
anul 1103. A murit ln anul 1156. (lbi.d., p. 116).
1 Chiril al I 1-lea, mitropolit al Chievului cu lncepere de la anul 1255. (lbi.d.,
p. 75-76).

30 - c. li
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Cartea este o copie după un manuscris din anul 1286, care la rindul
este o copie după originalul scris tn timpul şi din porunca cneazului Vladimir
al Voltniei, care a domnit intre anii 1271-12SS (intre f. 202v - 204v este
reprodus statutul lui Vladimir al Chievului, în a doua sa variantă).
Pe la mijlocul cărţii Nomocanonul conţine unele însemnări marginale
în limba romină, in care se dă cuprinsul pe scurt al canonului respectiv.
Redacţia medio-bulgară mult alterată, în care se observă rusisme.
15) 22. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 310 f. în S
Este o copie cu neînsemnate modificări la Sinaxar, a psaltirii tipărită
de Bozidar Vukovic, la Veneţia, tn anul 1520.
său

0

•

Redacţia sirbă.

16) 24. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 325 f. tn S0 • Exemplar complet.
Este o copie de lux a Psaltirii lui Vukovic, cu mici modificări în aranjamentul slujbelor.
Pe partea din dos a foii liminare este scrisă de o mină ttrzie, povestea
lemnului inţelepciunii, lucrare apocrifă din ciclul }emului crucii.
Redacţia sîrbă.

17) 25. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 300 f. în S0 •
Este o copie a Psaltirii tipărită de Bozidar Vukovic din 1520, cu neînsemnate adăogiri. Astfel, la Sinaxar, la 2S octombrie este trecut Arsenie, episcopul
sirbilor, iar la sfirşitul cărţii are două indicaţii de pascalie.
·
Pe o foaie liberă scriitorul manuscrisului reproduce numerotarea slavă.
X

T

_

Are următoarea însemnare: nHcd K"k Aii:To w C"kTKop•Hî.t cK-kT.t 3pM•
(Am scris in anul de la facerea lumii 7133 (1625) Ion).
Lipsesc foi din slujbele din partea a doua a Psaltirii.

R

1wi..

Redacţia sîrbă.

V. BlflLIOTECA MÎNĂSTIRII HODOŞ BODROG DIN REGIUNEA ARAD

1) 4/14. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
200 f. ln S
Afară de cei 150 psalmi ai lui David, aranjaţi pe catisme şi indicaţiile
tipiconale respective, cartea mai cuprinde:
a) Cîntările lui Moisi ;
b) Bogorodicinile pe cele opt glasuri;
c) Sinaxar cu tropare şi condace la sărbătorile de peste tot anul. Aici
sînt date troparele şi condacele pentru sfinţii slavi: cuv. Parascheva (14
octombrie), Ioan de la Rila (19 octombrie), Ilarion al Meglenei (21 octombrie), Sava, patriarhul sîrbilor (14 ianuarie), Simeon Nemanja (13 februarie),
Chirii filozoful (14 februarie);
d) Indicaţii tipiconale pentru Postul Mare şi Penticostar.
e) Inceputul ceaslovului cu slujbele ceasurilor, miezonoptica etc.
f) Acatiste şi paradise.
g) Diferite rugăciuni la culcare etc.
Manuscrisul reprezintă o copie a Psaltirii tipărită la Veneţia în anul
1520 de Bozidar Vukovic, întocmită de Pahomie.
0

•

Redacţia sir~ă.
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2) 5/12. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 325 f. în S0 •
Cuprinsul este aproape identic cu textul Psaltirii de sub nr. 1, cu unele
modificări la Sinaxar, unde, pe lingă altele, are menţionată la 26 iulie sărbă
toarea «mutarea moaştelor cuv. Parascheva », cu indicaţia că slujba se află
la 14 octombrie.
Este tot o copie a Psaltirii tipărite a lui Bozidar Vukovic.
Redacţia sîrbă.

3) 6/16. Psaltire. Secolul al XVI-lea al XVII-lea.
Filigran: ancoră în cerc, trei semilune. 400 f. în S0 •
Este o copie a Psaltirii tipărite de Bozidar Vukovic la
1520, cu neînsemnate modificări în partea a doua a cărţii.

Veneţia,

tn anul

Redacţia sirbă.

4) 2/12. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: două săgeţi încrucişate; 113 f. în S0 • Lipsesc multe foi de la
lnceput.
Din această carte a rămas partea a doua, începînd cu Sinaxarul, identică
cu Psaltirea tipărită de Vuk,ovic in anul 1520. S-ar putea ca autorul manuscrisului să nu fi scr!s Psaltirea, ci numai partea a doua a ei, cuprinzind celelalte
slujbe şi texte din Psaltirea lui Vukovic.
'
Redacţia slrbă.

5) 3/13. Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră în cerc. 150 f .. tn S0 •
Are o însemnare ln care se arată că a fost scrisă de monahul Sava şi că
acesta a tradus-o din greceşte tn slavoneşte.
După cuprins însă, este identică cu Psaltirea tipărită de Bozidar Vukovic,
la Veneţia, în anul 1520. La sinaxar are aceleaşi tropare şi condace pentru
sfiinţii bulgari şi slrbi, ca în Psaltirea lui Vukovic, sfinţi pentru care nu putea
găsi indicaţii într-o carte grecească.
6) 7 /17. Predici. Anul 1793.
12 f. în 4°, nelegate.
Sint 12 predici la diferite sărbători scrise in limba sîrbă vorbită. Fiecare
din ele este scrisă pe foi aparte.
7) 1/11. Predici. Secolul al XVIII-iea.
30 f. in 4°, nelegate.
Sînt citeva predici, mai mult meditaţii, scrise pe foi separate, în limba
slrbă vorbită.

VI. BIBLIOTECA MITROPOLITANĂ·DIN SIBIU

1) Triod şi Penticostar. Secolul al XIII-iea.
Pergament. 217 foi în 4°. Lipsesc foi de Ia început şi
Legătura originală din epocă, cu coperţi de lemn
Redacţia

sfirşit.
îmbrăcate

tn piele.

medio-bulgară.

2) Liturghier. Secolul al XV-iea.
Filigran: mină cu stea deasupra; balanţă tn cerc. 99 foi ln S0 •
Cuprinde liturghia lui Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi Grigore
Teologul.
Legătura în piele cu coperţi de lemn.
Redacţia medio-bulgară.
30•
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3) Octoih. Secolul al XV-iea.
Filigran: Balanţă tn cerc. 20S foi tn 4°.
Legătura ln coperţi de lemn tmbrăcate ln piele.
Redacţia medio-bulgar.A.
4) Ceaslo11. Secolul al XV-iea.
Pergament. 1S9 f. ln 4°. Lipsesc foi de la început

şi

din cuprinsul

cărţii

Fără coperţi.
Redacţia medio-bulgară.
5) Ţ11etnic. Secolul al XIX-iea.

513 foi în S

0
•

Exemplar complet.

Redacţia rusă.

6) Cu11înt la îngropaJea patriarhului Grigore al Constantinopolului, al
cărui

trup a fost adus la Odessa, tn anul 1S21.
Este o copie de pe o carte tipărită ln anul 1S21. 59 f. din care primele
23 stnt scrise ln limba rusă, de la f. 25-51 ln limba strbă iar ultimele
7 - ln limba greacă. Exemplar complet.
7) Molit11elnic. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră ln cerc. 234 f. ln 4°. Lipsesc foi de la început şi din
cuprins.
Dedesubtul foilor 102-125 are o însemnare din 24 li. 1680 cu numele
donatorilor.
Legătura ln scoarţe de lemn îmbrăcate tn piele maro.
Redacţia sirbă.

S) Ceaslo11. Secolul al XVI-iea.
Filigran: coroană de Braşov. 19S foi in S0 • Foarte deteriorat.
Legătura originală în scoarţe de lemn tmbrăcate tn piele maro.
Redacţia medio-bulgară cu rusisme.
9) Liturghier. Secolul al XVI-iea.
Filigran: ancoră tn cerc cu stea deasupra. 67 foi în S0 , cu multe foi
Cuprinde numai liturghia lui Ioan Gură de Aur.

lipsă.

Redacţia medio-bulgară.

10) Penticostar. Secolul al XVII-iea.
Filgran: stemă. 222 foi tn S0 •
Intre f. 1-9 are o tnsemnare în limba romtnă, cu începutul tn limba
slavonă că a fost cumpărată de Timiş lonăşăscul tn anul 1663.
Redacţia medio-bulgară.

11) Psaltire. Secolul al XVI-iea.
Filigran: litera Z ln două cercuri. Are 168 foi S0 , cu multe foi
tn text. A fost cumpărată de Bodea Rusu din Artriş tn anul 1621.
Redacţia medio-bulgară.
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VI. MISCELLANEA

DIN ACTIVITATEA FRAŢROR CEHI ÎN POLONIA

1

J. SLIZINSKI
(Varşovia)

Fraţii cehi au fost moştenitorii şi continuatorii tradiţiilor progresiste ale husitilor
pe teritoriul Cehiei şi Moraviei. ln secoluJ·aJ XVI-iea şi la lnceputul secolului al XVIf-lea
ei au fost pionerii noilor idei ln viaţa socială, culturală şi ştiinţifică a poporului ceh. Au
exercitat o inrluenţă deosebit de mare asupra dezvoltării învăţămlntului, limbii şi literaturii materne. Prin concepţiile lor ideologice, fraţii cehi loveau ln orlnduirea feudală
a societăţii şi în inegalitatea socială criticată şi de către biserică. Deşi ei nu mai reprezentau
radicalismul combatant al lnaintaşilor lor, ideologia fraţilor cehi putea fi cu atlt mai
periculoasă, cu cit trezea nelinişte în mijlocul adepţilor vechii ordini, fapt pentru care fraţii
cehi au fost persecutaţi lncă din momentul lnf1inţării comunilătii.
Grzegorz Krajti, elevul marelui glnditor şi scriitor Piotr Cheli:icki, a înfiinţat în
anul H58 comunitatea fraţilor cehi ln satul Kunwald, lingă Zamberk. ln ai:eastă comunitate, care se deosebea aut de kalixtini, cit şi de catolici, erau primite şi resturile comunităţilor dizolvate ale taboriţilor, waldenşilor, adamiţilor precum şi fraţii chelei ţi şi moravi.
Membrii comunităţii se recrutau ln majoritatea lor din rlndur1le sărăcimii oraşelor
şi satelor, şi la început viaţa ln satul ln care se crease o comunitate, se desfăşura
lntr-o unitate desăvlrşită. Fraţii, care recunoşteau ln rege pe executorul puterii laice.
respingeau cu hotărlre conducerea papală. Ei declarau egalitatea absolută intre toţi
membrii comunităţii, care era în primul rlnd o organizatie socială şi abia pe
planul al doilea se punea problema religiei. Această poziţie a fost preciza tă clar lncă
de la primul congres al comunităţii, ln anul H64, la care au fost prezenti reprezentanţii tuturor comunelor cehe şi morave. La lnceput comunitatea, lipsită de dogme şi
canoane religioase strict formulate, era de-a dreptul laică şi tolerantă ln problemele religiei.
Fraţii cehi nu acordau un rol deosebit clerului, preoţii fiind necesari comunităţii doar pentru
îndeplinirea ritualului. Pentru problemele legate de administrarea bisericii, alegeau nişte
.staroşti• care se ocupau deasemeneaşi de îngrijirea bolnavilor şi a bătrlnilor. Membrii comunităţii erau muncitori şi duceau o viaţă corectă. Chiar şi clerul trăia din munca propriilor
safe mîini. Fiecare era dator să-şi ajute fraţii artaţi la nevoie. Iniţial fraţii cehi nu aveau
voie să tacă armata, nu se ocupau cu comerţul şi ctrciumăritul, nu puteau să deţină niciun
fel de funcţii comunale sau de stat. ln afară de acestea, erau interzise orice jocuri şi dansuri.
Răbdători, îndurau cu resemnare suferinţele şi nedreptăţile vieţii. Respingeau cu hotărtre
orice modalitate de a opune rezistenţă sau de a folos1 violenţa. Fraţii cehi înconjurau
cu deosebită grijă pe copii, pe care-i lnvăţau ln şcolile comunităţii conduse P.xemplar
şi care aveau renume departe peste graniţele Cehiei.
Dacă fraţii s-au separat iniţial de restul societăţii, neamesteclndu-se ln problemele
generale şi opunînd doar o pasivă rezistenţă, la scurt timp după moartea întemeietorului
comunităţii, Iratele Grzegorz, sub conducerea fratelui Lukasz (mort ln 1528) au lnceput
să se îndepărteze de principiile austere ale comunităţii din faza iniţială. Ei au început să

' Am tratat detailat aceastA temA ln cartea Z dzialahto~ci Weradl.iej braci czesl<ich w Polsc~
(Din acti"Oitalea literard a fra/ilor cehi fn Polonia), Wroclaw-Wlll"llzawa, t 959.
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ia parte activă la viaţa culturală şi politică a ţării, ridiclndu-se în scurt timp ln fruntea
poporului ceh. Au început să deţină primele locuri în domeniul ştiinţei, literaturii şi
lnvăţămîntului. Din rîndurile lor au ieşit remarcabili oameni de stat. Continua însă
să le fie străină arta militară. La sfirşitul sec. al XV-iea şi începutul sec. al XVI-iea, comunitatea avea un mare număr de membri şi a ~ăsit numeroşi apărători ln rlndurile nobilimii
şi aristocraţiei r:ehe din sferele influente. ln anul 1494 s-a produs o sciziune prin care s-a
despărţit aripa conservatoare, care respecta cu stricteţe ln continuare principiile lui Chelcicki, aşa numita • Men~a stranka • (Partea minoritară) de aşa numita • VHsâ stranka •
(Partea majoritară). Fracţiunea • Menfa stranka * însă, care a fost ln contradicţie cu
nevoile dezvoltării sociale, a dispărut după mai puţin de o jumătate de secol.
Comunitatea fraţilor cehi a fost persecutată şi asuprită încă înainte de despărţirea
ei oficială de kalixtini ln anul 1467. Cele mai acerbe persecuţii au avut loc ln anul
151t8, şi ln perioada care a urmat după bătălia de la Biata G6ra din anul 1620, cind cehii
şi-au pierdut independenţa pentru 298 de ani. În ambele ocazii, polonezii au întins o mină
frăţească celor persecutaţi. •Fraţii cehi - scrie Jan Amos Komensky in Istoria comunitdţii bisericeşti a fraţilor cehi - neavind către cine să se îndrepte <lecit tot spre polonezii
care vorbeau aceeaşi limbă cu ei, au găsit într-adevăr azil în ţara acestora.
Evenimentele care au făcut ca în anul 1548 o mare parte din fraţi să fie izgoniţi,
au fost următoarele: ln deceniul al patrulea al secolului al XVI-iea, poporul ceh urmărea
cu atenţie lupta care se ducea ln Germania Intre catolici şi evanghelişti. Statul ceh reformat
a refuzat să dea ajutor militar lui Ferdinand I împotriva celor de aceeaşi religie cu cehii.
Ferdinand, soţul Annei Jagiello după moartea lui Ludwik Jagiellonczyk, a fost ales rege
al Cehiei. ln urma acestei nefericite alegeri, pe tronul Przemy~lilor a ajuns dinastia Habsburgilor, care a consolidat orlnduirea feudală pe pămlntul ceh şi a apărat-o cu fermitate
timp de clteva secole.
1n fruntea mişcării naţionale îndreptate împotriva regelui, ca a celui mai înfocat
adept al catolicilor, s-au situat în primul rind cetăţenii oraşului Praga şi clţiva nobili cu
influenţă printre care şi membrii ai comunităţii fraţilor cehi. Aceştia au reuşit ln mare
măsură să facă să se prăbuşească planurile agresive ale lui Ferdinand. Atitudinea unitară
a poporului ceh, care a reuşit să-şi apere cu succes drepturile sale, a fost totuşi lnfrlntA
de către trădătorii care proveneau ln primul rind din sferele !nalte ale nobililor feudali.
După victoria de la Szmalkald, regele a folosit raporturile defavorabile existente intre
kahxtini şi fraţii cehi, precum şi atitudinea egoistă a majorităţii şleahtei şi a dat lovitura
de mult plănuită fraţilor cehi care întreţineau vii legături cu duşmanii cei mai lnverşunaţi
ai lui Ferdinand, conducătorii germani ai partidului evanghelist. La 5 octombrie 1547
regele a emis un mandat împotriva pikharţilor, interziclnd orice fel de adunări ale fraţilor,
îndeplinirea practicilor religioase şi recomandlnd convertirea fraţilor din comunitate la religia
recunoscută de rege. Jn afară de aceasta, sursele cele mai importante ale comunităţii
au ajuns în miinile regelui, prin confiscarea pămlntului celor mai avuţi membrii ai
comunităţii.

Ferdinand I a dat şi un al doilea mandat, mai aspru, la 20 ianuarie 1548, prin
care a poruncit ca toţi clericii, conducătorii şi învăţătorii fraţilor cehi care ar încerca
să organizeze slujbe, să fie daţi pe mina arhiducelui Ferdinand la palatul praghez. Regele
a poruncit de asemenea respectarea tuturor decretelor date împotriva pikharţilor de către
regele Wladyslaw Jagiellonczyk şi a decretului neaprobat de seim din anul 1507, in
baza căruia toţi pikharţii care făceau parte din nobilime şi burghezie erau condamnaţi
la baniţie.
Decretele regale erau îndeplinite in primul rlnd pe acele teritorii, care, după confiscarea pămintului de la domnii ce aparţineau comunităţii, li reveneau lui Ferdinand. Acolo
s-au închis toate localurile de adunare, s-a confiscat averea fraţilor şi mulţi au fost arestaţi.
Ultimatumul definitiv l-a dat arhiducele Ferdinand comunităţii la începutul lunii mai 1548.
Toate persoanele care pînă la acea dată nu au trecut de partea catolicilor sau cel putin de
partea kalixtinilor, urmau să fie chemate în faţa comisarilor regali şi să se lepede de
credinţa lor. Cine nu făcea acest lucru, trebuia ca în decurs de şase săptămlni să părăsească
pămlntul regal împreună cu soţia şi copiii, sau să i se taie capul şi să i se ia averea.
Dar nici cele mai înfiorătoare pericole şi represiuni n-au reuşit să-i facă pe majoritatea
fratilor să trădeze religia părinţilor lor. Ei s-au pregătit să plece în Polonia frăţească,
unde sperau să găsească a doua patrie.
·
Dar aceştia nu au fost primii membrii ai comunităţii pe teritoriul polonez. Chiar înainte
de primul val de emigranţi din 1548, existau fugi individuale ale fraţilor din Cehia spre
Polonia. •Mulţi fraţi care au părăsit Cehia din cauza 1 persecuţiilor, au venit ln 1516
la Leszno * - scrie Jaroslaw Bidlo ln lucrarea sa fundamentală intitulata Comunitatea
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fraţiwr

în timpul primei prigoane (1548-1561) 1 , iar in Monumenta dominicana bre1>iter
in synopsim collecta de fidis obsequiis ab ordine praedicatorum sanctae Dei ecclesiae usque
modo praestitis, Roma, 1676, se anunţă despre secta « iamuici • care în 1504 a trecut din

Cehia ln Polonia, de unde lnsă membrii acestei secte au fost goniţi mai ales în urma activităţii inchizitorului Wojciech Ploclti.
Chiar a doua zi după citirea decretului regal, la 15 mai 1548 a plecat prima grupă
de emigranţi, vreo 150 persoane, din oraşul LitomyU. ln apropiere de Rychnova ei s-au
lntllnit cu fraţii din Byd!ov şi Chlumec şi au pornit împreună mai departe circa 500 de
persoane cu peste 60 de căruţe. La cîteva zile după aceea au plecat fraţii din Turnov şi
Brandys, cca. 300 persoane. După cum rezultă, printre altele, şi din descrierea călătoriei
pe care am găsit-o ln manuscris şi am publicat-o împreună cu alte opere ale acestor fraţi
ln cartea intitulată Manuscrisele fraţilor cehi 1 , pretutindeni pe drum emigranţii erau
primiţi foarte cordial, mai ales de către populaţia slavă din Silezia. Tocmai atunci, pe
drumurile Sileziei, a fost creat textul cin tecului « Vysvobod' nas Pane Bo!e z svHa hlubokeho mate, z rozvodnile jeho boute t. Această primă creaţie literară a fraţilor cehi, compusă
ln afară de graniţele ţării, conţine cuvinte pline de revoltă împotriva asupritorilor.
La 24 iunie 1548 a ajuns la Poznan prima grupă a fraţilor izgoniţi din patrie de
către Ferdinand I şi a fost deosebit de cald primită de către populaţia oraşului şi de către
nobilimea poloneză. Această primire a fost dictată nu numai de condiţiile economice,
ci şi de cele politice. Trebuie subliniate ln primul rlnd atitudinea vădit antihabsburgică a polonezilor şi sentimentele de prietenie faţă de poporul ceh. Despre politica
economică a nobilimii poloneze ln lupta ei împotriva clerului catolic ln acea perioadă,
s-a scris foarte mult ln numeroase articole şi lucrări. ln articolul de faţă vrem să subliniem
doar faptul că ln Polonia, unul din cei mai importanţi factori ai popularităţii de care s-a
bucurat reforma, care a ajuns la cea mai mare înflorire ln timpul domniei lui Zygmun t II
August, a fost atitudinea v~jmaşă a nobilimii faţă de cler, care avea pe atunci o poziţie
privilegiată şi care dispunea şi de averi uriaşe. Nobilimea era revoltată de zeciuiala luată
cu stricteţe de către preoţii parohi, de darurile trimise anual la Roma. ln acea perioadă
nobilimea poloneză favoriza mai ales calvinismul, la care o atrăgeau reformele organiza lorice
care constau în aderarea de bună voie. Aceasta, deoarece lşi imaginau puterea clericală
drept o putere aleasă de nobili.
Primirea cordială făcută fraţilor cehi a neliniştit foarte mult clerul superior catolic.
S-a început numaidecît o acţiune care avea drept scop să facă imposibilă aşezarea emigranţilor pe teritoriul Poloniei mari (Wielkopolska). Numaidecît după aceea, la 4 august 1548
episcopul de Poznan, Benedykt lzdbienski a obţinut de la Zygmunt August - care la
seimul varşovian din 8 decembrie 1563 a primit din mîinile lui Jakub Ostror6g, traducerea
poloneză a Confesiunilor fraţilor cehi - ordinul ce decurge din înţelegerea încheiată Intre
Polonia şi Cehoslovacia în anul 1538, ca fraţii cehi să părăsească numaideclt teritoriul
Poloniei mari. O mare parte din emigranţi a plecat atunci în Prusia Orientală, unde a fost
primită cu bunăvoinţă de către prinţul Albrecht, care avea nevoie de oameni pentru
gospodărirea ţării. O parte din fraţi însă, ln ciuda ordinului regal, s-a stabilit în Wielkopolska,
pe domeniile lui Andrzej G6rka, Jakub şi Stanislaw Ostror6g, Rafal Leszczynski şi alţii.
Prinţul Albrecht, căruia i se atrăsese atenţia asupra faptului că fraţii din Cehia
slnt persecutaţi, şi-a exprimat dorinţa de a-i primi pe izgoniţi pe pămlntul său, iar clnd
emigranţii cehi au ajuns Ia Poznan, el a repetat propunerea. Totodată a stabilit două locuri
unde puteau să se aşeze membrii comunităţii. In cazul clnd aceştia ar fi dorit să se aşeze ln
alte localităţi, trebuiau să trimită o delegaţie care să vadă locurile şi să aleagă loc de
stabilire. Astfel, fraţii cehi au delegat o comisie de 16 persoane care să pregătească terenul
pentru primirea tovarăşilor lor de sectă ln statul lui Albrecht. Comisia care avea sarcina
să ducă tratative cu prinţul, s-a intîlnit cu acesta la Morag, la 28 de ani după cucerirea
acestui oraş de către polonezi. Se pare că locul de lntllnire a fost la castel. Acolo,
delegaţia fraţilor cehi a cerut ln iulie 1548 azil pentru emigranţi. Răspunsul pozitiv, datat
la 6 iulie, a fost lnminat delegaţiei de către preotul prinţului Jan Funk. In acest răspuns,
Albrecht, vasal al regelui polonez, a declarat că consideră drept o datorie a sa de a acorda
azil unor oameni persecutaţi pentru credinţa lor, dar că e necesar ca clerul comunităţii
să se subordoneze capelanilor din Prusia şi numai acolo unde nu există asemenea capelani,
să şi-i păstreze pe ai lor, după confirmarea prealabilă a acestora de către prelaţii prusieni
Clericii comunităţii pot ln schimb să fie folosiţi drept capelani luterani. ln ceea ce priveşte
problemele laice, fraţii trebuie să se comporte ca nişte supuşi credincioşi ai prinţului
Prusiei.
• J. BIDLO, Jednolo lmllralui u pruntm oyhnonstul, t548-1561, voi. I, Praga, {900.
I
Rellopi•ll waci C%esllich, Wr<Y.:law, t 958.
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Condiţiile de primire nu erau deci prea comode pentru fraţii cehi, care nu nutreau
nici cea mai mică dorinţă de a se uni cu luterenii. ln afară de aceasta, şi condiţiile de trai
erau foarte grele pentru ei. Albrecht considerindu-i ca pe nişte colonişti de care avea
nevoie, le-a fixat loc de aşez.are ln satele şi orăşelele care suferiseră cel mai mult din pricina
războaielor îndelungate. Aşa de exemplu, Gardeja, era aproape complet depopulatA.
ln ţinutul Mazury, fraţii cehi s-au aşezat în D11browna, Dziald6w, Nidz.ica şi Olsz.tynek.
La D11browna s-au aşezat ln decembrie 1548, după ce locuiseră o vreme la Torul\. Acest orăşel
a devenit reşedinţa episcopului Mach Sionsky confirmat acolo la 7 iunie 1549 de către
episcopul de Pomez.an, Pawel Sperat. Tot aici a decedat Sionsky ln aprilie 1551. Plnă
după cel de al doilea război mondial s-a păstrat în zacristia vechii biserici epitaful lui Mach,
lntocmit de către Jerzy Ciklovski şi Jan Lorenc.
Fraţii cehi au cerul permisiunea ca cel puţin din punct de vedere religios să li se
acorde mai mare libertate şi să li se lase clerul lor. lnsă la 15 februarie 1549, fiind
lntr-o situaţie grea au acceptat decretele eclesiastice ale lui Pavel Sperat, aprobate de
către Albrecht la 19 ale aceleiaşi luni. Decretele acestea le limitau foarte mult libertatea
religioasă, ceea ce a făcut ca comunităţile fraţilor cehi din Prusia Orientală să dureze
mai puţin declt cele din Wielkopolska. Trebuie să mai menţionăm că fraţii au trebuit
să fie supuşi unui •examen • din care să rezulte atitudinea lor faţă de practica religioasă
şi dogmele evangheliştilor din Prusia şi să combată ştirile mincinoase răsptndite printre
teologii prusieni de către Waclaw Mitmanek, un fost membru al comunităţii. La acest
examen, care s-a ţinut la Kr6lewiec, Mach Sionsky a trimis ln decembrie 1548 o delegaţie
compusă din nouă feţe bisericeşti ale comunităţii.
Situaţia materială a fraţilor cehi în Prusia Orientală era de asemenea grea. ln
unele localităţi populaţia nu permitea membrilor comunităţii să practice meseriile. Nu
permitea de asemenea ca tineretul emigrant să lnveţe meserii. Femeilor cehe nu li se
permitea nici măcar să coacă pline. Doar ln urma unei dispoziţiuni speciale date de Albrecht
s-a permis cehilor sA pescuiască ln regiunea D11browna şi li s-au dat grlne pentru semănat.
Numărul membrilor comunitătii scădea tot mai mult pe teritoriul Prusiei Orientale.
Drepturile lor erau limitate. Jn juruf anului 1574 a fost interzisă oficierea slujbei de către
fraţi. Cu toate că s-a interzis oficierea slujbei, aceasta s-a făcut o vreme ln taină. După
anul 1578 lnsă, nu mai lntilnim în localităţile sus menţionate membri ai comunităţii.
Jn vreme ce ln Prusia Orientală fraţii cehi nu au găsit teren prielnic, cu totul altfel
arăta siluatia pe teritoriul Wielkopolska unde s-au aşezat o parte din emigranţi - ln
ciuda interdicţiei regale - sub oblăduirea nobililor şi a burghezilor lnstăriţi, ln oraşele:
PoznaJ\, Lesz.no, Ostror6g, Ko:tminek, Lob:tenica, Barcin, Marszew, Chocz, Kalisz, Wierusz6w
şi Liszk6w. Jn anul 1573 erau ln Wielkopolska 31 comunităţi ale fraţilor cehi, tn 1586 crescuseră
Ia 48 şi luau mereu fiinţă altele. Nobilimea poloneză, care intra ln număr destul de mare ln
comunitate, trecea acestora bisericile care fuseseră plnă atunci catolice. De asemenea, şcolile
care pînă atunci erau conduse de preoţi catolici, au trecut ln mlinile fraţilor cehi. Jn comunităţile mai mari, ln localităţile unde nu fuseseră şcoli pînă alunei, fraţii organizau şcoli noi.
Şcolile comunităţii, ln care tinerelul învăţa să citească, să scrie, limba latină şi
polonă, matematica şi religia, constituiau un factor important pentru răsptndirea religiei
fratilor cehi în Wielkopolska. Aceste şcoli au contribuit ln mare măsură ln secolele XVI
şi XVII la răspîndirea lnvăţămlntului şi nu numai la Wielkopolska. Fraţii cehi au avut
în general o mare influenţă asupra dezvoltării lnvăţămlntului polonez.
Nu numai in mijlocul nobilimii poloneze, dar şi în mijlocul poporului polonei.
fraţii şi-au dobindit mulţi adepţi, de?i ln mare parte din localităţile unde s-au aşezat
şi au luat ln posesie bisericile, majoritatea locuitorilor autohtoni au rămas credincioşi
catolicismului. Jn afară de asta, fraţii cehi depindeau în mare măsură de bunăvoinţa
protectorilor lor nobili. Cînd misiunea iezuită şi tendinţa de a ocupa funcţii superioare
de stal, care în perioada intensificării Contrareformei erau accesibile aproape numai catolicilor, i-a făcut pe panii polonezi să renunţe la credinţa fraţilor şi să adopte din nou catolicismul, li s-au luat fraţilor cehi şi bisericile, din care cauză s-a micşorat numărul comunită
ţilor pe teritoriul ţinutului Wielkopolska. Jn anul 1608 avem aici doar 28 de comunităţi
şi deşi în Kujawy s-au înfiinţat în 1627 încă 7 noi comunităţi, totuşi numărul lor se micşora
continuu. Jn afară de aceasta, fraţii colonizaţi în Wielkopolska cedau sub influenţa puternică a calvinismului, fierzind cu încetul caracterul lor iniţial. Majoritatea urmaşilor
emigranţilor din primu val de emigrare, s-au contopit în mediul înconjurător polonez,
s-au polonizat, unii dintre ei devenind remarcabili creatori ai culturii naţionale poloneze,
ca de exemplu talentaţii polemişti Szymon, Bogumil şi Jan Turnowski (Jan este deasemenea
cunoscut ş1 ca editor al cărţii de cîntece tipărită la Torun în anul 1611), cunoscutul traducător al Psalmilor lui David în limba polonă, Maciej RybiJ\ski, remarcabilul poet Jan
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Rybinski, care a scris printre altele• Clntece diferite• Cartea I, precum şi Anna Memorata,
una dintre figurile de frunte care reprezentau alunei poezia aşa numită e leszczynska •,
pătrunsă de putemice elemente umaniste.
Pe teritoriul Poloniei, Leszno a devenit, după dispariţia comunitătii din Oslrorog,
centrul principal al fraţilor cehi. După cum am mai amintit, printre nobilii polonezi care
i-au primit pe emigranţi pe domeniile, lor, au fost şi Leszczynski. Rafal starostele de RadzieJ6w, a fost primul din această familie catolică, ce a primit ln jurul anului 1553 confesmnea cehă şi a dal în 1555 fraţilor cehi ln folosire biserica catolică de pe domeniile
familiei sale. Tot el a participat ln anul 1555 la congresul de la Chr~cicy, unde s-a
dezbătut problema unirii comunităţii fraţilor cehi din Wielkopolska cu biserica calvină
din Malopolska. ln acelaşi an el a organizat un congres la Goluch6w, iar ln 1557 a
plecat lmpreună cu Jakub din Ostrorog ln Moravia la sinodul comunităţii pentru a cere
sA fie numit un episcop special pentru Wielkopolska, cu reşedinţa Im Polonia. A fost
de asemenea prezent ln 1563 la Torun unde a avut loc disputa publică a lui Morgenstem cu fraţii cehi. Mai Urziu U lntllnim la Poznan, unde se duce împreună cu episcopii
fraţilor cehi Jan Laurencjusz şi Jerzy Israel.
Mai trebuie menţionat că la Szamotuly a desfăşurat ln această perioadă, ln tipografia înfiinţată de către Lukasz din G6rka, o activitate susţinută fratele Aleksander
Aujezdsky. Acolo a apărut ln 1561 renumita carte• Pisn~ chwal bo!skych •care cuprindea
cele mai bune clntece ale fraţilor, printre altele şi ctntecele remarcabilului seriilor şi episcop
al comunităţii Jan Blahoslaw, redactorul acestei cArţi numită Canlionalul de la Sz.amotuly.
Fraţii Leszczyflski au fost aproape o sută de ani adepţi lnfocaţi şi protectori
ai fraţilor cehi.
ln anul 1628 a sosil la Leszno un nou val de emigranţi cehi, cărora, victoria habsburgilor la Biala G6ra şi intensificarea Contrareformei condusă mai ales de către iezuiţi, le-au
fă.cut imposibil traiul pe pămlntul natal. Printre ace~ti noi veniţi se afla şi Jan Amos
Komensky (1592-1670), marele gtnditor, creatorul noii pedagogii, primul luptător pentru
principiul lnvăţlmlntului genera[ ln limba maternă, adept al principiului mtuiţiei. El a
combătut cu holărlre şcolile de pe lingă biserici şi mlnăsliri, care erau foarte rAsplndite
ln orlnduirea feudală. şi unde lnvltămlntul era rupt de viaţă, unde se preda lmpărţirea
scolastică. a ideilor şi construirea definiţiilor.
Polonia a devenit cea de a doua patrie a lui Komensky. El a locuit la Leszno cu
mici întreruperi, plnl clnd a ars oraşul ~i o dală cu acesta casa lui Komensky ln care se
afla rezultatul muncii sale de 30 de ani ş1 materialul pentru dicţionarul ceh-latin Thesaurus
linguae bohemicae, nemăsurată pierdere pentru ştiinţă, precum şi alte manuscrise şi biblioteca lui personală.
li lntUnim pentru prima dală pe autorul lucrării Orbia Pictus la Leszno ln anul 1625.
Pe atunci ducea tratative ln vederea primirii ln acest oraş a fraţilor cehi care se ascundeau
prin pădurile şi munţii patriei lor. El a găsit in Rafal Leszczynski un cordial şi binevoitor
protector.
ln februarie 1628 li găsim pe Komensky printre circa 1000 de rrati cehi cărora
Leszno le-a deschis porţile sale. Odată cu aceştia a venit şi bogata lor bib iotecă, arhiva
şi o tipografie bine utilată ca pentru vremurile acelea. Tipografia fusese adusă de la Kralic,
unde se tipărise printre altele Intre anii 1579-1593 Biblia Kralicka ln 6 volume, capodoperă a literaturii cehe de traduceri. Scrisă lnlr-o limbă accesibilă, pură, cu un lexic
nespus de bogat, ea a contribuit tn mare măsură ln epoca Renaşterii Naţionale la crearea
noii limbi cehe, capabilă de a exprima idei ştiinţifice şi poetice.
Tipografia a fost condusă la Leszno de Matou~ Krokofinsky, mai apoi de Daniel
Streyc, Ciul cunoscutului poet Jerzy Streyc. Primele cărţi au fost tipărite la Leszno lncă
în anul 1630. ln felul acesta, unul din oraşele poloneze, care nu era nicidecum printre cele
mai mari, a devenit adevăratul centru al comunităţii fraţilor cehi, ai cărei membrii credeau
ln întoarcerea ln patrie, convinşi de victoriile regelui suedez Gustav Adolf, considerat
salvatorul tuturor reformaţilor.
La Leszno au luat fiinţă remarcabilele opere didactice ale lui Komensky, dedicate
tineretului. Conform concepţiilor acestui mare glnditor, şcoala progresistă va trebui
să-i recompenseze pe tineri de tot ce au stricat sabia şi focul, căci cultura poate să lnvingă
violenţa. ln acest fel, Komensky, prin opera sa ştiinţifică, a pus bazele reconstruirii patriei
sale distruse. Aşteptlnd momentul înapoierii ln Cehia, fraţii voiau să fie primii constructori
ai ordinii noi ln patrie. Ei erau educaţi de operele marelui om de ştiinţă, care scriind
pentru propriul său popor, a lmbogăţit tezaurul lntregii omeniri progresiste.
Prima perioadă a şederii lui Komensky la Leszno ln anii 1628-16~1, constituie perioada
culminantă a creaţiei sale. ln afară de munca ştiinţifică. şi organizatorică, Komensky
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se dedica muncii pedagogice, ca profesor la gimnaziul din Leszno, iar din 1636 ca rector
al acestei şcoli. Aici, în clădirea şcolii a locuit Komensky în prima perioadă a şederii
sale la Leszno, aici se gîndea la îmbunătăţirea stării de lucruri din iubita sa patrie, învinsă
şi lipsită de orice drepturi. Aici au luat fiinţă Janua linguarum reserata, manual de limbă
latină elaborat pe principii cu totul noi, carte tipărită pentru prima dată la Leszno ln
1631 şi curînd tradusă în 11 limbi europene şi 4 asiatice, precum şi lnformatorium pentru
şcoala ln limbă natală, manual didactico-pedagogic pentru părinţi, în care se dau lămuriri
cum să fie educaţi copiii de vîrstă preşcolară. ln această perioadă a luat de asemenea
fiinţă Didactica lui Komensky, ln care autorul crează noi principii pedagogice aşa cum s-a
menţionat mai sus. ln timpul primei şederi la Leszno, Komensky a scris piese latineşti,
opere teologice şi filosofice.
ln august 1641, la invitaţia parlamentului englez Komensky a plecat la Londra
pentru a organiza acolo academia de ştiinţe. A părăsit însă Anglia din cauza izbucnirii
războiului civil şi s-a aşezat la Elblag unde a stat 6 ani. ln această perioadă a vizitat
de două ori oraşul Leszno: în octombrie 1642 pentru a-şi muta la Elblag familia şi biblioteca şi a doua oară ln primăvara anului 1644 pentru a lua parte la consfătuirile fraţilor.
ln anul 1648 Komensky a fost ales episcop al comunităţii şi s-a !napoiat la Leszno. Insă
după doi ani, la invitaţia prinţului Gheorghe Rakoczi II, komensky a plecat în Transilvania,
pentru a înfiinţa acolo o ~coală pansofică conform cu planurile sale, precum şi pentru a
îndeplini o importantă mismne politică: să doblndească - după insuccesele cu suedezii un nou protector pentru cauza comunităţii şi pentru tot poporul ceh subjugat, iniţiatorul
luptei im potriva Habsburgilor şi totodată esenţa puterii acestora. După patru ani, Komensky
se înapoiază pentru a treia şi ultima oară la Leszno. Stă aici doar 2 ani 1654-1656).
Komensky a învăţat limba polonă şi o folosea bine. Aprecia foarte mult pe poeţii
polonezi şi se îndeletnicea cu traducerea poeziei polone în limba cehă.
Jan Amos Komensky a văzut în comunitatea fraţilor cehi baza renaşterii naţionale
cehe şi a eliberării sociale. ln acest scop, el a organizat în Polonia un organ social şi religios,
·ca un stal ln stat. Deoarece Polonia s-a împotrivit în mod hotărlt suedezilor, pe care
fraţii cehi li simpatizau mult, văzînd ln victoria lor unica speranţă de a se !napoia ln patrie,
a trebuit să se ajungă la un conflict cu statul polonez. Du:pă capitularea de la Ujscie la
25 iulie 1655, armata suedeză a fost cazată prin oraşele dm W1elkopolska, printre care
şi ln Leszno. Dar chiar şi atunci clnd administratorul domeniilor Leszczynski, Jan Jerzy
Schlichting, înapoindu-se de la Krak6w unde se închinase lui Carol Gustav al X-lea,
a chemat pe episcopii Gertich şi Komensky la curte pentru ca ln numele protestanţilor
să întocmească o carte de închinăciune către regele suedez, Komensky din recunoştmţă
pentru statul care i-a dat adăpost lui şi tovarăşilor lui de credinţă, a refuzat să scrie
această carte. La insistenţele lui Schlichting a căzut de acord să scrie doar un panegiric
lui Carol Gustav.
După cîleva zile, Schlichting 1-a chemat din nou pe Komensky şi i-a sustras manuscrisul panegiricului, asigurindu-1 pe autor că va supune manuscrisul aprobării lui Boguslaw
Leszczynski (care în 1652 se întorsese la catolicism). Administratorul domeniilor Leszczynski a tipărit în grabă la Wroclaw panegiricul lui Carol Gustav, care a fost folosit
ln ciuda intenţiilor lui Komensky, ln scopuri de propagandă. Chemarea episcopului
comunităţii fraţilor cehi la curtea lui Leszczynski avusese probabil loc la scurt timp după
înapoierea lui Schlichting la Leszno, la începutul toamnei 1655. Aceasta lnseamnă că
Komensky a scris panegiricul in timp ce se preconiza venirea regelui suedez pe tronul
polonez. Atunci Boguslaw Leszczynski considera cauza lui Jan Kazimierz drept o cauzl
pierdută. Aşa că panegiricul lui Komensky nu era în totală contradicţie cu opinia de
atunci a nobilimii poloneze. De altfel şi poetul catolic polonez Samuel Twardowski scrisese
mai înainte un clntec de salut ln cinstea lui Carol Gustav.
ln prima parte a panegiricului, Komensky scrie - conform tradiţiei acestui gen·
de creaţii literare -, despre calităţile regelui suedez, despre puterea armatei sale. După
o scurtă introducere, autorul trece la o altă problemă şi anume, cum va trebui să-i
trateze regele suedez pe polonezi: « Dă-le o libertate mai mare şi mai bună decit cea pe care
au avut-o înainte ( ... ). Extinde libertatea asupra tuturor oamenilor şi lucrurilor. Porunceşte, ca fiecare să fie liber: magnaţii şi nobilii, burghezii şi populaţia oraşelor şi chiar
ţăranii să aibă o libertate de dimensiuni corespunzătoare. Să nu fie numai unii din
acest popor liber, ci toţi de la cel mai mare, la cel mai mic, să aibă fiecare libertatea lui».
Din cuvintele de mai sus şi din restul panegiricului rezultă clar că, după părerea
lui Komensky, în Polonia trebuia să domnească libertatea spirituală, toleranţa ln locul
fanatismului religios şi că sarcina principală a regelui este să se îngrijească de libertatea
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şi binefacerea Poloniei. ln legătură cu aceste concepţii, înţelegem că nici nu poate fi vorba

de vreun fel de resentimente antipoloneze la Komensky. Dimpotrivă, patriotul ceh se
ca un adevărat prieten al poporului polonez şi totodată un adversar ferm al
guvernelor reacţionare.
Dar soarta războiului a Cost alta declt cea la care se aşteptau fraţii cehi şi astrei
s-a stins ultima lor speranţă de a se înapoia ln patrie.
La 29 aprilie 1656, după ce au asediat două zile oraşul, confederaţii au intrat ln
Leszno fără nici o rezistenţă din partea acestuia. ln aceeaşi zi oraşul a fost cuprins
de flăcări. A fost totuşi salvată preţioasa arhivă a fraţilor cehi.
Aşa şi-a pierdut autorul lucrării Didactica cea de a doua patrie. O vreme bătrlnul
bolnav a rătăcit prin Germania, pină clnd a găsit adăpost la Wawrzyniec Geer la Amsterdam. A murit la 15 noiembrie 1670 la Naavden ln Olanda.
Arhiva comunităţii fraţilor cehi de la Leszno este fără îndoială una dintre cele mai
importante arhive privitoare la problemele reformei ln Polonia, deşi pini!. acum nu a fost
folosită ln mod corespunzător de către cercetătorii polonezi. ln anii 1881-1918 această
arhivă a fost depusă la arhiva de stat de atunci de la Poznafl, dar la 26 noiembrie 1918
a fost redoblndită de către comunitatea religioasă evanghelică germană din Leszno.
ln septembrie 194.4., pastorul german de atunci Wolfgang Bickerich a transportat arhiva
fraţilor cehi ln apus.
ln jurul anului 1950 clnd ln Polonia cercetătorii se ocupau tot mai mult de fraţii
cehi şi ln special de activitatea creatorului pedagogiei moderne, s-au făcut pe diferite
di investigaţii fără rezultate, ln căutarea arhivei pierdute. Eu am reuşit să găsesc această
arhivă ln iunie 1960 1 ln Archiwum Unitatis Fratrum ln Herenhut (Kreis Lobau, Bezirk
Dresden). Consul tind conţinutul arhivei regăsite de la Leszno, pe care mi l-a pus la dispoziţie
arhivarul de la Herrnhut, R. Trliger, am putut prin confruntarea cu inventarul de la Arhiva
Voievodală de Stat din Poznafl, să afirm că arhiva s-a păstrat ln întregime.
Acolo am găsit manuscrisul unei opere inedite a lui Komensky, intitulată Clamores
El iae, care conţine printre altele Ef'igilia Polonia şi scrisorile lui Komensky, care au fost
folosite de către Kvafala. Am mai descoperit ln plus, lntr-o mapă cu inscripţia Brie/e
u. Akten 11erschiedener Herkunft. Ungeordnet, bzw 1945 durcheinander geraten, manuscrisul
unei predici necunoscute a lui Komensky, rostită la sinodul de la Leszno din 19 aprilie
164.4 cu ocazia sfinţirii lui J. Bythner ln funcţia de consenior al comunităţii. Am publicat
acest manuscris ln Acta Comeniana
·
Şi ln Romlnia creaţia lui Komensky se bucură de multă atenţie, Capt dovedit printre
altele, şi de numeroasele lucrări închinate acestui om de Jtiinţă, publicate la Bucureşti
ln 1958 cu ocazia celei de a 300-a comemorări a primei e iţii a operei Didactica Omnia,
tn volumul colectiv intitulat J. A. Komensk(J - Comenius. In mod deosebit m-a interesat
acolo articolul lui Bela Bako intitulat Chemarea lui Jan Amos Komensky fn Transilf'ania
.şi unele aspecte ale acti11itdţii lui aici•, ln care se tratează influenţa exercitată de Komensky
asupra oamenilor de ştiinţă care activau ln Transilvania.
ln timpul şederii mele la Cluj, ln mai 1962, am reuşit să găsesc ln biblioteca Institutului
Teologic Protestant, un exemplar al ediţiei londoneze a lucrării Pansophiae Prodromus
din anul 1639, unde pe prima pagină am descoperit o dedicaţie necunoscută plnă acum
scrisă de mina lui Komensky: • Dono da tur - Ioan: A. Comenius Amico et Frati in Christo
dilecto, Ioanni Zilizi Londini A. D. 164.2 17 die lunii•· După cum am reuşit să stabilesc,
această carte a fost lntr-o perioadă mai Urzie ln posesia preotului romln evanghelist reformat
Mihail Halici, rectorul şcolii din Orăştie, care ln testamentul său din anul 1674. •
a lăsat biblioteca sa bibliotecii şcolare din Orăştie'· ln urma diferitelor tergiversări şcoala
a căpătat moştenirea de la fostul său rector abia ln anul 1730 1 , După lichidarea şcolii
ln 1828, această carte, împreună cu altele, a fost transmisă bibliotecii Institutului
Teolog_ic Protestant din Cluj.
ln plus, Io timpul cercetărilor mele la Cluj şi Tlrgu-Mureş am găsit două exemplare ale lucrării lui Komensky Vestibulum, editate la Sibiu, primul ln 1784. de către Petre
Bartha, al doilea de la sflrşitul secolului XVII I sau începutul secolului XIX de c11.tre
Martin Hochmeister, care nu au fost notate niciodată plnă acum ln nicio bibliografie.
Aceste exemplare tipărite vor fi discutate aparte.
comportă

1 cr. J. SLIZiiq'SKI, Odnalmenie i rewindullac:ia archiwum Jednotu braci czeellich z Leszna Wlllp.,
Acta Comenlana, XXI, 1962, 1, p. 77-80.
I Op. cit., p. 111 -124.
• Acest teetament a fost publicat ln extenao de Muanal ln articolul • Uj addtok Halici Mihdl11
eletllhez ea ha1711atelldhoz '• I Nyelv - ~ Irodalomludomanyl Kozlemenyek '• Cluj, IV, 1960, nr. 1-2,
p. S7-81.
• PANSOFIA Prodromue figurează ln testament la punctul
• Pe prima pagtnll a acestul exemplar este lnaemnarea: Scholae Saxopolltanae ab 1730.

,8.
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ETIMOLOGICE, ISTORICE ŞI GEOGRAFICE ASUPRA
UNUI TOPONIMIC SLAV DE LlNGl DUNlRE -GOSTINU

<;ONSIDERA.ŢII

A. CONSTANTINESCU

Numele de loc GoBlinu de care ne ocupllm in cele ce urmeazll nu a atras plnă acum
filologilor.·
Hllrţile obişnuite, fie cit de amllnuntite, nu ne spun mai mult despre Goslinu declt el
este situat la 18 km spre est de Giurgiu. Documentele nu li atestă. De aceea pentru exP.li-carea toponimicului Goslinu vom căuta să suplinim aceste lipsuri prin îmbinarea cercetărilor
etimologice cu cele istorice şi geografice. Marele Dicţionar Geografic al Romlniei descrie
astrei aşezarea Gostinului: 1 Este tnconjurat de o viroagă ce iese din Dunăre şi care se
chiamă Dunăriţa ... Mai toate cătunele din care se formează această comună slnt situate
pe mici ridicături de pămlnt ... (care) la venirea de ape se găsesc izolate Intre ele şi comunicarea nu se poate Iace Intre ele declt prin ajutorul plutirii• 1.
Iată deci că localitatea noastră poate deveni insulară, fapt care are, cum vom vedea,
importanţa şi semnificaţia lui.
Credem lnsă că aspectul insular pe care li capătă ln zilele noastre GoBlinu numai ln
mod accidental (la venirea de ape) a fost ln trecut permanent. Studiind cursul Dunării
pe baza indicatorului kilometric al fluviului 1 care ne mărgineşte ţara la sud, indicator
elaborat cu o deosebită atenţie sub egida Comisiei Dunării, am descoperit ln apropierea
imediată a Gostinului, atestarea punctului • Schela Gostinul •· Schelă este un vechi
-cuvlnt romlnesc, sinonim cu 1 port pe malul unui fluviu • •. Concluzia firească ce poate fi
desprinsă de aici este existenţa ln trecut a unui punct unde acostau corăbii, numit
Schela Goslinului, după cum exista Schela Br4ilii sau altele.
Nici rlldăcina cuvlntului GoBtinu nu este necunoscută limbii romlne. Ea este vechiul
slav r•cm„. Acest etimon se păstrează ca regionalism (Banat) pinii. astllzi, in verbul
a gosti (a primi un oaspete) •.Acest verb este atestat tncA de cel mai vechi dicţionar romlnolatin cu acelaş sens: hospitor, tracto 1 . Etimonului roCflh. i-a fost adli.ogat sufixul posesiv
slav -NH-., obţinlndu-se astfel un adf"ectiv posesiv care apoi s-a substantivizat. Sensurile
cuvintelor se schimbă lnsli. ln decursu secolelor şi de aceea vom lua ln consideraţie ln cazul
nostru nu sensul de oaspete ci acela de neguţător. Vom considera deci la baza Gostinului
sensul acesta care, cum vom vedea, întregeşte interpretarea pe rare o propunem ln cercetarea
de faţă.
atenţia

• Manie Diclionar Geografic ol Romlniei, Bucureşti, 1900, voi. III. p. 8U.
• lndicateur llilomelrique du Danube du pori de Regensbura au pol"t de Sulina, ediţia • Comlulon
du Danube •, Budapeet, I 91i8, p. 208.
• Diclionarul limbii romlne modeme, Editura Academiei R.P.R„ 1958, p. 745. Ca etimon ae aratA,
ln dicţionarul citat, ar. cr. skela. Menţionăm că ,11n limba bulgară e:11BU, cu acelql 1en1, cuvlntul
AU or1M, Cf. Prof. B. MAVROV, Dictionnaire lndao,.,,...tronrais, ediţia 2-a, Sofia, 1949, p. 835.
• Dicţionarul enciclopedic ilualrat 1 Cama Romfneasc4 •,de I. A. CANDREA şi GH. ADAMESCU,
Bucurettl 1lne anno p. 553.
1 B. P. HASDEU, Anonvmua IUQOMi....U. Cel mai oedli dicţionar al Hmbti romfne du~4 manuacriplul
din Biblioteca UnioerBildlii din Pesla, ln: Remsto pentru istorie, arheologie fi filologie, voi. VI, 1891, p. 25.
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Cele mai vechi monumente de limbă rusă atestă cuvlntul rotm„ cu sensul de neguO bună definiţie a acestui cuvlnt o dă Marea Enciclopedie sovietică: • ln Rusia veche,
plnă ln secolul XVI, neguţător care îşi exercita negoţul mai ales cu alte oraşe şi ţări• 1 •
Un dicţionar etimologic recent al limbii ruse menţionează că acest cuvint este slav comun
şi că •sensul iniţial • a fost acela de •neguţător străin • 2 • Toponimicul Gostin, articulat.
romlneşte Gostinu(l), a însemnat deci •al (a) neguţătorului•, neguţător fiind
luat.
aici cu sensul colectiv. Credem că nu greşim afirmlnd că la schela •neguţătorului o era unul
din punctele unde se făceau schimburile comerciale din perioada secolelor XI-XIV
- pe care le atestă izvoarele istorice ruseşti şi bizantine 3 •
Metoda comparativ-istorică s-a dovedit a da rezultate pozitive în lingvistică şi de
aceea consider că şi toponimicul Gostinu e bine să li comparăm cu alte toponimice slave.
Cercetlnd toponimia veche rusă, atenţia ne-a fost atrasă de faptul că de activitatea
economică a oraşului Kazan ln secolele XIV-XV, este legată o insulă de pe Volga
denumită rotmHHwii. Pe această insulă avea loc un mare tlrg internaţional la sfirşitul
lunii mai: „w• moli lKI A'"" c·u~A.lll(O\"tAI a-.. K.i.!l•H-.. H.!IO aci.ii. PO\"tKHAI .!llMU• GOr•mH Koyn~„
ţător.

A•AHH.11 H moprOl4l(O\" t PO\"t~to BIAHKHMH AP•rHMH mo„pw" '·

Faptul că pe această insulă se făceau schimburile comerciale este explicabil ln lumina
relaţiilor feudale. Suzeranii impuneau exercitarea negoţului numai in anumite locuri.
Aşa de pildă, Ivan al III-iea, in testamentul său, interzicea cnejilor vasali să primească
pe neguţători la curţile lor scriind: •şi se vor aşeza neguţătorii cu marfă, străinii, şi cei
din

pămlnturile

Moscovei şi cei din posesiunile lor în curţile neguţătorilor (H• rotmHHWl(""
cum a fost ln vremea mea• 6• Aceste curţi ale neguţătorilor erau Jocuri
cu clădiri anume construite pentru neguţătorii străini. Astfel de I'ocmunwe iJBopw
au existat Intre secolele XIII-XVII ln Novgorod (german şi olandez), în Moscova (englez,
suedez, armenesc şi grecesc), în Pscov, Astrahan şi in alte oraşe. Neguţătorii străini
puteau să lşi exercite ocupaţia cu •ridicata o numai la locul destinat lor•.
O instituţie foarte asemănătoare celei ruseşti a existat şi la cehi. Negustorii străini
care veneau la Praga trebuiau să işi desfacă mărfurile, în secolul XI şi .cele următoare,
lntr-un anumit loc, la poalele castelului, numit dvrlr kupeck(/ (curia hospitum mercatorum) 7 •
Această curte era special amenajată ln acest scop iar neguţătorii străini trebuiau să locuiască
acolo 8 • Pentru a locui în altă parte ei aveau nevoie de o permisiune de la castel •.
E posibil ca această instituţie, desemnată cu termenul gostin, să fi existat şi la slavii
sudici deşi nu avem izvoare istorice care să ne precizeze acest fapt. De la aceŞ.ti slavi
sudici s-a putut ca instituţia şi denumirea ei să fi fost împrumutată la noi. ln orice
caz ea a fost întărită şi de legăturile economice cu slavii de răsărit, la care, cum am
văzut, instituţia este atestată istoriceşte de timpuriu şi a fost viabilă plnă în secolul al
XVII-iea. Un însemnat drum de tranzit din Europa răsăriteană ln secolele IX-XI trecea
de-a lungul Dunării (de la confluenţa cu Prutul plnă la aceea cu Oltul) 10• Deosebit de
semnificativ ni se pare faptul că termenul acestei instituţii a fost împrumutat de la slavi.
ln lumina existenţei, în perioada de început a feudalismului, a unor anumite locuri
destinate exercitării negoţului de către străini credem că apare mai limpede faptul că privilegiile comerciale acordate neguţătorilor străini care veneau ln secolele.XIV-XV şi următoa
rele ln Ţara Romlnească menţionează în mod expres că ei capătă permisiunea de a-şi
exercita negoţul peste tot teritoriul.
Dezvoltarea negoţului, chiar în societatea feudală, a impus lichidarea restricţiilor
impuse neguţătorilor străini. Gostin-ul nostru este legat deci - ca funcţie - numai de
perioada de început a feudalismului. Spre secolele XIII-XIV funcţia fui încetează şi
de aceea documentele noastre medievale nu U atestă.
ln secolele X-XIII lnsă a avut loc o însemnată activitate comercială chiar în regiunea
unde este situat Gostinu. Numeroase tezaure monetare identificate ca aparţinind acestei
perioade din istoria poporului nostru 11 (sec. X-XIII) au fost descoperite prin săpăturile
ABOP•l(-..)

• EoA•waA Coemu:1uV1 3Hf/llHAOneduA ed. II-a, voi. t 2, p. 282.

N. M. ŞANSKI, V. V. IVANOV, T. V. ŞANSKAIA, KpamxulJ mwMo.t0•uvc""'1 CA01aP• pycc1<ozo
Moscova, t961, p. 82.
• Istoria Rominiei, editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1960, voi. I, p. 803.
•n•..,.,,. ro6paHw pyc&KID< MlllDl'IUUIJ, tom. XIX, coi. 23;
ll&lllDPUll CCCP. ll•puod ~daAWMa,
IX - XV bb, partea 2-a, Moscova, 1953, p, 431.
1
Hano/1UA Moc1<1u, 'M(>llot) rj.oda.nuMa XII - XVII ee., Moscova, 1952, voi. I, p. 92.
• EoA•UUJJt CoemiacaA a-11onedwi. ed II, voi. 12, p. 281.
' H. JIRECEK, Slooanslu! pravo, Praga, 1862, p. 55-56. Comunicat de Tr. Ionescu-Nlşcov.
I Ibidem.
I
Ibidem.
11
HClll0/1Ull YKpaJIH.ClcofJ CCP, Kiev, 1953, harta dintre paginile 56-57.
" Istoria Romfniei, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1962, voi. II, harta dintre p. 30-31
(planşa I).
1

JUWKa,

°"""""
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de la Giurgiu şi Prundu. Avem convingerea că ele vin ln sprijinul consideraţiilor asupra
Gostinului deoarece Gostinul se află situat Intre aceste două puncte. Ni se pare semnificativ şi faptul că pentru această perioadă, pe malul Dunării Intre vărsarea Oltului şi a
Ialomiţei descoperirile de tezaure monetare nu sint prea numeroase şi ele coincid ln general
cu porturile. Astrei de tezaure s-au descoperit la Celei, Zimnicea, Giurgiu, Prundu şi
Călăraşi 1 •
Menţionăm aici că pe teritoriul Gostinu, Marele Dicţionar Geografic al Romlniei
indică prezenţa ruinelor• unei vechi cetăţi• 1 . Sperăm ca prin cercetarea de laţă să atragem
atenţia arheologilor şi asupra punctului Gostinu unde, prin săpături s-ar putea preciza
despre ce fel şi ce destinaţie a avut construcţia din care au rămas acele ruine. Avem
convingerea că descoperirea urmelor activităţilor desfăşurate ln jurul ei ar confirma cele

·

expuse aici.
ln ţările slave de asemenea există toeonimice cu etimonul v. slav r(cm„, majoritatea ln apropierea unor ape mari. Cel mai vechi atestat esle Gostinopole, ln proiectul
de tratat comercial Intre Novgorodul Mare, Liibeck şi litoralul gotic din anul 1269.
Gostinopole era aşezat pe rlul Volhov. Proiectul specifica: •Dacă va veni neguţătorul
ln sus - pe Volhov - la Gostinopole el va da aUta cit a dat din vechime şi nu mai mult• 1 •
ln traducere toponimicul de mai sus înseamnă • Clmpia neguţătorului•. Un afluent
al Vistulei, spre izvoarele ei, se numeşte Gostine •. Tot ln Polonia ln lllnim Gostyn şi
Gostynin 6 • ln R. S. F. Jugoslavia pe rlul Vardar este situat Gostivar-ul •.Var este împrumutat probabil din maghiară ln forma scurtă din varoş (cetate, oraş).
ln R. P. Bulgaria lntUnim toponimicele rormHH• (raionul Loveci), atestat din secolul
al XV-iea (1430) şi rocmrH (raionul Blagoevgrad), atestat din secolul al XVII-iea
(1605) 7 • La noi de asemenea intllnim toponimice ca GostavtJţ, Costeşti, şi altele.
Din toate cele expuse mai sus desprindem concluzia eă Gostinu a fost un loc legat
de prezenţa şi activitatea neguţătorilor străini care veneau pe Dunăre ln secolele X-XIV,
oprindu-se în acest loc pentru a schimba produsele lor pe cele ale populatiei locale. Prezenţa
lor a avut un caracter iterativ (cel puţin o JJerioadă de timp) şi în felul acesta s-a
asociat locul respectiv cu adjectivul posesiv •al neguţătorului•. Cu timpul s-au dezvoltat
alte locuri de schimb pe Dunăre, ca Vadul Diiului, Vadul Calafatului etc. şi Gostinu
şi-a încetat funcţia social-economică. Toponimia lnsă a păstrat urma ln grai a perioadei
(sec. X-XIII) clnd de acel loc a fost legată o anumită activitate, cum am văzul ln cele
de mai sus.

l /!ridam.
• Marels Diclionar Geografic al Romlniri, idem.
a r,.,_ &lllKOlO HOUO/IDH u llOCOM, Moscova - Lenlngrad, 194 9, p. ~9.
• Mever1 Gro811er Handatlaa, Leipzig, t 932, harta 7.
' Ibidem •
• llridem.
' RUSI STOIKOV, H - Na ilutapotU u.aaqa 1 rrrypocu IJOKy- Na O/nUHlfllJA&KUll .,,,.,,,A 110
H~ Bu6.,_a ccB. KoAtlf>OI»
XV, XVI, XVII u XVIII MK. ln «H>NOllWI "" Ha~HO
Bttli.-ica B. KoMJpw u ""
Co/ndla<IUI d"""'"1«N ,,_,,,,._ '" tomul I (VII), Sona,
t981, p. 394.
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ŞTIRI NOI CU PRIVIRE LA DASClLII DE SLAVONIE
DE LA SFINTuL GHEORGHE VECHI, LUP ŞI POPA FLOREA
TOMA GH. BULAT

ln ultima vreme, interesul pentru istoria slavisticii romlneşti s-a concretizat ln clleva
studii valoroase care au pus ln lumină !aptul că, departe de a fi o improvizaiie modernă,
slavistica romlnească stă pe temelia cllorva veacuri de activitate cărturărească şi didactică
ln această limbă 1 •
ln special cercetarea culturii romlne din perioada clnd limba slavonă a fost singura
limbă a culturii, ca şi din perioada clnd slavona, lncelind a mai fi o limbă oficială a stalului
şi bisericii, continuă a li studiată, cunoscută şi folosită de numeroşi cărturari, poate duce
la descoperiri noi sau la adlncirea unor aspecte lncă puiin cunoscute. E ceea ce au demonstrat studiile lui D. Strungaru 1 şi V. Papacostea 1 , care au aruncat o lumină nouă asupra
istoriei lnvăiămlntului romlnesc ln general, şi ln special asupra studiului limbii slavone
la romlni ln secolul XVII. Pe linia acestor preocupări, vrem să reamintim, pornind de
la clteva date noi ce ni le-au furnizat materialele păstrate la Arhivele Stalului din Bucureşti,
despre Şcoala de sla11onie de la Sflnlul. Gheorghe-Vechi din Bucureşti, unde limba slavonă
s-a predat, alături de învăţătura ln limba romlnă, plnă ln vremea lui G~eorghe Lazăr.
De~pre această şcoală, care dalează din sec. XVI 1 Îi care a ajuns la o mare lnflorire
ln secolul XVIII, clnd a pregătit numeroşi ştiutori de s qvoneşte, necesari spre a traduce
vechile hrisoave ce consemnau complicatele relaţii de proprietate dintre familiile feudalilor ca şi drepturile de proprietate ale bisericii asupra daniilor primite ln cursul veacurilor,
nu se ştiu declt puţine lucruri. Numai două studii, de mică lntindere, se ocupă ln mod
special de ea şi slnt folosite ln genere de toii cei ce s-au ocupat de activitatea sa 1 • O monografie pare tncă prematură, deşi importanţa acestei instituţii, care dovedeşte continuitatea
studiului limbii slavone cu mult după ce aceasta fusese lnlocuită de limba romlnă ca
limbă de stat şi limbă a bisericii, nu are nevoie să fie subliniată. Intre !naintaşele actualelor
catedre de slavistică de la Universităţile noastre, trebuie numărată şi această şcoală de la
SC. Gheorghe Vechi, care timp de un secol, a constituit ln Ţara Romlneascli. o punte
intre vechea Şcoală Slavonii. de la Tlrgovişte întemeiată probabil de Malei Basarab, şi
studiul modern al limbii slave, ce se va inaugura abia spre sflrşilul sec. XIX (1891).
ln cele ce urmează vrem să lnfli.iişăm clteva date noi, descoperile la Arhivele Statului
din Bucureşti, date care vor putea servi ln viitor ca material pentru o lucrare mai mare.

1

Preocuparea de a stabili liniile

dezvoltării

Istorice

şi tradiţiile

progresiste ale slavlsLlcll roml-

neştl stă la baza studiului Iul GH. MIHAILA., SlaDi.stica romineaac4 dup4 1944 fi sarcinile ei acluale, ln

• Romanoalavlea • IV, 1960 p. 6-31.
1 DIOMID STRUNGARU, Gramalica lui Smotri/}d şi prima oramaltc4 romlneaacd, ln •Romanoslavlca • IV, 1980, p. 289 -308.
1 V. PAPACOSTEA, O ,coal4 dB limb4 fi cullur4 alaoond la '.11rQOl)ifte ln limpid domniei lui Malllt
Baaarab, ln • Romanoalavlca •V, 1962, p. 183-194.
'CONST. C. GIURESCU, Istoria romlnilor, voi. III, partea li-a, Bucureşti, 1946, p. 918-919.
' GH. NEDIOGLU, Cea mai tlecM şcoal4 romlneaacd cu caracter elalornic. (Şcoala dB la Sf. Gheorghe
Vechi), Bucureşti, 1913, 28 p. ln 8. şi I. BARNEA, Un minialuriat romtn din 88colul X V I II: Popa Florea,
Bucureşti, 19U, 24 p. ln 8., extras din •Biserica ortodox! romlnă • LXVI, 1948, nr. 11-12.
31 - c. 11
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O primă serie de informaţii priveşte modul cum erau retribuiţi dascălii de slavonie
de la Sf. Gheorghe Vechi. Se ştie că fa t septembrie t 742 Mihail Racoviţă, domnul
Ţării Romîneşti, a dat următoarea dispoziţie în ceea ce priveşte retribuirea unor profesori
ai şcolilor vremii, dispoziţie din care ne putem face o idee despre această şcoală:
• Şcoalele domneşti c~le din Bucureşti şi c~le dupin oraşăle dupre afarl!., ce s-au orânduit
din porunca Mării Sale Prea înnălţatului Domnului nostru, Io Mihai Racoviţă Vvd: şi
cu tot sfatul boerilor celor mari ai divanului Mării Sale: înpreun(ă) şi cu Prea Sfinţitul
Mitropolit al Ungrovlahiei Kiriu Kir Neofit Sept t din lt 7250.
Dascălul cel mai mare la învăţătura filosofească, în oraşul Bucureştilor pe lună t1 30_
Pentru mîncarea lui tl t5.
Doi dascăli carei dau matimă la gramatică, pe lună fieşte carele căte tl 20.
Si pentru mîncarea lor fieştecarele căte tl 5
La t2 ucenici, carei sănt orl!.nduiţi pentru preoţie, cu toatA cheltuiala lor peste
an tl 400
Un dascăl ce învaţă la italiinească pe lună tl t5
Si pentru ml!.ncarea lui tl 5
l'.>01 dascăli la carte slovenească, pe lună fieştecare căte U to
Un dascăl care învaţă carte grecească, pe copii de cei mici, la Biserica Tuturor
Sfinţilor, pe lună - tl 5.
·
Un dascăl la Focşani la carte elinească, i la carte grecească pe lună tl 10.
Un dascăl slavonesc la Buzău, în lăuntru la Episcopie
luna tl 5
Un dascăl slovenesc la Rămnec, la Episcopie, pe lună t 3.
Un dascăl slovenesc la Tărgovişte pe luna tl 3
Un dascăl la Craiova, la carte ehneascl!., şi greceasca, pe luna tl to.
Un dascăl slovenesc la Cămpulung pe luna tl 3.
Un dascăl slovenesc la Slatină, pe luna tl 3.
Cin. Cup. tl 25t5 1•
Am găsit mărturii - este adevărat, mai Urzii cu şapte ani declt această dispoziţie despre modul cum !şi lncasau salariile aceşti dascăli. ln t 749 se dă suma de cinci sute
zece groşi şi semnează de primire, alături de cei doi dascăli greci Teodor şi
Alexandru, dascălii de slavonie: • Az Popa Florea dase. slov. am luat t, • Az Lupp dase. :
slov: am luat t. Pe aceeaşi filă mai jos, tot lingă dascălii ~eci, das<'ălii de slavonie semnează
dind mai multe lămuriri: •Am luat eu Popa Florea ş1 Lupul dascăli sloveneşti, de la
Sfinţiea sa Părintele Mitropolitul leafa de şaşe luni, de lună po tl to. Insă de la luna lui
Mart, păn la snrşilul lui Avgust tl t20. Av 3t dni 7257. Eu Popa Florea; az Lupp dascăli
sloveneşti •1 • Pe contrapagină găsim: •Luat-am noi amlndoi dascăli sloveneşti simbria
noastră de şase luni de lună cite tl zeace, care rac tl o sută doauă zeci la amlndoi. Insă
de luna lui Sept, Oct, Noem, Dechem, Ghen i Febr şi aceşti bani i-am luat de la Sfinţiea
sa Părintele Mitropolit. Eu Popa Florea, az Lupp dascăli slov. Dom. t2: lt 7258 t. Mărtu
riile de primirea banilor continuă paralel cu cele greceşti ale dascălilor • Alexandros t şi
• Teodoros • : • Luat-am noi amlndoi dascălii sloveneşti simbriea noastră de şase luni, de
lună cite t1 to de om, care rac U o sută doauă zeci la amlndoi. Insă de luna lui Mart, ap.
Mai, Ion, Io!, Avgst. Şi aceşti bani i-am luat de la Sfinţiea sa Părintele Mitropolitul. Oct.
20 din lt 7259. Eu Popa Florea i Lupp dascăli sloveneşti•· Yn sfirşit, pe fila 180 a manuscrisului nostru se dă o dovadă identică: • lnsă de luna lui Sept, Oct, Noem, Dechem,
Ghen, Feb•, care poartă data Mai 27 ll 7259. De la această dată înainte, mărturiile scrise
ne lipsesc, totuşi ştim din diata dascălului Lup că el a primit •simbria • plnă în preajma
morţii sale înllmplală ln anul 7264 (1756).
La Arhivele Statului, Ms. 131, r. t56 se află şi un act de la Neofit Mitropolitul Ungrovlahiei prin care la t3 iunie t 749 dă popei Teodor de la biserica Sf. Gheorghe Vechi, locul
unde a fost şcoala şi casa dascdlului Staico să-şi facă casă fără de embatic. Trebuie să fie
un loc din preajma bisericii care a aparţinut lui Staico, unchiul dascălului Lup şi socrul
popii Florea.
Tot la Arhivele Statului din Bucureşti, Mitropolia Bucureşti, pachetul 220, documentul
8 am găsit un act din t 738, semnat de Dima dascdl, ln care acesta adevereşte că a vlndut
naşului său, t Lupul t dascălul t un răzor de vie. Pe contrapagina zapisului se găseşte
următoarea însemnare făcută de Lup: •Zapisul pentru un răzor de vie ce l-am cumpărat.
de la finul Dima dascălul de la Colţea, alăturea cu aceale 5 răzoare ce Ie-am luat de la

re

' Arhivele Statului
• Idem r. 179.

Bucureşti,

Ms. 139. Milropolia BUCW'e(lli, f. 175 v.
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Necşuta, soţia lui Gheorghe clntAreţul de la besearica despre Mlria sa doamna t. Acest
act este al doilea ca vechime dintre actele care amintesc de Lup dascălul 1 •
Cea mai interesantA. mărturie despre dascllul Lup este lnsll. • Diata• sa pe care am
descoperit-o lntr-o copie autentificat.A, ln ms. nr. 450. f. 34-36 v, de la Arhivele Statului
din Bucureşti. Este un adevll.rat document de epocă, din care se profileazll. figura acestui
interesant dascăl de slavonie. Diata este lntocmită la 13 iulie 7264 (1756) şi este scrisă
chiar de mina dascălului Lup. ln acel moment blntuia ciuma şi dascălul, temll.tor de neorlnduiala ce s-ar putea ivi Intre moştenitori cu privire la bunurile destul de numeroase, pe
care le poseda, dă dispoziţii amănunlite asupra lmpărţirii lor. Cu acea!ltll. ocazie lull.m
cunoştinţă de averea unui dascăl de s avonie care ştiuse să-şi utilizeze talentul caligrafic
şi de pedagog spre o cit mai bogată agoniseală de bunuri. Diata însăşi, care începe lntr-un
spirit creştinesc plin de evlavie spre a trece repede la dispoziţiuni din cele mai • pămln
teşti • ll arată ca pe un gospodar foarte atent. Dăm ln continuare textul ei, cu prescurtarea
acelor pasaje pe care n-"'m crezut necesar să le reproducem ln întregime.

Dilata

răposatului

Lup DaseA.lului slovenesc lt 7264. lolle 13

lată eu robul lui dumnezeu celui ln sfnta Troiţă proslăvit, Lup dascălul slovenesc
văzind că toate ale lunii aceştia slnt deşarte şi trecătoare, şi cum că viiaţa aceasta este
umbră şi vis după cum zice Scriptura, şi acum văzlnd cum că pentru păcatele şi multe
lăr de legile noastre au trimis prea bunul Dumnezeu acea moarte grabnică şi cumplită
ln norodul aceasta de moarte de ciumă, temlndu-ml ca să nu mă coprinzl şi pre mine laţul
acesta al acestii cumplitei morţi, am făcut aceasta dieatie scrisă cu mina mea, ca de să va
lntlmpla sflrşitul vieţii meale de cumplita moarte aceasta şi va scăpa fiiul Enache cu vieaţa
şi cu fiicele mele, surori bune lui Enache, anume Zanfira, Zmaranda, Safta şi Mariea să
şi ţie Cieşicarele părticeaua sa puţin oarece, ce le-am lăsat ln urma mea, să stăplnească,
după sflrşitu ticăloasei vie\i meale, pentru ca să nu fie Intre dinşi pricini şi gllcevuri ln

urmă. lnsă

mai Intri cu mu tă cucernicie mă rog tuturor părinţilor irromonaşi, şi preoţilor,
trudit fi m-am nePoit de P-am inPd/at

şi tuturor prietenilor şi ucenicilor mei cu care m-am
să mă ertaţi, şi de mine lncă să fiţi toţi ertaţi t.

In continuare arată că lasă celor patru Cete• casele amlndouă părechile de la mahalaua
popii lsac ce să numeşte acum la Udricani şi cele cu pivniţă dă dăsupt, şi cele Căr de pivniţă,
ce slnt tot lntr-o curte, cu tot locul lor cit este înconjurat cu uluce•· Le recomandă să le
dea cu chirie• cum am luat şi eu de la boerii cei ce au şăzut ptnă acum cu chirie pă an
U 40 •· Dacă nu le pot lnchiria, le sfătuieşte să le vtndă cu preţul lor, ară tind că a cheltuit
mai mult de 500 de taleri, •afară de grajdul ce s-au prefăcut a doua oară şi l-am mutat
lingă uliţă, şi afară de cuhnie ce s-au făcut mai ln urmă, cu alte cheltuieli t. Menţionează
că locul caselor •nu este loc domnesc ci este loc al nostru, cumpărat moşie curată•. Se
recomandă ln continuare ca• vlnzlndu-se casele cu locul lor să se dea banii la un neguţător,
om de cinste, prin ştirea Sfinţiei sale Părintelui Mitropolitul tării• şi să le fie redaţi fetelor
pă măsură ce vor ajunge la vlrsta căsătoriei. • lnsă cu doblnda banilor acelora să se chivernisească ele plnă la măritişul a fieştecăreia, că alt venit nu mai au de nicăieri•· Să i se
rezerve şi lui o parte pentru a se plăti slujbe după moarte• căci casele acestea ~icu locul lor
slnt ale mele, cumpărate cu banii miei, clştigaţi cu multă trudă•· După tret ani dispune
ln continuare •să-mi caute oasele ln mormlnt căci am Cost om tot pe lingă arhierei. Şi
răposatul Părintele Mitropolitul Neofit, clnd ne-au pus epitropi pe mine şi pă popa Florea
la Stul Gheorghe cel Vechi, ne-au pus la blestem ca să nu facem noi veghiate celorlalţi
preoţi de acolo, după jalba ce dedese popa Tudor, ziclnd că nu-i dau ceilalţi preoţi partea
ce i se vine, ci ascund de către dlnsul, ci pentru aceia ne-au pus epitropi cu blestem, deci
pentru acea pricină mă tem, şi să mi să caute oasele t. Se dau dispoziţii ln legătură cu via
pe care o are • ln dealul Bucureştilor, pe moşia SC. Mitropolii • şi pe care o lasă fiului său
Enache, cu condiţia să-i dea anual cite un sărindar• căci multă cheltuială am făcut, cu viea
aceia, pănă la starea ce să află acum, şi cu cramă ~i cu căscioara şi cu gardurile lmprejur,
ln lat şi ln lung, plnă ln drum dasupra, nepuind mmenea din vecinii răzoraşi de alăturea,
măcar o nuea, sau măcar un par, ci numai de la mine toată cheltuiala•. li mai lasă 50 stlnjeni
de moşie t la Olorăşti ce să numeşte Clineasca, ce am cumpărat de la cuscră-mea Ilinca
Teşileanca, soacra fiului meu Enache, care slnt alăturea cu 100 stj. de moşie e-u dat soacră-sa,
cuscra Ilinca, de zestre, luind pă fiica Dei: noru-mea Casandra•·
Venind la preocupările sale cărturăreşti, dispune: •Cărţile toate ce am, şi sloveneşti,
şi rumlneşti le las fiului meu Enache, afară de o carte scrisă cu mina de unchi-meu răposatu
1

lntllul este cel Indicat de Nedloglu, op. cit., p. I O.
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Staicu Dasctllul, ce să numeşte Catechismu,, să să dea Popii Florii, că mi l-au dăruit
soacră-sa, mătuşii-mea Ilinca, ci eu li dăruesc să rămlie ear la ei. Aşijderea şi o
Psaltiriţd mică cu slovă mărunţică nepullnd unchi-meu răposatu Staicu Dascălul să
mai vază, lmbă trlnind, şi slovele fiind foarte mici, el mi-au dăruit mie; şi aceia o dăruiesc
să fie ear a Popii Florii. Aşijderea şi o carte ce s~ chiamă a Sflului Dorotei, slovenească,
să fie ear a Popii Florii.

Casele mele din curtea bisericii de la Sfntul Gheorghe cel Vechi, cele vechi, ce au fost
ale socru-meu lerecalin-Dascălul, care mi le-au dat mie dă zestre, care le-am dat şi eu Zanfirii
ear dă zestre, şi căscioarele cele nouă, de jos, care le-am făcut eu, cu cheltuiala mea, să fie
ear ale fetelor mele ce s-au numit mai sus•. Dacă, din cauza preoţilor ce locuesc lntrlnsele
nu vor putea să le folosească, atunci să se judece cu judecata Mitropolitului ţării şi a soborului Mitropoliei, şi să-i oblige pe preoţi să le plătească. Iar ele să se mule « ln căscioara
ce o am cumpărat în mahalaua lui Apostol plrcălab. Clrciuma da acolo va lipsi mutindu-se
ele, nu va m'.li Ci clrciuma, căci şi acolo căscioare iar lor le dăruesc, plnă se vor mărita şi
să vor lmpărţi. Iar de se vor găsi nescareva grămătici ce vor şti carte, să-i dea două surori
din copilele mele ce s-au numit mai sus, şi făcindu-se preoţi, se vor a~ăza preoţi acolea la
Srtu Gheorghe Vechi şi le vor stil.pini, şi vor fi alii lor, şi să va socoti la împărţeala lor•·
Se menţionează unele datorii ale dascălului Cată de cuscra sa şi ale «jupanului Nedelcu,
cumătru, cupeţul, ginerile jupanului Simion Abagiul• către el. Nu uită să amintească
de faptul că « zece luni şi jumătate au trecut dă la septembre plnă acum, de nu ni s-au
dat leafa, pă lună li 10, partea mea fac tl 105: pentru care am dat răvaş la Măria sa Vodă
şi Măria sa au poruncit d-lui vei vistier să ni e dea; şi d-lui au scris lmpreună cu d-lui
slugeru Stavăr, la d-lui Iordache biv vei stolnic ispravnicul din sud Vlaşca, ca să ni e dea
de şase luni tl 120; făcind şi noi răva~ele de la noi la mina d-lui ispravnicului Iordache
de datul banilor, care şi scrisoarea d-lui vei vistier şi cu d-lui Stavăr vei sluger, şi cu acele
răvaşele ale noastre le-am dat ln mina d-lui Stefanache biv vei nedelnicer ca să le trimiţă
cu omul d-lui acolo la ispravnicul Iordache şi cu o scrisoare a d-lui să ni-i aducă bani; şi
plnă acum nu ne-au adus•.
Prevăzind eventualitatea ca şi copiii să-i moară, Lup dă ln continuare dispoziţii
asupra modului cum să se împartă averea. Dacă vor muri toţi, să se vlndă bunurile ln
folosul Mitropoliei, care, ln schimb, să facă slujbe tuturor şi să dea o parte din bani unor
persoane indicate ln dială. Intre ei apare şi popa Florea cu preoteasa lui Stanca,
vară cu Lup, căruia li lasă şi cărţile: •toate cărţile mele murind eu şi fiul meu
Enache şi nepotul meu Iordache, şi cite patru fete ale mele, murind noi toţi, să rămîie
toate cărţile ale Popii Florii să ne pomenească•. La snrşit lşi aduce aminte că nora-sa,
nevlrstnică, ar putea să nască mai tlrziu un copil şi dispune ca acela să mo~tenească,
de va trăi, partea fiului său Enache, iar dacă nu, să i se dea Casandrei numai 40 taleri
şi salba cu zece galbeni.
•Deci, aşa am aşezat - lncheie el - şi am tocmit eu, plnă clnd am fost cu mintea
întreagă şi neturburată de boală, făclndu-se aşa după cum am aşezat pe cei ce vor li ln
urmă purtători de grijă, să aibă de la prea bunul dumnezeu multă milă, şi ertare de toate
păcatele, iar de nu, să-şi aducă aminte că dumnezeu este drept judecător tuturor, lntărind
diata aceasta cu iscălitura numelui meu şi cu pecetea precum arată mai jos.
(pecete) + Az Lup dascălul slovenesc am scris cu mina mea •·
Ceea ce este interesant ln această dială, pe lingă ştirile pe care ni le dă despre unul
din cei mai importanţi «dascăli de slavonie • din secolul XVIII, este faptul că ne pune ln
contact cu o lume nouă, deosebită de a monahilor şi a feudalilor: este acea lume de cărturari
mărunţi din care se ridică şi Axinte Uricarul şi Dionisie Eclesiarhul, lume din care provin
şi ln care se mişcă, în secolul XIX, Anton Pan şi Nicolae Filimon. Dascălul Lup aparţine
unei categorii sociale noi. El este, ca mentalitate, relaţii sociale şi spirit de chiverniseală
(ln care se lnlrevede dincolo de umilinţa creştinească o Coarte pozitivă sete de
avere) un exponent al acelei burghezii romlneşti care se lncheagă acum, şi căreia
pacea de la Cuciuc Kainargi şi mai Urziu pacea de la Adrianopol li vor creea condiţiile
unei rapide dezvoltări.
Că Lupul dascălul a murit de ciumă, şi ln tot cazul Intre 13 iulie 7264 (1756) şi 28
mai 7265 (1757), reiese dintr-o mărturie a Popii Florea, vărul său, care scrie cu mina sa
• Foi\a dă zestre a Smarandei, nepoată-mi, fiică răposatului Lupul dascălul slovenesc,
de ce e ce dumnezeu o au miluit, acum mai 28 7265 • 1 • Zestrea constă mai ales din lmbrAcăminte femeiască, aş ternul, giuvaericale. I se dă şi «două părechi case de peatră noul
cu locul lor ln mahalaua lui Udrican, cu grădini, cu uluce lmprejur şi cu pivniţA de peatră
• Ibidem

r.
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la uliţă•· Aceste case formează primul punct din diata dascălului Lup care le rezerva pentru
toate cele patru Cete. Aceasta ne race să credem că Smaranda a rost singura supravieţui
toare a groaznicului rJagel. Această presupunere este întărită şi de o altă mărturie, mai
Unie, da tind din 20 mai t 791. tn acest act se arată cum • Smaragda fiica răposatului
Lupul dascălului slovenesc • vinde Mitropoliei titular al acesteia fiind Cosma Mitropolitul,
- şase răzoare de vie •rămase de la răposatul tatăl meu clironomul, aice în Dealul Bucureştilor• 1 • Via se vinde cu 200 taleri şi cu ştirea soţului ei care este Radu logofăt Scordoc,
şi a fiului lor Gheorghe. Această mărturie aduce un argument ln plus că Smaragda moştenise
lntreaga avere a dascălului Lup, inclusiv via, care Cusese lăsată prin diată fiului sAu Enache.
Aşadar murise şi Enache şi fiul său Iordache.

• Arhivele Statului. JHb'opoHa Bucurqlilor. Pacllet 220 doc. 12.
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UN MANUAL DE LIMBĂ RUSĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULfil
AL XIX-LEA
E. NOVICICOV

Creşterea prestigiului Rusiei pe plan european în secolele XVIII-XIX precum şi
războaie ruso-turce Ia care ţările romlne participau alături de ruşi pentru doblndirea
independenţei naţionale rac să se simtă tot mai mult nevoia de cunoscători ai limbii ruse.
Pentru a veni ln ajutorul doritorilor de a lnvăţa această limbă lncep să apară - atlt

desele

ln Rusia, cil şi la nc;i - gramatici, dicţionare şi •dialoguri• ruso-romlne. ln Moldova,
prima lucrare de acest gen este Gramatica lui Toader Şcoleriu 1 , scrisă cu scopul ca •moldovenii să poată învăţa ruseşte şi ruşii moldoveneşte• 1. ln 1789, apar la Iaşi cele două lucrări
ale lui M. Strilbiţch1 1 . Structura lor va Ii folosită şi de autorii de mai tlrziu. ln Rusia printre
primele lucrări cu acest caracter se poate cita Gramatica lui Nitzoglu ', tipărită la Moscova
ln 1810. ln 1827 apare la Petersburg o nouă gramatică rusească şi romlnească întocmită
de Ştefan Marţela 1 • In prefaţă autorul arată că această lucrare poate fi folositoare nu numai
celor din Basarabia, ci şi •celor clteva milioane de romtni care locuiesc peste Prut şi ·peste
Dunăre; de asemenea şi ruşilor care doresc să lnveţe limba romlnă •· •
·
Pe aceeaşi linie se situează şi Noao cuvinte rusefti fi romfneşti 1 , lucrare despre'
care vom vorbi mai amănunţit in rindurile care urmează. Volum de format mic·
(11,5 x 17 cm), 64 de pagini. Cără prefaţă şi Cără numele autorului. Foaia de titlu
arată că avem de a Cace cu un dicţionar 8 •nou •, cuvin tele şi dialogurile fiind dintre cele
•ce se întrebuinţează mai adeseori ln limba rusească şi romlnească •. ln josul paginii. se
menţionează « ln Bucureşti, ln tipografia c;ie la Cişmea, 1829 • 1 •
1 TOADER SCOLERIU, Lecţione, adec4 cuolntare scoa84 de la lntlia parte a gramaticii, Iaşi, 1788.
Descrierea el la I. BlANU - N. RODOS, Bibliografia rominea8c4 tieche, voi. II, Nr. 526. O copie manu1759 ?J se glseşte la Biblioteca. Muzeului Romino-Rus din Bucureşti.
1 Apud V. A. URECHIA, Istoria şcoalelor de la 1800-186•, Buc„ 1892, voi. I, p. 65.
1
M. STRILBIŢCHI, J l o - /HJJIWOf>tl poceu/JcKW c MOMIUCltUU npu-ACKIUIU K o - - ;
Ia.şi 1789; Idem,
co6paHJu , , _ no ,_,,,,.., t>a&nDM131UHHOtl t),yMA m.a.a~ o no.AJY " " " ' ~" _pyUKozo 11 MOAd<ucKozo JUwKa,
Iaşi, 1789. Pentru limba lucrărilor Iul Strllbltchl vezi V.
VASCENCO, ln(luen~ ruseşti în limba tipdriturilor lui M. Strilbilchi, SCL IX (1958), nr. 2. 0 bibliografie
completă a tipăriturilor Iul Strllblţchl vezi la E. PICOT, Notice bibliographique sur le prolopope Mihatl
Strelbicky, gratieUr el imprimeur a fa8si, a Mogilen de Podolie el a DuboBBar, Paria, I 905.
• PANAIT NITZOGLU, Gramatica ruso-greac4 sau Metoda cea mai uşoar4 ln folosul conalionalilor
noştri literali care doresc s4 lni>ete bine şi sistemalic limba rusea8c4. Traduaă de P. Nltzoglu din Bucureştt;
Moscova 1810.
· ·

acrlsă (datată

K,_,,,.

1

PoccuiJ&Ko-Py.-.u1&1<011

~a.

coaraa.MHHa11 CmnuJHo•

Ma~AADIO H H3A8HHBll ,D;enapTaMell'loM

Hapo,11eoro npocse111CHHll, Kuura oepBIUll, CaBKT IleTep6ypr, 1827.
• ln Introducere St. Martela arată şi dtricultăţlle de ordin lingvistic ln lntocmlrea gramallcll:
"• • • DPHBRJI

B&

cc6R

HCMIUIOB&>KB.bll:

-rpy,q,

H3JIO>KHn

DPILBHJll

rpllllUTKKH

HI

113WJ<e

Hco61)UOB&BHOM,

11

yqefje:w.:s. KBHr H BJ)IC.QUO°'*CJI B BbIP8>KCRBID TCSBH1ICCl<llS
' Hoablil B&JIAXC:Hoil a pyccuBll cnoaapi. c opecosoK)'llnceuc11 ynarpdiuTeJD.ecltmm: na poccnACKOM •

RCBMCIOIQCM

BRKAKBI

•

P<IUBCKOM esWHC CJIOB u 11&3roeopoe; Noao cuvinte ruseşti şi romlneştl cu adăugirea cuvintelor şi a
dialogurilor ce se lotrebulnţeazll mal adeseori Io limba rusească şi roml.neascll. lu Bucureşti, tn tipografia de la Cişmea, 1829.
• M. SECHE (t Schiţă de Istorie a lexicografiei romlne • III, LR IX (1960) nr. 2) li menţloneazll
printre manualele de conversaţie.
• E vorba de tipografia lntllnţată Io t 817 Io casele domneşti de la cişmeaua lui MavrogbeDi
(apod D. SIMONESCU, Din actitlitatea lipografic4 a Bucureştilor (1678-1830), 1935, p. 16).
• ..
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Cele 901 cuvinte ale glosarului slnt cuprinse în paginile 3-43; în pagini ele slnt
dispuse pe douA coloane: cele ruseşti ln coloana din stlnga, iar echivalentele romlneşti - ln
dreapta. Fiecare pagini are 25 de rlnduri.
Cuvintele nu slnt aranjate ln ordine alfabetici, ci pe teme. Deal trei acesta este singurul
criteriu folosit de autor ln alcătuirea lucrării; ln jurul a 25 de teme sînt grupate cuvintele
de cea mai largi circulaţie. Dim mai jos clteva teme cu numărul de cuvinte incluse tn tema
respectivi: •Pentru lume şi pentru stihii• (39); •Pentru vreme şi pentru vremile anului t
(40); Pentru grădini, flori şi copaci• (31); •Pentru om şi părţile lui• (91); •Pentru neguţătorii şi feliuri de marfă• (45) ş.a. DupA cum era şi de aşteptat, marea majoritate a cuvintelor este formată. din substanth·e. Includerea unei teme noi faţă de dicţionarul lui Marţela - • Neguţătorii şi feliuri de marfă• nu este lipsită. de semnificaţie: ea ne poate da
o idee cu privire la unul din scopurile dicţionarului şi arată că lipsa ei ln lucrarea menţionată
se fli.cuse simţită. Legăturile tot mai intense cu Rusia, relaţiile nemijlocite cu un număr
tot mai mare de ruşi rac necesară includerea unei astrei de teme, specifice contactului
comercial direct.
Pus ln situaţia de a nu putea cuprinde multe din cuvintele de largă circulaţie, autorul
recurge la includerea lor tn anumite teme, chiar daci aceste cuvinte nu slnt caracteristice
temei respective 1• Astrei, la tema •Pentru oraş şi părţile lui•, pe lingi mahala. groaptl,
:1itlul tlrgului, pod etc. găsim: a) curat, aproape, încet: b) întl.iu, al doilea: c) Înfeldtor, sfat,
cinste, dragoste: d) al meu, al tdu, al nostru: e) rîzi, dorm, strig: f) bucurie, ris, mirare. La
tema• Pentru om şi părţile lui•, pe lingă trup, piele, cap, /aţd ş.a. - caracteristice temei lntllnim suflet, minte, înţelegere, glnd, socotinţtl, pdldrie, fapctl, briu, cdma,d, inel, pungtl,
ceasornic, baston, tabachertl. Tot din necesitatea de a cuprinde unele cuvinte ce nu se tncadreazA ln temele dicţionarului găsim broasca şi balaurul la •Cele ce se Urăsc •, viermele la
• Insecte•, sticla, sarea, pdcura şi pucioasa la • Metaluri •. Reproducem cuprinsul unei
teme:

0 BCeneHHOI B CTB•
][BllX
CBM', MRp
ae6o
eeee.o:a
DJl8BeT8
COJIBQe
11ec~a nyaa
KOlleT8.
B&TlleRBe
CTR][RR
oro&b
BOB.O:~

eo.o:a
BellJlll
DWJlb
oecoK
11ope
K8DJlll
BCTO'IBHK, KJll>'I
DOTOD

Pentru lume şi
pentru stihii
lume
ceriu
stea
planeta
soare
luna
cometă, id. stea
cu coadă
lntunecare
stihiile
foc
aerul
apa
pAmtnt
prai
nisip
mare
picături

izvor
potop

paanHTHe peKB
eoe.o:ymHHe 11eneea11
BeTep
enpb
ee11.11Mp11ceaee

revărsarea

arătările

ptrtului

tn

.o:o~

vtnt
vifor
cutremurul
pAmlntului
curcubeu
ploaie

ne:u;

gheaţă

cHer
OISJl8KO
TYM8B
rpo11
rpOllOB811 CTpeJJ8
llOJJBBJI
rpa:u;
11opoa
&Bel
poca
TeDJIOT&
CTy>K&

zlpadA
nor

pwra

ceaţă,

văzduh

neguri

tunet
săgeata

tunetului

fulger
grindină, piatră

ger
pro moro-aci
rouA
cAldurA
frig

• De altrel, aceasta era o caracterletlcA a tuturor lucrlrllor de aceat gen din acea perloadl. StrUblţchl şi Marţela au aproape aceeql grupare pe teme. Probabil cA autorul a folosit cele doull lucrlrl anterioare, defll numl.rul de cuvinte precum şi selecţionarea lor pe teme prezlntl diferenţe. Pe de altl pute
era de aşteptat ca, folosind lucrarea lui Marţela, autorul să o reducll - daci Intenţia lui era de a lntocml
un dicţionar mai mic. Dar, cercetlnd listele de cuvinte se constată o atitudine creatoare: multe cuvinte
din lucrarea lui Marţela lipsesc, dar apar altele noi; traducerea este ln multe locuri lmbunltlţltil, tematica
lntrucltva scblmbatll. I.a • metalurl • Marţela dl t I cuvinte-titlu, aici gblm H; la • Plslrl • Marţela
delll dl 43 de cuvinte, totuol ln Noao cuvinte se adaogl - pe lingi numele diferitelor plalrl - •• plrţ.I
ale corpului lor.
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Paginile 44-62 cu1;1rind 11 dialoguri sub următ?arele titluri: 1) Pentru petrecere CIJ
.
cmeva; 2) A cere vr~o ~llă; 3) Pentru a c~rceta pe prieten; 4) Pentru a heretisi pe prieten
d_e anul nou; 5) A cmst1 pe cmeva c~ ceai; 6) Pentru a întrebuinţa tabacul pe nas şi cu·
crnbucul; 7) Pentru a ospăta pe prieten; 8) A întreba pentru firea limbii rossieneşti;
9) A întreba pentru vreme; 10) A întreba pentru drum; 11) Pentru a cumpăra şi a vinde
marfa.
Un deosebit inl~r~s. li prezintă dialogul • l;- ln.treba pentru firea limbii rossieneşli •
deoar~e ne o~eră pos1bil1tatea de a constata al1ludmea autorului faţă de limba rusă şi
sfatunle practice pe care le dă celor ce o învaţă 1 • li reproducem in întregime.
CopaUIHBaT:& o CBOACTBe poccHACKOl'O RaL1aa
)"IHTec:& JJH no-pyccKH, cyAap:&?
Y'IYCb, CyP;ap:&
KQK BaM KaJKeTCR poccHACKHA R8LIK?
O'leB:& TPYAeB
TPYAHOCTb ero COCTOHT B TOM, 'ITO B Bell ecTb
npeMBOJKecTBO CJIOB ; tioJJbUie DO'ITH BCRKOl'O esponeACKOl'O RBLIKa
BO AJIR MeHR TPYAHO H npoa311omeBHe ;
B pacoylKAeHHH npoHaBoUieBBR AOJJlKBO Ba.M
npHMe'laT:& poCCHRH, xopomo aBaJO~Hx
CBOI RBLIK H 'IQCTO c HHMH paarosapHBan.
,Aa R Ka1< Ba'IBY roeopHTb, TO np11ay11meaHYM ce611 RUOlKY MOJJ'IQTb
rosopHTe scerAa, xopomo nH, xyAo JJH

R motimo rosopHTb, HO 6010c:& ow116anc11,
K&K H B Ca.MOII ,lle,lle om116a10cb
J:OTR H OUIH6aeTeCb, O,llBaKo He AOJllKBO eaM
OOllTbCR, BO 6YT:& ClleJJLlll, R TQK MaJJO
no11any npHBLIKHeTe

A lnlreba pentru firea limbii rossieneşti
Înveţi dumneata ruseşte?
lnvăţ, domnule
Cumuţi pare dumitale limba roRsienească ?'
foarte grea
greutatea ei se cuprinde Intru aceea că la
dlnsa este mulţime de cuvinte; mai multe
decll ori la care evropienească limbă.
iar pentru mine este J!'rea şi proforaua
Incit pentru profora trebuie ca să iei seama
cum vorbesc rossienii, cei ce ştiu bine limba
lor şi să vorbeşti adeseori cu dlnşii.
dar eu clnd lncep a vorbi mă arlu silit a
tăcea.

să vorbeşti

dumneata totdeauna, ori bine,
ori rău.
eu iubesc a vorbi, lnsă mă tem a face greşale,
precum şi cu bună seamă le fac.
măcar şi de faci dumneata greşale, însă nu
se cade a le teme, ci a fi lndrăzneţ, şi aşa
tncet-lncet te vei deprinde

Dicţionarul se încheie cu prezentarea numeralelor cardinale. Cele două pagini (63-64}
cuprind numeralele 1-20, 30, 40, ... 100, 1000, 10.000, 1.000.000. Şi aici autorul caută
să reducă din material: el nu mai dă (ca Marţela) numeralele 21, 22, 110, 120 pentru a arăta
modul de formare al acestora.
ln ceea ce priveşte limba folosită de autor pot fi remarcate echivalentele romlneşti
ln care s-a păstrat ordinea rusească a elementelor componente:

negru verde
deschis galben
în caretă a merge

TCMHo3CJleH:&rit 6ne.tvro>KCJJTblii e KapeTe exan.
Aceasta
firească

B

tnsă nu este o
limbii romlne:

regulă.

De foarte multe ori tn

pe apă a merge
derost a lnvăţa
bătrlna femeie

aceleaşi construcţii

gAsim ordinea

a pune zălog, amanet
ziua de sărbătoare
a merge cAlare

3BKJJaJt DOJIO>KHTb -

DP83JtHH'IHbIA:

BOAOIO exan. HBH3ycn. yqHTb crapa11 >KCHIWIHB

ACHb -

BepXOM exan. -

ln unele cazuri autorul dă explicaţii mai amănunţite sau o traducere prin perifrază:
hamuri pentru un cal
odaia pentru îndeletnicire Intru
cometă, stea cu coadă

XOMYT
K86HHCT

KOMCTB
• Dialogul ae

gllaeşte

fi la

Marţela,

învăţătură,

dar ln Noao cut>inle testul romlneec este mult

cabinetut

lmbunlltllţlt.
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ln ansamblu se observă un oarecare progres faţă de limba din lucrările lui M. StrilSt. Marţela. Există şi unele indicii - e drept, Coarte puţine - care pledeazA.
pentru originea muntenească a autorului: deşchis (p. 13) unde nu poate Ci vorba de o greşal.A.
de tipar; pin ln Ioc de prin (p. 36); ptine (p. 37).
Din prezentarea succintă a acestui manual de conversaţie de la lnceputul secolului
al XIX-iea rezultă următoarele:
- nevoia de dicţionare şi manuale de conversaţie (•dialoguri•) ruso-romlne se făcea
tot mai simţită ln Principatele Romlne. Se lncearcă satisfacerea acestei nevoi prin editarea
unor lucrări bilingve cu caracter practic, care să poată asigura însuşirea rapidA. - lntr-un
volum limitat - a limbii ruse de către romlni sau a limbii romlne de către ruşi.
- Noao cuvinte ruseşti şi romlne,ti nu este o reproducere mecanică a unor glosare
şi dialoguri anterioare. Autorul a selectat materialul vechi şi a introdus elemente noi care
să rAspundă cerinţelor epocii.
- dacă textul rusesc al unor dialoguri este identic cu textul lui Marţela, ln schimb
textul romlnesc se deosebeşte simţitor, autorul dind dovadă de o mai bună cunoaştere
a limbii romlne.
Apariţia unei lucrări de acest Cel, - călăuză practică pentru lnvăţarea limbii
ruse - reprezintă un moment semnificativ ln istoria relaţiilor de prietenie ş1 colaborare
romlno-ruse din prima jumătate a secolului al XIX-iea.

biţchi şi
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O INCEBCABE DE A SE TIPlRI UN Dlt'ŢIONAR
SLAVO-BOMIN LA 1851
TOMA GH. BULAT

ln cursul cercetărilor Intreprinse la Arhivele Statului din Bucureşti ln legAturA cu
istoria Şcolii de slavonie de la snntul Gheorghe Vechi, am găsit, ln dosarul intitulat:
Despre dezle1area ce Eforia Şcoalelor cere de la 11odd dezle14rile autorilor c4rlilor didactice
filele 1-5, următoarea cerere semnală de Atanasie Nekovici, cunoscut reprezentant ;J
emigraţiei bulgare din Ţara Romlnească 1 :
Prea lnălţate Doamne,
Toate cărţile bisericeşti fiind traduse după cele slavone, netăgăduit folos ar fi ca să
avem şi un dicsionar slavono-romănesc. Pentru aceea dar sfirşit voi să tipăresc un lexicon
slavono-romînesc după care am cinste a alătura şi lista de prenumeraţie. De aceea alerg
la mila Măriei Voastre cu umilinţă rugindu-vă ca să binevoiţi a mă ajuta la tipărirea aceştii
cărţi în deobşte folositoare.
Al lnA.lţimii Voastre prea plecată şi supusă slugă
13 august 1851, Bucareşli
ATANASIE NEKOY/CI
Cererea este primită la 13 august 1851 şi lnregislrală Ia nr. 5924. Domnitorul Barbu
pune rezoluţia: • li recomandăm la Eforia Şcoalelor •. Ceva mai departe : • Primită
pă Ungă adresa Cinst. Secretariat cu no. 3467 la 25 avgst •· Jos, scris discret, cu creionul:
• Cenzura să-cunoască •. Aceasta pornea de la Eforia Şcoalelor desigur.
Lista de prenumeraţii anexată cererii are următorul conţinut:

Ştirbei

Prenumerap.e la

dieţionarol

slavono-romtnese de Ieromonahul Maearie

Văzlndu-se pe de o parte că cele mai multe hrisoave vechi fiind scrise ln limba
slavonă, se lntlmplă o mare greutate la traducţia lor din pricina lipsei unui dicsionar slavonoromănesc, iar pe de alta netăgăduita înlesnire ce un asemenea uvraj ar aduce clerului,
că cei toate cărţile bisericeşti slnt traduse după cele slavone, subllnsemnatul a prelucrat
Dicsionarul slavono-romănesc de Ieromonahul Macarie, şi este gata a-1 tipări cu condiţiile
următoare.

1. Dicsionarul se va tipări ln două volume pe hlrtie bună.

2.
3.

Tipărirea se va începe lndată ce se vor găsi 400 abonaţi.
Preţul unui examplar ln două volume este de un galben.

• ATANASIE NEKOVICI, lruDtllş al emigraţiei bulgare din Tara Romlneucă este cunoscut prin
activitatea sa dlplomallcă locă din anul 180~. Jmpreunl cu un alt buf11ar, anume Ivan Zambln, a plecat
ln acest an la Petersburg Intervenind pentru lmbunllll\lrea situaţiei poporului bulgar. ln timpul rll.zbolulul ruso-turc din 1806 -1812 Nekovlcl a-a relnton a BucureşU fiind Io sLrlnsă legătură cu generam
l'UŞl care au comandat armata de la Dunăre. ActlvltatPa lui a continuat ln toaLă prima perloadl a secolului al XIX-iea, avlnd mal totdeauna calitatea de deputat al poporului bulgar. Jnsoţlt de nepotul său
Alex. PavJovlcl a făcut călătorii la Odesa '' Constantloopol ID acelaş scop. La t8i0 se ana la Viena
de uode se lntoarce la lnceputul domniei lui G. Blbeecu (Const. N. Vellchl).
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Banii se plătesc acum lnainte. Doritorii de a avea
a se subtscrie aici.

această

carte slnt

rugaţi să

bene voiascA

ATANASIE NEKOYICI
Iniţiativa lui Atanasie Nekovici se explică prin dorinţa domnitorului şi a Eforiei
Şcoalelor, manifestată ln cursul anului 1850, de a tipări o serie de manuale şcolare, necesare
şcolilor reorianizate prin Regulamentul organic. După ce dispusese mai lntli ca din exemplarele tipărite să se dea jumătate autorului, drept răsplată a muncii sale, la 31 dec. 1850
domnitorul aprobă o nouă hotărlre a Eforiei, şi anume ca autorului unei cărţi •să i se plă
tească din Casa şcoalelor pentru fiecare coală tipărită tn 8, de 16 feţe, cu 42 litere lntr-un
rlnd, şi cu 31 rlnduri pe o Caţă, de la una sută lei, plnA la douA sute t 1 • Curlnd autorii se
anunţă: Intre aceştia apar Pitarul A. Orăscu, cu Geometria descripti1Jd, Massimu cu lntro-

duc!io e:i: lenguam latinam şi alţii. Intre aceştia apare şi Nekovici cu cererea sa.

Interesantă este tn această petiţie menţiunea existenţei unui dicţionar slavo-romlo
alcătuit de un ieromonah Macarie.
Cauzele pentru care dicţionarul n-a putut apare, cu toată bunăvoinţa cu care cererea
a Cost primită de domn, se lntrevăd din însăşi expunerea de motive a lui Nekovici: Ia 1850,
orientarea culturii romlneşti se schimbase ca urmare a ascensiunii tinerei clase burgheze,
ai cărei reprezentanţi lşi impuneau părerea la Eforia Şcoalelor. Pe aceştia, ideea de a oferi
preoţilor un dicţionar cu care să citească vechile cărţi slavone nu-i putea interesa, cum
nu-i interesau nici aceste cărţi. De aici, J?uţinul răsunet re l-au găsit argumentele lui Nekovici.
Astăzi lnsă, ctnd Asociaţia Slav1ştdor din R.P.R. a proiectat un dicţionar ştiinţific
al slavonei din ~e romtne, menţionarea lncercării nereuşite a lui Atanasie Nekovic1 nu
este lipsită de mteres.

• Pentru toate aceetea doearul citat: Arhivele StatuJul Bucurettl, llln. CUlturll.. Doaar 210t/t8&0.
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VII. RECENZII

ŞI

NOTE BIBLIOGRAFICE

CJ/ABHHCKHR APXHB. CoopnBE cTaTeit a MaTepaaJioe. HBAB·
TeJILCTBO AKaAeMnn Hays C.C.C.P. Mocsea (I), 1969, 366 p.; (II),

1961, 271 p.

Aceste volume de studii şi materiale, privind istoria medie şi modernă a diferitelor
popoare slave, precum şi unele probleme de istorie in terslavă cu referiri la istoria ţării
noastre, atrag ln mod deosebit atenţia istoricilor slavişti. Majoritatea problemelor dezbătute
sint noi sau constituie contribuţii noi, bazate pe cercetări de arhive.
Cele patru studii principale ale primului volum se referă la istoria bulgară, iugoslavă
şi lituaniană. La rubrica « discuţii şi recenzii ~ se publică şapte articole privind probleme
de istorie cehă, slovenă, bulgaro-rusă, iugoslavă. Unele texte inedite care se publică in
volum sînt din istoria poloneză şi bulgară.
O problemă importantă de vechi drept slav este tratată de M. Andreev în studiul
H1JA11 emc11 /W cc3aKOH coyoHblU Jl/OObM~ll ope8He6omapcKUM iopuOu'leCKUM nQMIJmHUKOM (Este
oare codul •Legea judecăţii oamenilor• un monument de vechi drept bulgăresc?)
(p. 3-22). Această problemă a fost dezbătută de-a lungul anilor (1829-1956) de către
jurişti şi istorici ruşi 1 , bulgari, sirbi şi cehi. Potrivit unei teorii mai vechi, textul
legii in cauză era considerat un monument de vechi drept bulgăresc. O teorie mai nouă
susţine însă că această lege şi-ar avea originea nu în Bulgaria, ci în Moravia şi Panonia.
Această din urmă părere este susţinută de lingvistul J. VaUca şi de juristul şi istoricul
A. Schmidt.
Relulnd problema, M. Andreev face mai întli o analiză comparativă a situaţiei existente
in momentul creştinării (secolul X) în Bulgaria, pe de o part\!, şi ln Moravia şi Panonia,
pe de altă parte. Faptul că in acest Cod slnt prevăzute pe de o parte măsuri pentru combaterea
păgînismului şi pe de altă parte măsuri pentru consolidarea religiei creştine ca ideologie a clasei feudale, duce pe autor la concluzia că legea a Cost întocmită în Bulgaria.
Un alt argument adus de autor în sprijinul provenienţei bulgare a Codului este omiterea
ln 3aKoH coy,nH1>1li mo,ni.M a textului de la capit. XVII al lui • !xAoy1xl f3u~o:vnvo:l • din care
sînt împrumutate o serie de alte articole. Capitolul menţionat a Cost însă omis pentru
motivul că el se referă la combaterea unor erezii încă necunoscute în Bulgaria. fn restul
Codului figurează o serie de probleme care se găsesc în Responsa papei Nicolae la scrisorile
ţarului Boris, fapt care iarăşi indică originea bulgară a Codului.
La argumentele de mai sus, bazate pe analiza Codului, autorul adaogă ctteva contraargumente la părerile, slab susţinute, ale lui I. Va~ica şi A. Schmidt, şi conchide că 3a.J<oH
<:oyAH1>1ii mo,ni.M este un monument de vechi drept bulgăresc, redactat îndată după convertirea J:!Oporului bulgar la creştinism.
fn articolul K flonpocy o Ha11aJJe mwpoii 6omapo-ffU3amnuiicKoil eoiiHoii npu CuMeoiu
(Cu privire la problema începutului celui de al doilea război bulgaro-bizantin în vremea lui
Simeon) (p. 23-29), A. P. Kajdan aduce o rectificare importantă. După părerea istoricului
burghez V. N. Zlatarski, campania lui Simeon ar fi început în iulie-august 913. Făcînd
această afirmaţie, V. N. Zlatarski s-a bazat numai pe cronica lui Simeon logofătul ~i a
nesocotit cu totul alte izvoare preţioase, cum slnt •Viaţa lui Vasilie cel Nou•, •Viaţa
patriarhului Eftimie• ş.a. Comparînd aceste şi alte izvoare contemporane, A. P. Kajdan
mari

1 ln prezent savanţii sovietici M. N. Tlhomlrov şi
proporţii consacrată acestul monument Important al

HC'IOpee",

voi. 6/1960, p. t 24).

L. V. Mllov au lu pregătire o lucrare de
vechiului drept slav ln geuaral („Boupocw
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stabileşte

ci cea de a doua campanie bulgaro-bizantini. a început Inel din 912. Ea nu a
durat mult, deoarece s-au lncercat tratative, care lnsă nu au reuşit şi au dus la reluarea
ln 913 a campaniei lncepute locă din 912.
Un vechi izvor de istorie iugoslavă este analizat de K. V. Hvostov ln studiul
K sonpocy o6 l'M/JMWWAOZUU nona /zyK11111'wia (Cu privire la terminologia folosită de
popa din Duklea) (p. 30-ft5). Este vorba de Jleromia. nooa .JlyKrunoma (Cronica
popii din Duklea), cel mai vechi izvor pentru cunoaşterea istoriei ţinuturilor slrbeşti şi
croate din secolele XI - XII. Astăzi această cronică este cunoscută ln traducerea latină,
efectuată după originalul care s-a pierdut. ln istoriografie s-a tlezbătut mai ales problema
dacă redacţia latină a cronicii aparţine unuia sau mai multor autori. Relulnd problema,
K. V. Hvostov pune ln discuţie conţinutul social-economic al cronicii. Analizlnd modul
cum sint folosiţi de-a lungul cronicii diverşi termeni, ca: rex, imperator, princeps dux,
nobilis, knesius, magnates, milites, mai ales termenul populos, apoi denumirile unitătilor
administrative, autorul ajunge la concluzia că traducerea latină a cronicii popii din Duklea
a rost scrisă ln întregime de un singur autor.
P. F. Krapuvin şi I. I. Cerneţkaia, ln studiul lor O pyKonucRx u U30aHURX nepaoz"
JiumtHJcKow cmamyma (p. 46-56) (Despre manuscrisele şi ediţiile primului Statut.
lituanian), subliniază marea însemnătate ca izvor istoric, juridic şi lingvistic a Statutului
lituanian din anul 1529. ln articol este vorba de trei manuscrise tn limba bielorusă ale statutului, datate tn secolele XVI şi XVII, precum şi de o copie a lui din 1837.
O contribuţie nouă la problema husitismului se aduce ln prezentarea intitulată
I'ycumcKue co'4uHeHU.R Eyou"'uHcKou pyKonucu, KaK UC77W'4HUK O/IR U3J111eHUR COl/UaJ11>Ho-no.11U111U'4ecKux mpe60tlaHUU u maKmuKU 610plepcKOU onno3UJ1UU " tycumcK0.11 PttlOJllOlţUOHll0.11

oeu-

(Operele husite din manuscrisul de la Budy~in ca izvor pentru cunoaşterea
revendicărilor social-politice şi a t.aclicii opoziţiei orăşeneşli ln mişcarea revoluţionară
husită) (p. 57-80). Este vorba de şase opere satirice ale husiţilor din 1420, scrise pe pergament şi publicate ln 1952 sub litiul • Husitske skladby Budyfinskeho rukopisu •. Niciunul
dintre cei care s-au ocupat ln trecut de acest manuscris nu i-a analizat conţinutul. Problemele principale oglindite ln cele două satire în proză şi în cele patru satire tn versuri, cuprinse
tn manuscrisul de la Budy~in, slnt: proprietatea, autoritalea bisericească, st.atul feudal
şi problema naţională. Analiza felului cum slnt privite în satiră toate aceste probleme,
cunoaşterea conţinutului revendicărilor social-politice, arată, după cum constată autorul,
că toate acestea exprimă interesele husiţilor moderaţi, adică ale opoziţiei orăşeneşti. Aceasta
a jucat un rol pozitiv în apărarea oraşului Praga şi a ţării, la începutul mişcării husite.
Satirele din manuscrisul de la Budy~in au fost alcătuite tocmai ln perioada critică a primei
etape din desfăşurarea mişcării husite şi exprimă mai pregnant caracterul acestei perioade.
fn comparaţie cu alte izvoare contemporane, manuscrisul de la Budy~in, deşi se caracterizează prin subiectivism, oglindeşte totuşi foarte bine etapa importantă a mişcării husite,
tn care se tindea spre organizarea tuturor forţelor husiţilor cehi împotriva •cruciaţilor•
străini. Aceştia reprezentau atit lagărul feudal catolic internaţional, cil şi reacţiunea internă.
Pe aceeaşi linie de apreciere critică a izvoarelor de istorie socială în evul mediu, se
siluiază prezentarea de către I. V. Briumlev a urbariilor medievale pentru Slovenia (Srednevefki urbarji za Slovenijo), publicate de Milko Kos în anii 1939, 1948 şi 1954. Apreciind
pozitiv valoarea acestui material document.ar pentru ştiinţă, recenzentul arată clteva
dintre problemele privind istoria ţărănimii slovene ce se lămuresc datorită acestui material.
La •probleme de istorie interslavă •, găsim mai întîi prezentarea de cătr~ P. N. Olşevskii
a unor documente privind legăturile din~re decembriştii ruşi şi societăţile revoluţionare
secrete poloneze (p. 95-115). Este vorba în primul rind de scrisoarea decembriştilor din
Kiev, Serghei Muraviev-Apostol şi Destujev-Riumin, adresată contelui Alexandru Hodkevici, prin care se făcea legătura cu organizaţia revoluţionară poloneză. Lămurind problema
datării acestei scrisori, autorul arată că scrisoarea, cu tot laconismul ei, aruncă o lumină
vie asupra unui moment dintre cele mai importante din legăturile revoluţionare rusopolone. Celelalte documente, prezentate de acelaşi cercetător, se referă la activitatea decembristului M. S. Lunin şi a căpitanului Igelstrom, unul din organizatorii rebeliunii din Piaţa
Senatului, la 14 decembrie 1825.
O problemă de istorie ruso-bulgară, cu referiri la istoria tării noastre, este tratat.I
de K. L. Slrukova, în articolul K ucmopuu pyccKHOJllafJCKWC DmHmueHUu 11 1876 (MarepuanL1 A1UI ~eHTe.llhHocru 6oJU"apc1<oro 11ewrp1LJILHoro o6mecTBa e liyxapecre) (Din istoricul relaţiilor ruso-bulgare în anul 1876. Materiale privitoare la activitatea Asociaţiei centrale de binefacere bulgare din Bucure~ti) (p. 116-126). Despre activitatea
acestei Asociaţii s-a scris cu începere din 1896, fiind publicate în decursul anilor multemateriale şi documente. K. L. Strukova adaogă acum la cunoaşterea acestei probleme date
:HCeHUu.
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şi

materiale noi, luate din fondurile arhivistice ale Comitetelor slave din Moscova şi din
Petersburg. Printre altele, în aceste materiale se găsesc date cu privire la numărul bulgarilor
din Romlnia, numărul bulgarilor plecaţi voluntari in Serbia ş.a. K. Ţancov, redactorul
gazetei Balcan, publicată în limba romină, cerea la 14 sept. 1876 ajutor material ca să
organizeze o divizie de 10 mii bulgari. Dintr-o altă scrisoare se vede că in septembrie 1876
au venit la Bucureşti ciţiva participanţi de seamă ai răscoalei din aprilie ln Bulgaria şi au
cerut Asociaţiei centrale de binefacere bulgare din Bucureşti ajutor pentru continuarea
luptei. S-a cerut să vină la Bucureşti un împuternicit permanent al Comitetului slav de la
Moscova. Din materialele aflate in arhiva Comitetelor slave se vede că ln Bucureşti existau
două Asociatii de binefacere bulgare : una alcătuită din • bulgarii cei mai bogaţi şi cei mai
influenţi ln Bucureşti• şi alta alcătuită exclusiv din oameni tineri, fără avere şi Cără situaţie.
Comitetul slav din Moscova sugera unificarea ac\iunii tuturor asociaţiilor de bulgari din
Romînia. El dorea să sprijine o luptă in cadrul lega a poporului bulgar şi nu dorea să contribuie la declanşarea unei răscoale ln Bulgaria în toamna anului 1876, cum greşit a afirmat.
istoricul bulgar Hristo Hristov 1 • O astfel de politică şi-a găsit oglindire şi ln programul
politic moderat, adoptat la Congresul reprezentanţilor Asociaţiilor de binefacere bulgare
din Rominia, care a avut loc la Bucureşti in noiembrie 1876 şi ale cărei lucrări slnt cunoscute
din materialele publicate ln trecut.
La acelaşi moment din istoria Bulgariei se reCeră şi proiectul, necunoscut plnă acum,
de organizare a statului bulgar, publicat in acest volum (p. 126-138) de S. A. Nichitin.
In trecut au fost cunoscute două asemenea proiecte, dintre care unul este cel adoptat la
Congresul sus menţionat al Asociaţiilor bulgare de binefacere, care a avut loc ln noiembri&
1876 la Bucureşti. Al treilea proiect, care se publică acum, găsit ln arhiva personală a
ambasadorului rus la Constantmopol, N. P. lgnatiev, se intitulează• Dorinţele bulgarilor•
şi este alcătuit ln 26 puncte. El nu poartă nici o dală şi nu are nici o semnătură. Pe baza
analizei conţinutului, S. A. Nichitin II datează intre 15 noiembrie - 11 decembrie 1876.
El constată că proiectul a fost lntocmit de un grup de burghezi bulgari din Constantinopol
care aveau legături cu ambasada rusă. Din grupul de autori a făcut parte şi T. Burmov,
cunoscut jurnalist şi militant pentru eliberarea Bulgariei.
Proiectul oglindeşte năzuinţele unei părţi a cercurilor de intelectuali burghezi bulgari
şi îndată după aceea a influenţat in bună măsură poziţia diplomaţiei ruse ln problema
Bulgariei.
,
Ultimele două materiale din cadrul rubricii• note şi documentet se referă la probleme
de istorie iugoslavă.
V. I. Freidson tratează despre Corespondenţa dintre Ralki şi Strossmayer ca iz11or
pentru istoria Croaţiei în a doua jumdtate a sec. XX (p, 139-172).
Intre Iosip Iuraj Strossmayer, cunoscut om politic croat, episcop catolic al Croapei
şi Slavoniei, şi Franjo Racki, cunoscut istoric şi preşedinte al Academiei de ştiinţe din
Zagreb, s-a purtat o vastă corespondenţă timp de 35 de ani (1860-1894). Această corespondenţă a fost publicată acum 30 de ani de istoricul croat burghez Ferdo Sml! •.
Plnă ln prezent lnsă, nici ln literatura de specialitate iugoslavă şi nici ln cea străină,
nu s-a făcut o apreciere critică a acestui material. V. I. Freidson face pentru lntlia dată
o astfel de prezentare, scoţînd ln evidenţă marea însemnătate a acestei corespondenţe ca
izvor pentru cunoaşterea istoriei Croaţiei. O atenţie deosebită acordă V. I. Freidson datelor
din corespondenţă privitoare la economie şi la relaţiile sociale. Corespondenţa oglindeşte
interesele diferitelor grupări sociale, îndeosebi acelea ale burgheziei croate ln ascensiune.
Din cuprinsul corespondenţei se pot vedea de asemenea bazele sociale ale celor două partide
politice din Croaţia acelei vremi. Sînt bogate datele privind lupta politică. Printre altele,
aci se găsesc concepţiile federaliste ale lui Strossmayer şi Rack1. E1 schiţează un program
« austroslav • de reformă a monarhiei austriece. Ideea iugoslavă, trăsătură caracteristică
a ideologiei lui Strossmayer şi Racki, îşi găseşte suficientă oglindire ln corespondenţă
şi ~ecenzentul li acordă locul cuvenit in expunere. lde~a iugoslavism~lui conţinea ~nsă ~
sene de contradicţii pe care nu Ie putea rezolva burghezia croată. Tendinţele contradictoru
ale iugoslavismului s-au manifestat in apariţia şovinismului croat şi sîrb, de asemenea ln
legătură cu răscoala din Bosnia şi Herţegovina în 1875, apoi în problema ocupării Bosniei
şi Herţegovinei, in problema Bulgariei etc.
, ~ttt Racki cit şi Strossmayer au militat pentr~ realizarea .unei apropieri ~in~re sla,v!!
catohc1 şi Rusia. Strossmayer, cu toate că era episcop catolic. a propagat 1de1a umrn
bisericilor catolică şi ortodoxă.
Oao&nteiJ- HD BuzapuA""' rnypaco lllD 1878-19:SB l. C6opHHK CT8THH, sona, 1958, 38
• Korespondencija Ralki -Strossma11er. I -IV. Zagreb, 1928-1931.
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Strossmayer, Rai\ki şi tot grupul lor de adepţi au fost exponenţi ai curentului liberal
de dreapta al burgheziei naţionale, grup străin de masele populare şi care se temea de miş
carea democratică. Ideologia conservatoare a acestui grup a devenit o piedică ln calea
luptei poporului croat la sflrşitul secolului al XIX-iea şi la începutul secolului XX, clnd
lncep să acţioneze forţe noi: masele largi ţărăneşti şi mişcarea socialistă a tinerei clase munciloare. ln aceste condiţii, activitatea lui Strossmayer, importantă la lnceput, îşi pierde
acum însemnătatea. ldeia solidaritătii slavilor de sud, propovăduită de Strossmayer, a fost
însă preluată în continuare şi de alte diverse grupări social-politice.
ln celălalt articol privind probleme de istorie iugoslavă este vorba de publirarea tn
Iugoslavia a malerialelor de arhive privind diferite probleme de istorie. Cele mai multe
materiale publicate din arhive se referă la istorie medie, apoi la istorie modernAşicontem
porană. Alte materiale se referă la unele probleme speciale cum stnt: istoria Raguzei, istoria
răscoalei din 180/a-1813, istoria revoluţiei din 18la8, lupta de eliberare a popoarelor lugoslaviei de sub jugul fascist.
ln multe din aceste materiale se găsesc date despre relaţii romlno-strbe.
La rubrica intitulată •publicaţii• a volumului, N. P. Bobric publică două poezii
li\ limba poloneză (p. 188-198), găsite în arhivele din Kiev, una a lui Franciszek Karpinski şi alta a lui T. K. Wi:gierski. A. A. Zaiţeva publică (p. 199-206) două scrisori
necunoscute ale marelui poet. ceh Jan Kollar, iar A. S. Milnikov publică o serie de autografe, de asemenea inedite, ale lui P. Safafik, I. Palkowitsch şi Tablic (p. 207-223}.
Este foarte interesantă proclamaţia către ţărani a revoluţionarului polonez Iulian
Maciej Goslar, lansată de acesta în 1846. Textul proclamatiei, redat şi ln limba rusă
(p. 26/a-283), este precedat de un studiu dezvoltat al lui V. A. Boris şi I. M. Nefedov
despre Iulian Goslar (1820-1852).
Un alt moment important din istoria Poloniei, mişcarea ţărănească din 1861, este
ilustrat în paginile (28'6-305) ale acestui volum prin 12 documente publicate de I. I. Kostiuszko, culese din arhivele din Moscova. Din istoria contemporană a Poloniei, se publică
textul a trei apeluri lansate în vara anului 1917 de către Partidul socialist polonez de
sllnga (p. 321-328).
Problemele de istorie literară cehă îşi găsesc loc prin publicarea ln acest volum a trei
scrisori apar~intnd poetului revoluţionar ceh, Josef Vaclav Sladek (18lat-1912) (p. 306-320).
ln sflrşit, la această rubrică se reproduce un scurt studiu semnat de V. D. Konobeev
despre• Un plan de luptă armată al lui Gh. S. Rakovski în Bulgaria, ln perioada războiului
Crimeii •, publicat şi în voi. XVI din cc Yt1eHL1e 3anHCI<H 11HCTHTyTB CJ18B.RHOBe~eHH11.».
Aici autorul anexează la articol patru acte din care se vede acţiunea lui Gh. S. Rakovski
şi a lui Ioan Vaţov (p. 33/a-3/a2).
La rubrica cronicii şi referatelor se dau unele informaţii despre • Malopolskie studia
historyczne •,o revistă nouă care a început să apară în 1958, precum şi date despre Slownik
storo:r.ytnolci slowianskich, din Wroclaw.
Prin varietatea problemelor din istoria economică, politică, socială şi literară a tuturor
popoarelor slave, volumul de faţă constituie o contribuţie preţioasă la cunoaşterea şi înţe
legerea trecutului acestor popoare şi reţine atenţia oricărui cercetător al problemelor de
slavistică.

* * *
Al treilea volum, tn ordinea apariţiei, al colecţiei • CJUU11HC1Cuu apxru • 1 cuprinde
articole, comunicări şi miscelanea, privind numeroase probleme de istorie a tuturor
popoarelor slave, precum şi unele aspecte ale relaţiilor interslave.
Majoritatea subiectelor tratate privesc istoria modernă. Cele mai multe din materiale
se bazează pe date arhivistice şi au în anexe documente inedite ln diferite limbi slave,
depistate din diverse arhive ale Uniunii Sovietice.
Atlt tn expuneri, cit şi in documente găsim date numeroase care privesc direct sau
indirect istoria jării nm.stre.
Deosebit de interesant este, sub acest aspect, studiul (cu material în anexă) semnat
de N. P. Jukovskaia şi A. E. Şneider, 3anucKu Eozo11I06a KamaAUHu'UJ o eoeHHtrnollllmUt111CKOM
no110:>1Ce11UU 11 10:>1CHe>-c11as.F1HCKUX JeMn.FIX 11 1869-1870 u. (p. 215-239). Este vorba de
' Colecţia a rost Inaugurată ln 1958, clnd s-a publicat primul volum (302 p.). Dupl cum arlta
atunci colectivul de redacţie, publicaţia va acorda o atenţie deoseblll Istoriei slavilor de sud şi de apus.
De asemeni, se anunţa el se va da prioritate cunoaşterii Izvoarelor şi se vor scoate ln evidenţi Ieglturile
economice, politice şi culturale dintre popoarele slave. Acest program este urmat ln toate cele trei volume
apArute plnl ln prezent. Primul volum, nerecenzat la noi, cuprindea materiale privind Istoria poloni.
rusl, cehA şi Iugoslav!.
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unul din rapoartele despre situaţia din Balcani prezentate guvernului rus de către sublocotenentul Bogoliub Catalinici originar din Craina militară a Slavoniei şi aflat în armata rusă.
Rapoartele lui B. Catalinici, îndeosebi cel din iulie-august 1870, prezentat aici, cuprinde
date foarte interesante despre situaţia din ţările balcanice şi din Romlnia. Acest observator
s-a orientat foarte bine şi a ştiut să vadă lucid situaţia. Haportul lui se caracterizează
printr-o poziţie justă, progresistă, ln aprecierea şi caracterizarea situaţiilor observate la faţa
locului. Această constatare este valabilă şi pentru partea din raport privind ţara noastră.
Iniţial B. Catalinici a avut sarcina să cerceteze Bulgaria. Neputlnd lnsă să ducă la
îndeplinire acest lucru, el a stat mai mult timp în Bucureşti, unde a observat nu numai
situaţia internă de la noi, ci şi situaţia emigraţiei bulgare de aici. Rererindu-se la situaţia
politică din Romlnia, B. Catalinici critică cu asprime regimul impus ţării de dinastia
Hohenzolern, demasctnd putreziciunea şi corupţia acestuia. • Guvernul actual al Homlniei
nu are nici o autoritate•, constată printre altele B. Catalinici (p. 216). Regele nu se bucură
de popularitate pentru că e neamţ şi rentru că • vrea să acapareze ln mlinile sale toate
concesiile căilor ferate. Urmărind scopu îmbogăţirii, el de asemeni acaparează orice Intreprindere a guvernului Rominiei. Pentru a preveni răscoala de care se simte ameninţat,
el a împărţit Romlnia în 7 brigăzi teritoriale pentru a putea înăbuşi mai uşor o eventuală
răscoală• (p. 217).
Probabil că raportul are şi alte reflexii de acest fel, atlt de importante pentru cunoaş
terea spiritului maselor din Romlnia ln acel timp. Spre regretul nostru lnsă, editorii documentului omit din textul raportului publicat tocmai partea privind Romlnia, dind integral
numai partea privind emigraţia bulgară de la noi. Iar afirmaţiile de mai sus le spicuim din
comentariul autorilor pe marginea materialului documentar publicat.
Emigraţia bulgară este găsită şi descrisă de B. Catalinici lmpărţită ln două partide
adverse: partidul tinerilor sau aripa radicală grupată ln jurul lui Levski şi Karavelov, şi
partidul bătrlnilor, condus de Hristo Gheorghiev •cel mai bogat bulgar din Romlnia •
(p. 222). Aripa radicală are puterea reală ln sinul emigraţiei bulgare şi ea ar trebui ajutată.
Ea a intrat ln relaţii cu diverse comitete revoluţionare din alte ţări. Un trimis al partidului
tinerilor a mers ln Elveţia, Franţa şi Anglia, unde a rost primit bine şi i s-au promis ajutoare. Acest partid are •o bună parte din ofiţeri şi medici ln armata romlnă şi oameni
lnvăţaţi pe ambele maluri ale Dunării. Cei mai mulţi se găsesc Ia Giurgiu, Brăila, Galaţi,
lmpărţiÎi ln unităţi, unii avtnd şi arme• (p. 221 ). Aripa bătrtnilor este caraclerizatA de
B. Cata inici pe drept cuvtnt ca trădătoare. Capul ei Hristo Gheorghiev care deţine fondul
de 60.000 cervonţi al vechiului comitet t nu e patriot; are un surlet negru şi e probabil
că nu va restitui nici o copeică din acest capital; el totdeauna a împiedicat acţiunile duse
pentru dezvoltarea culturii naţionale• (p. 222).
tn raportul său B. Catalinici demască cu vigoare pe consulul rus la Bucureşti, orrenbach, care şi-a asumat rolul nefast de a sprijini partidul bătrlnilor şi a sabota sau a căuta
să compromită pe toate căile partidul tinerilor. Catalinici merge plnă acolo că propune
deschis lnlăturarea lui Ofrenbach şi acordarea unui sprijin mai substanţial aripei radicale a
emigraţiei bulgare.
ln continuare B. Catalinici a vizitat Belgrad, Slavonia, Croapa, Dalmaţia, Muntenegru
~i insula Corfo. Despre situaţia din aceste părţi el aşterne în raportul său observaţii foarte
importante şi judicioase. Dintre acestea merită să reţinem afirmaţia făcută ln P.asajul
despre Craina militară că guvernul austro-ungar • atlt s-a temut de moldo-romtm Incit
pentru orice eventualitate, a trimis la graniţa Moldo-Romlniei 18 batalioane de honvezi
pentru a-i ţine s~b observaţi~ attt pe m~ldo~romtni cit şi .Pe supuşii s.ăi r?f!llni • (p. 227).
In toate ţmuturile v1Z1tate, Catalmic1 constată existenţa .unui .spmt de răscoaHi.
lmpotriva jugului străin şi vede iniţiative pentru r.regătirea !uptei. d~ ehberare. •Răscoala
generală a slavilor de sud pentru eliberare este dorată pretutmdem şa peste tot se speră în
ajutorul Rusiei• (p. 232), conchide B. Catalinici.
Un alt studiu care ne atrage atenţia, prin unele aspecte de relaţii romîno-bulgare,
aparţine cercetătoarei A. A. Nikolskaia, EoMapcKue p11sOA10/.fUOHHblt1 npoKAaMaf4UU 60-x zoiJ08
XIX s. (p. 10-29). In el autoarea dezbate problema, .d~cutat~ şi .în trecut, i1:.autorilo~
proclamaţiilor către bulgari tn 1862-1868 şi 1869. In ~nvmţa pr1me1 proc~ai:naţn, al cărei
text se redă Ia p. 12-13, se precizează că a fost întocmită de Oh. Racovsk1 ş1 ln ea pentru
prima dată se lansează ideia insurectiei armate generale a bulgarilor. Cea de li: doua proclama~ie, din 1868, oglindeşte sfirşitul etapei de organizare ~ cetelor revoluţ1onare,. e.ta~ă
care tşi are lnceputul in 1862. Cercetînd problema autorului adevărat al proclamaţ1e1 d~n
1868, iscălită de •Guvernul provizoriu din Stara Planinae, autoarea ajunge la concluzia
că el trebuie căutat în rindurile • noii • emigraţii bulgare venită în ţara noastră după
războiul Crimeii, alcătuită în majoritate din pături ln curs de proletarizare şi din intelec32- •. li
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tuali. Analizind cu atenţie conţinutul proclamaţiei, autoarea respinge plrerile emise în
trecut că redactor al proclamaţiei din 1868 ar fi fost Kasabov şi emite teza că ea a fost
întocmită de Hristo Botev. Numai acesta a putut, după părerea autoarei, să proclame toleranţă faţă de turci şi să cheme la răscoală numai împotriva guvernului tiranic otoman.
Deosebirea dintre guvernul otoman şi populaţia turcă se tace acum pentru întîia oară,
pînă atunci chemările nelăcind o asemenea distincţie. Problema a putut fi pusă în telul
acesta numai de Hristo Botev care a trăit în Rusia şi acolo şi-a făurit concepţiile sub inCluenţa
democraţilor revoluţionari care făceau o deosebire netă Intre popor şi cirmuirea nedreaptă.
ln sprijinul tezei că Botev e autorul proclamaţiei, este invocat şi faptul că el lucra la t1pogral1a lui Panicicov cind acolo a fost tipărită proclamaţia.
Nici proclamaţia din mai 1869 nu a fost redactată de Kasabov, cum s-a afirmat, ci de
Levski cum dovedeşte autoarea prin analiza comparativă a ideilor cuprinse în proclamaţie
şi regăsite în scrisorile lui Levski, uneori chiar cu aceiaşi formulare. Printre aceste idei e
şi aceea a colaborării dintre bulgari, slrbi, muntenegreni, romini.
Odată stabilită paternitatea proclamaţiilor, se poate înţelege că ele reprezintă ideologia
revoluţionarilor-democraţi bulgari, ale cărei baze au fost puse de Gh. Racovski şi care a
fost adlncită de adepţii săi în anii 1868-1869. Proclamaţiile arată totodată că situaţia
revoluţionară din Bulgaria este coaptă şi că lupta de eliberare ia forme noi.
Despre un alt revoluţionar bulgar, Ivan Vazov, găsim date noi în comunicarea
Hew11ecm11ble nuci.Ma Jf11aHa BaJOBa, de V. I. Zldnev (p. 240-257). Cele 12 scrisori
inedite care se publică aici, datate în perioada 1887-1910 de la Odesa şi Sofia, lămuresc
mai multe aspecte ale biografiei lui Ivan Vazov într-o perioadă a vieţii lui socotită cea mai
obscură. Această corespondenţă constituie o pagină interesantă a relaţiilor literare rusobulgare. Nu lipsesc nici aici unele menţiuni în legătură cu ţara noastră. Astrei, I. Vazov
lnsuşi menţionează că emigraţia bulgară din Romlnia citea cu nesaţ rubrica de satiră la
adresa ciorbagiilor, lngrijită de Karavelov, la ziarele cc Ceo6o,tta11 şi cc HeaaeHCHMOCTll.
(p. 249). Jn alt loc Vazov pomeneşte (p. 244) de ccTiepHo.z:tH<1eCKo crmcaHHe11 care apărea
la Brăila plnă în 1876. Traducătorului său Vlad Uznanov, I. Vazov li trimitea numere vechi
din 11 3HaMe», apărut intre 1875-1878 la Bucureşti, pentru a cunoaşte poeziile lui Karavelov
Este interesant materialul JfJ ucmopuu cAa1111Ho11edeHUR 11 Poccuu, publicat în
culegere de S. A. Vinogradov (p. 30-40). Sint semnalate fondurile din diverse arhive
în care se găsesc materiale despre introducerea catedrelor de slavistică la Universităţile
din Rusia, revistele de slavistică, răspîndirea cărţilor de slavistică, răsplndirea operelor
slaviştilor străini în Rusia, convocarea congreselor de slavistici!., despre istoricii slavişti,
printre care A. L. Pogodin, I. V. laghici, P. A. Sîrcu, S. N. Palauzov etc. Printre altele,
în arhive se găsesc şi materiale despre trimiterea lui Venelin (în 1830) în Bulgaria, Rumelia,
Moldova şi Ţara Romineascll., pentru a studia limba, monumentele vechi etc. şi pentru ca
• sll. expună principiile limbii romlne •.
ln Arhiva Istorică centrală de stat a U.R.S.S. se aClă documente privitoare la primirea
studenţilor din ţările slave la diferite centre universitare din Rusia, acordlndu-li-se burse
şi înlesniri. Opt dintre cele mai caracteristice din aceste documente, oglindind etapele
dezvoltării relaţiilor pe această linie cu celelalte popoare slave în perioada 1857-1889,
se publică în volum sub titlul O noMOU/U Poccuu I031CHblM u JanadHblM cAa1111HaM 11 no.ny11eHuu
o6paJ011aHUR (p. 200-214), de I. F. Kovalev, G. M. Nasper şi A. D. Pavlinkov.
Problemele de istoria Poloniei sînt tratate ln două articole. V. A. Boris şi I. S. Miller,
ln BoJJ11aHue K Kpecm11HaM Edt1apda ~eM6oBCKozo (p. 88-160) publică proclamaţia către
ţărani a revoluţionarului democrat polon Dembowski pe care au descoperit-o ln
Arhiva istorică din Leningrad şi care a slujit ca model pentru chemarea lansată de Goslar
ln toamna lui 1845 1 • D. S. Prokofieva comunică (p. 258-271) trei scrisori din 1903 ale
scriitorului polon Kazimerz Tetmayer.
ln cele trei scrisori ale iluminiştilor cehi Kollă.r, Jungmann şi Selakovski, comunicate
de A. S. Kişkin sint menţionaţi Vuk Karadzic, Rodofinikin şi Milo! Obrenovic. (p. 77-87).
Problema importantului monument de vechi drept slav 3aKoH coydH1>1u Aiodi.n,
dezbătută în volumul precedent, este reluată în volumul de faţă de L. V. Milov (p. 51-63)
sub forma recenziei asupra studiului cercetătorului bulgar Venelin Ganev, cu acelaşi titlu 1 •
Deşi are o serie de laturi pozitive, studiul lui V. Ganev nu reuşeşte să lămurească una dintre
problemele centrale ale acestei legi vechi: prezenţa multor moravisme ln textul ei.
O punere la punct tace G. M. Lizlov în contribuţia sa CocmoRJ1oci. AU nocoA"""6o
B. B. YHK011c1eozo Ha YKPauHY 11 1651? (p. 3-9). El dovedeşte că această solie la Bogdan
Hmielniţki nici nu a avut loc.
Vezi „CmuureCKHA Ap:um", t 959, p. 284-283.
• V. GANEV, 3a110H• coy<IHYll AIO<I,...,, Sorla, t 959, 620 p.
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N. M. Paşaeva vine cu propunerea constructivă de a se publica integral manuscrisul
lui Sixt din Ottesdorf, izvor de mina lntii pentru istoria răscoalei oraşelor din Cehia tn 1M7
(p. 64-73).

ln

sflrşit, volumul cuprinde şi trei materiale privind istoria lugoslaviei. Dintre acestea

menţionăm

relatarea lui N. I. Hitrov despre încercarea revoluţionarului rus Podolinski şi a
lui V. N. Smirnov care activa în cadrul secţiei slave a Internaţionalei I (p. 237-240) de a
organiza tipărirea unui ziar socialist în Croaţia şi Serbia.
I. D. Oceak continuă publicarea materialelor inedite despre revoluţionarul democrat
slrb Vasa Pelagic, începută în volumul pe 1958 1 , ( Hot1ble daHHble o c111u11X cep6cKolo pe110llKJl/UDHefJa B. lle/laZU'la c Poccueil 110 ll""'fJoil no1108Wle 60-x lOdoe XIX e. p. 161-199). Cele
nouă documente inedite, găsite ln diverse arhive sovietice, cele mai multe ln limba slrbă,
completează unele goluri în cunoaşterea perioadei de şedere a lui V. Pelagic ln Rusia ~i mai
ales din perioada de la plecarea sa din Rusia pină la întoarcerea ln Serbia, după reţinerea
în Asia Mică (1865-1871 ). Ajuns şi stabilit la Banjaluca, Pelagic cerea de acolo multe cărţi
din Rusia. Toate aceste materiale oferă numeroase date pentru cunoaşterea lui Vasa
Pelagic. Nu este exclus ca în materialele care vor mai fi existlnd ln arhivele sovietice să se
găsească menţiuni şi despre şederea lui cltva timp ln Romlnia despre care se cunosc prea
puţine lucruri.
Merită menţionat faptul că V. Pelagic tn chemarea de 1 mai 1895 redactată de el
afirma că ea este o trlmbiţă care cheamă la luptă lmpotriva exploatării pe slrbi, bulgari,
croaţi, romlni şi greci 1 •
Prin bogăţia materialelor noi puse ln circulaţie, prin rectificarea unor date şi reconsiderarea critică a unor fapte, acest volum se face indispensabil istoricilor slavişti din ţările
slave, iar datorită unor referiri la istoria ţării noastre el reţine atenţia deosebită a cercetătorilor noştri.

S. JANCOVJCJ

Wl..ODZIMIERZ ANTONIEWJCZ (red. re8p.), Pasterstwo Tatr
Polskich i Podhala, tom. I, Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich Wydawnietwo Polskiej Akademii Nauk. Wroclaw-Krakow-Warszawa, 1969, 226 p.
in 4° + 129 ilustraţii
De mai bine de un secol, rînd pe rlnd, etnografii, istoricii, geografii, arheologii, econozootehnicienii, botaniştii şi alţi oameni de ştiinţă polonezi au manifestat un interemereu crescînd pentru cunoaşterea vieţii pastorale din patria lor, inclusiv pentru cercetarea legăturilor şi similitudinilor cu păstoritul ţărilor din sud-estul Europei, printre care
şi cel practicat de romîni.
Pe lingă bogata serie de studii individuale, apărute înainte sau după eliberare, specialiştii polonezi şi-au propus să alcătuiască o vastă lucrare monografică, în zece tomuri,
cu privire la Pdstoritul din Tatra Polonezd şi Podhale. Cu această ocazie, se utilizează ln
mod critic şi lntr-o nouă lumină rezultatele cercetărilor anterioare, completate substanţial
cu materiale doblndite din expediţiile efectuate in condiţiile regimului de democraţie
populară. Ceea ce garantează nivelul teoretic şi caracterul exhaustiv al noii lucrări este
fără îndoială faptul că lntruneşte efortul colectiv şi coordonat al unor instituţii ca Academia
Polonă de Ştiinţe, Ministerul lnvăţămintului superior, Institutul Naţional Ossolinski din
Wroclaw, Centrul ştiinţific Cracovia, Universitatea din Varşovia, etc.
Primul tom, recent apărut, este dedicat în întregime aspectelor referitoare la Fiziografia şi geografia pdstoritului din Tatra Poloneză şi Podhale. El are următorul cuprins:
Cu11int înainte de S. Leszczycki, Istoria studiilor asupra 11ieţii pastorale alpeste în Polonia
de W. Antoniewicz, Schiţa fiziografiei munţilor Tatra şi a regiunii subcarpatice de Zofia
Radwanska Paryska, Ptoblemele geografice ale migraţiilor pa.~torale de S. Berezowski,
Pistele past-Orale în munţii Tatra şi regiunea subcarpatică de W. H. Paryski şi Protecţia
naturii şi 11iaţa pastorald de Zofia Radwanska-Paryska. Volumul se lncheie cu un inde:s:
miştii,

că

' „Cnae11aacaA ApsHB" 1958, p. 270-302. Se publică şa.se scrisori şi o
Pelag16 a obţinut ajutoare băneşti din Rusia, ln perioada t 864 -1895.
' „Cnae11eacell Apsea", 1958, p. 299.

telegramă

din care se vede
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de localităţi,
franceză, iar

de persoane şi de lucruri şi cu lista ilustraţiilor şi hărţilor, ln poloneză şi
la snrşitul fiecărui capitol există un rezumat ln limba franceză.
Dacă numeroasele probleme tratate ln capitolele de mai sus nu pot fi toate trecute
ln revistă ln limitele unei recenzii este, totuşi, posibil sA se releve unele din constatările
şi concluziile mai direct legate cu sfera actualelor cercetări etnografice de păstorit din
R.P.R. şi, implicit, cu aceea a problemei relaţiilor romlno-slave ln raza Carpaţilor nord-vestici.
Mai inlli trebuie subliniată poziţia justA cu privire la moştenire. Aceasta se degajă
din toate capitolele, este afirmată de S. Leszczycki tn c Przedmowa • (Cu11fntul lnainte)
(p. 5-8) şi este amplu documentată de W. Antoniewicz c Dzieje badan pasterslwa g6rskiego w Polsce o (Istoria studiilor asupra vieţii pastorale alpestre fn Polonia) (p. 9-26).
Autorii monografiei socotesc experienţa de cercetări şi studii a !naintaşilor ca o serioasii.
bază de plecare, dar, conform lnvăţii.turii marxist-leniniste despre moştenire, nu se opresc
nici la inform·1tiilc şi nici la interpretările acestora. Noua orientare metodologică şi
teoretică a specialiştilor polonezi tn studiul vieţii pastorale este ilustrată printr-o
seamă de interpretări materialiste prezente ln cuprinsul celor mai multe din capitolele
noii lucrări. De altfel, această schimbare este pe deplin ilustratii. de mersul ascendent al preocupări!or ştiintirice poloneze cu privire la păstorit, care a înregistrat plnA
în prezent trei etape mai importante. Etapa întlia, caracterizată prin cercetări sumare,
lşi are începutul pe la mijlocul sec. al XIX-iea. Ea este continuată, ln primul deceniu
al sec. al XX-iea de etapa cercetărilor amănunţite, efectuate mai ales de antropogeografi,
istorici şi etnografi. Jn etapa a doua au aclivat în deosebi cele două şcoli de la Cracovia:
a) şcoala c antropogeograficd • a prof. L. Sawicki şi b) şcoala c istoricd şi sociologică• a
prof. K. Dobrowolski, cunoscute însă prin caracterul lor în bună parte unilateral şi implicit,
prin lipsa unei orientări ştiinţifice marxiste. L. Sawicki este cunoscut la noi şi prin cercetările efectuate pe teritoriul Transilvaniei, iar K. Dobrowolski prin studiile în care a
relevat legăturile păstoritului polonez cu cel romlnesc. Din membrii primei şcoli se mai
remarcă W. Kubijowicz (cunoscător al păstoritului din Maramureş), Z. Holub-Pacewiczowa
(specialistă ln locuinţa şi migraţiile pastorale), S. Leszczycki, etc. Din cea de a doua şcoalll.
poate fi menţionat W. Truszkowskt, care a efectuat îndelungate cercetări ln ţara noastră,
cu privire la alimentatia din zona Făgliraş, la folclorul şi graiul romlnilor din zona
Sii.laj, etc. Prof: K. Dobrowolski reuneşte astăzi studiile şi cercetările sale mai vechi
lntr-o amplă sinteză, care va alcătui tomul V al acestei monografii.
Deceniul 19!,6-1956, în noile condiţii social-politice, constituie o etapă superioară,
de cercetări colective efectuate nu numai pe o scară vastă, dar şi ln lumina unei alte
concepţii ştiinţifice, aceea a materialismului istoric, continuu asimilată de cercetătorii
polonezi. Etapa a treia corespunde, pe de o parte cu împrejurarea că cel de al doilea
război mondial a adus ruinarea economiei pastorale poloneze, iar pe de altă parte a Cost
urmat de restaurarea, reorganizarea şi modernizarea economiei Republicii Populare Polone,
precum şi de crearea marelui Parc Naţional din munţii Tatra. Aceste lmprejurări au
schimbat profund şi irevocabil vechile forme tradiţionale ale păstoritului polonez din
Tatra şi Podhale.
Jn «Zarys fiziografii Talr i Podtalr:UH (Schiţa fiziografiei munlilor Talra şi a regiunii
subtatrice) (p. 27-75) de ZoCia Radwanska-Paryska se întreprinde o cuprinzătoare analiză
a caracterelor climatologice, geoCizice, hidrologice, de floră şi de faună a întregului ţinut.
Aceste caractere sint apreciate prin prisma lnsemnătăţii lor pentru desfăşurarea modului
de viaţă pastoral ln general, ca şi ln diferite perioade ale anului. Din lectura capitolului
rezultă clar rolul condiţionat al mediului geografic, dar totodată. şi capacitatea societăţii
omeneşti de a se adapta, de a utiliza şi chiar de a modifica acest mediu geografic ln folosul
economiei pastorale.
Autoarea dă o descriere detailată a văilor P.arcurse de rfurile Dunajec, Poprad,
\\·ag şi Orawa şi asupra limitelor teritoriale ale munţilor Tatra şi a zonelor aflate la piciorul
ma'livului, îndeosebi a zonelor Podhale, Orawa, Spisz şi Liptow, despre care va Ci necontenit vorba ln corpul lucrării.
Pentru a înlesni lnţelegerea condiţiilor şi perspectivelor de dezvoltare a vieţii pastorale
din zonele muntoase ale Poloniei, cel mai întins capitol, « Problemy geograficzne pasterstwa
Wedrownego • (p. 77-1'.6) de S. Berezowski, este consacrat unei analize comparative,
care îmbrăţişează principalele centre ale vieţii eastorale din Asia, Africa fi Europa.
Jn ceea ce prive~te continentul nostru, comparaţia cuprinde pe larg fenomenu din ţările
occidentale (Franţa, .\ustria, Germania, Italia, Spania, Portugalia), Cehoslovacia (Boemia,
Silezia, Slovacia), ţările balcanice (Bulgaria, Jugoslavia, Grecia), Turcia, regiunile
caucaziene din 1.1.R.S.S„ Carpaţii din Romlnia şi Ucraina Sovietică, precum şi munţii
Tatra din Slovacia şi Polonia.
._
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Autorul deosebeşte patru tipuri de migraţii pastorale (p. 80-84): 1) nomadismul
pastoral, 2) transhumanţa (pol.: lranshumancja wahadlowa, b) transhumancja wstwpujaca
şic) lranshumancja zstepujaca), 3) văratul (pol. : a. gospodarce szalasniczei, b. zycie paslerskie;
fr. estiflage: germ. Sommern) şi 4) lipul e!Peţian (typ helwecki, alpej.•ki) cu două locuinţe
sezoniere. ln general autorul se păstrează pe linia consideraţiilor tipoloJ:(ice făcute anterior
de Ph. Arbos, J. Frodin, K. Moszynski, dar mai cu seamă de H. Boesch.
ln analiza materialelor, S. Berezowski subliniază asemănarea dintre modalităţile
de practicare a creşterii vitelor şi păstoritului în Carpaţii Polonezi şi Carpaţii Slovaciei.
ln adevăr, creşterea vitelor 'i păstoritul _au păstrat plnă în zilele noastre aproape aceleaşi
forme şi aceleaşi procedee tradiţionale pe ambele versante ale Carpaţilor Occidentali (munţii
Tatra Polonezi şi Slovaci, Silezia Poloneză şi Cehoslovacă, etc.). f n zilele noastre apare treptat
o diferenţiere Intre viaţa pastorală a celor două ţări slaYe: ln vreme ce muntenii polonezi
(• Goralii •)manifestă o predilecţie cresclndă pentru dezvoltarea oieritului, muntenii slovaci
dovedesc un interes ascendent pentru creşterea vilelor mari. De asemenea, autorul pune ln
lumină unele similitudini economice-organizatorice Intre păstoritul din Slovacia şi Bulgaria.
O teză, care rămlne de discutat, susţine posibilitatea migraţiilor pastorale şi ln condiţiile economiei şi civilizaţiei moderne. ln sprijinul acestei teze, şi ln opoziţie cu opinia
altor autori care socot anacronice nu numai migraţiile pastorale dar chiar şi păstoritul
de tip elveţian, autorul prezintă pe larg două situaţii elocvente din cuprinsul celor două
sisteme social-economice contemporane: a) migraţia pastorală in munţii Alpi, unde
economia capitalistll. este foarte dezvoltată şi b) ln munţii Caucaz, unde noua orlnduire
socialistă a facilitat o dezvoltare economică accelerată, bazlndu-se pe evoluţia progresivă
a condiţiilor specifice producţiei socialiste. Rezultă că tipul de păstorit pendula tor şi chiar
cel transhumant pot constitui şi astăzi forme potrivite, prin care creşterea vitelor ln
turmă se adaptează la terenurile muntoase şi alpestre, deoarece este nu numai mijlocul
cel mai nimerit pentru acomodarea pasivă la caracterul geografic al acestor terenuri, dar
deopotrivii forma cea mai activă de a le utiliza ln scopuri productive, atunci clnd ele nu pot
clipăta o altă utilizare.
Alături de numeroase alte studii de specialitate referitoare la păstoritul din Europa,
autorul acestui capitol, ln mai mare măsură declt tot restul autorilor, a utilizat o bogată
literatură pastorală slavă (lucrări publicate ln U.R.S.S. de către W. Anunczin, G. Badirian,
J. Kurow, E. Waliew, etc., ln R. P. Polonă de către Z. Holub-Pacewiczowa, L. Sawiecki
K. Moszynski, K. Dobrowolski, Br. Kopczynska-Jaworska, etc.; ln R. S. Cehoslovacia
de către V. Hil.ufler, V. Kurz, etc.; ln R. S. F. Jugosla1Jia: B. Milojevic, J. Cvijic, etc.),
precum şi o bună parte din literatura de specialitate, apărută înainte, dar mai cu seamă
Intre cele două războaie mondiale, referitoare la păstoritul romlnilor (T. Cristea, N. Dragomir,
T. Herseni, W. Kubijowicz, Emm. de Martonne, Şt. Meteş, I. Moga, T. Morariu, S. Opreanu,
I. Oţel, Mara Popp, E. Precup, D. Sandru, A. Veress, G. Weigand). ln Jeglitură cu cercetlitorii fenomenului romînesc citaţi în studiul prof. S. Berezowski remarcăm un anumit
obiectivism al autorului, limitarea la caracterul factologic al sursei, ceea ce-l face să scape
din vedere unele poziţii teoretice depăşite de noile cercetări asupra păstoritului la romlni,
efectuate ln condiţiile create de regimul de democraţie popularii şi anume ln lumina materialismului istoric.
După cit cunoaştem, ln literatura poloneză şi chiar ln literatura slavă şi romlnă
de specialitate, studiul publicat, ln acest volum, de W. H. Paryski, despre• Szlaki pasterskie
w Tatraeh i na Podtatrzu t (p. 1417-174\, constituie cea mai amplă şi mai corespunzătoare tratare a problemei. Pe de altă parte, consecvenţa cu care autorul leagă
apariţia potecilor ş1 căilor pastorale de
comunicaţie de condiţiile materiale, de
evoluţia social-economică a societăţilor omeneşti, face totodată din acest capitol un
hun îndreptar metodologic pentru cercetătorii de la noi, atlt pentru cei care studiază ln domeniul geografiei pastorale, cit şi ln domeniile etnografiei pastorale şi
sociologiei pastorale.
Capitolul acesta pune ln lumină şi multitudinea legăturilor şi contactelor Intre păstorii
polonezi şi cehoslovaci, frecvenţa migraţiilor pastorale într-o parte şi alta, care au fost
posibile pinii. la organizarea de către ambele ţări, a celor două Parcuri Naţionale ln
munţii Tatra Mare din Polonia şi Slovacia.
Fără să subestimăm contribuţiile parţiale mai vechi din lucrările unor K. Dobrowolski, A. Sydow, W. Pol, St. Leszczycki, Fr. Denes, H. W. Paryski lnsăşi, etc. şi chiar
faţă de importantele contribuţii aduse la această problemă de Z. Holub-Pacewiczowa,
observăm că ln lucrarea de faţă se realizează un remarcabil progres ln ceea ce priveşte
stabilirea şi explicaţia apariţiei şi funcţiilor tuturor formelor de căi utilizate ln circulaţia
pastorală din Munţii Tatra şi zona Podhale.
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Dacii. autoarea utilizează o bogată literatură polonezii., ucraineanli., cehoslovacii., unele
surse austriace şi germane, ln schimb neglijează cu desăvfrşire literatura antropogeografică
şi etnografică romlnească şi sud-slavă.
Ultimul capitol al tomului aparţine

lui Z. Radwanska-Paryska

şi

se

referă

la

• Ochrona przyrody a pasterstrvo • (p. t 75-t 92). Aceasta cuprinde o analizll. retros-

pectivă a împrejurărilor economice şi istorico-sociale care au permis exploatarea excesivi
a păşunilor pădurilor, etc., cu consecinţe nefaste pentru economia pastorală însăşi, ca şi
pentru economia naţională ln genere. Slnt interesante şi instructive măsurile luate de
Cehoslovacia şi Polonia, pentru protecţia unor întinse locuri, sub forma Parcului Naţional
din Munţii Tatra. Ace:;ita constituie o rezervaţie naturală destinată exclusiv scopurilor turistice, amenajată corespunzător. Experienţa poloneză şi cehoslovacă ln această
privinţă este nu numai remarcabilă, dar şi demnă de împărtăşit.
Primul tom al monografiei colective •Păstoritul ln munţii Tatra Polonezi şi Podhale •
se impune deopolrivă prin condiţiile tehnice excepţionale ln care a apărut, prin numeroasele
hărţi, schiţe şi tabele a căror valoare documentară este lntregilă de precizia redării, cit
şi prin fotografiile clare, executate pe teren dintr-un unghi de vedere cu totul potrivit.
O bună parte din aceste merite revin, desigur, secretarei de redacţie Janina Rudnicka şi
tehnoredactoarei Emilia Fischerowa.
Clnd vor vedea lumina tiparului şi alte volume din această serie, ln deosebi referitoare
la spectele dialectologice, folclorice şi etnografice ale păstoritului din acest sector al Carpa·
ţilor nord-vestici, vor fi posibile şi unele discuţii teoretice mai susţinute.

NICOLAE DUNÂRE

ANALI HISTORIJSKOG INSTITUTA U DUBROVNIKU. Voi.
(1954), IV -V (1966), VI-VII (1969), 679 + 718 + 439 p.

m

Volumele Analelor Institutului de Istorie din Raguza cuprind numeroase articole,
studii şi note privind diferite probleme de istorie a oraÎului Raguza (Dubrovnik), a teritoriului Republicii raguzane şi a unor insule de pe Ungă itoralul dalmatin şi muntenegrean.
O parte din materiale se referă la istoria Serbiei, Croaţiei, Bizanţului şi, ceea ce ne interesează ln mod deosebit, unele din ele cuprind referiri mteresante la istoria ţărilor romlne.
Tematica volumelor este bogată ş1 variată, cuprinztnd lntreaga perioadă de istorie
medie şi modernă.
Astrei, o serie de articole privesc probleme de arheologie, ln ele fiind vorba de monumente vechi din Raguza, din Ston, Split şi Perast.
O altă serie de materiale privesc istoria medicinii şi a farmaciei. Arhivele Raguzei
conţin material documentar bogat despre ştiinţa medicinei, foarfe dezvoltată ln trecut
ln acest oraş. Este meritorie încercarea mteresantă a lui Mirko Dra!en Grmek de a studia
istoria medicinei la croaţi pinii. ln secolul al XIII-iea pe bază de limbă, obiceiuri şi tradiţii 1 •
Studii din domeniul istoriei medicinei mai semnează: Hrvoje Tartalja, Zdenko Kester~nek, Du~an Beric! şi Vinko J. Velnic, care scriu despre tratamentul cu sublimat, aplicat ln
secolul al Vii-lea, despre farmacie, medici şi bărbieri - dentişti şi despre poemul
din ti72 al lui Andrei Lupati privind medicina.
Diferite probleme de drept vechi la Raguza slnt tratate de Lovre Katic! şi Iak~
Beri tic•.
După cum era de aşteptat, ln aceste volume se aduc clteva contribuţii preţioase la
cunoaşterea unor probleme de istorie a literaturii raguzane, care ajunsese la o mare
înflorire ln secolul al XVI-iea. Astrei, lakAa Ravlic! stabileşte 1 că opera • Dubravka • a
cunoscutului poet raguzan din secolul al XVI-iea, Ivan Gundulic!, redă un fragment de
viaţă autentică din Raguza acelui timp. lntr-un alt articol'· acelaşi autor stabileşte pe
baza datelor din arhive că opera principală a lui Ivan Gundulic!, poemul •Osman•, a fost
tipărită pentru lntiia oară ln anul 1826, după vreo cinci ani de tergiversare din
partea cenzurii.
• Voi. III, p, 9 -26.
•Voi. III, I!. 135-H6; LV-V, p. 71-152.
• I. RAVLIC, Odraz domate stvcmioati u dubrovatlcoj lcnjileonosti ••. , voi. IV - V, p. 323-354..
•Voi. IV-V, 705-718
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Dintre materialele referitoare la navigaţia raguzană reţinem îndeosebi studiul• Dubroval\ki galijun druge polovice XVI stolje~ •al lui Josip Luetic 1, din care reiese că raguzanii
construiau tn secolul al XVI-iea cel mai bun tip de corabie numit galiun. Istoriei
comerţului raguzan ti este consacrat articolul lui Stjepan Vekaric 1 Dubrova l\ka trgovacka
flota 1599 godine t 1.
Problemele economice stnt tratate doar in clteva articole referitoare la situaţia economică a insulei Vis ln prima jumătate a secolului trecut, a oraşelor Split şi Raguza, tot
ln prima parte a veacului trecut şi, respectiv, în secolele XVII şi XVII I 8 • Ni se pare
că 3-4 articole de analiză a aspectelor economice reprezintă prea puţin în raport cu
spaţiul alocat altor probleme ln paginile volumelor. De asemenea socotim un neajuns
faptul că aspectele luptei de clasă slnt studiate num1i ln două articole din cite sinl inclu-;e
în cele cinci volume ale Institutului. Unul din aceste articole se referă la istoria oraşului
Zadar (Zara)•, iar celălalt la istoricul formării unei posesiuni feudale pe insula Hvar •.
Lipsa unor preocupări suCiciente de fenomenele de bază ale istoriei litoralului adriatic şi
plasarea pe ultimul plan a problemelor privind luptele sociale, denotă o poziţie care nu este
de natură să ajute analiza profundă a fenomenelor studiate.
Volumele mai cuprind studii interesante privind unele probleme de istorie politică,
de diplomatică, de limbă şi toponimie. Printre acestea, atrage atenţia studiul etnograCic
semnat de Olga OAtric 1 din care aflăm, printre altele, că obiceiul copiilor din Raguza de
a merge cu urare de Anul Nou se chiamă • Kolende t şi cA ei merg atunci • kolendati t
( = a colinda, p. 468).
Este de asemenea interesant studiul lui Mirko Deanovic despre terminologia veche
pesclireascA pe insula Lopud 7 • Acest studiu constituie o continuare a preocupărilor cunoscutului balcanolog Petar Skok. ln glosarul anexat expunerii găsim o serie de cuvinte', lămu
rite de autor prin comparaţie cu cuvintele asemănătoare din limbile latină, italiană, greacă
precum şi cu cuvinte din graiul veneţian şi din graiurile altor insule din Adriatica. ln
două cazuri se recurge la comparaţie cu graiul istro-romtn. Nu ar fi fost de prisos, după
părerea noastră, sA fie semnalate şi unele asemănări izbitoare cu limba romină, mai cu seamă
ln cazul cuvintelor: banca (de şezut), bita, bucea, bracul (citeşte: braţul), încet, incetat,
kâr (despre care autorul zice că nu i-a putut cunoaşte provenienţa), krâp, mijerla
(citeşte: mierla), sâk, sopa, Akojka (scoica) etc. Nu este exclus ca a1.;este cuvinte să
fi fost influenţate de graiul romanic din Balcani şi din Dalmaţia, apropiat de limba romlnă
primitivă.

Două studii fac menţiuni despre vlahii balcanici. lntr-un raport din secolul
al XVIII-iea către guvernul din Viena, analizat de M. Novak 1 , este citată cronica
lui Nikola Vucieevic - Bona din 1667 care menţionează pe vlahi ln legătură cu cutremurul
de atunci şi ln legătură cu edificiul spitalului din Raguza.
Mai numeroase slnt referirile la vlahi ln studiul • Dubrovacke vesti o Skender-begu
Crnojevicu i Crnoj gori pod njegovom vlaAcu • al lui Bogumil Hrabak10. Aci se arată că
vlahii din Herţegovina lşi făceau simţită prezenţa la graniţa Republicii raguzane prin acţi
unile desfăşurate mai intens ln perioadele de încetare a campaniilor turceşti ln Adriatica.
De aceea, zice autorul, •Pentru cercetarea istoriei Muntenegrului este foarte ediCicatoare
analogia cu economia şi organizarea gentilică a vlahilor din Herţegovina t (p. 425).
Autorul studiului constată de asemenea că mişcările ln masă ale vlahilor, desfăşurate concomitent cu agitaţiile muntenegrf'nilor, au determinat pe turci sA intervină şi să-şi consolideze
stăplnirea numind ei cite un voievod peste mai multe nahii de vlahi. ln martie 1514, grupurile de vlahi din Herţegovina erau reprezentate de voievodul din Novi, pe nume Plrvan

(p. 427-428)

11 •

ln legătură cu problema vlahilor din nordul Peninsulei Balcanice se poale menţiona
.şi topicul de rezonanţă rominească •Valea Sacă • din Croaţia, pe care ii surprindem ln
titulatura nobiliară a lui Theodor Karacsay von Walje Szaka, autorul unor rapoarte
din 1831-1838 despre P. Pelrovic-NjegoA şi despre Muntenegru ! 1 .
'
•
•
•

Voi.
Voi.
Voi.
Voi.

VI - VII, p. 129-141.
III, p. 427 --loJI.
VI - VII, p. 9-24; 77 -96; 267 -282; IV - V, p. 417 -'•54.
IV - V, p. 503-526.
• Ibidem, p. 659~72.
1 Voi. III, p. H3-470.
' Voi. III. p. 149 -178.
• Ibidem, p. 153-175.
' Voi. VI - VII, p. 267 -282.
11 Voi. VI VII, p. 419--lo39.
" Acest nume nu este menţionat ln studiul lui S. DRAGOMIR, Vlahii din nordul Peninsulei Balca.nice ln eoul mediu, Bucureşti, 1959, 224 p.
11 Voi. VI VII, p. 173-204.
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ln alte şase articole gAsim referiri la ţările romlne.
Astrei, ln studiul • Dubroval!ka nova ekonomska politika pol!etkom XVII veka •
al lui Vuk Vinaver 1 , principatele dunărene slnt menţiona le printre ţările furnizoare
de cereale pentru Raguza, ln secolele XVI şi XVII. ln oştirea de mercenari a Raguzei.
alcătuită ln general din unguri şi din croaţi, sint prezenţi uneori ardeleni şi romlni, cum
slnt de pildă Utvan din Ardeal, Lukal! dm Lugoj (consemnaţi Io anii 1600 şi 1603) şi
Ioan din Ţara Romlnească (consemnat ln anul 1614) (p. '6'63). ln alte două rlnduri
este menţionat Banatul. După cum constată 2arko Muljajic 1 agentul tipografiei din Raguza,
C. A. Occhi, a fost trimis pe teren plnă la Timişoara (p. 583, 599). Kruno Prijatelj •
înregistrează faptul că Iovan Duknovic a fost biscup de Cenad Intre anii 1493-1500 şi
că a fost clţiva ani sculptor la curtea lui Matei Corvin. La acest sculptor s-a referit ln
scrierile sale şi contemporanul Nicolaus Olahus.
Cercetind o problemă de diplomatică cirilică, Vlad Moşin •găseşte analogii Intre formulele de sancţiune folosite ln unele documente slave din ţările romlne şi ln documenLele din
Serbia şi din Bulgaria. Argumentlnd teza că formula este însuşită din actele bizantine.
autorul menţionează că expresia bizantină opyT), caracteristică formulei de sancţiune.
a căpătat ln actele romlneşti forma urgie, iar ln cele slave a fost tradusă prin cuvlntul
rH1n.. Pentru o altă formulă de sancţiune autorul citează un hrisov din anul 1405 dela mănăstirea Tismana (p. '63), luat din Monumenta Serbica.
O po7.iţie nouă adoptă Ljubo Karaman 1 ln problema inrluenţei arhitecturii medievale slrbeşti asupra celei din ţările romtne. El consideră că ln trecut s-a exagerat
vorbindu-se de o puternică inriuenţă asupra stilului arhitectonic din ţările romlne care
ar li rost exercitată de şcoala rasciană de la Morava. ln realitate, consideră autorul.
această inriuenţă a fost mult mai modestă şi ea se observi ln asemănarea dintre ornamen lica pe lemn şi pe cărţi ln cele două ţări, precum şi ln asemănarea unor edificii bisericeşti de la noi cu biserica Lazariţa din oraşul Kru§evaţ.
Nu încape îndoială că pe specialiştii noştri ln epocă ti vor interesa datele biografic&
noi despre raguzanul Stjepan Rajl!evic, autorul cunoscutei cărţi despre ţările noastre• Observazioni storiche naturali e politiche intorna la Valachia e Moldavia •, publicată
la Napoli ln 1788. Aceste date noi slnt comunicate şi prelucrate de Nada Beritic •, pe baza a
3'6 scrisori adresate de St. Rajl\evic cunoscutului istoric Johannes von Miiller, ln 179"-1798.
Cunoştinţa lui Rajl\evic cu Muller s-a datorat tocmai cărţii sus menţionate despr&
ările romlne care l-a impresionat pe Muller, la Cel ca şi pe alţi contemporani. Printre
raducerile efectuate după cartea lui Rajcevic, găsim şi pe cea ln limbă germană, efectuată la Strassburg tn 1790 (p. 299), care nu se găseşte ln bibliotecile noastre. Analizlnd corespondenţa lui Rajl!evic cu Milller, autoarea conchide că St. Rajl!evic, cu banii
clştigaţi dm negoţul practicat ln ţările romlne Intre 177'6 şi 1785, a cumpărat ferma dela Himberg lingă Viena, apoi a mers la Napoli unde şi-a tipărit cartea despre ţările noastre.
De prin anul 1793 el trăieşte la Himberg şi la Viena. Corespondenţa găsită oglindeşte,
printre altele, concepţiile politice ale lui Rajl!evic şi părerile lui asupra evenimentelor
epocii. El este împotriva cuceririlor lui Napoleon şi împotriva împărţirii Poloniei. In scrisorile lui Rajl!evic slnt citate tiUurile unor lucrări pe care el le-a lnt.ocmit dar s-au pierdut.
lnsă, allt acestea, cit şi cele două opere ale lui Rajcevic rămase ln manuscris, nu depăşesc
prin importanţa şi calitatea lor opera sa principală, aceea desP.re ţările romlne, care, subliniază autoarea articolului, constituie un document al vremii despre obiceiuri, Colelor şi.
altele. Ca atare ea a atras atenţia, Incit a fost tradusă imediat ln alte limbi.
După cum se vede, materialele cuprinse ln publicaţia Institutului de Istorie din Raguza
prezintă interes pentru istoria balcanică şi pentru istoria ţărilor romlne, mai cu seamă
atunci clnd stnt folosite date noi din bogatele arhive raguzane. In general materialul
faptic este bogat, variat şi util, ln contrast cu orientarea ideologică a revistei care, dnd nu
lipseşte cu totul, dă o interpretare insuficientă şi palidă fenomenelor de bază şi de supra-

t

structură.

S. IANCOVICI

•Voi. IV -V, p. U7-454.
• • O prvoJ dubrovull'.oJ tlall'.art '• vol. IV - V, p. 583-6t 2.
• •Prinos za monogratlJu o Iovanu Dull'.novl6u '• voi. IV - V, p. 301i-322.
• VoL Ul, p. 27 -li2.
• • Nell'.ollll'.o zapalanja o Bl'Pllll'.OJ arbltell'.turl •, voi. IV - V, p. U -70.
•Voi. VI -VII, p. 297-307.
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ETNOGRAFIA POLSKA. Zaklad Narodowy Imienia Ossol.in8kieh,
Wroclaw, Tom I. 1958, 500 p., in 4°. Tom II, 1959, 504 p., in 4°.
Publicaţia •Etnografia poloneză• şi-a lnceput apariţia ln anul 1958, ca organ al
Secţiei de etnografie a Institutului pentru istoria culturii materiale al Academiei Poloneze
de Ştiinţe. Primele două tomuri, apărule pînă în prezent, cuprind un bogat material elnografic, grupat ln următoarele rubrici: 1) editoriale şi comemorări, 2) articole, 3) studii şi
materiale, 4) cercetări de teren, 5) lucrări ale catedrelor de etnografie, 6) probleme
de artă populari, 6) cronici, 8) recenzii, etc.
Publicaţia apare ln Wroclaw, sub conducerea unui comilet de redacţie alcătuit
din principalii specialişti ai centrelor etnografice poloneze: K. Dobrowolski, W. Dynowski

(redactor responsabil), J. Moszynski (decedat la 30 martie 1959), A. Nasz, Janina Hudnicka
(secretar de redacţie), A. Waligorski, Kazimiera Zawistowicz-Adamska. Primul tom a
fost redactat de Anna Kutrzeba-Pojnarowa, iar al doilea de Maria Gladyszowa, ambele
din Krakow.
Articolele şi materialele publicate ln primele două tomuri slnt scrise de savanţi cu
renume european, precum şi de cercetători mai tineri, formaţi după eliberarea Poloniei de
sub jugul fascist. Ele îmbrăţişează un domeniu larg de preocupări ~i constituie tot atltea
contribuţii valoroase la cunoaşterea istoriei culturii populare făurită ln cursul secolelor
de poporul polonez prieten.
Dintre numeroasele studii şi materiale cuprinse ln cele peste 1.000 pagini format mare,
am dori să atragem atenţia asupra celor care pot prezenta un interes deosebit pentru specialiştii în problemele slavo-romlne, pentru cercetătorii din secţiile şi colectivele de etnografie
şi artă populară ale Academiei R.P.R„ pentru cadrele noastre universitare care predau
limbile şi culturile slave, etnografia, folclorul şi istoria artei populare. Din această categorie
rac parte, fără lndoială articolele care ne informează despre diferitele forme de manifestare
ale mişcdrii etnografice poloneze, cele referitoare la cercetdrile monografice sau care abordează
problemele atlasului etnograf ic.
Din prima grupă trebuie evidenţiate patru articole de mari dimensiuni, din tomul II,
referitoare la: Organizarea muncii etnografice în Polonia. lnstitu/iile ştiinţifice ,i pu.blicaliile (p. t 9-58) de A. Kutrzeba-Pojnarowa; Catedrele uni11ersitare de etnografie tn Polonia
anilor 1946-1966 (p. 59-108) de Jadwiga Klimaszewska şi Anna K. Pojnarowa; Acti11itatea ştiinţi/ied a muzeelor etnografice dup4 cel de al doilea rthboi (p. 109-139) de Mieczyslaw
Gladysz; Munca de cercetare ,i pu.blicaJiile Societdţii Poloneze de etnologie (p. 139-144) de
Adolf Nasz.
Primul articol, • Organizacja fracy etnograficznej w Polsce. In.~tytucje i wydawnictwa
naukowe •, oferă un bilanţ critic a căilor urmate şi al rezultatelor obţinute de mişcarea
etnografică poloneză dinainte de primul război mondial şi plnă la sfirşitul primului deceniu
de după eliberare. Etapa istorică avută ln vedere se caracterizează nu numai prin realizări
pozitive, ci şi prin dispersarea specialiştilor ln institute şi instiluţii diferite, insuficient.
coordonate Intre ele. Ei s-au grupat din această cauză ln şcoli şi curente orientate unilateral spre unul sau altul din aspectele principale ale culturii populare, spre una sau alta
din ştiinţele sociale înrudite sau învecinate (sociologia, antropogeografia, lingvistica, istoria,
etc.), situate de obicei pe poziţii teoretice necorespunzătoare (eclectice, idealiste). Nu arl\reori
materialele etnografice trebuiau să vadă lumina tiparului ln cele mai diferite publicaţii,
adesea mult prea puţin înrudite şi, implicit, greu de urmărit de către cei ce ar fi dorit
să se iniţieze în acest domeniu ştiinţific. Asemenea condiţii organizatorice n-au fost nici
pe departe prielnice unei juste orientări teoretice şi ideologice a cercetărilor etnografice.
Din tnlăptuirile pozitive ale primei perioade, la loc de frunte se situează înfiinţarea
Societăţii poloneze de Etnologie (P.T.L.) şi a organului său, revista• Lud•, ln anul 1895.
Meritul pnncipal al acestora constă tn a fi reuşit, pe de o parte să grupeze treptat pe toţi
cercetătorii cullurii populare din Polonia - fapt care a lnlesnit considerabil acţiunea de
reorganizare şi de coordonare de mai Uniu -, iar pe de altă parte să asigure un schimb
de informaţii şi de experienţă cu principalele centre etnografice din celelalte ţări şi continente. O seamă de membri mai vechi a1 acestei societăţi, datorită unor valoroase lucrări
- care cuprindeau ample referinţe comparative la cullura materială şi spirituală a celorlalte popoare slave, a popoarelor învecinate şi nu ln ultimul rlnd la cultura poporului romln,
au devenit de mult cunoscuţi departe peste graniţele Poloniei, doblndind, pe drept cuvlnt,
un renume european. Printre aceştia pot li menţionaţi: J. Potocki, L. Bawicki, Z. Chodakowski, J. S. Bystron, A. Briickner, O. Kolberg, K. Nitsch, H. Kollataja, K. Moszynski
K. Dobrowolski, J. Gajek, M. Gladys, R. Reinfuss ş. a.
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şi şliin\ifice de după anii
lărgirii ~i aP.rofundării cercetărilor etnografice
poloneze, prin dezvoltarea vechilor instituţii şi institute, muzee şi catedre, ca şi prin
coordonarea muncii de către forul ştiinţific suprem, Academia Polonă de Ştiinţe. Numai
tn aceste condi\ii era posibil să se ac~1oneze eficient împotriva influenţelor dăunătoare
ale şcolilor burgheze de etnografie, printre care cele mai reacţionare fiind şcoala catolică
a cercurilor culturale ale lui W. Schmidt şi şcoala funcţionalislă a lui B. Malinowski, puse
ln slujba colonialismului şi a clericalismului, care au influenţat nefast nu numai vechea
etnografie poloneză, dar şi pe cea romtnească, maghiară, germană, etc.

Noile

cerinţe

ale reconstruirii economice, culturale

1941.-1945, au pus foarte acut P.roblema

ln primul deceniu al perioadei de reconstrucţie naţională, cum s-a tntîmplat şi ln
polonezi au fost îndrumaţi cu precădere spre cercetarea diferilelor
aspecte ale artei populare din cuprinsul căreia portul, ceramica şi mobilierul popular
polonez, s-au situat pe lnlliul plan. Din anul 1953, o dată cu lnfiintarea Secţiei de etnografie
a Institutului pentru istoria culturii materiale al Academiei pofone de ştiinţe s-au creat
condiţii pentru clarificarea şi stabilizarea tematicei de cercetări etnografice, inclusiv planificarea problemelor legate strîns de istoria poporului, din cele mai vechi timpuri şi pînă ln
perioada construirii socialismului.
ln articolul • Dzialalnolt uniwersyteckich kaiedr etnografii w Polsce w latach
1945-1956 •, autoarele se întemeiază pe o bogată documentare bibliografică şi pe informaţiile primite de la titularii catedrelor (K. Dobrowolski, W. Dynowski, E. Frankowski,
J. Oajek, K. Moszynski, A. Nasz, R. Reinfuss, B. Stelmachowska, K. Zawistowicz-Adamska).
Se înfăţişează mai lntli structura organizatorică a lnvăţămîntului etnografic de la universităţile din Varşovia, Cracovia, Lodz, Poznan, Torun, Lublin, Wroclaw şi etapele de dezvoltare ale acestor catedre. Un loc important li ocupă prezentarea critică a diferitelor curente
metodologice, dintre care ln primul rlnd direcţia mai veche, evoluţionistă, cunoscută
prin orientarea sa antidialectică, apoi vechea metodă integrală, care, datorită caracterului
său eclectic, a lipsit o seamă din studiile etnografice poloneze, din prima jumătate a sec.
al XX-iea, de interpretarea materialist-istorică, singura capabilă să explice ln mod just
cauzalitatea fenomenelor de cultură şi artă populară. O atenţie deosebită se acordă metodei
etnografice a monografiilor regionale reconsiderată care-şi propune să acorde o atenţie
deosebită istoricizării materialelor doblndite ln cercetările pe teren. De asemenea, etnografii
polonezi dovedesc un interes cresclnd pentru cercetarea specificului culturii populare
ln vederea atlasului etnografic, pentru cercetarea culturii populare a clasei muncitoare
din R. P. Polonă, ca şi pentru cercetarea noii culturi socialiste. ln ceea ce priveşte programa analiticii. a catedrelor de specialitate, referitoare la cultura şi arta populară, autoarele
lnfăţişează pe larg domeniile care slnt abordate ln cursurile etnografice universitare: etnografia popoarelor slave, etnografia europeană, etnografia polonezii., istoria artei populare,
folclorul, muzeografia, etc. Numai ln condiţiile construirii socialismului lnvăţămlntul
etnografic universitar din R. P. Polonii. reuşeşte să lnfli.ptuiască o orientare teoretică
şi ideologică unitară, marxist-leninistă, necesară pentru asigurarea unui progres ştiinţific
continuu.
Unul dintre principalii pivoţi pe care se poate întemeia cu succes istoria ştiinţei
etnografice din Polonia este, desigur, reţeaua muzeală. Istoria colecţiilor etnografice mai
importante, principalele materiale publicate cu privire la valoroasele obiecte şi documente
etnografice pe care le conţin aceste colecţii - nu numai referitoare la poporul polonez,
dar şi la cultura altor popoare europene şi extra-europene, formele specifice de popularizare
a patrimoniilor muzeale sub forma expoziţiilor de bazli. şi a expoziţiilor speciale, slnt deosebit
de clar puse ln lumină ln articolul • DziatalnoJC naukowa etnogra/icznyrh placowek muzealnych w okresie powojennym •, ca şi ln bogatele note bibliografice care 11 lnsoţesc. Muzeograrii
romini - care activează în aproape 220 de muzee, în marea lor majoritate lnriinţate,
iar ln totalitatea lor reorganizate şi imbogăţite ln anii puterii populare - au numai de clştigat
din cunoaşterea eforturilor şi sacrificiilor pe care o altă ţară de democraţie populară,
le-a făcut pentru construirea şi reorganizarea instituţiilor muzeale, ln cadrul ţelurilor
generale ale revoluţiei culturale. Mişcarea etnografică poloneză se poate mlndri cu cele
:peste 150 de muzee etnografice sau secţii etnografice muzeale, dintre care mai mult de
Jumătate au luat fiinţă numai ln urma eliberării de sub jugul hitlerist. Aceste unităţi muzeale
slnt încadrate cu un numeros personal ştiinţific pregătit ln condiţiile unui învăţămînt
etnografic universitar cu posibilităţi multiple de specializare, şi anume nu numai din punct
de vedere teoretic, dar şi din punctul de vedere al exigenţelor specific muzeografice (conservare, restaurare, înregistrarea colecţiilor, arhivistică etnografică, biblioteconomie, fototeconomie, desenoteconomie, etc. O deosebită luare aminte - prin volumul şi valoarea colecţiilor,
completate mult ln anii puterii populare, prin multitudinea formelor de popularizare a
ţara noastră, specialiştii
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acestora (inclusiv organizarea expoziţiilor de artă populară poloneză peste hotare), prin
publicaţiile şi cercetările personalului ştiinţific - ne atrag muzeele etnografice din Cracovia,
Varşovia, Lodz, Wroclaw, Bytom, Lublin, Olsztyn, Poznan, Torun şi Zakopane. Tolodată
slnt ln curs de construire şi dotare noi muzee etnografice, dintre care şi muzeele ln aer
liber. Pentru înfăptuirea celor din urmă, o seamă de specialişti polonezi au călătorit ln
R.P.R. spre a se împărtăşi din experienţa acumulată ln acest domeniu de către Muzeul
Satului din Bucureşti şi Muzeul etnografic al Transilvaniei din Cluj.
Un aspect important al activităţii ştiinţifice muzeale li prezintă documentarea şi
îndrumarea cooperativelor meşteşugăreşti de artă populară, a caselor de creaţie, a tehnicienilor decoratori din industria uşoară a bunurilor de larg consum (în primul rlnd ln sectorul
textilelor şi al ceramicii), etc.
ln strlnsă legătură cu celelalte forme organizatorice ale mişcării etnografice poloneze,
trebuiesc subliniate monografiile etnografice zonale şi publicaţiile periodice ale muzeelor,
la înfăptuirea cărora au primit întotdeauna un puternic sprijin din partea Societăţii poloneze de etnologie şi din partea catedrelor de etnografie de la universităţi.
Intre anii 19ft5-1957, după cum rezultă din articolul • Prace naukowo-badawcze
i wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w ostatnim dziesiecioleciu • s-a desfă
şurat şi o vastă activitate de studii coordonate pe întreaga Polonie. Fără îndoială că punctul
de plecare al acestei coordonări l-a constituit Conferinţa generală a Societăţii, din iulie
19ft5. Atunci s-a iniţial ampla lucrare Atlasul etnografic polonez, continuată dm anul 1953
de către Institutul pentru istoria culturii materiale al Academiei Poloneze de Ştiinţe,
secţia etnografică de la Wroclaw, tot sub conducerea ştiinţifică a prof. J. Gajek. Societăţii
i-a revenit pe mai departe seria de lucrări cunoscută sub titlul Atlasul porturilor populare
poloneze, ceva ln parte similar cu caietele noastre de artă populară referitoare la port, cu
deosebirea că lucrările poloneze îmbrăţişează ln mai mare măsură şi aspectele propriu-zis
etnografice.
Un moment însemnat ln munca acestei Societăţi l-a constituit conferinţa generală
din anul 195ft, clnd s-au recapitulat rezultatele doblndite Intre anii 19ft5-195ft: 7 volume
ale revistei •Lud•, 6 volume de •cercetări şi materiale etnografice•, alte 6 volume de
• cercetări etnografice •, 17 fascicole zonale din • Atlasul porturilor populare poloneze •
şi 11 fascicole ale • Arhivei etnografice •.
ln anii din urmă coordonarea planurilor de cercetări etnografice pe întreaga Polonia
revine Academiei şi Societăţii.
1n ceea ce priveşte a doua latură, care poate prezenta un interes deosebit pentru
cercetătorii romlni, problema monografiilor, ea a fost multă vreme dezbătută ln Polonia,
în deosebi ln revistele • Wisla • şi • Lud •· ln periodicul • Etnografia Poloneză • este tratată
în ambele tomuri apărute plnă ln prezent, de fiecare dată articolele respective fiind însoţite
de numeroase şi remarcabile referinţe bibliografice.
In primul tom discuţia este prilejuită mai cu seamă de cercetarea colectivului cracovian al prof. M. Gladysz in Silezia, fie că sint prezentate de acesta (• Prace nad etnograficzna
monografia Gornego Slaska •, p. 85-100), fie de colaboratorii săi J. Szydlowski (• Uwagi
o pierwotnym osadnictwie Siolkowic Starych •, p. 103-108), A. Zareba (• Z badafl dialektologicznych w Siolkowicach Starych •, p. 109-116), etc. ln al doilea tom, problema este
discutată pe de o parte de Kristyna Adamus în articolul• Monografie wsi w Polsce. Przeglad
problematyki badwczej • (p. 157-20ft), iar pe de altă parte în articolele redactate sub conducerea lui W. Dynowski şi A. Kutrzeba-Pojnarowa, dintre care în primul rind trebuie menţionat cel referitor la • Prace nad monografia etnograficzna kurpiowskiej Puszczy Zielonej •
(p. 205-22ft).

ln general se remarcă două tendinţe ln privinţa cercetărilor monografice poloneze:
una care-şi propune ca ţintă să îmbrăţişeze un complex mai mare de fapte sociale (etnografice, istorice, economice, sociologice, etc.) alta, care-şi propune ca, ln afară de aspectele
etnografice, să se limiteze la acele domenii care sint strlns corelate cu problemele ridicate
de cercetarea strict etnografică, şi anume dialectologia, folclorul, istoria culturii şi artei
populare, legăturile cullurale cu zonele etnografice înconjurătoare, etc. Această din urmă
direcţie a fost sprijinită in trecut de Societatea Poloneză de etnologie (cu sediul la Wroclaw)
şi este astll.zi dezvoltată de Institutul pentru istoria culturii materiale al Academiei Polone
de Ştiinţe şi de catedra de etnografie a Universităţii din Varşovia (W. Dynowski şi Anna
Kutrzeba-Pojnarowa).
Un al patrulea grup de articole se referă la problemele ridicate de pregătirea atlasului
etnografic polonez. Înfăptuirea atlaselor referitoare la cele mai diferite fenomene constituie
un deziderat dintre cele mai importante pentru toate ştiinţele, iar pentru etnografie un
moment decisiv ln munca de valorificare, de comparare etnică şi istorică, dar mai cu seamă
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de sintetizare, teoretizare şi generalizare ştiinţifică. Etnografii sovietici, polonezi, germani.
cehoslovaci, unguri, romlni etc. şi-au pus adeseori problema scopului, tematicei şi metodologiei atlasului lor etnografic, interesul ştiinţific al unei astfel de lucrări depAşind graniţele
propriei tări. Etnografii polonezi consideră necesar ca acest moment să fie depăşit cu succes
şi ln mod obiectiv ln cuprinsul fiecărei ţări, pentru ca specialiştii să poată trece la elaborarea
unor atlase etno1P'3!ice pe grupe de ţări cu mai multe contingenţe culturale Intre ele. DupA
părerea aceloraşi etnografi, pentru ţările carpato-balcanice, fie acestea slave sau neslave.
cercelările pentru atlasele etnografice şi dialectologice ar prezenta o acută necesitate, nu
numai praclică, dar şi teoretică.
O contribuţie remarcabilă la discutarea atlasului etnografic polonez au adus-o ln.
deosebi: K. Zaw1stowicz-Adamska (tom. I, p. 68-71); A. Nasz (tom. II, p. 139-144) ~
etc. Problema a făcut mai cu seamă obiectul Secţiei pentru atlas a Societăţii Poloneze d&
Etnologie, bucurlndu-se de ample discuţii ln anii trecuţi, ln cadrul cărora s-au ţinut <>
serie de comunicări de către prof. K. Moszynski, J. Gajek (1947), Maria Frankowski (1949),
ele. Acestea au lncununat o anume etapă cu conferinţa din 4-6 aprilie 1952, sp!WiaJ convocată pentru a analiza etapele parcurse şi rezultatele doblndile ln urma chestionarelor difuzate şi a echipelor de cercetări trimise ln repetate rlnduri pe teren de către Societatea
Poloneză de Etnologie (secţia atlas). Rezultatele doblndite, experienţa metodologică acumulată, bogata arhivă de materiale etnografice, slnt puse lnceplnd din 1953 la dispoziţia
Inslitulului pentru istoria culturii materiale al Academiei, secţia etnografică academică
de la Wroclaw, care urmează să ducă la bun sflrşit această operă de bază pentru etnografia
poloneză. Cunoaşterea chestionarelor, a planurilor tematice pe care le-au elaborat ln acest.
scop specialiştii polonezi constituie un schimb de experienţă de un real folos pentru etnografii romlni, care, după cum rezultă din proiectele de cercelări ale Institutului de istoria
artei din Bucureşli ~i ale Secţiei de istoria artei şi etnografie de la Filiala Cluj a Academiei
R.P.R., pregătesc ş1 ei un plan rle cercetări referitoare la atlasul etnografic al R.P.R. Cu
un deceniu ln urmă (1951) această problemă a făcut obiectul unei ample discutii tn Secţia
de etnografie şi folclor a Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice din R.P.R.- Filiala Cluj.
iar ulterior ln Comitetul de coordonare al cercetărilor etnografice de pe lingă Academia
R.P.R. Orice experienţă cunoscută şi analizată critic nu poate declt să folosească lmplinirii
cu succes a viitoarei noastre sarcini ştiinţifice. Alături de cunoaşterea experienţei bogate
a entografiei sovietice şi din celelalte ţări socialiste, cunoaşterea materialelor ş1 primelor
lnfăptuiri pe linia atlasului etnografic polonez constituie un ajutor preţios ln munca etnografilor şi dialectologilor romlni.
Materialele ilustrative bogate şi variate - fotografii, desene, schite, hărţi - ce foso-ţese articolele ambelor tomuri, fac şi mai accesibilă această publicaţie, lnlesnind asemănările
şi deosebirile, contribuind la delimitarea ariilor de răsplndire şi de interferenţă ale diferitelor fenomene de cultură materială şi spirituală, create ln cursul secolelor de către popoarele din regiunea noastră europeană, mărginită la nord de Marea Baltică, iar la sud de Marea
Mediterană.

NICOLAE DUNÂRE.

SLOVENSK"l NÂRODOPIS. Slovenski Akademia Vied, Bratislava,.
Narodopisny ustav, Anii VII (1969), VIII (1960) şi IX (1961).
exemplară, una din cele mai bune reviste
de cultură ş1 artă populară. Este vorba de •Etnografia slovacă•, organul Institutului de etnografie al Academiei slovace de ştiinţe. ln primii cinci ani (1953-1957)
s-au publicat trei numere pe an, iar o dată cu anul 1958 această revistă este editată ln
patru volume anual.
Vom încerca, în cele ce urmează, o prezentare foarte succintă a ultimelor 10 volume,.
primite plnă la redactarea recenziei noastre. Ele formeaLă anii VII (1959), VIII (1960)·
şi prima jumătate a anului IX (1961).
Fiecare volum al revistei • Slovensky Narodopis • cuprinde studii de teorie şi metodologie etnografică şi folclorică, de istoria etnografiei şi folcloristicii, de istoria culturii şi
artei populare plastice, literare, muzicale şi coregrafice, cercetări de teren, de arhivă şi
asupra colecţiilor muzeale. Din grupa amintită la urmă se constată un interes particular·
faţă de cercetările referiloare la meşteşugurile şi industriile cu caracter populp.r, Ia agricul-·

La Bratislava apare, cu o regularitate

naţionale
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turA, la formele speciale dezvoltate din aceastA ocupaţie strAveche de masA ?i de bazA
totodatA, la problemele de arhitectură popularA şi mai ales cele referitoare la viaţa pasto·
rală. ln legătură cu cercetarea păstoritului şi a arhitecturii populare, ca Îi cu P.rob[emele
de metodologie, revista militează consecvent pentru dezvoltarea legături or ştiinţifice cu
specialiştii din ţările Europei centrale şi sud-estice, fie că este vorba de popoare slave
sau neslave, cu scopul de a se ajunge ln comun la elucidarea problemelor pe care le ridică
istoria culturii populare ln fiecare din aceste ţări, ln lumina ştiinţei marxist-leniniste.
Din prima grupă de articole, atragem luarea aminte îndeosebi nsupra următoarelor:
•Problemele metodologice actuale ale ştiinţei etnografice• de Boiena Filovd (SN, VIII,
2, p. 177-188), •Punctele de cont.act Intre filologie şi folclor ln domeniul terminologiei t
de A. Habou!tiah (IX, 1, p. 138-tlo2), •Metode de cercetare utilizate pentru explorarea
folclorului muzical ln Slovacia• de A. Elschelcovd (IX, 2, p. 309-314), • ~tnomuzicologia
şi electroacustica• de O. Elschelc (l X, 2, p. 295 - 309), ca şi asupra celui care lnfătişează
•Activitatea secţiei pentru propagarea ştiinţifică a ateismului de pe lingă Institutul etnografic al Academiei Slovace de Ştiinţe• de E. Horvâthovd (VIII, 1, p. 162-163).
Pe plan metodologic, directoarea institutului, B. Filova, subliniază ataşamentul
ferm al etnografilor şi folcloriştilor slovaci pentru orientarea marxist-leninistă, pentru
adoptarea unei perspective istor~e consecvente, întemeiate pe materialismul istoric, ca şi
pentru cercetarea multilaterald a fenomenelor de cultură ş1 artă popularii. Printre cAile
care asigură aplicarea ln practică a acestor deziderate teoretice şi metodologice se acordA
o atenţie principală metodei colective tk lucru, care s-a generalizat ln practica cercetărilor
etnografice slovace atlt ln ceea ce priveşte munca de investigaţie pe teren cit şi de analizare
critică a rezultatelor. Totodată, această metodă de lucru formează singura cale care face
posibilă lmbrăţişarea cu succes a numeroaselor aspecte pe care viaţa, creaţia culturală şi
artistică populară le relevă din belşug, la fiecare pas, nu numai ln sinul vechilor forme de
manifest.are, cit şi deopotrivă ln cazul noilor manifestări social-culturale dezvoltate ln cuprin·
sul modului de viaţă socialist.
ln articolul dialectologului A. Habovniah se scot ln relief importantele puncte de
contact Intre filologie şi folclor, o seamă de procedee tehnice şi de ţeluri ştiinţifice comune
ale dialectologiei şi folclorului literar. Autorul observă cA prin coordonarea cercetărilor
din aceste sectoare ştiinţifice este cu putinţă să se dubleze cantitativ şi calitativ materialele
de teren pentru cunoaşterea terminologiei populare. O bunii organizare a muncii ln colectiv,
stabilirea de comun acord a unor reguli minimale pentru transcrierea foneticii a expresiilor
locale, au avut ca rezultat nu numai materiale folclorice mai bogate şi mai fidel redate,
dar şi materiale lexicale şi fonetice mai valoroase. Adevărul este valabil şi invers. Conjugarea cercetărilor şi confruntarea rezultatelor doblndite pe de o parte ln cercetările de
teren etnografice şi folclorice, iar pe de altă parte ln investigaţiile lingvistice de teren oferă
o bază serioasă studiilor referitoare la terminologie, prin aceea că lea~ă nemijlocit explicatia
cuvintelor de conţinutul tematic sintetizat ln aceste cuvinte şi de obiectele lnseşi, lucrurile,
fiinţele, acţiunile sau sensurile materiale avute in vedere ln viaţa şi accepţia poporului
care le utilizează şi le dă rost practic social.
Fără îndoială că şi cealaltă experienţă pe care a doblndit-o institutul de la Bratislava
tn munca pentru propagarea ştiinţifică a ateismului, aşa cum rezultA din articolul mai sus
citat, ar merita să fie pe larg lmpărtAşită folcloriştilor romlni, ln vederea atingerii unuia
din ţelurile revoluţiei noastre culturale.
Fără îndoială că cele mai interesante materiale ce privesc istoria etnografiei şi folcloristicei le formează biografiile unor etnografi marcanţi, ca acelea referitoare la polonezul
Kazimierz Moszynski 1877-1959 (VII, 4, p. 513-516), Vil6m Pra!ăk septuagenar (VII,
3, p. 337-341l, Jozef Vydra 1884-1959 (VIII, 1, p. 153-159), Pavol I. Safarik a 100-a
aniversare de a moartea sa (IX, 2, p. 161-167), etc., precum şi bibliografiile publicate
periodic referitoare la mişcarea etnografică şi folcloristicii slovacll. (de ex., aceea din SN,
XI, 1, p. 147-160).
Este îndeobşte cunoscută discuţia aprinsA ln problema etnografiei şi folclorului ţiga
nilor din Romlnia, ln cursul căreh s-au criticat vechile vederi reacţionare, rasiste, ce-şi
făcuseră lor lntr-o serie de studii. Lectura articolelor publicate de E. Horvathova - •Problema ţiganilor după 1945. Clteva aspecte istorice şi etnografice • (VI II, 2, p. 240-254)
şi• Ţiganii lnaintea imigra~iei t (IX, 1, p. 3-24) ne poate fi, după părerea noastră, de un
real sprijin ln munca de reconsiderare critică a unora din lucrArile romlneşti cu privire la
această grupA de populaţie, spre a se pune ln circulaţie unele materiale faptice, ln fond
valoroase pentru istoria culturii populare.
De asemenea, cercetătorii romlni ai istoriei medicinii şi ai etnografiei medicale
(etnoiatria) gAsesc informaţii utile ln articolul • Priviri asupra originii colportajului medica-
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mentelor (oleicarii) ln Valea Turieţului •de J. Hrozienliik (VII, 3, p. 342-355), o seamă
dintre ace~ti • oleicari • străbăllnd ln evul mediu, adeseori, şi lăslod urme pe o mare lotindere a teritoriului patriei noastre.
Anticipam mai sus interesul particular pe care-l prezintă cercetările etnografice asupra
materialelor arhivistice şi asupra colecţiilor muzeale. ln adevăr, muzeografii romlni ln
faţa cărora se ridică de atltea ori probleme teoretice de interes imediat ln construirea
expoziţiilor, ca şi istoricii de artă populară au ocazia să cunoască nu numai o metodă, dar
şi răspunsuri utile şi materiale cu o valoare istorico-comparativă remarcabilă lntr-o serie
întreagă ~e articoţe, ca~ B~iangeria. de imprii_nat plnzeturile •de J. Trnka (V!l._ 1, p. 55-88).
•Producţia plnze1 ln d1str1ctul Sp1A la sClrş1tul sec. al XVII 1-lea • de A. Sp1esz '(IX, 2, p
p. 243-258), •Cuţitarii la Slovenska Lupea• de G. BalaAa (VII, 4, p. 643-646), •Producţia
clopotelor la Zazriva • de J. Obrucky (IX, 2, p. 270-282), etc.
AlAturi de articole ln care se arată cum ln feudalism şi capitalism arta populară era
frlnatA, (•Limitarea produselor artizanale ale districtului Gemer Intre 1813-1818 • al
etnografei M. JerAova, IX, 2, p. 282-294), studiile apărute ln revistă fac cunoscute rezultatele pozitive obţinute ln Cehoslovacia socialistă, pe linia dezvoltării moştenirii artistice
populare articolele « Arta figurativă populară, căile sale ln timpul nostru • de S. Kovacevicova (VIII, 2, p. 189-226), •Ansambluri artistice profesionale de clntece şi dansuri
populare ln Slovac1a; problemele lor şi evoluţia acestora• de Zd. Bokesova (VIII, 2,
p. 227-239), •Competiţia producătorilor de artă populară organizată ln cinstea celei
de a XV-a aniversări a Democraţiei populare cehoslovace• de J. Palickova şi E. Palickova
(VIII, 4, p. 652-657), etc.
De asemenea, pentru interesul lor istorico-etnografic şi istorico-comparativ, merit.A
atenţia specialiştilor romlni - a muzeografilor şi cercetătorilor deopotrivă - o serie de
articole ca cele referitoare la« Gropile de griu ln evul mediu• de B. Polla (VII, 4, p. 517559), sau la • lnmagazinarea griului• (VII, 1, p. 105-1 tt.), « Reflexii asupra evoluţiei
instrumentelor de arat conservate ln muzee• (VIII, 1, p. 73-120), •Clasificarea instrumentelor slovace de arat• (IX, 1, I?· 25-45) şi •Perseverarea formelor arhaice ale agriculturii ln unele regiuni ale Slovaciei şi cauzele sale• (VIII, 2, p. 255-267), ultimile patru
aparţinlnd etnografei V. Urbancova; precum şi •Aratul şi semănatul locurilor ln ţelină
şi a clmpurilor noi defrişate ln Slovacia de vest• de J. R. Ni!nansky (VIII, 1, p. 121152), •Numele populare ale prunilor ln Slovacia occidentală• de J. Vria (VII, 1, p. 101105), •Culesul fructelor• de M. MarkuA (IX, 2, p. 190-242), • Evoluţia vlnătorilor populare
ln Slovacia• de R. Bednarik (VII, 4, p. 613-643) sau «Podgoriile ln Micii Carpaţi• de
E. Kahounova (VIII, 1, p. 3-72) ş.a.m.d.
ln etapa actuală clnd etnografii romlni pregătesc atlasul etnografic al R.P.R„ ca şi
o seamă de lucrări asupra vieţii pastorale ln strlnsă legătură cu practicarea agriculturii.
cunoaşterea evoluţiei uneltelor de arat păstrate în muzeele slovace (Muzeul naţional
slovac din Martin, Muzeul slovac de la Bratislava, Muzeul naţional din Praga, muzeele
regionale din KoAice, PreAov, ele) şi a clasificării acestor unelte de către specialiştii slovaci,
ar fi de un real folos. lntemeiate pe un vast material etnografic şi de teren, pe cele mai
lnsemnate surse bibliografice slovace, morave, cehe, sovietice, poloneze, iugoslave, ungare,
germane, austriace şi pe unele surse romlneşti (Nopcsa), cele două articole menţionate mai
sus pun şi rezolvă probleme de un mare interes nu numai pentru etnografii slovacilor şi a
slavilor ln general, dar permit şi confruntarea ln cele mai amănunţite aspecte (morfologie,
evoluţie, terminologie, etimologie) cu datele etnografiei romineşti. Materialul iconografic
publicat (reproduceri de stampe din secolele anterioare, fotografii, desene, schiţe tipologice),
înlesneşte operaţia comparativă a cărei utilitate şi posibilitate este mai mult decît evidentă.
O seamă de tipuri şi variante de plug prezente ln bogatul material ilustrativ ce însoţeşte
cele două articole, printre care plugul de şes cu corman fix şi plugul de deal-munte cu corman
schimbător, sint deopotrivă cunoscute la romlni, pe teriloriul R.P.R.
Multă vreme rămasă intr-o stare !napoiată şi într-o cunoaştere limitată a istoriei sale.
Slovacia obţine ln condiţiile socialismului cunoaşterea aprofundată şi multilaterală a istoriei
culturii materiale a poporului său. Acestui ţel ştiinţific măreţ ii răspund şi unele articole
etnografice, ca •Manuscrisul lui Reuss asupra istoriei locuitorilor din Valea Hronului •
de S. Kovalievfova (VII, 2, p. 277-314), •Privire asupra istoriei comunale ln regiunea
Hronului superior• de P. Horvăth (VII, 3, p. 446-453), •Vechi testamente in regiunea
Hronului superior• de N. MarkuA, •Descoperirea de cuploare ceramice medievale la Hlohovec •de B. Pola şi E. Rejholec (IX, 2, p. 259-269), •Materiale etnografice asupra districtului Orava in literatura din sec. al XIX-iea o de V. Urbancova (IX, 2, p. 168-189), etc.
Dintre cercetările de teren efectuate în anii construirii socialismului, după cum rezultă.
din materialele publicate ln cei doi ani luaţi ln considerare ln această recenue, cercetarea
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referitoare la zona etnografică a Hronului superior a constituit preocuparea de ciipetenie
a Institutului de etnografie al Academiei slovace de ştiinţe, atlt ca o problemă de interttS
naţional, cit şi ca o contribuţie de seamă cu care specialiştii slovaci se prezintă ln cadrul
lucrărilor despre viaţa pastorală şi colonizarea valahă, coordonate de către• Comisia internaţională pentru cultura populară din regiunea carpatică•·
Din numeroasele şi variatele teme de folclor care au văzut lumina ln coloanele revistei
t Slovensky Narodopis • menţionăm clteva, nu numai pentru valoarea lor metodologică
ti teoretică, dar şi pentru interesul lor comparativ. Din prima categorie fac parte • Caracterul muzicologic al folclorului ln regiunea panoniană a Slovaciei• de R. Hrovatin (VII,
3, p. 377-386), •Trei înregistrări a două jocuri• de J. Podolak (VII, 1, p. 11lt-128), •Elementele folclorului în vechea literatură slovacă• de J. Minarik (VII, 2, p. 201-222), etc.
Din a doua grupă se remarcă mai cu seamă t Clntecul bllciului •de L. Droppovă (VIII, 4,
p. 529-553), •Resturi de obiceiuri relative la calendar• de M. Dzubakova (VII, 4, p. 569583), •Formele ritmice ale• c ea r d a ş u I u i •şi melos-ul poporului din Voivodina Ukraina•
de O. Tymoko (VII, 1, p. 89-100), etc.
Tot pe plan folcloric reţinem interesul institutului de la Bratislava pentru cunoaşterea
culturii tradiţionale a grupelor de populaţie slovacă aflate ln afara hotarelor ~ării: •Proverbe, dicton uri şi preziceri slovace la Pivnica - Jugoslavia • de P. Zihlavsky (V II, 1,
p. 132-138), •Ghicitorile slovacilor din Ungaria• de R. Zatko (VII, 1, p. 129-131),
• Clteva date pentru studiul etnografic al satului slovac Haromhuta din Ungaria• de etnograful maghiar Z. Ujvăry de la Debreţin (VII, 2, p. 241-276), •Starea actuală a cercetărilor asupra folclorului slovac ln Romlnia • de S. Burlasovă (VIII, 4, p. 628-640), etc.
Cercetarea folclorului slovac din sinul altor comunităţi etnografice mai mari nu prezintă
numai un interes national, dar şi unul metodologic şi teoretic. Publicarea unor asemenea
materiale oferă posibilitatea unor dezlegări metodologice pentru cercetarea influenţelor
etnice reciproce, de o valabilitate teoretică mult mai generală decit raportul concret pe
care li vizează informaţiile locale sau zonale înregistrate pe un teritoriu limitat. Articolul
publicat de folclorista Sona Burlasovâ, care ne-a vizitat ţara ln anul 1959, pe lingă aceea
că conţine frincipalele sale rezultate dobindite cu ccazia cercetărilor personale Intreprinse
pe teritoriu R.P.R. (Noua l'luta, Budoi, Nădlac, Rez, etc. din raza Oradiei, Aradului şi
Timişoarei), constituie şi o prezentare comparativă şi critică. Autoarea expune permanent
materialele colecţionate personal ln confruntare cu unele cercetări mai vechi, dintre care
ln primul rind cu cele Intreprinse de B. Bartok, J. Sega şi I. R. Nicola, precum şi cele ale
Casei regionale a creaţiei populare de la Oradea.
DacA tn coloanele revistei de la Bratislava se pot intilni materiale privind aproape
întreaga tematică etnografică, fără îndoială că pentru două din aspectele culturii şi artei
populare se manifestă o predilecţie deosebită: arhitectura populară şi viaţa pastorală.
Atenţia dată istoriei arhitecturii populare are ca punct de plecare interesul cultural
de a înregistra, conserva şi studia această ramură a artei populare slovace, pentru valoarea
ei deosebită atlt din punct de vedere etnografic şi arti~tic, cit şi din punct de vedere istoric.
Numai indicarea cltorva din titlurile referitoare la acest domenm al creaţiei populare
slovace, este suficientă spre a releva atlt aspectele cercetate, cit şi interesul orînduirii
socialiste pentru cunoaşterea, păstrarea şi dezvoltarea comorilor moştenite. Şi arhitectura
de lemn slovacă, cu o seamă de similitudini morfologice de-a lungul şi de-a latul Carpaplor
romîneşti, ucrainieni, polonezi şi cehoslovaci, alcătuieşte una din cele mai remarcabile
înfăptuiri de acest gen.
Din chiar coloanele revistei s-a subliniat • Sarcina cea mai urgentă - studiul sistematic al arhitecturii populare pe întreg teritoriul Statului•, după cum o arăta V. Prafak
(VIII, 3, p. 389-399). Alţii, ca eminentul etnograf J. Mjartan, au pus• Problema protecţiei
eficace a arhitecturii populare• (VII, 4, p. 584-589). Dintre cercetările publicate, unele
pot servi comparativ şi metodologic cercetătorilor romini care, de asemenea, au dobindit
rezultate remarcabile în cercetarea acestui domeniu a1 artei noastre populare, efectuate
aproape pe întreg teritoriul R.P.R. Ne gîndim mai ales la •Materialele ln ajutorul istoriei
arhitecturii populare• de P. Horvăth (IX, 1, p. 112-118), •Contribuţii la studiul construcţiilor populare pentru agricultură• de St. Mru~kovii: (VIII, 3, p. 431-467), •Construcţiile
cu mai multe etaje• de J. Scheybal (VIII, 3, p. 494-501), •Case cu portal în Slovacia de
vest• de S. Svecovâ (VII I, 3, p. 468-493), •Contribuţii la studiul construcţiilor populare
ln vechea regiune de limbă germană ln apropiere de Kremnica • (VII, 1, p. 3-511) şi •Casa
în regiunea Orava •(IX, 1, p. 46-111) ambele de V. Prazak, apoi• Noi contribuţii la studiul
locuinţei slavilor de sud• de J. Mjartan (VIII, 3, p. 400-430), etc.
Preocupările deosebit de intense ale specialiştilor slovaci pentru cercetarea vieţii şi
culturii populare pastorale se explică am prin însemnătatea păstoritului şi creşterii vitelor
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1n vechea economie a Slovaciei, cit şi prin legăturile şi implicaţiile economice şi etnografice
pe care practicarea acestei ocupaţii ln Carpaţii nord-vestici le-a dat naştere ln cursul unei
<'Onvieţuiri de secole cu popoarele vecine şi conlocuitoare (romlni, ucraineni, polonezi, etc.).
Dacă aceste legături etnografice Intre popoare slnt suficient de vizibile ln multe ramuri
ale culturii şi artei ropulare, ele apar pe alocuri chiar izbitoare ln sectorul vieţii pastorale
-carpatice, ln specia ş1 carpato-balcanice, în general.
Fără să epuizăm lista numeroaselor materiale etnografice pastorale publicate în această
revistă slovacă, considerăm că indicarea cîtorva titluri poate să ofere cititorului romln
nu numai o imagine asupra interesului manifestat pentru acest domeniu, dar şi o posibilitate pentru a surprinde implicaţiile acestor cercetări în sfera relaţiilor ~tiinţifice cu specialiştii ţărilor învecinate. Numele etnografului Jan Padolăk apare cel mai frecvent: •O călă
torie de studii în Austria• (VII, 3, p. 462-467), •Călătorie de studii ln Romlnia • (VIII,
1, p. 164), •Moduri tradiţionale de iernarea vilelor pe Hronul superior• (VIII, 2,
p. 268-322), •Cercetări noi asupra vieţii pastorale ln Carpaţii din Romlnia • (IX, 1,
p. 119-1:17), etc.
Bogate ln consideraţii de teren, unele articole deschid la~ orizontul studiilor comparative slavo-romlne, a căror necesitate apare lot mai acută. ln această categorie pol Ci
amintite •Creşterea animalelor domestice la Budmerice ln evul mediu • de C. Ambros
(VII, 4, p. 560-568), •Creşterea tradiţională a oilor la munte (SalaAniclvo) ln zonele Kysuca
ţii Văh •de J. Slika (VIII, 2, p. 323-370) şi• Materiale referitoare la studiul vieţii pastorale
tn Slovacia• de etnografa poloneză Br. Jaworska de la Lodz (VII, 3, p. 387:-432). ln
studiile pastorale mai sus menţionate se întllnesc o sumedenie de termeni referitori la
-construcţiile pastor.de, activităţile pastorale, funcpunile pastorale şi produsele laptelui
{găleată, colibă, sălaş, comarnic, strung, stlnă, leasă, baci, brlnză, urdă, jintiţă, etc.) care
vădesc îndepărtate şi strlnse relaţii romlno-slave, a căror explicaţie ştiinţifică obiectivă
este aşteptatii. de la dezbaterile comune organizate periodic de către Comisia internaţionalii.
pentru cultura populară ln regiunea carpatică, de la Bratislava.
Pentru cei in leresa ţi de dez voi tarea legăturilor ştiinţifice romino-sla ve a tragem atenţia
asupra mai multor dări de seamă cu privire la reuniunile şi contactele Intre specialiştii în
studiul culturii populare din regiunea carpatică a Cehoslovaciei, Poloniei, Romîniei, ele.,
dări de seamă publicate în 1959 (VII, 3, p. 467-472), 1960 (Vili, 1, p. 159-162) şi 1961
(IX, 2, p. 314-316). Anii 1960 şi 1961 slnl bogaţi şi în referinte directe la mişcarea etnografică şi folcloristică din R.P.R.: recenzia •Revistei de folclor• (VIII, 1, p. 171-174),
muzeele etnografice ln aer liber (VIII, 3, p. 502), •Starea actuală a cercetărilor asupra
folclorului slovac ln Romlnia •de S. Burlasovă (VIII, 4, p. 628-640), •Cercetări noi asupra
vieţii pastorale ln Carpaţii din Romînia •(IX, 1, p. 119-137) de J. Podolăk, etc.
Cititorul revistei • Slovensky Narodopis •se pune la curent deopotrivă şi cu literatura
de specialitate europeană, atlt din ţările slave cit şi din celelalte ţări, deoarece ln coloanele
acesteia se inserează cu regularitate publicaţiile străine (cuprinsul acestora, note şi nu arareori recenzii referitoare la noutăţile etnografice şi folcloristice de peste hotare, ca şi din tarii).
Studiile şi materialele din revista de la Bratislava, care însumează ln cei nouă ani
şi jumătate de apariţie un număr de aproximativ 4. 500 pagini ln 8° pot Ci urmările cu
multă înlesnire cu ajutorul sumarului redat la fiecare număr ln cinci limbi (slovacă, rusii.,
germană, engleză, şi franceză) şi cu ajutorul rezumatelor lntr-una din limbile de mare
-circulaţie printre specialiştii culturii şi artei populare (rusa, engleza, franceza sau germana),
precum şi datorită bogăţiei de reprezentări plastice (fotografii, desene, hărţi, schiţe, etc.)
nu rareori policrome. Coperta şi ln general întregul volum se bucură de o prezentare
grafică de o valoare artistică şi sugestivă remarcabilă.
NICOLAE DUNĂRE

CARPATICA, Academia Seientiarum Slovaca, Bratislava: An. I (1960),
nr. 1; an. II (1961) m. 1-2.
Sub auspiciile Academiei Slovace de ştiinţe, apare la Bratislava buletinul informativ
al Comisiei interna#onale pentru cultura popu.lar4 din reriunea Carpaţilor, intitulat •Car·
p a t ic a •· Plnă ln prezent au apărut două caiete ale acestui buletin, cu un material ce
priveşte lndeaproape raporturile etnografice romtno-slave.
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Primul caiet (an. I, 1960, nr. 1) cuprinde articolele: La commission internationale
pour les etudes rh la ci1Jilisatwn carpatique, de Jan Podolil.k - Bratislava; 1'he Pastoral
culture of the Carpat.hians and the Balkans as a subject for intemational scienti/ic co-operation,
de Kazimierz Dobrowoslki - Cracovia; Les Premieres deliberatwns en "ue de la collaboration dans les t!tudes de la ci1Jilisation carpatique, de Jarmila Pil.tkovă - Bratislava.
Caietul al doilea (an. II, 1961, nr. 1-2), apărut după reuniunea de la Stary Smokovec a Comisiei

internaţionale

penlru cultura

populară

din regiunea

Carpaţilor

(noiembrie

1960), cuprinde: La Conft!rence sur l'elude de la culture pastorale de la region carpatique, de
Jan Podolak; La Section Polonaise de la Commission internationale pour l'etude de la culture
populaire de la region carpatique, de Anna Kowalska-Lewicka - Cracovia; La Section
tchecoslo1Jaque de la Commission internationale pour l'etude de la culture populaire de la region
carpatique, de Jan Podolăk, /n1Jestigations rh 196(} sur le chalet dans Les Carpates Polonaises,

de Hronislawa Kopczynska-Jaworska-Lodz.
ln primul articol, autorul pleacă de la constatarea dl regiunea munţilor
Carpaţi, care _cuprinde
importante teritorii aparţinind unor state din centrul şi
sud-estul Europei, a făcut de mai multă vreme obiectul cercetărilor an tropogeografice,
etnoFrfafice, sociologice, istorice şi lingvistice. Decenii de-a rîndul, o seamă de cercetători
din aceste domenii au Intreprins numeroase investigaţii pe teren, în sale, ln arhive şi muzee,
cu scopul de a clarifica problemele pe care le pune istoria cullurii materiale şi spirituale
creată de popoarele legate de aceste ţinuturi muntoase. Dintre numeroasele probleme care
au fost ridicate, plnă astăzi două ocupă locul de căpetenie: viaţa pastoralii. ln Carpaţi şi,
în strînsă corelaţie cu aceasta, pătrunderea unor grupe de populaţie veche romlnească ln
raza Carpaţilor nord-vestici.
Dintre formele de colaborare ştiinţifică internaţională care au lual naştere ln vederea
cercetării acestor ţinuturi, J. Podolăk se referă la două: Comisia sla1Jd pentru cercetarea
ptlstoritului ln Carpaţi şi Balcani, întemeiată de antropogeografi, a cărei bogată activitate
s-a desfăşurat intre cele două războaie mondiale şi Comisia internaţionald pentru cultura
populară din regiunea Carpaţilor (titlu doblndil ln urma dezbaterilor de la conferinţa din
noiembrie 1960), înfiinţată de clţiva ani, din iniţiativa Institutului de elnografie şi folclor
al Academiei Slovace de ştiinţe şi a Secţiilor de etnografie din Cracovia şi Varşovia ale
Institutului de istorie a culturii materiale al Academiei Polone de şliinţe.
După cum rezultă din acelaşi articol, experienţa dobindilă de-a lungul anilor tn
colaborarea şliinţifidl dintre ţările de demorraţie populară a permis reprezentanţilor din
centrele etnografice ale acestor două academii de ştiinţe să ajungă la un acord pentru o
colaborare pe termen lung şi pe o scară mare. Pentru atingerea acestui srop au avut loc la
Cracovia, Bratislava şi Varşovia, trei conferinţe succesive ale reprezentanţilor ştiinţelor
etnografice din cele două ţări fondatoare ale Comisiei.
Din articolul Cultura pastorald din Carpaţi şi Balcani ca .Yubiect pentru cooperarea
ştiinţifică internaţionald, al prof. K. Dobrowoslki, rezultă că începuturile fenomenului
demografic-economic cunoscut sub numele de •colonizarea valahă~. lşi are lnr.epulurile
incă de la finele sec. al Xii-lea, o dală cu emigrarea unor grupe de păstori romlni care
de obicei străbăteau mai lntli Carpatii ucraineni dar se îndreptau şi direct spre Slovacia,
pentru a se stabili ln cele din urmă fn anumite părţi din teritoriile actuale ale Poloniei şi
Cehoslovaciei. Cunosclnd controversele manifestate ln concluziile diferiţilor cercetători
polonezi, slovaci, cehi şi romlni in legătură cu problema de mai sus, Dobrowolski vede o
singură soluţie pentru rez!Jlv~r~a ei: lărg_irea actualei coope~aţii ştiin~.ifice P.olono-cehos~o
vace şi atragerea ln reunmm ş1 cercetări comune a oamenilor de ştnnţă din toate ţările
străbătute de Carpaţi sau lnvecinate cu aceşti munţi.
.
ln articolul semnal de J. Patkovă, se subliniază de la lncepul faplul că la reuniunile
de pÎJlă ln prezent, alături de etnografi, folclorişti şi istorici ai artei populare, Comisia
a atras la lucrări şi pe speciali~Lii di_n alte şţiinţe umanistice (arh.eologie, 1sto~ie, _lin~vislică,
sociologie, etc.). Autoarea dă o 1magme cuprinzătoare despre conţinutul tematic ş1 orientarea
ştiinţifică a primelor reuniuni care au pregătit înfiinţarea Comisiei _internaţionale pentru
cultura populară din regiunea Carpaţilor. Astfel, la Cracovia, ln februarie t 959, după cuvin lui
inaugural, rostil de către prof. W. Dynowski (Varşovia), ln care. s-au precizat sl:'npurile
principale ale reuniunii, a urmat expunerea prof. K. Dobrowoh1k1, la care ne-am referit
mai sus. J. Podolăk a înfăţişat starea actuală a cercetărilor etnografice cehoslovace ln general
şi a acelora privitoare la problemele din regiunea Carpaţilor ln special, printre care ln primul
rlnd rezultatele cercetărilor monografice asupra zonei Hronului superior. J. Pazdur
(Varşovia) a vorbit despre cercetările Secţiei de istorie din Inslilulul pentru istoria culturii
materiale al Academiei Poloneze de şliinţe, ln care s-a insistat asupra problemelor de istorie
a agriculturii, de minerit, de economie forestieră, de onomastică, demografie, etc., relevind
33 -
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totodată lumina nouă pe care o aruncă acestea asupra problemelor istorice şi etnice. Din
partea aceleiaşi secţii a Institutului de istoria culturii materiale, s-au mai prezentat comunicllri despre popularea istorică a ţinutului Nowy Sacz (Plachcinska), cu privire la cercetările
erectuate asupra istoriei minelor ln Polonia şi ln special din munţii Tatra (Molenda), precum
şi cu privire la istoria şi tehnica păşunatului oilor ln Carpaţi (Baranowski).
Problemele etnografice ale păstoritului, ale relaţiilor dintre plistorit şi agricultură
şi ale relaţiilor slavo-romlne au făcut obiectul comunicărilor prezentate de către: pror.
M. Gladysz (Cracovia) despre cercetările Intreprinse ln zona Beskizilor silezieni; pror.
R. Reinruss (Cracovia) cu privire la problema păstoritului valah la Huţuli şi Lemki, punlnd
ln discuţie caracterul agricol-pastoral al relaţiilor slavo-romlne (valahe); Anna KutrzebaPojnarowa (Cracovia) a relevat lnsemnătatea cercetărilor istorice pentru a cunoaşte direritele etape ale pătrunderii vechilor .valahi ln Carpaţii nord-vestici, consecinţele economice
şi etnografice ale acestor contacte inter-etnice; J. Zborowski a făcut un raport asupra
I ucrlirilor relative la Galiţia, ln care din nou s-au scos ln relier lntrepătrunderile dintre
ocupaţiile agricole şi cele pastorale; Bronislawa Jaworska (Lodz) a expus cercetările asupra
păstoritului din munţii Tatra, iar prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska (Lodz.) a expus
criteriile principale ale planului comun de cercetări carpatice.
ln continuare, autoarea prezintă lucrările reuniunii de la Varşovia, la care etnograrii
slovaci au adus o seamă de contribuţii remarcabile. Astrei, A. Huska a lnfăţişat punctul de
vedere al ştiinţei marxiste slovace ln problema cercetărilor carpatice şi ln primul rind asupra
vechii coloniz.Ari valahe; J. Mjartan a expus rezultatele cercetArilor etnografice slovace,
J. Petkovil pe cele referitoare la industria casnică şi meşteşugurile populare, J. 2atko
cercetările folclorice slovace, iar E. Boskova despre rondurile arhivelor ştiinţifice referitoare
la domeniul civilizaţiei carpatice şi valahe conservate ln Institutul entografic al Academiei
Slovace de ştiinţe. Din partea poloneză au Căcut expuneri, la aceeaşi reuniune, pror. M. Gladysz. despre planurile cercetărilor etnografice poloneze şi despre realizările obţinute ln lntocmirea bibliografiei etnografice asupra Carpaţilor; după cum s-au mai făcut expuneri interesante referitoare la folclorul muzical (Sobieski), folclorul literar (Sadownik), despre cercetă
rile istorice ( J. Pazdur), despre magia ln Galiţia (Bazinska), precum şi despre termin.ologia
populară lntrebuinţată ln creşterea oilor (S. Szyrelbein). Din cuprinsul conferinţei de la
Varşovia, autoarea mai menţionează proiectul de plan elaborat de etnograrii slovaci,
prezentat de J. Mjartan, şi care prevede studiul organizării păşunatului, al producţiei
lactate, al terminologiei pastorale şi al explorării metodice a arhivelor pentru stabilirea
izvoarelor esenţiale privitoare la colonizarea valahă, precum şi crearea unei subcomisii
speciale pentru coordonarea problemelor teoretice şi metodologice.
Caietul al doilea (an. II, 1961, nr. 1-2) este dedicat ln lntregime reuniunii de Ia
Stary Smokovec, din noiembrie 1960. După cum rezultă din articolul semnat de J. Podolek,
prin problemele puse şi soluţiile organizatorice, metodologice şi ştiinţifice obţinute, noua
consfătuire a jucat un rol deosebit de important ln conturarea şi definitivarea ţelurilor
şi ln precizarea planurilor viitoarelor cercetări şi studii comune sau paralele. S-au prezentat
şi discutat cinci rapoarte etnografice cu privire la cercetarea vieţii pastorale ln Carpaţi:
două din aceste rapoarte au fost pregătite de delegaţia cehoslovacă (Jan Podolak din
Bratislava ~i Jaroslav Stika din Brno), alte două de către delegaţia poloneză (Anna Kowalska - Lew1cka din Cracovia şi Bronislawa Kopczinska-Jaworska din Lodz), precum şi
de către delegatul romin Nicolae Dunăre. (Noile cercet4ri romineşti asu.pra 11ieţii pastorale
şi unele probleme etnografice din zona carpato-balcanic4). Delegaţia cehoslovacă a mai
prezentat patru rapoarte prin care s-au scos ln relief contribuţiile aduse şi posibilitătile
multilaterale pe care le pot oferi alte discipline istorico-sociale la cercetările etnografice
din Carpaţi, şi anume istoria şi arhivistica ( J. Kocm, dialectologia şi in general lingvistica
(A. Habovstiak), muzeografia (L. Kunz), cercetările bibliografice (R. 2atko) şi cele folclorice
muzicale (O. Elschek). 8-au consl.'ltat numeroasele posibilităţi oferite de aceste discipline
în cercetările vieţii pastorale şi a •colonizării• valahe in Carpaţii r-iordici şi Occidentali.
În continuare, J. Podolak arată că s-a discutat proiectul de chestionar pentru cercetarea
unor aspecte din viaţa pastorală în Carpaţi, prezentat de Br. Jaworska şi definitivat, ln
urma discuţiilor, de un colectiv desemnat ad-hoc (Br. Jaworska, J. Stika, J. Podolak,
N. Dunăre). O atenţie deosebită acordă autorul amplului program de lucru pentru anii
viitori, schiţat în raportul său de şeful delegaţiei poloneze, M. Gladysz.
ln cadrul aceleiaşi reuniuni s-a discutat şi adoptat statu.tul, Comisiei, în care se arată
structura ei organizatorică, inclusiv posibilitatea de aderare şi a altor ţări interesate Io elucidarea problemelor de cultură şi artă populară din regiunea Carpaţilor şi din zonele lnvecioate
cu aceasta. Deşi conferinţa de la Stary Smokovec a avut ca obiectiv principal problemele
vieţii pastorale, s-a subliniat cu hotărlre caracterul etnografic multilateral al comisiei de la
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Bratislava şi necesitatea de a colabora cu reprezentanţii unor ştiinţe sociale înrudite, ln
scopul aprofundării problemelor etnografice pe care le ridică cercetarea regiunilor din raza
lanţului carpatic.
Spre deosebire de reuniunile anterioare, ln care mai persistau confuzii principiale şi
tematice - ln loc de cultura populară din regiunile Carpaţilor, se propunea cercetarea
culturii carpatice; ln loc de a se fi subliniat caracterul etnografic şi folcloristic al comisiei
internaţionale de la Bratislava, se lăsa impresia că aceasta este deopotrivă arheologică
şi istorică, lingvistică şi etnografică - de data aceasta s-au făcut progrese din punct de
vedere teoretic şi ideologic ajungîndu-se la o clarificare substanţială a preocupărilor tematice
care urmează să facă obiectul cercetărilor membrilor comisiei. După cum rezultă din partea
finală a aceluiaşi articol, la aceste cercetări vor fi atrase deopotrivă şi muzeele etnografice.
Următoarele articole cuprind dările de seamă asupra activităţii secţiilor polonă şi
cehoslovacă ale comisiei internaţionale pentru studiul culturii populare din regiunea
carpatică. Ele ne dau o imagine clară despre amploarea şi varietatea cercetărilor ln curs
şi a celor programate pentru anii viitori.
Articolul • Cerceltlri făcute ln anul 1960 asupra sllnelor din Carpaţii polonezi• dă
informaţii preţioase asupra activităţii pe teren a Seqiei poloneze şi asupra economiei
păstoreşti din aceste regiuni, unde urmele păstorilor romini se mai păstrează ln termeni ca:
•baca• (citeşte baţa) - conducătorul stinei, sau• bryndza • (fo'osil pentru a desemna brînza
de oaie).
Etnografii, folcloriştii şi istoricii artei populare ca 'Şi istoricii, lingviştii, antropologii,
etc., au posibilitatea să cunoască, din paginile buletinului• Carpatica•, cele mai noi preocu·
pări tematice şi orientări teoretice cu privire la cercetarea culturii şi artei populare carpatice.
Un interes deosebit prezintă pentru noi, faptul că ln această primă etapă a cercetărilor
organizate de Bratislava şi Cracovia se acordă o atenţie deosebită aşa-zisei •colonizări •
valahe, adică răsplndirii rominilor în direcţia Carpaţilor ucraineni, polonezi şi cehoslovaci,
precum şi consecinţelor etnografice ale contactelor dintre populaţia romlneasdi, cu deprin·
deri şi preocupări agricole, pastorale, meşteşugăreşti, cu populaţiile slave cu deprinderi
şi preocupări agricole din zonele etnografice aflate in raza Carpaţilor Nordici şi Occidentali.
Spre deosebire de trecut, noile cercetări, făcute ln lumina materialismului istoric, au toate
şansele de a fi riguros obiective.
•

NICOLAE DUNÂRE

O. S. AHMANOVA, I. A. MELC/UK, E. V. PADUCEVA, R. M.
F RUM K INA O TO'lllLIX Mwroµ;ax Recaeµ;oeaeea aawK& (O T&B eaaweae111ol
« M&TeJ11BTJ111eesol JIBBrBBCTBse ») Editura Universităţii din Moscova,
1961, 162 pag.
ln ultimii ani, ln Uniunea Sovietică a apărut un mare număr de lucrări consacrate
problemelor teoretice şi practice ln legătură cu lingvistica matematică şi cu aplicarea
metodelor de cercetare statistică la studiul structurii limbii. Un interes deosebit se acordă
traducerii automate. Autorii sovietici îmbogăţesc continuu cercetarea ştiinţirică, aduclnd
contribupi noi sau precizări ln domeniul elaborării aJgoritmelor maşinii de tradus, contribuţii la întocmirea dicţionarelor de frecvenţă ele.
Cartea pe care o recenzăm, prin caracterul ei de sinteză corespunde unei necesităţi
ştiinţifice reale, întregind şi continulnd cercetările de specialitate anterioare.
După cum precizează tn cuvîntul introductiv O. S. Ahmanova - unul dintre autorii
acestei lucrări şi redactorul ei principal - •cartea propusă reprezintă o încercare de
expunere a unor rezultate obţinute de ştiinţă ln domeniul aplicării metodelor exacte
la cercetarea limbii• 1 • Autorii cărţii nu pun ln discuţie problema adtncirii studiilor de
• Introducere, p. 3.
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lingvistică prin metodele logicii matematice, precizlnd că această problemă imporlanlA
cere un studiu de sine stătător.
Tillul acestei lucrări colective • Despre metodele exacte ln cercetarea limbii• este,
de fapt, o parafr..izare lămuritoare a subtitlului •Despre aşa zisa lingvistica matematică•
- denumire folosită ln mod curent ln ştiinţa contemporană pentru a desemna noul mod
de abordare a cercetării faptelor de limbă. Matematica oferă nenumărate posibilităţi pentru
a pătrunde mai adînc ln • mecanismul • limbii. Ea înlesneşte •descifrarea• proceselor
comunicării şi transpunerea dalelor lingvistice în forme noi, elaborate cu ajutorul maşi
nilor electronice. Aceasta duce la dezlegarea unor probleme subtile, care erau de nelnvins
ln trecutul nu prea îndepărtat.
O. 8. Ahmanova lncepe prin a arăta că, atribuind expresiei •lingvistică matematică• valoarea de termen, s-ar putea naşte unele confuzii. :-;-ar putea crede - spuue
autoarea - c;1 s-a creat o nouă lingvislir:ă, eind de fapt nu este vorba declt despre o
nouă metodă. Această metodă se raracterizează prin tendinţa generală către precizie
ln abordarea problemelor lingvistice, deschizlnd perspective noi acestei ştiinţe prin aplicarea procedeelor matematice.
Prin problematica ei şi prin nivelul tratării fără lndoială că această carte se adresează în primul rînd specialiştilor in domeniul statisticii lingvistice şi aJ inform.i.ţiei obţi
nute cu ajutorul maşinilor electronice. ln acelaşi timp, studiul de faţă prin caracterul
său expozitiv poate servi şi ca o sursă de largă informare ştiinţirică, ln scopul popularizării noilor metode de cercetare lingvistică. După ce se prezintă problemele de bază teoretice ale lingvisticii contemporane, se analizează noile teorii ale lingvisticii matematice
şi aplicarea acestora ln cercetarea limbii.
Rolul şi locul traducerii automate ln lingvistica codlemporană, posibilitatea folosirii metodelor statistice în cercetarea lingvistică, aplicarea teoriei informaţiei la cercetarea limbii, funcţiile aşa zisului • creier electronic • prin folosirea maşinilor de tradus
şi a maşinilor de informaţie, problemele legale de traducerile automate, mulţumită cărora
se experimentează metodele exacte ln studiul limbii şi, totodată, se verifică rezultatele
acestora, - acestea slnt problemele fundamentale ale cărţii. O expunere clară, sistematică, cu caracter oarecum didactic şi informativ-metodologic subliniază pe lingă aportul
teoretic al lucrării Şi valoarea ei practică.
Cartea cuprinde o succintă introducere şi şase capitole cu o bogată bibliografie
la sflrşit (184 de titluri). Lucrările autorilor sovietici şi străini stnt indicate pe cafitole
tn legăturf1 cu subiectele tratate. Este lipsit de bibliografie numai capitolul III, ce mai
scurt dintre toate (7 pagini) şi care cuprinde consideraţii strict personale ale autorului
I. A. Melciuk • Cu privire la unele tipuri de semnificaţii lingvistice• (O HeKoropblX
THnax R3blKOBblX 3HaqeHHii, p. 33 şi urm.). Un indice asupra materiei, cu trimiteri la
paginile respective, ajutr1 la consultarea cărţii, iar o serie de tabele şi figuri, care tntovărăşesc expunerea, o fae mai accesibilă cititorilor.
ln ceea ce priveşte cuprinsul, lucrarea poale fi împărţită in două:
- prima parte, care înglobează trei capitole, se ocupă de probleme de lingvistică
cu caracter· teorelir general;
- partea a doua cuprinde următoarele trei capitole (circa trei sferturi din volumul
total al lucrării). ln ele autorii analizează probleme speciale privind mijloacele de cercetare exactă ln domeniul limbii. Problemele lingvisticii matematice şi ale statisticii lingvistice apar mai explicite, datorită elucidării problemelor principale, de ordin general, din
partea intlia a lucrării.
Grija de echilibru ln ceea ce priveşte compoziţia lucrării i-a îndemnat pe autorii
ei Ia tratarea redusă a unor probleme cu un trecut destul de important ln ştiinţă. Aşa
se explică expunerea foarte succintă a materialului critic privitor la aplicarea metodelor
statistice la studiul limbii, de fapt un domeniu foarte vast şi cu multe particularităţi.
După afirmaţia autorilor, o analiză adlncită a acestui domeniu ar fi zdruncinat armonia
lucrării privită în ansamblul ei.
Credem, totuşi, că ar Ci de preferat, ca o problemă alit de importantă să fi fost
tratată mai puţin sumar şi aceasta în interesul conţinutului cărţii.
Faptul că matematica îşi găseşte o lot mai largă aplicare în cele mai variate ştiinţe,
apropiindu-le pe acestea într-un anumit sens de grupa ştiinţelor exacte, o îndeamnă pe
autoarea O. S. Ahmanova să formuleze o întrebare, care reprezintă însuşi tillul primului
capitol al lucrării şi anume: e Lingvistica poate deveni, oare, o ştiinţă exactă? • 1 . La această
întrebare net formulată nu se dă un răspuns direct. Se precizează doar perspectivele deschise
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de noua metodă de cercetare lingvislică şi se arală că maşinile de calcul electronice
contribuie la dezlegarea in ştiinţă a multor probleme imporlante. Maşinile de informaţie
lmbogăţesc prin date noi domeniul cercetării lingvistice, conlribuind la dezvoltarea şi
modernizarea aceslei ştiinţe.
Autoarea subliniază că, in sladiul actual al cercelărilor, esle inevitabilă, deocamdată,
limitarea aplicării metodelor matematice la sfera texlelor tehnice, la malerialul lingvistic
al ştiinţelor exacte (şi inainte de toale la însăşi matemalica).
Pentru a asi~ra posibilitatea unui control prin retraducerea textului, aspectele
emoţional, estelic şi voliţional al limbii slnt lăsate de o parte, aulomatizareu rezumlndu-se
numai la limbajul raţional, cu semanlica mai predsă, reea ce uşurează sistemalizarea
codului lingvistic.
Primul capilol al cărţii esle consacrat problemei corelaţiei dintre noţiunea de
•conţinut• şi •expresie• lingvistică, pe de o parte, dinlre acestea şi realitatea obiectivă,
pe de altă P.arte.
•Descifrarea• multilaterală a proceselor de comunicare lingvistică se adlnceşte
prin arlicarea metodelor noi, exacte de cercetare, prin pătrunderea matematicii ln • mecanismu • limbii.
Printr-o inventariere logică, •raţională• a legităţilor lfl"dmaticale, lexicale etc.
se ajunge la o sistematizare codificată, la crearea unor modele malematice formale ale
limbii. Aceste modele reprezintă materialul propriu-zis cu care operează lingvistica matematică, iar forma cea mai frecventă a acestor operaţii este traducerea automatizată.
ln cursul capitolului autoarea precizează sensul multor noţiuni esenţiale. Aşa, de
exemplu, noţiunea limbii maşinii de tradus (Machine langage) 1 este definită drept o noţiune
generală, care apare sub două aspecte diferite :
1) ca limbă intermediară, reprezentlnd o recodificare a limbilor nalurale, sistematizate, codificate prin intermediul maşinii şi
2.) ca limbă de informaţie, maşina de informare creind posibilităţi de simplificare
ori de complicare a structurii acestei limbi, pentru selec\ionarea ori combinarea de• sensuri
elementare• ((« 3AeMeHmapHwe cMwcAw») 1 • Prohlema fimbii de informaţie, fiind slrlns
legată de problemele modelării şi ale raţionalizării structurii limiii, are u mare importanţă pentru studiile de lingvistică generală.
Expunerea concepţiei • omoplane • (cc wMonAaHnt1wu nod:co1h1) 1 mecanicisle a lingvisticii descriptive şi a concepţiei imanente • eteroplane • (« mneponAaH011wu nod:cod») '
a adep_tilor glosematicii in lingvistica structuraliştilor burghezi, atiludinea lor cu
priviri! la problema •conţinutului• şi a •expresiei•; expunerea unor teorii eclectice,
conciliante a lui G. Gleason 1 in tratarea acestor probleme, precum şi critica lor, făcută
de către A. Martinet • şi alţii, toată această luptă de opinii in dezlegarea problemelor de
bază ale lingvisticii contemporane este relatată explicativ-descripliv şi mai puţin criticapreciativ.
Atitudinea rezervată a autoarei se explică desigur prin faptul că întregul sludiu se
consacră expunerii unui număr importanl de probleme cu optica r:are cuprinde un plan
vast, de proporţii mondiale, fără să se urmărească şi soluţii personale ln toate problemele
dificile, care stirnesc discuţii Intre reprezentanţii diferitelor şcoli şi curente.
Credem, totuşi, că in domeniul teoretic autoarea ar Ci putut face clteva precizări
apreciative, cu sublinierea laturilor idealiste in tratarea unor probleme de pe poziţiile ştiinţei
burgheze. Scoaterea ln evidenţă a punctului de vedere de pe poziţiile ştiintei materialistdialectice, ln opoziţie cu unele păreri ale reprezentanţilor pseudo-ştiinţei burgheze ar Ci
Cost binevenită.
Scris de aceeaşi autoare, capitolul al Ii-lea inlitulat •Unele probleme ale semanticii
ln lingvistica conlemporană • (cc HeKomopwe 11onpocw ceMaHmuKu 'coepeMl!HHOM RJ6lKOJHaHuu»),
tratează despre •sensul cuvintului • (cc 3Ha'4eHtU cA011a») 7 ca o problemă centrală a traducerii automate. Se precizează, totodată, noţiunea de •echivalente• lexicale Intre două
limbi, dintre care una emite, iar alta receptează informaţia lingvistică.
Se ştie că, in scopul economiei materialului lingvislic, prin munca asiduă de standardizare a terminologiei in diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii s-a lmbogăţit numărul
sistemelor semiotice intema~ionale (codul telegrafic, codul metric, semnele muzicale, cifrele
'
•
•
•
•
•
'
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tendinţe se va ajunge Ia crearea unei •limbi
ajutătoare• (cc 11uwMozatneA&HbliJ MQICd)/HapooHwil JUblK» J •.
Inventarierea şi clasificarea cuvintelor cu sensuri comune ln toate limbile constituie
astrei, problema de bază a semasiologiei.
Problema polisemiei ln practica traducerilor automate, demarcaţia Intre sensurile
indispensabile şi cele neesenţiale, problema conversiei (prin procedeul derivării prin para-

matematice etc.). Prin continuarea acestei
internaţionale

digmă) slnl expuse fără să se contribuie la o rezolvare a lor definitivă. ln consecinţă, crearea

tehnicii de elaborare a unei limbi internaţionale ajutătoare rămlne lncă o problemă nesoluţionată. Căutările ln această direcţie continuă.
Socotim deosebit de interesant conţinutul capitolului al II 1-lea, care poartă titlul
• Despre unele tipuri de semnificaţii lingvistice• (CI O HeKomopwx munax R361K()(l61X 3Ha'leHUil») •.

Autorul, H. I. Melciuk, propune perfecţionarea terminologiei lingvistice şi delimitarea
Intre semnificaţia lexicală, cea morfologică şi cea sintactică a cuvintelor.
Termenul •gramatică•, pe lingă sensul lui uzual, tradiţional, capătă ln această
teorie un nou sens, suprapus. Astrei, •gramatica• ocupă un loc intermediar Intre lexic şi
sintaxă. Exprimarea ei poate fi: obligatorie, morfologică, inclusă ln cuvlnl şi nemorfologică,
depăşind limitele cuvin tutui.
Conform teoriei emise ln lucrare, prin opoziţie Intre tipurile de exprimare şi titiurile
de semnificaţie ale cuvintelor, toate faptele de limbă se pot clasifica ln opt grupe dislmcte,
creindu-se, astrei, un sistem al terminologiei lingvistice exacte, adecvată metodelor folosite
ln practica traducerilor automate.
Delimitările sensurilor şi definiţiile terminologice adecvate slnt date de autor, cu specificarea expresă că ele nu sînt definitive, ci reprezintă doar o lncercare pentru crearea unui
nou sistem terminologic, fări1 de care aplicarea metodelor exacte la studiul limbii este foarte
dificilă, iar uneori de-a dreptul imposibilă. Se subliniază, totodată, necesitatea terminologiei
exacte pentru absolut toate domeniile lingvisticii şi, ln deosebi, pentru traducerea automată.
Folosirea metodelor matematice în cercetarea lingvistică are obiective practice
foarte varia le.
Unul şi cel maijpiportant dintre scopurile folosirii metodelor exacte ln lingvistică
este obţinerea • preci!l'ei • in efectuarea traducerilor automate.
Cu această temă se ocupă întreg capitolul al IV-iea redactat tot de I. A. Melciuk
purtlnd titlul• Traducerea automată şi lingvistica• (c1MawuHHwil nepe110o u J1U1U11UC11UUCa»).•
• Descrierea• faptelor de limbă, formulate ca reguli Incorporate ln modele matematice
formale, precise, mecanizate ln sisteme electronice cu reacţii logice, reprezintă ceea ce se
cheamă• algoritmele maşinii de tradus•. Elaborarea algoritmelor se bazează pe o experienţă
îndelungată. Autorul acestui capitol subliniază că traducerea mecanizată constituie pentru
lingvistică o bază experimentală preţioasă. ln procesul traducerii automate descrierea
faptelor de limbă se verifică şi se precizează, contribuind la perfecţionarea metodicii descrierii lingvistice. Specialiştii ln domeniul traducerii automate folosesc la rlndul lor datele
descrierii lingvistice. lată de ce şi lingvistica, ln general, şi traducerea automată, ln
speţă, se pot dezvolta cu succes numai cu condiţia unui permanent schimb de experienţă,
folosind reciproc rezultatele obţinute. Deocamdată, lnsă, lucrările traducerii automate
continuă să fie desprinse de problemele lingvisticii teoretice. Mai precis, lingvistica le recunoaşte de drept, dar le ignorează de fapt, ele fiind tratate şi mai departe ca probleme de
strictă specialitate.
Autorul subliniază, şi pe bună dreptate, că traducerea automată nu constituie un
anumit domeniu al lingvisticii, adică un domeniu special (cum este, de exemplu, indoeuropeistica, semitologia etc.), ci se extinde asupra tuturor domeniilor limbii fără să
prejudicieze unităţii ştiinţifice a lingvisticii ca atare.
Expunerea de faţă se limitează doar la două procedee principale ln materie de
traducere automată, practicate ln stadiul actual al experienţelor (în literatura de peste
hotare aceste procedee poartă, uneori, denumirea de: 1) procedeul 95o,~ şi 2) procedeul 100%).
Primul procedeu urmăreşte traducerea masivă a textelor tehnice, cu o minimă
cheltuială de timp şi de mijloace şi nu se preocupă de structura propriu-zisă a limbii.
Al doilea procedeu pune pe primul plan problema studiului legităţilor generale ale
structurii limbii din care se traduce. Acest procedeu prezintă interes pentru dezvoltarea
lingvisticii teoretice, chiar dacă este mai puţin folositor sub raportul realizărilor practice
ale traducerii.
precisă
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Forma cea mai evolua Ul a traducerii automate este automatizarea analizelor sintactice.
Autorul ne oferă o interesantă, dar şi de data aceasta destul de sumară, expunere cu privire
la stadiul ln care se artă acest gen de lucrări ln U.R.S.S., S.U.A. şi alte ţări.
Problemele clasice ale lingvisticii: omonimia şi sinonimia nu capătă amploare ln
acest studiu, deoarece ele nu sin l lncă pe deplin rezolvate din punctul de vedere al traducerii
automate.
Foarte pe scurt se trece şi asupra problemei polisemiei ln traducerea automată, cu
toate că ln această privinţă s-au obţinut unele rezultate preţioase.
Descrierea a patru dintre cele mai răsplndite tipuri de limbi intermediare: 1) o limbă
din cele obişnuite, 2) o limbă standardizată,:~) o limbă internaţională de lipul esperanto-ului,
ln srtrşil, 4) o limbă artificială, simbolică, special alcătuită pentru maşina de tradus;
problema •limbilor simbolice•, a limbii de informaţie, folosite la elaborarea algorilmelor;
descrierea principiilor care stau la baza acestor operaţii din practica diferitelor colective
de lucru din U.R.S.S., S.U.A., etc., - ială lot atltea probleme interesante, care îmbogăţesc
conţinutul acestei lucrări de sinteză. Locul pe care-l ocupă în ştiinţă elaborarea algoritmelor este foarte important, tn măsura ln care perfecţionarea tehnicii operaţiilor duce la
crearea colaborării dintre om şi maşină ln practica aulomatizArii traducerilor.
Totodată, prin lntrebuinţarea maşinilor electronice ln practica lexicografică, graţie
experienţelor avansate ale maşinilor denumite• autodidacte• se pol pune şi rezolva probleme
. de mare importantă pentru dezvoltarea lingvisticii.
Autorul completează expunerea acestor probleme cu o seamă de dalo privind evoluţia
istorică a traducerilor automate şi a ciberneticii ln general.
Descriind dezvoltarea acestei ştiinţe pe plan mondial, autorul menţionează unele date
despre munca colectivelor ln domeniu( traducerilor automate, care lucreazA ln prezent
ln mai multe oraşe din U.R.S.S., precum şi ln ţările de democraţie popularii..
Capitolul al V-lea din lucrarea recenzată, redactat de R. M. Frumkina, se ocupă,
după cum anunţă şi titlul, de •Aplicarea metodelor statistice ln studiul limbii•
( ccflpuMeHeHUe cmamucmu'ltcKU% Memot}(M ,

U3Y'leHUU

JUMKQ li) 1 •

Autoarea

delimitează fenomenele ocazionale de legităţile statistice in lingvistică
şi defineşte noţiunea de• regulă statistică delerminaUi t 1. Vorbind despre factorii care contribuie la evoluţia limbii, autoarea subliniază importanţa •frecvenţei• semnului lingvistic 1
pentru stabilirea regulilor de statistică matematică.

Omiţtnd analiza operaţiilor matematice complexe, ele fiind dificile pentru o expunere
sumară, ln capitolul al V-lea se expun ln mod sumar numai problemele esenţiale privitoare la:

1) metodele statistice aplicate la studiul lexicului;
2) clasificarea cuvintelor ln limbi diferite după numănil de silabe cu stabilirea
legităţilor comune;
3) aplicarea metodelor statistice la studiul structurii versului.
Expunerea cu privire la identificarea autorului anonim prin compararea textelor,
folosind metodele statistice, marchează unul din lre rezultatele ştiinţifice de o importanţă
deosebită.

Capitolul al Vl-lea, ultimul din această lucrare, redactat de E. V. Paduceva tratează
despre: • Posibilit.Aţile studiului limbii prin aplicarea teoriei informaţiei• (ccB01Mtmc1wcmu
&13Y'4tHWI

JIJIJllCQ

Mem0(}1J.M11

""'°"""

llH/lopMarpm li) '.

La baza teoriei informaţiei stă principiul comparaţiei continue Intre diversele sisteme
lingvistice, folosite pentru transmisie. Şi aici metodele exacte, ln speţl'I dalele matematice, formale stau la baza informaţiei, obligîndu-ne să privim limba ca pe un cod, care se
studiază cu ajutorul metodelor statistice (căci teoria informaţiei este una din ramurile
matematicii apropiată de statistică).
ln cursul expunerii teoriei informaţiei autoarea ne familiarizează cu u serie de noţiuni
importante ca: procesul de transmisie, sistemul de relaţii, comunicarea informaţiei, sursa
comunicării, transmisia prin semnale, receptarea transmisiei, deranjamentele etc.
Ceea ce are un rol primordial in derinirea teoriei informaţiei, este noţiunea • cantităţii informaţiei •. Prin aceasta se înţelege o măsură care permite comparaţia sub raportul
cantit.Aţii a informaţiilor neomogene privitoare la unele lnsuşiri esenţiale şi numai lntr-o
anumită privinţA. Problema preciziei nu are un rol decisiv ln procesul informaţiei. Prin
• tnsuşirea esenţială a informaţiei• se lnţelege structura ei statistică, adică lnregistrarea
frecvenţei apariţiei simbolurilor ln informaţii omogene. O anumită frecvenţă caracleristicA
unui anumit simbol se numeşte •probabilitate•·
·
•
'
'
•
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Dar ln noţiunea de •structură statistică• poate intra încă o însuşire importantă
informaţiei şi anume frecvenţa neconstantă a diferitelor îmbinări intre simboluri.
De aceea, afară de •probabilitate• un simbol poate fi caracterizat şi prin aşa zisa
•probabilitate condiţionată•, apariţia simbolului în informaţie fiind condiţionată prin
prezenţa unui alt simbol.
Astfel •probabilităţile• şi •probabilităţile condiponate • ale simbolurilor definesc
structura statistică a informaţiei 1
Totodată, descriind procesul transmisiei informaţiei autoarea explică conţinutul
a

operaţiilor

care au loc, ln toate cazurile, în transmisii constante, ceea ce se cheamă
• cvantificare • (« Kt1aHmupo11aHue11).
ln sfirşit autoarea vorbeşte şi despre informaţiile la distanţă, care cer transformarea
simbolurilor in structura statistică a informaţiei, operaţie care poartă numele de •codificare• (Kodupo11aHue11) •.
Autoarea ne arată şi modalitatea aplicării teoriei informaţiei in procesul cercetării
lingvistice, avînd la bază un model lingvistic, care redă esenţialul printr-o imagine simplificată a faptelor limbii. Totodată, se explică raportul dintre noţiunile de •limbă• şi de
• cod •. Codul este stabilit de om, el nu este de sine stătător in limbă.
Se subliniază că pentru aplicarea practică a teoriei informaţiei limba scrisă, alături
de cea orală, joacă un rol important, ambele fiind o sursă importantă de informaţie lingvistică (cu toate l'ă limba scrisă reprezintă un fenomen derivat şi nu este recunoscută ca
un obiect de sine stătător al cercetării in lingvistica contemporană).
ln încheiere, se spune că în actuala ştiinţă se remarcă tendinţele codului lingvistic
către o expresie optimă, pe de o parte, şi îngrădirea posibilităţilor de aplicare a teoriei
informaţiei la studierea faptelor de limbă, pe de altă parte.
Autoarea precizează că, datorită specificului teoriei matematice a informaţiei, această
teorie poate servi drept o metodă de cercetare eficientă, raportată fiind numai la părţile
~ormale,. c~dificate ale limbii. ~ceas.tă ~ituaţie explică aplicarea c~ p~ferinţă a teoriei
mformaţ1e1 la aspectul •fonologic• ş1 • htera1 • (« 6yK11eHHMU») 1 al hmbu.
Privită in ansamblul ei, această lucrare este un studiu preţios, atit prin bogăţia
informaţiei teoretice, varietatea şi importanţa problemelor abordate, cit şi prin nivelul
ştiinţific al tratării. Claritatea şi accesibilitatea expunerii asigură înţelegerea celor mai
complexe şi aride probleme tratate de autori.
Lucrarea va găsi, desigur, o bunii. primire într-un cerc larg de cititori care se interesează de problemele aplicării metodelor matematice în lingvistică. lată de ce sperăm că
nu va întlrzia traducerea af'eslei cărp in limba romină.

RAISA NANU

LATVIJAS PSR ZINÂTNU
AKADEMIJA. Valodas un literAtiiras
1
institiits, Miisdienu latviesu literirls valodas gramatika, I. Fonetika un
morfologija (Academia de Ştiinţe a R. S. S. Letone. Institutul de limbi
şi literatură, Gramatica limbii letone literare contemporane, voi. I.
Fonetica şi Morfologia), Editura Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Letone,
Riga, 1959, 830 pag.
Elaborată de un colectiv de cercetători ai Institutului de limbă şi literatură al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Letone, colectiv condus de A. Bergmane, R. Grahis, M. Lepika
şi E. Sokols (redactor responsabil), Gramatica limbii letone literare contemporane constituie
un evenimen l deosebit de important in viaţa culturală şi ştiinţifică a Letoniei sovietice.
Lipsa unei asemenea gramatici se face simţită de multă vreme. Prin apariţia ei, specialiştii
din domeniul limbilor baltice capătă un ajutor extrem de valoros şi competent într-un
domeniu mai puţin explorat - aspectul actual al letonei. ln acelaşi timp, publiclnd Gramatica de faţă, lingviştii letoni renunţă la o concepţie formulată anterior, după care
alcătuirea unei lucrări de acest gen trebuie să fie precedată de studii monografice pentru
diferite probleme ale limbii contemporane.

' Pag. I Ol.
• Pag. 110 şl urm.
Pag. 14~.

I
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După cum se ştie, limba letonă face parte, împreună cu lituaniana şi vechea prusian;\,
din familia de limbi indo-europene. Primele monumente scrise în această limbă daleazil
din secolul al XVI-iea (anul 1585). Pentru perioada precedentă cel mai imporlanl dornment ii constituie creaţia populară, cintecele (renumitele dainas), tot aşa de bogate ca
şi la lituanieni.
Limba letonă s-a formal pe baza dialectelor a trei triburi baltice: letgal (lingă Valmiel".l
şi Cesis, partea de nord a R.S.S. Letone), zemgal (ln jurul loralitilţilor Jelgava şi Dobele.
partea centrală a Letoniei) şi curon (curlandez) (la vest de dialectul zemgal)1. Ulterior
letona se extinde şi pe alte teritorii : livon şi, parţial, estic ( aesti). I n feudalism apar
dialecte noi. Particularităţile vechilor graiuri s-au conservat, lotuşi, pinu in zilele noastre
ln diferite ramificaţii teritoriale ale limbii letone contemporane.
Cea mai apropiată de limba letonă literară actuală esle vorbirea populaţiei din lmprejurimile oraşelor Valmiera şi Cesis, adică de pe fostul teritoriu latgal. Destul de asemănă
toare cu limba literară este şi vorbirea letonilor de pe ling;1 Jelgava şi Dobele, adică pe
teritoriul vechilor zemgali. ln schimb, graiul vorbit ln Kuneme ( Kurlandia de vest),
pe teritoriul vechilor kurli (kursi) (v. r. Kbpc•) direră radical de limba literară.
Limba letonă literară s-a ronslituit pe baza rlialeclului vorbit ln Mazsalaca şi Ergeme
(la nord, ln Vidzeme) 1 care trece apoi prin Valmiera, Ct'!sis. Dobele, Jelgava şi a linge graniţa
cu R.S.S. Lituaniană.
Primele cărţi tipărite ln letonă sint traduceri cu caracter religios. Ele au fost întocmite
de pastorii germani care cunoşteau superficial limba letonă. Pentru perioada 1585-1680
putem menţiona doar numele unui singur poet talenlal- Kr. Firekers. Literatura laică începe
mai tlrz.iu, odată cu G. F. Stenders (171ft-1 i96), care a alcătuit şi o gramatică a limbii letone
(Lettische Grammatik, ed. I, 1761; ed. a li-a, mai bogată, a apilrut ln 1782, la Mit.au).
Adevărata dezvoltare a limbii letone literare începe lnsil pe la rnijloru\ secolului
al XIX-iea, clnd apar scriitori chiar din rlndul letonilor: Atis Kronvald.• (183i-18i5)
şi poetul Auseklis (numele adevărat Mikelis Krogzemis, 1850-1879). Cea mai mare lnrlorire
limba letonă o atinge lnsă ln scrierile lui Eduard Veidenbaums (1867-1892) şi, mai ales,
ln opera poetului popular Janis Rainis (1865-1929). Scriitori ca Juris Alunans (1832-

1864), Kriljdnis Valdemdrs (18:!5-1891), Kr. Barons (1835-1923), Ka.•pars Biezbdrdis
(1806-1886) şi A. Kronvalds au contribuit, prin lupta lor înverşunată, la curăţirea limbii

letone literare de elementele de jargon, ca şi de barbarismele impuse decoloniza torii germani,
care au asuprit în decurs de secole poporul leton. Semniricativ este faptul că toţi nceşli scriitori de valoare s-au inspirat îndeosebi din comorile tezaurului folcloristic. Clntecele populare ·
letone culese de Fricis Br;vzemnieks (1847-1907) şi, mai ales, de Kriljdnis Barons au
constituit un izvor nesecat de îmbogăţire a limbii şi poeziei culte. Aceste tradiţii au fost
apoi continuate şi dezvoltate de marele poet J. Rainis 1 care a perfecţionat şi a stabilit
normele limbii letone literare contemporane, de scriitorul popular Andrejs Up1ts ş.a.'.
Miisdienu latvielu literdrtfs Palodas gramatika tratează, după cum ne-o indică însuşi
tiUul, fenomenele specirice limbii letone literare contemporane care, după cum am ar;ltat,
s-a constituit pe la srtrşitul secolului trecut. Voi. I cuprinde o descriere amplii a derivaţiei
şi morfologiei, însoţită de prezentarea principalelor probleme fonetice. (Voi. al Ii-lea
dezbate chestiunile referitoare la sintaxA).
ln stabilirea principiilor călăuzitoare colectivul s-a folosit de numeroasele indicaţii
expuse ln studiile acad. J. M. Endzelin, V. V. Vinogradov, B. A. Serebrennikov şi ale altor
lingvişti sovietici.
Autorii lucrării şi-au concentrat atenţia asupra structurii gr"dmaticale a limbii letone
contemporane, lăslnd la o parte faptele legate de originea şi evoluţia sistemului ei fonetic
• In legUură cu studiul graiurilor letone, vezi articolul lui E. s~ITE, Laloieiru dialelllologija un
liîB turpmdllie uzdermmi (Dialectologia letonă şi aarclnlle el vntoare), Latvl)as PSR Zlnâtnu Akademl)a.

Valodas un llleraturas Instituia Rallsll. voi. III, Editura Academiei de Ştiinţe a It.S S. l.etone, Riga,
1954, p. lt3-123.
• In privlnla limbii letone din Vidzeme, vezi studiul lui J. ENDZELI~. Laluieiiu oaloda Vidzeme,
Latvljas PSR Zlnatnu Akademl)a. Valodas un llteraturas lnstlluta Raksll, voi. III, Editura Academiei
de Ştiinţe a R.S.S. Letone, Riga, 1954, p. 125-136.
• Asupra contribuţiei lui J. Ratnls la formarea limbii letone literare contemporane, vezi studiul
Iul EVALDS S(JK'lLS, Raina cina por t~u tilerara.s oaloda.s atlistil1u (Lupta lui Ralnls pentru dezvoltarea limbii letone literare), Latvl)as PSR Zlnalnu AkademlJa, Valodal! un llteraluras lnstllula Raksll,
voi. III, Editura Academiei de Slllnte a R.S.S. Letone, Riga, 1954, p. 20:J-227.
• Referitor la dezvoltarea flteralurli letone ln a doua Jumllale a ar.colului al XIX-iea, vezi JANIS
NIEDRE, Latt>iP-6u literatura, voi. al Ii-lea, Editura letonă de Stal, Riga, 1953, Cf. şi Ouprc ucrnopuu
.-.uuaroll co.mcrcoll -~„. Editura letonă de Stat, Riga, 1957, p. 7-82. ln legii.tură cu rolul lui
A. u111t Io dezvoltarea Umbli letone ltlerare, vezi articolul lui J. UPITIS, Andreja Upisa cina par
latvieău literaro oalodu, • Karop o, 1952, nr. 5, p. 498-505.
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morfologic. Sub acest raport, Gramalica de faţă se deosebeşte radical de cele precedente.
De regulă, gramaticile limbii letone erau elaborate, ţinîndu-se seamă, în aceeaşi măsurA.,
aut de principiul diacronic (comparativ-istoric), cil şi de cel sincronic 1 • Ca exemple putem
cita: Latvielu valodas gramatika (Gramatica limbii letone) şi Lalvielu valodas miiciba
(Teoria limbii letone) (ambele apărute ln 190i) 1 , lntocmite de J. Endzelins şi K. Mi/.enbah;
Lettische Gramma.tik (1922.) şi Latvielu valodas grama.lika (1951), de J. M. Endzelins.
Caracterul descriptiv, istoric şi normativ constituie spedficul acestor lucrări ale savantului
leton, extrem de valoroase de altfel 3 • Odată însă cu dezvoltarea limbii letone literare s-a
simţit necesitatea unei distincţii mai nete Intre stadiul actual al limbii, gramatica istorică
şi dialectologie. Autorii Gramaticii procedează prin urmare just, limitind cadrul cercetării
Ia faptele din sincronie. Totuşi, ei nu fac totală abstracţie de punctul de vedere istoric,
Cără de care numeroase fenomene din limba actuală ar rămlne nelnţelese. De aceea, s-a
recurs adeseori la dalele puse la dispoziţie nu numai de istoria limbii, ci şi de lingvistica
comparată. O aplicare a principiului istorismului ln Gramatica limbii letone literare contemporane o constituie delimitarea pe care autorii o Iac Intre fenomenele productive şi cele
pe cale de dispariţie, precum şi desele comparaţii ori confruntări cu fapte din limbile îndeaproape înrudite, mai ales cu cele din lituaniană.
Cum era şi de aşteptat, Gramatica aceasta analizează fenomenele limbii letone literare
sub aspectul ei scris sau vorbit. Deşi, în principiu, nu se face nici o caracterizare a dialectelor
şi nici compararea lor cu limba literară, totuşi, în unele cazuri - considerate de autori
necesare - s-a indicat şi forma (sau formele) specifice cutărui ori cutărui grai.
lntrucll nu există, cel puţin deocamdată, suficiente cercetări ~tiinţifice asupra originii
şi dezvoltării limbii literare, s-a renunţat la tratarea ln Gramatu:ă a acestui important
capitol. Credem lnsă că lntr-o lucrare de felul celei de care ne ocupăm acest aspect nu
trebuia omis.
ln ceea ce priveşte caracterul său, Gramatica limbii /.etone literare contemporane este
o gramatică descriptivd şi normativd. Slnt prezentate aici, ln limita posibilului, toate fenomenele fonetice, morfologice, precum şi cele referitoare la derivare, legile şi regulile gramaticale, la care se mai adaugă şi diversele indicaţii asupra expresiilor sinonimice. ln arară
de aceasta, Gramatica examinează şi diferite probleme cu caracter teoretic. Deşi descriptivă,
ea conţine în~ă. după cum s-a mai spus, şi numeroase elemente comparativ-istorice.
lnlocmai ca alte limbi literare, letona s-a dezvoltat ln permanenţă ln strlnsă legăturii
cu dialectele, ceea ce a avut drept rezultat îmbogăţirea ei cu elemente din cele mai variate
graiuri teritoriale. Aceasta a dus lnsă şi la efecte negative: s-au creat tot felul de rluctuaţii,
de abateri de la normele încetăţenite. Mai mult declt atlt: în procesul evoluţiei istorice,
alături de fenomenele fonetice, morfologice, sintactice şi de derivaţie mai vechi, au apărut
altele noi. De aceea, autorii Gramaticii s-au simţit datori să dea şi indicaţii cu privire la formele corecte sau neliterare, luind ca unitate de măsură normele limbii contemporane.
Lucrarea prezintă, aşadar, şi caracter normativ. ln aprecierea normei s-au avut ln vedere
mai multe criterii : răsplndirea fenomenelor respective, evoluţia lor istorică, uzul preferat
de indivizii vorbitori şi chiar eufonia. Ţinlnd seama de aceste criterii, autorii Gramaticii
limbii /.etone literare contemporane recomandă cutare sau cutare variantă, iar dacă nu
există un temei ştiinţific pentru a prefera o formă alteia, ei se limitează ln a recunoaşte
formele ori construcţiile paralele ca variante multiple, deopotrivă conforme cu normele
limbii literare. Trebuie însă ar;Hal că principiul acesta n-a fost respectat in aceeaşi măsură
în toate capitolele Gramaticii.
ln afară de fenomenele structurii limbii letone contemporane descrise ln gramaticele
precedente, Cel de faţă le arată, pe cit posibil, şi pe cele noi, specifice numai stadiului
actual al vorbirii letonilor, precum şi tendinţele care domină dezvoltarea sistemului. ln
unele probleme, autorii dau explicaţii diferite de cele cuprinse in gramaticile mai vechi.
Totuşi, ei s-au ferit să introducă inovaţii în cazurile clnd faptele lingvistice n-au fost suficient lămurite. Rămln însă multe chestiuni de gramatică şi mai ales de normă literară pe
care Musdienu latvielu literărăs valodas gramatika nu le rezqlvă. Explicaţia trebuie căutată
tn faplul că numeroase probleme legate de structura limbii letone contemporane n-au fost
îndeajuns studiate.
Fenomenele lingvistice slnt discutate ln Gramaticq pe baza unui foarte bogat material
ilustrativ, luat, cum era şi natural, mai mult din literatura beletristică, lnceplnd cu creaţia
1 Tol aşa procedeazA şi JAN OTR~BSKI cu limba lituanlanA: GramaJ111taj,z111ta lilewaltiego, voi. I.
Wiadomosci w•lepne. Nauka o 11losltach. Warszawa. 1958; voi. III. Naulta o formach, Warszawa, 1956.
• Gramaticile acestea au rost apoi Io repetate rlndurl reeditate. Vezi Altademiltis Janis Endzelina
Bibliografija, Editura Academiei de Şlllnle a R.S.S. Letone, Riga, 1958.
• ln legllturA cu aceasta vezi nota noastrA din • Studii şi cercetări ştiinţifice•, Filologie, Academia
R.P.R., Fillala Iaşi, Anul IX (1958), lase. 1-2, p. 164-173.
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fraţilor Kaudzites: Reinis Kaudzrt~ (1839-1920) şi Matiss Kaudz;te (1848-1926), reprezentanţi ai realismului critic ln proza letonă 1 , şi terminlnd cu literatura epocii sovietice.
Gramalica limbii letone literare eonlemporane se sprijină pe tot ceea ce s-a scris plnă
tn 1;1rezent despre acest idiom baltic. De un nepretuit ajutor au fost studiile lingviştilor

sovietici care tratează diverse probleme de teorie a fimbii actuale. Un loc deosebit li ocupă
aici cercetările fundamentale, riguroase şi bogate tn !apte, ale lui K. M;lenbah şi mai ales
J. M. Endzelin (v. p. 822-823). Folosind lnsă tradiţia gramaticală - naţională şi străină autorii nu pornesc de la scheme şi formule gata făcute, ci se bizuie, ln primul rlnd, pe un
material faptic care confirmă observaţiile şi analiza Intreprinsă de ei lnşişi.
Cartea cuprinde un Cuvînt lnainte (p. 3-5), o lntrodurere (p. 7-14), apoi tratarea
pe capitole a problemelor de Foneticii (p. 15-71), Derivare (p. 73-3711) şi Morfologie
(p. 375-815), urmată de un Indice al abrevierilor fi izvoarelor (p. 817-823) şi o amplă
Tabl/i de materii (p. 825-830).
Prefaţa conţine unele date cu privire lndeosebi la structura, caraeterul şi izvoarele
folosite de autori tn procesul de elaborare a Gramaticii.
ln Introducere slnt tratate, ca şi ln Gramatica limbii ruse a Academiei de Ştiinţe a
U.R.S.S. 1 , chestiuni cu caracter general ca: obiectul gramaticii; fondul principal lexical
şi structura l{l'llmaticală; lexicologia; formarea cuvintelor; morfologia şi sintaxa; fonetica;
forma şi sensul gramatical; mijloacele de exprimare a sensului gramatical (afixele, supletivismul şi alternanţele); forme sintetice şi forme analitice; categoriile gramaticale; părţile
de vorbire; cuvinte cu sens deplin şi cuvinte adăugăloare de sens. Toate aceste_probleme
teoretice slnt discutate ln Gramaticd cu foarte multă competinţă. (Despre formarea cuvintelor nu ni se dau indicaţii aici, deoarece capitolul consacrat derivaţiei elite precedat de o
introducere, unde slnt dezbătute chestiunile cu caracter general).
In privinţa structurii acestui prim volum, credem că ar fi fost necesar să se includă
şi un capitol destinat lexicologiei, aşa cum s-a procedat ln cazul limbii romlne 1 • De !apt,
tn această problemă nu există unitate de vederi. Astrei, nici Gramatica limbii ruse a Academiei
de Ştiinţe a U.R.S.S. nu traleaz!i fenomenele de vocabular.
ln schimb, găsim justă plasarea lntr-un capitol special a derivdrii, spre deosebire
de Gramatica limbii ruae sau de cea a limbii romlne, ln care formarea cuvintelor este discutată la fiecare parte de vorbire. Avem lnsă impresia că numărul de pagini afectat derivaţiei
(300) ln Gramatica limbii letone este prea mare (ln raport cu Fonetica, pentru care au fost
rezervate numai 55 pagini) •. Dar capitolul derivării este prea mare chiar dacă-l comparăm
cu cel de morfologie, care cuprinde•441 pagini. Morfologia este lnsă extrem de complicată,
mai ales într-o limbă ca letona. Fără a diminua importanţa formării cuvintelor, şi, implicit,
a preferinţelor lingviştilor letoni, trebuie, totuşi, să recunoaştem că s-a vorbit prea mult
despre acest capitol. Dacă se renunţa la unele amănunte, ar mai fi rămas loc şi ~enlru
tratarea diverselor fenomene de vocabular, căci Gramatica se adresează masei mari de cititori,
iar lexicul pune probleme din cele mai complicate 8 •
ln Foneticd slnt abordate chestiuni ca: sistemul vocalic şi consonantic al limbii letone
literare contemporane, schimbările sunetelor, interacţiunea fonemelor, legile fonetice etc.
Astrei, autorii vorbesc de distincţia care trebuie făcută Intre sunet şi fonem şi, respectiv,
de raportul ce există Intre fonetică şi fonologie (§ 16-17), descriindu-ne apoi sistemul
vocalelor şi al consoanelor f§ 18-20). După clasificarea şi descrierea particularităţilor
articulatorii ale vocalelor(§ 21-36) urmează diftongii, ln letonii ln număr de 10 (ai, au,
ei, ui, iu, ie, uo, oi, eu ~i ou, dintre care ultimii apar numai ln cuvinte de origine străină)
(§ 37-40), consoanele (S 41-80) şi diferitele modificări ale fonemelor, inclusiv alternanţele
poziţionale şi istorice (§ 81-tt 9).

-a

• ln leglturl cu creaţia fraţilor Kaodzltes, vezi J. NIEDRE, op. cil., p. 263-284.
I rpa .....
pyUICOIO JIJOllCO, \"Ol. I . .,.,,,,_ICQ li '"""'°llDIUll, Editura Academiei de Ştiinţe a
U.R.S.S., 1952, p. 7-45.
1 Gramatica limbii romfnt. voi. I. \!ocabularol. Fonetica şi Morfologia, Edil. Acad. R.P.R., 1954,
p. 29-49 (Vezi juallrlcarea de la p. 49). - Cr. şi Limba romlnd - Fonelic4 - Vocabular - Gramatic4.
Editura Academiei R.P.R„ 1956, p. 37 -52.
• In LatDie811 Dalodas gramalîlla (Riga, 1951) J. M. ENDZELIN rezervi Fonelicii 230 de pagini
(p. 24 -254 ).
• S-ar li putut utlll1.a aici studii ca: U. SAULE-SLEI NE, OCIUHIHOD cNJaapHwO {JoHt) 11 <M1"'1PHw0 cocrna1
-lllQt<JM IUWl<O, „Tpy,llbl HHCTHTJT• R3WK8 H nHTCpaTYJ>bl AH namHACl<oll CCP"' voi. II, ~:dltura
Academiei de :;,tllnţe a R.S.S. Letone, Riga, 1953, p. I 23-149. - R. GRADIS, O pa•,,,_ 11 ptUfH1/ioMK1
.-u"'°'oO _p..,,,0NJ1.,,,, Ibidem, p. 171 -186.-K·. KAULINS,
~----.,."'"° MICCW<U
~CJ(OIO

p,.,..,,,,...

nepelOdaau "" AOllUllMCKlll1 A3WK ClNWUHUd KMJ«W(O• .lllJPICctU.Aa•MHllHWlla, lbldem,
p.187-196.-A. SABALIAUSKAS, BaU14 llalbifzemes ullioaugul14 paDadiniumq llilemea lllausimu (ln
JUWICa • UIUll '

problema originii denumirilor de plante agricole tn limbile baltl<'.e), Lletuvoa TSR Mokalq Akademlja.
Lttu,.-lu kalboa Ir llteratUros Institutu, •Literatura Ir kalba •, voi. III, Editura de Stat pentru
Uleraturl beletrlsllcA, Vllnlua, I 9fl8, p. 454 -'6 I ,.a.
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La redactarea acestui capitol a fost folosită cercetarea experimentală Mrisdienu
lat1>ielu litertirtis 1>alodas /onetiski /onologiskti sistema (Sistemul fonetic şi fonologic al limbii
letone literare contempordne), realizat de A. Laua, candidat în ştiinţe filologice.
Trebuie să observăm că unele probleme de fooetică şi fonologie nu sint descrise in
Gramatică în măsură suficientă. Avem ln vedere chestiunile privitoare la împărţirea ln silabe
(p. 66) şi intonaţie (p. 66-69). Este adevărat că autorii au fost puşi in fa~a unor cauze de
natură obiectivă: lipsa studiilor speciale de fonetică experimentală care ar putea servi
ca punct de plecare ln soluţionarea acestor probleme complexe 1 • De fapt, tot nesatisfă
cător au fost tratate şi alte fenomene fonetice: silaba (p. 65-66), metatonia (p. 68-69)
şi

accentul (p. 69-71 ), iar despre ortografie şi ortoepie nu se pomeneşte nimic. ln Gramatica
limbii ruse sin t menţionate problemele ortoepiei (voi. l, p. 49-50 şi 56-58), iar ln cca a
limbii romlne atll ortoepia (voi. l, p. 53-54), cit şi ortografia (p. 100-101), procedură

îndreptăţită, după părerea noastră.
Relevăm ca element pozitiv prezenţa, în capitolul de Fonetic4, a unor fapte dialectale,
precum şi a diverselor consideraţii de ordin istoric. Interesante sînt indicapile de sub§ 78
(p. 39) cu privire la soarta sonantelor lungi şi geminate ln unele graiuri teritoriale; observaţiile de la § 89 privind metateza; § 99, care cuprinde unele cazuri de asimilaţie progresivă a consoanewr; § 1O? în legătură cu originea lui -1- in sufixul -fana, folosit la

derivarea substantivelor de la verbe (de la lauzt «a sparge• - laulana •stricare, spargere•;
de la 1>est •a duce• - 1>elana • transport, cărat• etc.), care ar fi apărut în limba literară
sub influenţa dialectelor teritoriale; în fine, mai semnalăm şi existenţa, ln § 122, nota 3,
a unor precizări referitoare la caracterul intonaţiei în anumite graiuri. Cit priveşte elementele de istorism - într-o gramatică prin excelenţă descriptivă şi normativă - notăm
dozarea lor judicioasă. Astrei, la § 30 este tratată originea lui ' şi ţ care s-au dezvoltat
din variantele pozi~ionale ale lui e şi I (e şi I sînt vocale deschise, iar f şi ~ - mijlocii).
O problemă de fonetică rezolvată în această Gramatic4 este problema existenţei
lui r (r palatalizat) ln limba letonă literară contemporană. Menţionăm că unii lingvişti au
sustinut că r se pronunţă doar ln dialecte, alţii, dimpotrivă, că s-ar intllni şi ln sistemul
limbii literdre 1 • Autorul acestui capitol din Fonetic4 (T. Por I te) arată că ln limba letonă
literară contemporană fonemul r este facultativ : poate fi sau nu pronunţat (v.p. 21, nota 1)
(cf. 1>arl •aramă• - in grafie 1>arl: karl «război• - în grafie karl: kurl •care• - ln
grafie kurl). La p. 32 se precizează că: « R este unicul fonem palatalizat din limba letonă
literară care în pronunţarea limbii literare contemporane a dispărut deja parţial. Pronunţarea
vie a fonemului r mai există încă in graiurile din Ksrlandia de vest•.
Considerată ln ansamblu, Fonetica cuprinde date preţioase şi deosebit de utile pentru
cunoaşterea aspectului fizic, fiziologic şi funcţional al sunetelor limbii letone literare
contemporane.
Trecînd la Deri1>are, vom constata mai întli existenţa unei introduceri ( S 128), în
care este tratată problema raportului dintre formarea cuvintelor, morfologie, sintaxă şi
lexicologie. ln continuare, ni se vorbeşte de structura morfologică a cuvîntului (§ 129139), de tipurile derivaţiei (derivarea cu sufixe şi prefixe) şi de compunere ( § 140-144).
Ca procedeu auxiliar (nu autonom) autorii indică şi alternanţa consoanelor ( §146). ln
afară de aceasta, mai sînt pomenite: schimbarea categoriei gramaticale ( § 147) şi semiprefixele (prefixoidele sau pseudoprefixele) (§ 145) 3 •
Din cele 10 părţi de vorbire, cite are letona, autorii studiază în capitolul consacrat
derivării numai trei: substanti1>ul (p. 86-224), adjecti1>ul (p. 224-330) şi l'erbul (p. 330374). (Aici, pe lingă derivaţie, ni se vorbeşte şi de cuvintele compuse). ln legătură cu aceasta,
slntem preveniţi că: •Puţinele derivate care există în grupa pronumelor şi a numeralelor
sînt menţionate la tratarea părţii de vorbire respective• Ip. 86). Astfel, substantivarea
adjectivelor, pronominalizarea şi formarea adverbelor au Cost încadrate la capitolul Morfologie (v.pp. 470-476, 541-542 şi 702-?17). Credem însă că, pentru a se păstra caracterul
unitar al expunerii, ar fi trebuit ca Deri1>area să înglobeze toate părţile de vorbire, inclusiv
numeralul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia şi chiar interjecţia'· Găsim, ln schimb, o
bogăţie imensă de fapte privind formarea cuvintelor ln interiorul celor trei părţi de vorbire
citate mai sus, ceea ce contribuie, Ură îndoială, la cunoaşterea detaliată şi profundă a nume• Vezi şi studiul lui L. CE PLI T IS, Da%i verojumi par runas inlonaciju laloiesu valodâ (Unele observaţii asupra lntonaUei vorbirii ln limba lelonăJ, LatvlJas PSR Zlnătnu Akademija. Valodas un llteraturas
lnetltuta Raketl, voi. VII, Editura Academiei de Ştllnie a R.S.S. Letone, Riga, 1958, p. 129-157
• Asupra dlscuUel vezi M. J. LEPIKA, Oti<y>1<tl•Hua pyrttmM&M nep.a10 nww „rptUIJllDflllKU cot1puu1111oto
..,,,,.....,CltOlO ~HOIO IUWrta" „Bonpocbl R3blK03H8RHR"'. 1957, nr. 3. p. 164.
1
ln prlvlnia prefixoidelor vezi: IORGU JORDAN, Limba romind conUmporand, Editura Mlul&terulul lnvăiămlntulul, 1956, p. 261. - M. D. STEPANOVA, C~w ~-.uo ru-ota JUWKa,
Editura llteraturll ln llmbl etrăme, Moscova, I 953.
• Cum procedează, de exemplu, M. D. Stepanova ln lucrarea citată.
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roaselor posibilităţi utilizate de limba letonă literară contemporană pentru îmbogăţirea
vocabularului său.
Cel de-al treilea capitol al Gramaticii de Caţă cuprinde Morfologia propriu-zisă, căci
derivaţia ocupă o poziţie intermediară Intre lexicologie şi teoria părţilor de vorbire. Jn
această parte a lucrării lor autorii au dispus materialul astfel: substanti~·ul (p. 375-423),
adjecti11ul (p. 424-476), numeralul (p. 477-500), pronumele (p. 500-542), 11erbul (p. 542690), ad11erbul (p. 690- 719), prepoziţia (p. 720-748), conju11cţia (p. 71,8-778), particulele
(p. 778-801), interjecţia (p. 801-815). După cum vedem, în clasificarea părţilor de vorbire
Gramatica limbii letone respectă ln mod riguros tradiţia lingvistieă, refuzînd să ir.ciudă

problemele discutabile. De exemplu, categoria stării şi cuvintele modale 1 nn figurează
ca părti de vorbire autonome, ceea ce e perfect justificat 1 .
Ca şi ln capitolele precedente, autorii fac şi aici diferite aluzii la istoria limbii. Caracterul descriptiv şi normativ al Gramaticii se impie leş te cu prind piui diacronic. Astfel, la repartizarea substantivelor pe tipuri de declinare s-au luat ln <'onsideraţie atlt categoria genului
împreună cu terminaţia nominativului şi a genitivului singular, cil şi tema nominală, Insoită de unele indicaţii de ordin istoric (vezi p. 409-421). Se arată, de pildă, că declinarea
-a cuprinde substantivele de genul masculin care la nominativ singular au terminaţia -s
(te11s •tată •, rats, •roată•, nams •casă•, gans • păstor 11, mels ~pădure• etc.) sau -I (11ejl
• vtnt •, cefl •drum•, 11arl •aramă•), iar la genitiv -a (te11a, 11lja, ce~a etc.). • ln privinţa
temei, substantivele de declinarea I-a slnt cuvinte vechi cu baza -(j)a-, a căror temă se
termina clndva ln vocala a, care a dispărut ln perioadele mai Urzii de dezvoltare a limbii •
(p. 410). Acelaşi criteriu este aplicat şi celorlalte cinci declinări.
Caracteristic este şi faptul că la Morfologie formele nu sînl rupte de funcţia ori valoarea
pe cue o îndeplinesc ln propoziţie sau frază. Prinripiul acesta sintactic apare mai ales la
descrierea funcţiilor cazuale ale substantivelor (p. 388-409). Credem lnsă că despre genitiv,
cu care ln letonă s-a contopit şi ablativul din indo-europeana comunA, s-ar fi putut vorbi
ceva mai mult a.
O problemă nesoluţionată încă ln lingvistica letonă este aceea a diatezei verbului.
In timp ce unii au susţinut că letona dispune de 3 forme verbale (activ, pasiv şi mediu)',
alţii acceptă numai diateza activă şi pasivă. ln lucrările sale remarcabile Baltu 11alodu
ska„as un formas (Sunetele şi formele limbilor baltice) 1 şi Lat11ielu 11alodas gramatika
(Gramatica limbii letone) 1 acad. J. M. Endzelin, folosind metoda comparativii-istorică,
ajunge la concluzia că ln limbile baltice (şi slave) diateza medie a fost lnlocuită prin forme
reflexive. Gramatica limbii letone literare contemporane adoptă acest punct de vedere (p. 547564), ceea ce face ca, pe lingă diateza activă şi pasivă perifrastică, autorii să examineze
şi verbele (formele) reflexive, cu numeroasele lor sensuri. După cum se vede, lucrurile nu-s
suficient de clare.
O altă obiecţie ar putea fi făcută ln privinţa categoriei numărului. DiscuUnd problema
substantivelor piu.ralia tantu.m ( §447, p. 386-388), autorii Gramaticii nu explică de ce
letona, întocmai ca finalndeza 7 , preferă numărul plural, acolo unde alte limbi recurg la
singular.
· lntrebuinţarea formei de plural pentru a indica obiectul sau fenomenul conceput,
totuşi, ln mintea noastră ca un tot unit.ar, se explică prin natura lucrurilor sau a realităţii
desemnate şi prin etimologie.

l

ln

privinţa

categoriei

stării ~I

a cuvintelor modale vezi: V. V. VINOORADOV; Pycarua uw1<
399-421, 725-7H. Co.,,._..a pyCCKUil
Editura Universităţii din Moscova, 1952,
p. 294-404, 405-411. E. M. GALKINA-FEDORUK, G. V. OORŞKOVA, N. M. ŞANSKI, Co.p.....,,,..a pyulCUll ,....,,, l'tloscova, 1958, p. 381-383, 383-385.
• Astrei, cuvintele modale au fost tratate de autorii Gramalicti ln partea finală a capitolului rezervat
particulelor (vezi § I 085).
• Cit slnl de variate funcţiile exprimate de genitiv, vezi M. LEPIKA, Par atrilndivo genitivu
mmdienu laltlielu "alodii (Despre genitivul atributiv ln limba letonă contemporană), LatvlJas PSR
Zlnatnu akademlja. Valodas un literatura.a inslituta Rakstl, voi. III, Editura Academiei de Şlllnţe
a R.S.S. Letone, Riga, 1954, p. 48-76. - J. ROZENBERGS.Objeklageniliva ralulturs sub•tanlinas'llârdltopâs un tâ •intaltlislta funlu:ija (Caracterul genitivului obiectiv ln sintagmele cu substantive şi funcţia
lui sintactică), •Analele Institutului Pedagogic din Riga•, voi. II, 1956, p. 169-179. Id., Pollum.AW<wfJ
1

!rpa.&M-'UICKOll )"leHW u cAOU), Moscova-Leningrad, 1947, p.
A.IMK. Mup~JUJmA, sub redacţia acad. V. V. VINOGRADOV,

6ecnpedAtn1CHMiJ nade:M: • c.otlf#MHHOM AalftWUICKOM AtDMpaMypHOM R361HI (I cptJIHIHUU C '/'YCCHUMU HOHCJnPYKflUllnlU),
Aerope<IJCpaT ,llHCCCPTBQHH, npc.QCT8BJJeHHOii ea COBCKBBHC Y'fCHOA: CTCDCHH K8R.QH.Q.•T8 4>anonorH'ICCKH.1: HIJK,

Riga, 1956, 19 pag.
• cr. A. PAEOLE, ca~..,, ..,.,,,„"'"'"""" ,....,,a, ed. II-a, Riga, 1946, p. 125-126.
1 j, ENDZELINS, BaUu valodu sl<anas un farmas, Edit. letonă de Stal, 1948, p. 216.
• J. ENDZELJNS, Laltriesu valodas'urama.W1a, Edil. letona de Stat, 1951, p. 902.
' Pentru finlandeza vezi r p a • - a "'°""°'" JUbU<a. <Z>o'""""'a 11 ""IJ~llDIWI, Editura Acad. de
Ştiinţe a U.R.S.S., Mosco\·a-Lenlngrad, 1958, p. 48--49.
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ln unele cazuri putem explica cu u~urinţA predilecţia limbii letone pentru substantivele piu.ralia tantu.m. Avem ln vedere cuvmtele care denumesc obiecte perechi sau compuse
din mai multe pArţi asemAnătoare (ele servesc la un scop unic) (de ex. dzirkles •foarfeci•,
sakas •hamuri •, groii • hAţuri •, bikses •pantaloni• etc.), substantivele folosite la denumirea relaţiilor sociale şi a sArbătorilor (kăzas •nuntă•, precibas • cAsAtorie •, beres « lnmormlntare •, •funeralii•, svltki • sArbătoare •, svinibas •festivitate) (la acestea participă <>
masă nediferenţiată de oameni, şi - ceea ce este mai important - ţin mult; ln consecm\A,
forma de număr a cuvintelor respective va fi, prin lnsăşi forţa lmprejurărilor, cea de
plural). Prin durată s-ar putea explica şi întrebuinţarea substantivelor piu.ralia tantu.m
pentru desemnarea diverselor stări fiziologice.
La unele cuvinte utilizarea exclusivă a pluralului se explică prin analogie şi atracţie
sinonimică.

ln cuvinte ca durvis •uşă•, vărti •poartă•, beniţii •podul casei•, griesti •plafon•,
•scară• etc. trebuie să recurgem neapărat la etimologie. Poate •podul casei t,
• uşa •, • poarta •, • plafonul •, • scara •, ş.a. însemnau la origine • sclnduri •, • grinzi t,
•trepte•. Substantivele pluralia tantum care denumesc cereale (a~as •ovăz t, rudzi
•secară t", kvieli •griu•, mie~i •orz •) au la bază sensul de • grlne •, •boabe•, •grăunţe t
Cit priveşte exemple ca riti •răsărit•, vakari •apus•, ş.a., probabil acestea lnsemnau
clndva, •răsărituri• şi, respectiv,• apusuri• (ale soarelui). ln consecinţă, s-ar putea explica
de ce letonii folosesc in asemenea situaţii pluralul. .\ vem a face, ln fond, cu izolarea unui
vechi plural, şi luarea lui ca singular. Se impune deci, neapărat, o explicare etimologică
~i semantică. Prin urmare, realitatea înconjurătoare, cu alte cuvinte lumea obiectelor,
Joacă aici un rol esenţial.
81ntem de părere că asemenea consideraţii ar trebui să figureze lnlr-o gramatică
descriptivă şi normativă, construită după principii ştiinţifice. Observaţii similare pot fi
făcute şi ln privinţa altor părţi de vorbire.
Dar obiecţiile noastre nu aduc nici un prejudiciu acestei opere fundamentale. Gramatica este de un real folos nu numai specialiştilor în domeniul limbii letone literare
contemporane, ci şi celor care studiază aspectul ei istoric şi comparativ, inclusiv relaţiile
lingvistice balto-slave.
kăpnes

AR/TON VRACIU

I. D. NEGRESCU, Limba slavi veehe (Perioada slavonă la romini,
texte paleoslave şi romlno-slave, glosar slavo-romln), Bucureşti,
1961, 464 p.
Slavistica romîneasră, in condiţiile avinlului cultural din ţara noastră, s-a lmbogăţit
cu o nouă lucrare care reprezintă o eontribuţie însemnată la studierea perioadei culturii
slavone la romini. ln lucrarea pe care o prezentăm se expun şi se întregesc rezultatele
cercetărilor anterioare.
Lucrarea Limba slavă veche cuprinde: ln loc de prefată, Introdu.cere şi patru părţi:
I Perioada slavonă la romini : scrierea veche slavonă şi monumentele de literatură paleoslavă
de textele romino-slave, II Texte paralele paleosla,•e şi romino-slave (adnotate şi
comentate), III Texte romino-slave (originale) şi IV Glosar slavo-romin pentru textele paleo-

faţă

slave precum şi pentru textele romino-slave.
ln Introducere care poartă subtitlul Probleme şi momente de un deosebit interes cultural
în decursul epocii slavone la romlni, I. D. Negrescu expune variate şi numeroase probleme
legale de cultura slavo-bizantină în a cărei sferă de influenţă s-a aflat poporul romîn şi
care a imprimat un colorit specific primelor noastre manifestări cullurale scrise. ln legăturl!.
cu cercetările din domeniul slavisticii, autorul arată că, incepînd cu sec. al XIX-iea,
studiul limbii slave vechi ia o deosebită amploare şi relevă apoi aportul cercetătorilor ruşi,
sovietici şi romini în studierea raporturilor romino-sla\·e.
I. D. Negrescu scoate în evidenţă vechile şi nelntreruptele legături istorice ale slavilor·
cu rominii ară tind că perioada slavonă trebuie apreciată la justa ei valoare deoarece a constituit o perioadă glorioasă a istoriei şi cullurii noastre.
Autorul acordă o atenţie deosebită introducerii tiparului la noi 1 pentru ale cl!.rui
lnceputuri trebuie luaţi ln considerare atlt factorii ex terni (venirea lui Macarie legată
• Men~lonllm el lntocmlrea lucrArll a colncl8 cu anlvenarea a 450 de ani de la
tlpllrllurl romlneştl.
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apariţia

prlmelor-

de curentul de emigraţie a nobililor slrbi) cit şi factorii interni (necesitatea de a tipări
cărţi pent~ slujba religioa~ă). şi· arată că, ln cadrul activităţii tipografiilor noastre slavone,
Dreapta sintagmd a gramaticu slavone - care reproduce gramatica lui Meletie Smotriţki -·
ocupă un loc aparte.
Subliniind faptul că ln manualele străine nu se înfăţişează texte slavone scrise pe teritoriul ţării noastre, I. D. Negrescu precizează că şi-a axat lucrarea pe problema acestor
texte pe care le prezintă paralel cu monumentele de limbă slavă veche.
ln încheierea capitolului, autorul se opreşte la terminologia limbii slave vechi, îşi
expune punctul său de vedere şi lămureşte că termenul slavd veche din titlul lucrării• se referă
la elemente de limbă şi literatură slavă din decursul perioadei ~hvone la romîni lmbrăţi
şlnd problema inCiuenţelor ln sensul istoric reciproc de valori culturale• (p. 43).
Parte a l-a este consacrată problemei alfabetelor slave vechi, semnelor
grafice specifice textelor slavo-romlne, prescurtărilor uzuale, insemnătăiii monumentelor
de limbă slavă veche, bogăţiei textelor slavo-romine şi studiului particularităţilor de limbă
ale textelor slavo-romlne în comparaţie cu limba slavă veche. Arirmind că împrejurările
istorice au favorizat desfăşurarea unei bogate activităţi culturale ln limbă slavonă, pe teritoriul patriei noastre, ln special ln mănăstiri, care deveniseră centre cullurale de pregătire
a grămăticilor, diecilor şi pisarilor, I. D. Negrescu subliniază minunata artă grafici!. a manuscriselor noastre şi prezintă clteva lucrări de înaltă realizare artistică cum slnt: Evangheliarul lui Nicodim, Evanghelia slavo-greacd a lui Gavril monahul şi altele. Autorul arată apoi
că, deşi o bună parte din manuscrisele copiate ln mănăstirile noastre s-au pierdut, totuşi,
ln afară de numeroasele documente - recunoscute ca fundamente ale istoriografiei
romlne - s-au mai păstrat inscripţii,· pisanii, pomelnice şi letopiseţe, preţioase izvoare
istorice despre trecutul poporului nostru.
I. D. Negrescu expune foarte succint trăsăturile specifice (fonetice, morfologice,
sintactice şi lexicale) ale monumentelor de limbă slavă veche, arată apariţia diferitelor
redacţii (rusă, medio-bulgară şi sirbă), relevă particularităţile de limbă ale acestora, trece
apoi fa slavona din ţara noastră precizlnd că limba textefor liturgice ~i a inscriP.ţiilor este
mai apropiată de cea slavă veche. ln continuare, autorul subliniază part1cularitl1ţ1le fonetice
specifice limbii textelor noastre relevlnd elementele ruseşti, slrbeşti ca şi puternica inlluenţă
a limbii vii, vorbită de populaţia romlnească, reflectată ln onomastică, toponimie, morfologie
şi în special ln lexic. ln legătură cu limba textelor noastre, problemă care a preocupat pe
numeroşi slavişti romlni şi străini, I. D. Negrescu arată că la noi s-au scris texte de redacţie
rusă, bulgară şi slrbă şi că această limbă se prezintă, aşa cum a relevat I. Bărbulescu,
ca un •compromis t de forme şi redacţiuni diferite.
Parte a a II-a cuprinde inscripţii şi 65 fragmente de texte paralele slave
vechi şi slavo-romlne. Autorul prezintă cele mai vechi inscripţii slave şi apoi redă paralel
acelaşi fragment de text din monumentele de limbă slavă veche şi din diverse texte slavoromlne (manuscrise sau tipărituri). Această parte este o bogată şi valoroasă crestomaţie
de texte bine alese menite să ilustreze anumite particularitllţi ale subtipurilor slavonei de
Ia noi. Numeroasele note care însoţesc aceste fragmente slnt Judicios alcătuite şi reuşesc să
releve trăsăturile specifice ale redacţiei slavo-romlne, să dea o imagine clară a textelor
noastre ln comparaţie cu textele canonice şi cu cele scrise ln ţările slave ln aceeaşi perioadă
atit în ceea ce priveşte formele gramaticale cit şi lexicul. I. D. :'ljegrescu subliniază că aspectele variate ale limbii textelor slavo-romine se explică prin diversitatea originii şi a şcolilor
din care proveneau diecii.
Pa r te a a I I I - a este o crestomaţie de texte slavo-romlne originale. Pornind
de la ideea Coarte justă că inCluenţa limbii romîne este mai pregnantă în textele slavo-romlne
originale, I. D. Negrescu continuă crestomaţia de texte cu fragmente din lnvdţăturile
lui Neagoe Basarab, Pomelnicul măndstirii Bistriţa, din romanul popular Varlaam 11i Joasa/
din cronici, documente (din cancelariile Ţării Romlneşti, Moldovei şi Transilvaniei) precum
şi pravile, epitafe, inscripiii şi pisanii. Şi aceste texte slnt selecţionate cu aceeaşi grije atlt
în ceea ce priveşte limba cit şi conţinutul şi însoţite de preţioase indicaţii referitoare la
manuscris, ediţii şi particularităţi lingvistice sau lexicale.
ln continuare autorul prezintă opt facsimile reproduceri din di(erite manuscrise 1
şi facsimilul unui manuscris al poetului Mihail Eminescu care a transcris valorile cifrice
ale literelor alfabetului chirilic.
In concluzii, I. D. Negrescu prezintă o sinteză a trăsăturilor de limbă a textelor slavoromîne (separat pentru cele din Ţara Rominească, separat pentru cele din Moldova).
Pa r te a a I V - a cuprinde un bogat glosar slavo-romîn pentru texte slave
vechi şi pentru texte slavo-romlne. Glosarul este precedat de unele indicaţii ln care autorul
1
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criteriile de care a ţinul seama ln alcătuirea glosarului şi prezintă lista abrevierilor
pe care le foloseşte. Fiecare cuvinl este însoţit de indicaţiile gramaticale necesare. Astrei
la substantive se indică genul şi la majoritatea celor ln temă consonantică şi forma cazului
geniliv; la verbe se dă infinilivul, indicativul prezent persoana I-a şi a II-a singular,
se indică aspectul şi uneori (ca de fildă la verbul 6HTH) derivatele perfective cu sensurile
lor; la prepoziţii se specifică cazu cu care se construiesc. Numeroşi termeni ca de pildă
r-..n.crH, t1'Ti.HHK-.., ,„A•, '"'X•AHTH, uico, iat• H etc. sînt însoţiţi de citate din texte •canonice• s:rn slavo-romlne. Uneori se indică şi termenul corespunzător din limba rusă ca
de pildă n&T„ -nyn, n•AHl\•-naAKa, na.nu11a etc. Reţine atenţia faptul că, sub acelaşi articol,
sau în articole diferite, slnt prezentate uneori variante fonetice sau grafice ca de pildă:
••P", •'P", •"P"'• \\P1'lllh. op.1u111, şi altele. Pentru precizarea sensului unor cuvinte, pe
lingă traducerea ln limba romlnă, autorul a indicat şi termenul corespunzător din
limba latină.
Merită să fie subliniat faptul că, după glosarul elaborat de Ioan Bogdan la Cronica
lui Manasses, de altfel de mull epuizat, acesta esle primul glosar slavo-romin mai bogat
şi alcătuirea lui răspunde unei cerinţe adînc simţite la noi.
ln lucrarea prezentată l. D. Negrescu aduce o contribuţie reală la cunoaşterea
- în adevărata ei lumină - a perioadei slavone de la noi. Materialul deosebit de bogat
şi variat se bazează pe o documentare ştiinţifică şi o bibliografie la zi. Autorul tratează
numeroase probleme şi aspecte de cultură sfavă de la noi ca şi de veche cultură şi artă
romlneascA. Lucrarea deosebit de preţioasă este atrăgătoare şi prin stilul clar în care este
specifică

expusă.

ln scurta prezentare de mai sus am redat lntr-o oarecare măsură bogăpa de idei şi
probleme dezbătute cu simţ critic. Vom încerca mai jos să formulăm unele observaţii.
Puncte de vedere diferite de cele ale autorului pot Ci formulate în legătură cu terminologia.
Autorul intitulează cartea sa Limba sla11ă 11eche precizînd că termenul din tillul lucrării
•se referă la elementele de limbă şi literatură slavă din decursul perioadei slavone la romlui •
(p. 43) iar puţin mai înainte, la schiţarea diferitelor momente cronologice din evoluţia
limbilor slave, ln raport cu perioada slavonă la romlni, precizează că limba slavă veche
începe •din sec. al VI-lea de cînd se stabileşte contactul dintre masele populare de slavi
şi romini ~ (p. 41). l. D. Negrescu foloseşte termenul limbă paleosla11ă - de care afirmă
că este termenul consacrat - pentru limba slavă scrisă din secolul al I X-lea (p. 41 ). ln
legătură cu denumirea lexlelor slave scrise în ţara noastră autorul consideră că deşi termenul
sla110-romir1e s-a fixa l ln li lera tura de speciali la le ar fi mai propriu termen ul romir10-sla11e argumen llnd că termenul slavo-romin ar implica •ideea de texte bilingve - paralele• (p. 43)
dar argumentarea nu convinge. Termenul slavo-romln lansat de l. Bogdan şi consacrat
in slavisticii. nu implică ideea de texte bilingve mai mult decit termenul romino-slav preferat
de autor. ln general ln slavistică, în literatura de specialitate, nu se mai foloseşte termenul
paleoslavă iar prin sla11ă 11eche se înţelege limba primelor traduceri religioase destinată la
început sfi servească ca limbă religioasă comună tuturor slavilor 1 •
ln lucrarea aceasta I. D. Negrescu se ocupă destul de putin de aspectele limbii slave
vechi - ln sensul acceptat ln general în slavistică - trăsăturile acestei limbi sint expuse
Coarle sumar (p. 94-98). Avind ln ·vedere faptul că, aşa cum arată şi subtitlul, depăşeşte
cadrul limbii ocuplnu-se de cultura slavonă de la noi, de rela~iile culturale romino-slave,
legale şi de apari~ia tiparului, credem că, - spre a evita orice confuzie - ar fi pulu' să
fie intitulată sla11ona rominească sau redacţia romînească 1 • Dacă luăm în consideraţie sensul
special acordat de autor, conform formulării de la p. 41, constatăm că nu s-a ocupat deloc
de prima fază cuprinsă Intre sec. VI-X ci numai de Caza a doua - respectiv slavona
romlnă a cărei importanţă o scoale in evidentă.
' Vezi A. VAILLANT, Manuel du vieu.~ slave, Paris, 1948, p. 11; ST. SLONSKI, Gramat111ta j~z111ta
slaroslowiansl<iego (slarobulgarsklego), Varşovia, 1950, p. I; N. M. IOLKINA. CMapO<MMMID<Vil
Moscova, 1960. p. 5 etc. ele.
Menţionil.m cil. ln recenzie ne-am permis - spre a evita anumite confuzii - al folosim terminologia consacrata. ln llleratura de specialitate lnloculnd termenii paleoslav prin slav vecbJ şi romlno-slav
prin slavo-romln.
• Este foarte Justă arlrmaţia autorului (p. 39) el slavişti de frunte ca Lestlen, Vondr:lt, Kul'bakln,
Dlels sau Valllanl nu prezlntil. texte slavo-romlne şi nici nu pomenesc despre alavona de la noi pentru cil.
ln general aceştia Re referii. la redaclille slavone din ţările slave. O exceplle este 1. Hamm care ln Slaroslavenslta gramalil<a{ Zagreb, 1958, p. 189 -190, la ln consideraţie şi limba textelor noastre pe care o denumeşte redacţia rom neasei.
,
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ln legAtură cu modul de a expune capitolul referitor la particularităţile limbii slave
vechi, considerăm că şi-ar fi atins mai bine obiectivele propuse dacA ar fi fost prezentat
mai pe larg pentru că numai aşa ar fi fost mai eficiente referirile la trăsăturile specifice
ale slavonei de la noi.
I. D. Negrescu intitulează capitolul de prezentare a textelor astrei: Texte paleosla11t1
chirilice ,i gl.agolitice din 11eacurile IX-XI ... (p. 131). ln legătură cu acest titlu avem
două obiectii: 1. Deoarece nu s-a păstrat nici un text din sec. al IX-iea, cel mai vechi
text Foile chie11iene aparţine sec. X (şi afirmaţia autorului, p. 62) credem că trebuie corectat
astrei: ... din veacurile X-XI. 2. Cit priveşte ordinea prezentării texlelor,-autorul începe
cu texte de redacţie,-credem că ar fi fost mai indicat ca, ţinind seama ln primul rlnd de
criteriul cronologic, să se prezinte mai lnlli textele glagolitice, apoi rele chirilice şi la urmă
diversele redacţii slavone.
Relativ la modul de alcătuire a glosarului slavo-romln - care de altfel este deosebit
de bogat şi ulii - considerăm că ar fi fost mai eficient ca la termenii speciril'i slavonei
de la noi să se facă această menţiune importantă care ar uşura conturarea trăsăturilor lexicale
şi relevarea bogăţiei şi diversităţii elementelor lexicale ale slavonei noastre. Cu o astrei
de menţiune nu ar fi apărut pe acelaşi plan termeni din textele slave vechi alături de
cuvinte ca: a.MOf••H", HPX•n, ro4ow1' (to4W1111'l, "'fPr•,•. r•H4oroH110 ele. etc.
ln glosar s-au strecurat unele scăpări: astfel la clţiva termeni ca de pild:i : •P•M•n.,
•itir. R1't1•uH•„. H10.1,1H, ouwT~; OTllO'l~H. npirA101i. etc. s-a omis să se indice ce parte de
vorbire sint; la unele verbe cum ar fi: HjleHrH, 1MH'IHTH; 1i.t•AHTH, .... n„tnH etc. se
indică numai forma infinitivului deşi ln general la verbe se indică şi prezentul pers. 1-a
şi a II-a sing. Nu ni se pare necesară - cu atlt mai mult cu cit nu este consecventă - indicarea ln glosar a unor forme de adjective determinate ca de pildă: M••-...H sau prezenţa
gradului superlativ format cu n,t- ln exemple ca: n'ir1MHK1', uptAtn ... npt•&~••1', npt."°f4"'
(npirMA.Ui.), nptrnirT•i., nptr1Wn. ele.
Observaţiile de mai sus nu diminuează valoarea incontestabilă a lucrării profesorului
I. D. Negrescu şi interesul pe care aceasta ii suscită. Micile lacune semnalate nu pot
întuneca importanţa unei astfel de lucrări necesară tuturor celor care se preocupil de studiul
slavonei de la noi ş1 de istoria culturii şi literaturii noastre vechi ln limba slavii. După lectura
lucrării, constatăm cu plăcere că obiectivele propuse au fost realizate astrei lndl, prin calităţile arătate, lucrarea justifică lncrederea celor ce o consultă.
LUCIA DJAMO

MARIA BRODOWSKA-HONOWSKA, Slowotw6rstwo przymiotnika
w jşzykn staro-eerkiewno-slowiaAskim, Wydawnictwo Polskiej Akademii
Nauk, Krakow-Wroclaw-Warszawa, 1960, 276 pag.
Cunoscută .prin intensa sa activilate ştiinţifică, slavista Maria Hrodowska·Honowska
de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia a publicat ln ultima vreme un nou şi preţios
studiu de slavă veche, monografia Intitulată• Formarea adjectivelor ln limba slavA veche•·
Autoarea lşi propune: 1) să lntocmească o listă completă a sufixelor adjectivale ln
slava veche; 2) să urmărească productivitatea fiecărui sufix ln parte; 3) să determine principalele posibilităţi funcţionale ale sufixelor respective.
Jn tratarea primelor aspecte, autoarea porneşte de la clasificarea adjectivelor din
slava veche după caracterul rădăcinii de la care provin, împărţindu-le ln nominale şi
verbale. Adjectivele derivate de la rădăcini nominale slnt lmpărtite ln cinci categorii
semantice, după cum provin de la nume de fiinţe sau de lucruri, de la nume aparţinlnd
subgenului personal, sau de la abstracte nominale şi verbale.
Jn alte cazuri, autoarea deosebeşte, ln cadrul derivării cu acelaşi sufix, adjective
provenite de la o rădăcină slavă sau străină. Astfel printre derivatele cu sufixul ·0"11/ -e111,
se citează ca provenite din cuvinte slave: pastuxol!ll, prtdaditele11a, roditele11a, spaso11a ele.;
din cuvinte de origine străină : arxaggelol!ll, an:iereo!lll, ~lsare11a, dia11olol!ll, farislo11a ele.
Tol ln cadrul sufixului -0111 autoarea dă o bogată listă de adjective derivate din nume
proprii (111 adjective). De ex.:

Adamo1111, Andrlo11a, Apolontwll, Enoso11a, losi/01111, Kasanw11a, Mel:z:ie11a, Timeo11a ele.
34 - c. 11
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Partea a doua a lucrării se ocupă de analiza principalelor posibilităţi funcţionale
ale fiecărui sufix tn parte. Autoarea a aplicat aici analiza dubletelor de compoziţie, adicli.
analiza sensului şi diferenţierilor de sens la adjective formate dintr-o rădăcină comună,
cu sufixe diferite (extrase, binetnteles, din acelaşi text). De exemplu: obls(!l& il"'6novr. na l)yi
ego OSbll>Sky (Cod. Mar. Mt. XVIII); na :irlbţte onli (Cod. Mar. I. xm.
Materialul acestei ample monografii este extras din opt monumente: Codex Zographensis, Codex Marianus, Codex Assemanianus, E11angeliarium Sa11ae, Psalterium Sinailicum, Euchologium Sinaiticum, Codex Suprasliensis şi Glagolila Closianus.
Autoarea stabileşte 44 de sufixe adjectivale, dintre care:
1. sufixe simple: -ovr., -in&, -r.sh, -j&, -&j&, -&n&, -ivr. şi altele
2. sufixe compuse: -•n•, -l•n•, -il•n&, -lt•n•, -lj•, -t•i•. -nilJ., -il• etc.
3. sufixe pietririca te: -11&, -d&, -l&, -1"'6, -ta, -aka, -oh etc.
ln afară de cele două aspecte menţionate ale lucrării, autoarea se ocupă şi de originea
sufix tn parte. Această problemă, a originii sufixelor, a constituit o preocupare
pentru multi slavi~ti de seamă lmai ales A. Meillet 1 şi W. Vondrak 1 ). Dr. M. Brodowska
dli. adesea rezolvări noi originii anumitor sufixe. De exemplu, A. Meillet considera că sufixul
-in& a luat fiinţă din contopirea lui -&- din rădăcină cu -&- din sufix (considertnd cli. sufixul
-in& este o variantă a sufixului -&n&, situată tn alte condiţii fonetice).
Dimpotrivă, autoarea studiului de faţă arată că la un mare număr de teme ln -&,
de ex. blagodat&nyi, chytrost&nyi, pl&t&nyi, nolt&nyi nu apare niciodată formantul -inii, ci
numai -&na. După părerea autoarei, cele două sufixe se deosebesc allt prin sens, cit şi prin
sfera de folosire: -in& apare la adjective derivate de la nume de persoană sau de fiinţe
lnsurleţite, avind de cele mai multe ori un sens posesiv, spre deosebire de sufixul -&n&, care
are alte sensuri şi alte folosiri.
ln privinţa originii acestui sufix, autoarea li leagă dire!'t de sufixul indo-european
-ino, care forma adjective posesive (de ex. s11inyi <. *su -ino, lat. sulnus), cu extindere mai
tlrziu asupra unor adjective de tipul 11oje11odina.
ln lucrarea de faţă se încearcă de asemenea determinarea frecvenţei adjectivelor ln
limba slavă veche, fie prin cifre absolute, fie procentual, ţintndu-se seama de originea rAdli.cinii din care au derivat. Astrei de exemplu:
fiecărui

1) adjective derivate din: substantive însufleţite: -j& (9), -&j& (5), -&sk& (4), -ova (6)
-ina (5) etc.; 2) adjective derivate din substantive nelnsufleţ.ite: -&na (96), in& (15), -ta, -ov1ta
(9), -ah, -&nah (5) etc.; 3) adjective derivate din substantive abstracte: -&n& (137), -iva
(24), &sk& (8), -an (2); 4) adjective derivate din rădăcini verbale: -&n& (123), -iv~ (16),
-j& (2), -av& (2), -m& (52).
Un interes deosebit 11 prezintli. clasiricarea sufixelor adjectivale după categorii semantice. De exemplu, adjectivele privitoare la topografie, geografie, spaţiu ln general slnt
redate prin sufixele: -1>n& (grob1>na, potol1>m,), -1>sh (zemuh, mor&ska) - 1>n1> (dal1>n&,
gor&n1>), -lt&n1>, -l1>n& (11&nUt1>n&, vr.nel1>n1>). Tot astfel stnt exemplificate sufixele care formează adjectivele privitoare la natură şi fenomene naturale (-&na, -011a, -r.sh, -&n&), noţiuni
de timp (-1>n&, -1>n&, -lt&n1>, -l&n1>, -j&), părţi ale corpului. îmbrăcăminte (-&n&), stări psihice
(1>n&, -i11a, -a11a}, boli (-il'll, -011it&, -&n&), poziţie socială sau viaţă (-ita}.
ln concluzie, se arată că procesul de derivare tn slava veche este foarte viu şi se
caracterizează attt prin trăsătun arhaice, cit şi prin inovaţii, mai ales tn texte cum este
Codex Suprasliensis, care poartă amprenta dialectală bulgară răsăriteană.
Lucrarea dr. Mariei Brodowska-Honowska constituie un preţios ajutor dat slaviştilor
tn studiile de gramatică istorică şi comparată, aduce un material util pentru studiile
istorice slavo-romtne. Astrei, autoarea semnalează printre adjectivele slave vechi forme ca:
bogata, draga, dnu, g9ganiva, chytn, krin, lakom&, l~niva, ljub, m9dn, plava, prosta,
protiV&na, protiva, rum~n&, sil&n&, slaba, sadrava, vesel& etc. care ajută la analiza şi periodizarea împrumuturilor lexicale vechi sud-slave ln limba romină.

E.

LINŢA

A. MEILLET t_!tludes sur l'~t11moloaie et le oocabulaire du '11ieux sla'O<!, Paris, 1902-1905.
• W. VONDRAK, Veraleichende slamsche GTammatilt, GOUlngen, voi. I, 1924 (1111. II).
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JOSJP HAMM, Staroslavenska gramatika, Skolska knjiga, Zagreb,

1958, XIV +203 p.
ln cadrul cercetărilor în domeniul slavisticii, studiile de slavă veche suscită un interes
d_in ce ln. ce mai mare. Printre lucrările mai importante apărute în ultimii ani se înscrie
ŞI gramatica pe care o prezentăm. Menită să satisfacă necesităţile institutelor de lnvăţămînt
superior, lucrarea reprezintă ediţia a 11-a revizuită şi adăogilă a gramaticii apil.rute ln
anul 1947.
Meritul acestei gramatici constă atlt în informaţia bogată cil şi în modul ln care
sînt tratate problemele. Expunerea se lndreaptă pe de o parte spre alte limbi indo-europene
(latină, greacă, lituaniană etc.) spre a explica anumite forme din slavă veche iar pe de
altă parte; spre limbile slave moderne, pentru a releva dezvoltarea paralelă a acestora şi
moştenirea anumitor forme vechi.
ln Introducere (p. 1-60) autorul expune următoarele probleme: P.rimele şliri despre
slavi, destrămarea unităţii slave, separarea în grupuri de limbi, lnceputur1le scrierii, problema
celor două alfabete şi a priorităţii alfabetului glagolitic.
ln legătură cu problema destrămării unităţii slave, J. llamm consideră că ln istoria
slavilor trebuie să fi existat cel puţin trei perioade cheie care le-au îndreptat viaţa pe căi
noi şi anume: 1) despărţirea slavilor de triburile baltice şi formarea slavei comune;
a
doua perioadă este caracterizată prin modificări ln intonaţie, palatalizări şi înlăturarea si abelor închise în cadrul aceleiaşi limbi comune şi 3) formarea unor dialecte din care se vor
dezvolta ulterior limbile slave. Lulnd în consideraţie ansamblul de date ştiinţifice, autorul
este de părere că, lingvistic, perioada slavă comună se cuprinde aproximativ Intre anii
1300 (sau 1500) înaintea e.n. şi sec. al IV-iea (B'.IU lncepulul sec. al VI-lea) al e.n. şi după
această perioadă urmează procesul de destrămare a unităţii lingvistice slave şi formarea
grupurilor de limbi slave.
ln problema începutului strierii, J. Hamm consideră că ln forma constituită scrierea
se leagă de creştinare deşi- aşa cum afirmă ~i Hrabr - trebuie să fi exi;tat încercări de
a reda cu alfabet grec sau latin anumite lnsemnări ln limba slavă. fn baza studiului grafiei 1 ,
al sistemului celor două alfabete, al studiului multilateral al textelor vechi, autorul conchide
că alfabetul glagolitic - opera unui om de geniu - este mai vechi declt cel chirilic care a
preluat unele litere din alfabetul glagolitic. Dazlndu-se pe aspectul unitar, lnchegal Io
sistem, J. Hamm este de părere că alfabetul glagolitic poale fi considerat rezultatul natural
al unei căi lungi de dezvoltare care a dus la un alfabet alcătuit la început din elemente
eteromorfe la un alfabet armonios şi viu, perfect capabil să se dezvolte independent.
Sub titlul Limba si denumirea ei autorul prezintă succint baza dialectală (structura)
a limbii slave vechi oprindu-se la denumirile folosite în lucrările de SJ?ecialitate.
Prin Izvoare J. Hamm denumeşte monumentele scrise ale limbii slave vechi considerînd ca atare numai pe cele care se lncadrează în •canon •şi nu include textele de redacţie.
Fonetica (p. 71-112 ). Trăsăturile fonetice ale limbii slave vechi sînt expuse compara tiv
cu cele ale limbii slave comune pe care le-a moştenit ln cea mai mare parte şi, parţial,
comparativ cu cele indo-europene. La vocalism acordă o deosebită atenţie vocalelor naz11le,
ierurilor şi lichidelor silabice şi subliniază fenomenele fonetice Urzii care au determinat
schimbări importante ln structura limbii slave vechi. La consonantism prezintă trei tabele
menite să scoată ln evidentă trăsăturile caracteristice ale fiecărei etape.
Sub tillul Evoluţie, J. l-lamm expune-atlt la vocalism cit şi la consonantism-istoria
foneticii, cu referiri speciale la legea silabelor deschise.
ln ultima parte a capitolului, sub denumirea Schimbări, autorul tratează a) asimilarea şi disimilarea, b) palatalizările, c) iodizarea, d) căderea, epenteza şi contracţia şi
e) metateza. La palatalizarea velarelor ia ln consjdera!ie şi palatalizarea progresivă pe
care o denumeşte a li 1-a despre care afirmă că este mai nouă declt prima şi mai veche
decit a II-a.
Morfologia (p. 113-184) Bazindu-se pe dubla importantă a studiului limbii slave
vechi, J. Hamm arată că, ln domeniul morfologiei se orientează mai mult spre dinamica
vie a cuvintelor şi formelor, spre ceea ce este viu şi productiv, spre ceea ce ajută la înţe
legerea limbilor slave de azi decil spre forme indoeuropene.
Autorul studiază declinarea substantivelor pe teme: a) vocalice şi b) consonantice;
paradigmele le prezintă pe genuri şi ln cadrul genurilor pe teme cu completări referitoare
la interacţiunea dintre diversele tipuri de declinare. J. Hamm face incursiuni în istoricul

21

1

Menţionllm

Dobrogea.
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termineţiuor, relevtnd faptul că terminaţiile din slava veche, moştenind pe cele din slava
comună, corespund ln bună măsură celor indoeuropene cu unele inovaţii din perioada
balto-slavă sau specific slave. Autorul face dese referiri la forme din limbile slave modeme

(uneori chiar la dialectele limbii slrbocroate) cu precizări referitoare la.păstrarea sau pierderea anumitor terminaţii.
Pronumele este prezentat ln două tipuri de declinare: 1) personale şi reflexive şi
2) nepersonale iar acestea la rlndul lor slnt grupate ln: a) nepalatale şi b) palatale. In
legătură cu evoluţia pronumelor ln cadrul limbilor slave, J. Ha mm afirmă că cele personale
n-au suferit schimbări mari.
Adjectivul. La expunerea adjectivului, autorul a ţinut seama de caracteristica principală a existenţei celor două forme: 1) simplă sau nedeterminată şi 2) compusă sau determinată şi, din fiunct de vedere istoric, este de părere că forma determinată s-a dezvoltat
tn perioada ba to-slavă.
Sub denumirea adjective 1•erbale J. Hamm tratează participiile (prezente şi trecute,
active şi pasive), scoate tn relief faptul că, cu excepţia participiilor formate ln -la, -lo, -la,
toate celelalte au forme nominale şi pronominale şi se declină ca şi adjectivele.
Numeralul la) rardinal, (b) ordinal este prezentat concis, indiclndu-se numai tipul
după care se face declinarea şi modul de formare al numerelor compuse.
Verbul. După ce ex pune diferitele păreri- toate considera te subiective - ln clasificarea
verbelor, autorul le grupează ln patru clase: 1) verbe cu tema prezentului terminată ln ·e sau
-'e, 2) verbe cu tema prezentului terminată ln -aje, -eje sau -uje, 3) verbe cu tema prezentului
terminată în -i, şi 11) verbe neregulate. Scoate ln evidenţă categoria aspectului, derivarea
verbali\ şi apoi tratează conjugarea. Cu numeroase exemple bine selecţionate, J. Ha mm,
pentru fiecare timp ln parte, prezintă terminaţiile, originea lor şi măsura în care s-au păstrat
tn cadrul limbilor slave. Merită să fie subliniat faptul că autorul 5coate ln evidenţă deosebirea
dintre aorist şi imperfect, relevă constatările lui Dostal ln legătură cu formarea aoristului
de la verbe imperfective precum şi statistica lui Widemann referitoare la frecvenţa anumitor
tipuri de aoriste atestate ln monumentele de limbă slavă veche.
Alături de verbele a tematice: S"WTH, -trTH, •-t.d1TH, .i.H11, J. Hamm prezintă ca
neregulate şi verbele: 11T11 txn11, 11MiiTH şi xoriTH (p. 162) din care unele A. Leskien le-a
considerat defertive ~i heteroclite 1 •
Părlile de vorbire neflexibile (adverbe, prepoziţii, conjuncţii interjecţii) slnt expuse
foarte concis, probabil avlndu-se in vedere faptul că nu prezintă deosebiri mari raţă de
cele din limbile slave moderne.
Intitulat Din sintazd, capitolul respectiv (p. 18~-187), deşi succint, reuşe~te să
prezinte trăsăturile esenţiale ale sintaxei: exprimarea negaţiei, funcţiile participiilor şi
construcţiile sintactice speciale, acestea din urmii prin comparaţie cu corespondentele
respective din latină, greacă şi uneori, din gotică.
Lucrarea se încheie cu capitolul Redacţiile limbii slave vechi (p. 187-198) ln care
autorul subliniază faptul că nu s-au păstrat traduceri din perioada activităţii lui Melodie
şi Chirii ci c6pii Urzii tn care copiştii introduceau spontan unele elemente noi, mai evidente
ln fonetică. J. Hamm expune trăsăturile esentiale care caracterizează• canonul• de limbă
slavii. veche şi, ţintnd seama de teritoriul in care s-au scris textele canonice, le grupează
astfel:
1. Texte scrise pe teritoriul ceho-morav (Foile Kieviene ş1 Foile din Praga).
2. Texte scrise in regiunea mai apropiată de regiunile croate şi strbe, în nordul
Macedoniei (Codex Marianus, Glagolita Clozianus).
3. Texte scrise in Macedonia, ln regiunea Ohrida (Codex Zographensis, Codex Assemanianus, Psalterium Sinaiticum, Euchologium Sinaiticum, Fragmentele de la Ohrida
şi cele de la Rila).
4. Texte scrise ln partea de apus a Bulgariei răsăritene (Codex Suprasliensis).
5. Texte scrise ln regiunea de nord a Bulgariei răsăritene (Cartea lui Sava).
Lulnd ln consideraţie şi Foile Criziene, J. Ha mm consideră că au existat cinci redacţii
ln ţările slave la care adaugă pe a şasea -:-- redacţia romlnă. Cu excepţia redacţiei romtneşti, pentru celelalte redacţii, după ce enumeră monumentele ilustrative, expune trăsă
turile fonetice specifice. Menţionăm că autorul acordă o atenţie deosebită redacţiei slrbocroate. După criteriul cronolo~ic, monumentele glagolitice ale acestei redacţii le subdivide
ln trei perioade principale; după criteriul geografic, monumentele rhirihce le prezintă
ln trei subtipuri.
• Ver.I A. LESKIEN, Gramrnatilt d6r altbulgariachm (alllrirchmala11&.chm) Sprache, Heidelberg,
<
1909, p. 257 -2!>9.
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Pentru fiecare problemă autorul expune ln mod critic pArerile mai importante emise
ln problema respectivă.
La studiul morfologiei, pornind de la premiza că formele slave vechi redau ln mare
măsuri pe cele din slava comună, J. Hamm manifestă preocuparea constantă de a releva
tocmai formele care s-au păstrat ln diferite limbi sau dialecte şi caută sA transforme studiul
limbii slave vechi Io •cheia cu care se poate lncepe studiul celorlalte limbi slave şi a literaturilor lor, fA.ră mari greutăţi• (p. 113). ln oarecare măsurA, unele capitole suplinesc o
lucrare de gramatică comparată.
Materialul, deosebit de preţios, bazat pe o literatură bogată cu informaţii bibliografice recente este atrAgător şi prin stilul concis şi clar ln care este expus .

•
ln legătură cu modul de a concepe şi de a trata unele capitole ca şi cu unele chestiuni
concrete, vom încerca sli formulăm mai jos clt.eva observaţii.
Deşi toată lucrarea se bazează pe tmbinarea metodei sincronice cu aceea diacronicA,
comp!U"lnd modul de tratare a foneticii cu acela al morfologiei, apare o oarecare inconsecvenţă şi lipsă de coeziune: ln fonetică predominA explicarea formelor din slava veche
prin moştenirea din slavă comună şi indoeuropeană, cu toate că se rac şi unele rereriri la
limbile slave moderne de pildă la probleme cheie ca: evoluţia nazalelor (p. 87), vocalizarea
ierurilor şi evoluţia lichidelor silabice (p. 89), nu se insistă asupra rezultatelor din limbile
slave ln timp ce în morfologie, rără a se renunţa la Incursiuni ln slava comună, se urmăreşte
cu mai multă perseverenţă explicarea raporturilor dintre formele din slava veche şi cele
din limbile slave modeme, chiar cu relevarea unor forme dialectale (p. 130, t3t, t80 etc.).
Deşi in introducere la morfologie autorul arată că se orienteazli. spre dinamica vie a cuvintelor, cele două capitole nu se prezintă suricient de unitar deoarece capitolul de fonelir.:i
priveşte slava veche ln raport cu perioada anterioarA ei iar r.el de morfologie se rereră la
perioada posterioară.
Capitolului introductiv i s-a acordat o prea mare extensiune (60 p.) fn raport cu unele
capitole de gramatică ca de pildă morfologia (7t p.) sau sintaxa (3 p.) care slnt prezentate
mult mai succint. ln cadrul capitolului introductiv problema celor două alfabete şi a priorităţii alfabetului glagolitic (p. 7 -53) este expusă cu multe amănunte - de altfel deosebit
de interesante - dar oarecum in detrimentul altor probleme, cel pulin tot allt de interesante,
ca de pildă baza dialectală a slavei vechi şi trăsăturile ei bulgaro-macedonene care slnt
tratate prea sumar.
Manualul este lipsit de un capitol despre lexic care ar fi lnlregit im1tginea slavei vechi
prin reliefarea fondului slav comun, a trăsăturilor dialectale ca şi a împrumuturilor din
greacli, latină, germană. De asemeni ar fi fost utilă prezentarea derivării substantivelor
şi a adjectivelor cit şi formarea cuvintelor compuse ca mijloc de fmbogllţire a limbii.
La expunerea declinării substantivelor masculine, J. llamm nu pomPneşte nimic
despre categoria subgenului animal. Acuzativul substantivelor EOr~. pu~. ••"n, •••''"• OTk'„
(declinarea principală - cum o denumeşte autorul - varianta nepalatală şi palatală)
este la fel cu nominativul (p. 115-116). Alţi slavişti, ca de pildă A. Meillet, A. Vaillant etc.
iau ln consideraţie categoria subgenului animat şi la paradigmele prezentate, forma acuzativului este aceeaşi cu a genitivului : "AoriiK•, ...„,,.. onu.• 1 Deşi ln paradigmele
declinării autorul nu iine seama de subgenul animat, tratind aspectul verbal se opreşte la
categoria subgenului animat pe care o calirică •o categorie foarte importantă• (p. 153).
Afirmaţia autorului că aoristul sigmatic nou (al Ii-lea) pe care li denumeşte mai lung
se formează prin adli.ogarea terminaţiei la tema prezentului lărgită cu o (p. 166) ni se pare
discutabilă deoarece ln general se consideră că aoristele se formează de la tema inrinitivului
iar pentru aoristul nou· se precizează că se formează numai de la verbe a căror temă a
infinitivului se termină ln consoană 1 . De al trei, numai cu dteva rinduri mai jos J. Hamm
consideră că primesc terminaţii secundare (mai lungi) acele verbe •a căror temă a inrinitivului se termină în consoană t ceea ce duce la concluzia că aoristul nu se formează de la
tema prezentului ci de la tema infinitivului.
ln legătură cu redacţia slavo-romină pe care o denumeşte romîn4 - autorul afirmă
că plnă ln sec. al XIX-iea ln biserica romlnă ortodoxă s-au rolosit cărţi de provenienţă
bulgară ln care au pătruns şi unele elemente locale (moldo-valahe) şi cl'I romlnii plnă ln sec.
• Vezi A. MEILLET, Le alace commun, Paria, 1934, p. 407 •I A. VAILLANT, Montul du tiieu.x 1lu1>e,
Paria, 1948, p. 87.
1 Vezi A.
M. SELIŞCEV, C-t-~ JUWN, Moscova, 1952, t. II, p. US •I 172; ST.
St.QJ.'QSKI, Gromatvltajfz111to alaroslawimi.lti~IJO. Varşovla 1 1950, p. 96, N .. VAN WUK, HOROPtUI OIUIJ>OCMMIWQ(IHIJ JUWNa,
Moscova, 1957, p. 310; A. VAILLANf, Montul dumeu:r 1latie, Paris, 1948, p. 212;
K. MIRCEV, C~ UID<, Sorla, 195', p. 85 etc.

o:J3
https://biblioteca-digitala.ro

al XVII-iea s-au slujit de alfabetul chirilic şi ln viaţa publică (documente) (p. 189-190).
Nici această afirmaţie nu corespunde Intru totul realităţii; este necesar să fie corectat!
şi aducem următoarele precizări. Este drept că ln ţara noastră, vreme lndelungată, slujba
relil!'ioasă s-a oficiat tn limba slavonă dar, încă din a II-a jumătate a sec. al XVI-iea rrin
aclivilalea lui Coresi au început să se tipărească ln limba romtnă cărţi bisericeşti astre că,
paralel cu slujba religioasă ln limba slavonă, a început să se introducă slujba ln limba
romlnă. Aceasta a clştigat rozi ţii ln detrimentul slujbei ln limba slavonă pînă ce o înlocuieşte
definitiv înainte de sec. a X I X-lea.
ln ceea ce priveşte folosirea limbii slavone ca limbă de cancelarie, se poate afirma
că în sec. al XVII-iea slavona este ln declin, limba de cancelarie predominantă fiind cea
romlnă ;oi că la srlrşitul sec. al XVII-iea era ca şi eliminată. Alfabetul chirilic însă (nu limba
slavă) s-a folosit la noi plnă ln anul 1860 clnd, printr-un act cultural revoluţionar - s-a
introdus oficial alfabelul latin ln scrierea limbii romlne 1•
Observatiile de mai sus nu diminuiază valoarea incontestabilă a lucrării ln ansamblu.
Gramatica limbii slave vechi reprezintă o contribuţie demnă de laudă. Bogăţia materialului,
informaţia autorului şi caracterul sistematic şi concis al expunerii fac din lucrarea lui
J. Hamm o carte utilă pentru toţi cei ce se ocupă de probleme de slavă veche şi de gramatică comparată a limbilor slave.
LUCIA DJAMO

JOSIP HAM M, Staroslavenska ~itanka, Skolska knjiga, Zagreb,
1960, 160 p. + 20 ilustraţii.
Pentru studiul limbii slavo vechi, alături de gramatică, culegerile de texte pentru
practice, pentru cunoaşterea trăsăturilor generale sau particulare ale anumitor
sau monumente de limbă sint de cel mai mare Colos. Deoarece ediţiile de monumente slave vechi slnt de mult epuizate iar ln biblioteci se gă.~esc în număr limitat, ln ultimii
ani crestomaţiilor de texte li s-a acordat o importanţă din ce în ce mai mare 1 •
Lucrarea pe care o prezenlăm - crestomaţb de texte însoţită de glosar şi 20 reproduceri fotografice - începe cu unele îndrumări referitoare la studierea textelor.
Texlele cuprinse Intre p. 7-90 slnt grupate tn două categorii: A) texte slave bisericeşti şi B) texte din redacţiile mai noi. ln prima categorie stnt prezentate fragmente din :
Codex Zographensis, Codex Marianus, Codex Assemanianus, Cartea lui Sava, Psaltirea sinaitică, Trebnicul sinaitic, Codicele lui Cloz, Sbornicul de la Suprasl şi Foile Kieviene. Fragmentele din monumentele glagolilice slnt redate atlt ln alfabetul original cit şi ln transcriere
chirilică şi uneori transliterate, alteori chiar se adaugă textul din limba greacă. Merită
să fie mentionat faptul că pentru fiecare monument ln parte se dau preţioase indicaţii
referitoare a particularităţile de limbă.
B) Textele din rede1.cţiile mai noi slnt grupate în trei categorii: a) străine, ln care
se cuprind fragmente din redacţiile: rusă, macedoneană, bulgară, cehă şi slovenă; (relevăm
faptul că autorul consideră redacţia macedoneană diferită de cea bulgară şi, probabil că
în scopul evidenţierii trăsăturilor prin care se deosebesc, prezinlă paralel acelaşi lext ln
redacţie macedoneană şi bulgară (p. 46-48).
b) croată şi slrbă in care prezintă fragmente din redacţia slrbo-croată pe subtipuri
precum şi un text din cartea lui lov (paralel după Septuaginta şi după Vulgata) şi
c) i1.voare nebiblice în care sînt prezentate fragmente din scrierile laice ale redacţiei
sîrbo-croate. ln acest capitol, spre deosebire de primul, nu se prezintă nici un fel de indicaţii lingvistice specifice monumentului sau redacţiei din care slnl extrase fragmentele.
Reţine atenţia faptul că textele sînt alese astrei Incit să ilustreze cit mai bine trăsălurile
specifice ale redacţiei sau monumentului respectiv.
ln ceea ce priveşte glosarul, J. Hamm precizează că acele cuvinte care s-au păstrat ln
slrbo-croată Cără deosebiri de formă sau sens (ca de pildăs :Iena, gla1>a, selo) ca şi cele care se
deosebesc doar prin prezenţa ierurilor finale (bogr., glasr., kljucb) n-au Cost inserate ln glosar.
aplicaţii
redacţii

• Vezi D. MACREA, Probleme de lingvisticd romînd, Bucureşti, 1961, p. 73.
• Se poate spune ca ne ana.m ln !aţa unei e!ervescenţe ln acest domeniu. Faţa de numlrul redus
de crestomapl apărute tntr-un secol, tn ullimll 15 ani inreglstrăm numeroase culegeri din care cităm:
A. VAILLANT, Manuel du t>ieu:c slave, t. II, textes et glossalre, Paris, 1948; ST. ROMANSKI,
C111apotiaMaJICKU 1.nuc ' o6pa,.,.. Solia, 1949; RAD. ALE KSIC, Citanka staroslot>enskogo jezika, Belgrad,
1950; M. WEINGART - J . KURZ, Te:ctykestudiujazykaapisemnictvl staroslovensMho, Praga, 1949;
ST. St.ONSKI, Wyb6r tekstow slaroslowiarlsliich (starobulgarsll.ich), Varşovia, 1952, ediţia a II-a;
M. JANAKIEV - ST. STOIANOV, CllllJ/HWUlaJICKU 131UC TCKCTOBC H pe'IBHK, Sona, 1956, ed. II, 1960;
I. D. NEGRESCU, Limba slat>d veche, Bucureşti, 1961.
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Lexicul cuprins ~nt~e p. 95-1~8 este bogat, interesant şi, în general, bine alcătuit·
Pentru s~bstantl\:e se md1că genul? ~ar p~nl~u cele în temă consonanti~ă ca şi pentru unele
ln tema i, se precizează forma gemt1vulm singular. La unele substantive (ca de pildă cele
formate cu sufixul - „"""'·) se indică forma nominativului plural, iar la clteva adjective
(ca de pildă: •-..icon.) se indică gradul comparativ. De asemeni, substantivele şi adjectivele
nedeclinabile (K•H•, HCRA""" etc.) poartă această menţiune.
La verbe de conjugarea I-a şi a II-a se menţionează infinitivul şi indicativul prez.
pers. I sing.; la cele de conjugarea a III-a se indică şi pers. a II-a sing. (parţial şi la unele
verbe de conjugarea I-a şi a II-a). La clteva verbe se menţionează chiar forma aoristului
(g-..1TH, noT-..KH.J.TH, RPHCUIHATH, RPOPIWTH etc.)
Pentru o serie de cuvinte împrumutate sau calchiate din latină sau din greacă
(•Pl(H•P•H, •Pl(HTPHKAHH-.., GoroAtosH.-.., oyG1p-.., 'IHnp-.., R~t+•11H„ etc.) se dau indicaţiile de rigoare.
Termenii specifici anumitor redacţii sau unor monumente (Rptf•ll"„, M04AHTH, nhKA-..,
npHJKHTH, T•M•.s•, xo4•nH etc.I sint menţionaţi ca atare.
ln scopul relevării bogăţiei lexicului slav vechi şi a mijloacelor de derivare, în glosar
apar numeroase şi variate exemple de derivare: a) subst. din verbe - .SH•HH11 din .sH•TH;
b) adj. din subst. - MHP""-.. şi MH,..r1-.. din MHp-..; c) Cern. din mase. - AHrH11• din AHn.:
d) diminutive KAiiT„K• din irAtT-.. etc. ln unele cazuri, sub acelaşi articol aJ!ar sinonime
formate din aceeaşi rădăcină : rocTHHHll•, r„GHwn-rPl'ffwT1, T•A•~·TIAAI etc. In .a.relaşi fel
sint prezentate perechile de verbe perfective şi imperlective: 4BHrHAT11-41H.w.TH, .s•RptliTHTH-s.n11ilwT•T~. IKPOfCTllTH·HCDoyT•TH, Ht-..l(llATH-Hc-..x•TH etc.
Cu toate calităţile incontestabile ale lucrării, în lexic s-au strecurat unele scăpări la
care ne vom referi in observaţiile care urmează.
ln explicaţiile care preced glosarul, autorul arată că acele cuvinte care nu se deosebesc
ca formă şi ca sens (sau numai prin ierurile finale) de corespondentele lor din limba sîrbocroată n-au fost inserate ln dicţionar. Totuşi, în glosar apar numeroase cuvinte ca de pildă:
IOA-.., Ml.\ .... MOAHTH, OIKIHHTH, OIOll<ITH;
n••Hll•, RHTH, llOCTHTH,
norT-.., ROTOR-.,
1
c1cTp•, tT•.i.o,
OfCT•, xo.1,HTH, :s:oyu, l(OfAHTH etc. etc.
care nu se deosebesc
de cele din limba slrbocroată modernă şi nu înţelegem criteriul subiectiv conform căruia
unele au fost incluse în glosar iar altele nu. După părerea noastră, chiar şi pentru
cercetătorii sîrbocroaţi, este mai indicat să fie incluşi în glosar toţi aceşti termeni.
ln glosar apar cuvinte ca de pildă: KoAoy-.i.•„p-.. •ll•AHK••"""· RowHwHoH-.., cairM.&, <Tap-..,
oy-11p-.., 'tHRp-.. etc. care, probabil, aparţm unor texte mai Urzii şi nu sint atestate in
alte dicţionare sau glosare 1 . Considerăm că tocmai la aceste cuvinte ar fi fost deosebit
de util să se menţioneze redacţia sau monumentul de limbă în care apar - aşa cum autorul
procedează pentru alţi termeni - deoarece unii fiind de origine latină, alţii de origine
greacă, prin aceste indicaţii s-ar fi putut contur.i sau delimita mai precis influenţa respectivă
in cadrul unei epoci, a unei redacţii sau a unui monument.
La citeva cuvinte ca de pildă: H1r-..AH, HMH, H1Mtpi.H-.., orusiH-.. s-a omis să se indice
GoroptA~ll•,

RA04-..,

°""'""'"•

ce parte de vorbire sint.
Aceste mici scăpări semnalate nu micşorează valoarea
şi util instrument de lucru pentru slavişti.

lucrării

care este un interesant

LUCIA DJAMO

STOIAN STOIANOV - MIROSLAV IANAKIEV, CTBpo6'J.nrapCKB
a I I-a, Sofia, Editura de Stat „Ştiinţă şi

eaBK. TeKCTOBe ii pe'lllllK> ed.
artă", 1960, VII, 232 pagini.

Este o culegere de texte pentru studen\ii de la facultăţile de filologie care studiază
Jimba slai;ă veche (după terminologia lingv~şti or b_ul~ari, veche bulgarii); Manualul cuprinde
texte pentru orele de seminar de la cursurile de z1 ş1 fără frecvenţă. Glosarul este aproape
• Chiar cuvlntul c1~0 care ln explicaţii (p. 93) este dat ca exemplu de cuvlnt care neprezentlnd
nici o deosebire Caţă. de corespondentul său din limba vie n-are rost să. apară. ln glosar, este Inserat
la p. 138.
• Vezi FR. MIKLOSICH, I.e>:icon palaeoslovenico-graeco-1.atinum, Viena, 1862-1865; L. SADNIK
undFR. AITZETMOLLER, Handw6rterbuch zu den aUkirchenslavischen Te.rten,, H~ldelberg, 1955;
W. VONDRAK, Kirchenslavische ChrestomaU1ie, G6ttlogen, 1910; M. JANAKIEV-ST. STOIANOV,
CrntJpo6uzapcrcu emx TCKCTOBC H pc'IHHH Sofia, 1956.
.
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exhaustiv şi adaptat necesităţilor de predare a limbii slave vechi ln R. P. Bulgaria. De
altfel, trebuie să subliniem el limba slavă veche este una din disciplinele ştiinţifice
princifaJe care se studiază la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Sofia.
Lucru este oarecum explicabil, căci tntr-o serie de cazuri nu numai gramatica ist.orică,
ci şi cea descriptivă a limbii bulgare contemporane face apel la • vechefl. bulgară• (•slava
veche•), pentru a explica unE>le din particularităţile şi legile ce acţionează ln structura
actuală a limbii.
Principiul după care autorii s-au condus ln selectarea textelor a fost acela de a prezenta
fragmentele cele mai caracteristice şi mai variate din punctul de vedere al limbii. Aceasta
reiese şi din faptul că în ediţia a II-a, corectată şi completatA 1 , St. Stoianov şi M. lanakiev
au inclus texte noi din Euchologium Sinaiticum, Codez Suprasliensis şi un fragment mai
mare din Foile glagolitice de la Rila (v. p. 61-66), unicul monument de scriere veche slavii.
păstrat, parţial, în R. P. Bulgaria. E vorba de trei pergamente, descoperite de V. I. Grigorovici (în 1845), C. Jire~ek (1880) şi Iordan Ivanov (în 1936). După particularităţile sale
lingvistice şi paleografice, monumentul datează de pe la jumătatea secolului al X-lea
sau lnceputul celui de-al XI-iea.
Pentru a oferi studenţilor posibilitatea să întrevadă cum vor fi arătat iniţial unele
opere importante de literatură veche bulgară (veche slavă), cit şi pentru a varia conţi
nutul bucăţilor de lecturA, ln afară de textele originale (p. 23-93), autorii prezentului
manual au inclus şi clteva texte reconstruite (p. 1-22) : fr.igmente din Viaţa lui Chiril •,
lucrarea călugărului Hrabr O nHtM•~„xi. şi W1c-ro4„N11 a lui Ioan Exarhul. ln· reconstruirea
textelor cei doi cercetători bulgari au ţinut seamă de normele tradiţionale ale sistemului
fonetic şi gramatical al limbii vechi slave, folosind tn mod critic rezultatele obţinute
ln acest domeniu de L. Miletici, St. Mladenov şi F. Pastrnek.
Cit priveşte textele originale, acestea au fost repartizate de autorii noştri ln două
rubrici: A. Te:r:te glagolitice ln transliteraţie chirilicd (p. 25-68); Codez Zographensis, Codez
Marianus, Codez Assemanianus, numit şi E11angeliarium Assemani, Psalterium Sinai.ticum,
Foile glagolitice de la Rila şi Glagolita Cloiianus: B. Texte chirilice :Sa1111ina Kniga (Evangeliarium Savae) şi Codez Suprasliensis.
La cele mai multe din texte St. St9ianov şi M. Ianakiev citează numeroase variante
de lectură, ceea ce contribuie la aprofundarea analizei filologice a monumentelor. Fiecare
fragment este precedat de comentarii filologice şi textologice, lnsoţite de o scurtă caracterizare a monumentului.
La p. 95-100 autorii au plasat texte paralele pentru compararea diverselor redacţii
ale limbii vechi slave. Aceasta s-a făcut cu scopul de a se arăta studenţilor criteriile după
care se editează textele de slavă veche.
ln Glosar (p. 101-230) a fost inclus şi un număr de cuvinte care nu apar ln textele
din culegerea de faţă. Astrei, Glosarul cuprinde toţi termenii din Codex Zographensis, Codex
Marianus, Codex Assemanianus, Viaţa lui Chirii şi Metodiu şi fragmente din alte monumente 8 • Am putea spune că Glosarul este, poate, cea mai bună realizare a autorilor. Pe
lingă indicaţiile de ordin gramatical, St. Stoianov şi M. lanakiev dau, ln traducere
bulgară, diverse sensuri ale cuvintelor şi formelor ce apar ln textele vechi slave. Pentru a
preciza într-o măsură şi mai mare valorile semantice ale cuvintelor, autorii citează
sintagmele în care acestea apar (vezi, de pildă, construcţiile cu prepoziţii, regimul
verbelor etc.). De asemenea, sprijinindu-se pe principiul etimologic, St. Stoianov şi
M. lanakiev au normalizat scrierea cuvintelor, mai ales ln ceea ce priveşte folosirea
ierurilor, a lui ik, 11 ş.a. De altfel, calităţile remarcabile ale glosarului sînt evidente
pentru oricine n foloseşte.
ln arară de cele relevate plnă aici, mai trebuie menţionat că manualul celor doi
lingvişti bulgari mai cuprinde: la p. VI-VII alfabetele glagolitic şi chirilic, întovă
răşite de comentarii, lista abrevierilor (p. 231-232), iar ln anexă, fotocopii ale unor
monumente vechi slave: Codex Zographensis, Codex Marianus, Codex Assemanianus,
Psalterium Sinaiticum, Inscrip~ia ţarului Samuil din anul 933, o inscripţie funerară
descoperită la 16.X.1952 de doi tineri arheologi bulgari (Stancio şi Magdalina Stancev~
cu ocazia săpăturilor de la o biserică din Preslav (scrisă cu caractere chirilice, inscripţia
este mai veche decit cea a ţarului Samuil), Savvina Kniga şi Codex Suprasliensis.
1 Prima a apărut ln 1956.
• Vezi ~I textul reconstruit de T. LEHR-SPLAWl~SKI, tl/TlOIU Konslanl1111a i Melodego. Pru11./ad
pollld, ze wstepem i objasnieniami oraz z dodatltiem zreltonatruowanuch telts!OW sla1'ocerltiewno-s/owiansllich.
Pozna~. 1959, XL+ 152 pagini.
• Glosarul conţine şi cuvintele ce apar Io textele, care nu figurau ln prima ediţie. Termenii vechl
slavi slnt lnsoţlţl peste tot de traducerea Io limba bulgarll.
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.. Din cele spuse P!nA aici reies~ cil de yaloroasA şi utilă este ediţia de raţă a culegem„ de ~xte lnto~m1l~ de. autoru bulgari 1 •. ln afară de aceasta, execuţia tehnică a
cărţu es~ 1rep~oşab1IA ş1 mer1ţă toate lau~ele: hteră clară, frumoasă şi elegantă.
Noi am r1 aşteptat, totuşi, de la autori ca, ln arară de variantele de lectură ce însoţesc
~xtel_e, la ri~are rrag'!lent să apară şi unele comentarii lingvistice (fonetice, gramaticale
ş1 chiar lex1caJe), mai ales că manualul se adresează şi studenţilor de la secţia fără
frecvenţă.

ln line, o observaţie de amănunt: la p. 68, unde e vorba de studiul lui Ilie
BArbulescu, !ardfi despre Sa11ina Knifa şi Codex Suprasliensis ln Dacia 1'raiand, Fe
cuvenea precizat că acesta a fost publicat ln nr. 1-2 al •Arhivei• pe 1937, p. 59-75.
ln încheiere, putem releva că, alături de alte ediţii de texte vechi slave•, culegerea
lntocmită de St. Stoianov şi M. Ianakiev constituie un ajutor preţios ln procesul de
studiere al acestei limbi, fiind ln acelaşi timp, toarte utilă specialiştilor.

A. VRACIU

-

O. V. GORŞKOVA -T. A. HMELIOVSKAIA, C&opm yupll>Klleno CT&pGCJl888BCKOM)' .a:n.nry, Moscova, 1960, 172 p.

ln ultimii ani, studiului ştiinţific al limbii slave vechi i se acordă o atenţie din
ce ln ce mai mare. Clmpul invesligaţiilor s-a lărgit şi, pe lfngA studii de bază, s-au
elaborat unele lucrări auxiliare. Dintre acestea face parte ş1 culegerea de exerciţii pe care o
prezentăm.

Aşa cum se arată ln prefaţă, lucrarea, are menirea să ajute la aprofundarea, verificarea şi uneori la lărgirea cunoştinţelor teoretice predate la cursul de slavă veche şi
cuprinde exerciţii pentru toate capitolele prevăzute ln programa analitică, cu excepţia
capitolului privrnd lexicul. La baza culegerii stA o concepţie unihră, şi trebuie relevat
faptul că exerciţiile slnt alcătuite aşa Incit ln prezentarea slavei vcc?li metoda sincronică
sA se lmbine cu cea diacronică.
Lucrarea cuprinde 359 exerciţii privind una sau mai multe leme; la acestea se
adaogă trei exerciţii generalizatoare care cuprind 107 teme.
Capitolul I, Intitulat Graf ia, ortograf ia şi fonetica (p. 5-39, lratear.ă următoarele
probleme: sistemul fonetic ln a doua jumătate a sec. al I X-lea, structura fonetică a silabei
ln limba slavă veche, vocalele şi consoanele, procese fonelice Urzii rerlectate ln monumentele sec. al Xi-lea şi parţial ln cele ale sec. al X-lea ln care se cuprind: a) schimbări
legate de căderea vocalelor reduse şi b) schimbări nelegale de căderea vocalelor reduse.
Reţine atenţia faptul că vocalelor reduse li se acordă, pe drept cuvlnt, o deosebită
atenţie; numeroase exerciţii se referă atlt la poziţia ierurilor, cil şi la rerlecLarea proceselor
fonetice Urzii ln monumentele de limbă slavă veche.
Capitolul al Ii-lea este rezervat Morfologiei (p. ~0-121). La Substantiv se dau
formele substantivului din a doua jumătate a sec. al IX-iea, dupll dalele monumentelor de
limbă slavă veche din sec. al X-lea - al Xi-lea. Primul grup de exerciţii se referă la
stabilirea categoriilor gen şi număr, derivarea prin sufixe, formarea cuvintelor compuse
şi sistemul declinării nominale. Urmează exerciţii consacrate fenomenelor Urzii (<lupă
sec. al IX-iea) ln domeniul declinării substantivelor, iar al treilea grup de exerciţii priveşte
schimbările fonetico-morfologice şi morfologice ln limba slavă veche. Aceste exerciţii,
ln care se fac numeroase referiri la forme reconstituite din slava comună sau la cele
din latină ~i lituaniană, prevAzute cu multe şi judicioase explicaţii, dau posibilitatea
aprofundării problemelor de gramatică comparativă-istorică, privind evoluţia terminaţiilol"

• ln prezent St. Stolanov şi M. Ianatlev pregătesc pentru tipar edlita a III-a a clrţll.
• Vezldeexemplu: A. LESKIEN, Handlruch dn' alllnllgarisct.en Sprache, ed. a VI-a, Heldelbenr
1922, p. 179-261. W. VONDRĂK, Kirchensla„iBclJe Creslomathi•, GOltlngcn, 1910. W. VONDHĂK,
Cirllellnhlonanslld r.hrestomatie, Brno, 1925. S. SLONSKI, Wyb<ir lells!6w slaroslowianslltch, Lvov, 1926.
H. Ut.ASZYN, JfZl/k starocerkievmo-slawianski (Zarys gramatytl - C.:wlczenla - Teksty - Slownlk),
Lvov, 1928. P. DIELSLAlll!irchemla1'i&che Grammalill. II. Ausgewdhlte Teri• und Wcirterbuch, llcldelberg,
1934. M. WEINGARr, Slaroslouiruill~ tellsly, Praga, 19n. ST. ROMANSKI, Cmapo6uzapciru llUH,
Sorta, 1945. J. HAMM, Cilanka starocrkuenosla„eruikoga jezillas rjelnillom,Zagreb, 1947. A. VAILLANT
Manuel du oieur sla1'e.Tome II. Tertes el glos•aire, Paris, 1948. Chr"81omatia slawiarl•ka (sub redacUa Iul
T. LEHR-SPt.AWINSKI), voi. I, Cracovia, 1949, Teksty poludniowo-slawiansllie. (Textele vecblslave,
p. 1-16, au rost pregAtlte de FR. SLAWSKI). A. M. SEI.IŞCEV, Cmapoua1RHCHuil JUWH, voi. II.
Moscova, 11152, p. 1-50. A. DOSTĂL, Staroslooensk<! teltst11, Praga, 1954 (lltograllate). C. VERDIANI,
Manuale di 1laoo antico, Roma, 1956. (La p. 172-2H slnt textele, Iar la p. 217-278, glosarul).
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cazuale. Problemele de fonetică se lntrepătrund cu cele de morfologie ln vederea explicării
proceselor fonetice care survin ln cursul flexiunii.
ln dorinţa de a prezenta un îndrumar de rezolvare a anumitor probleme, clteva
exerciţii (ca de pildă: 190, 193, 196) se transformă lntr-o documentată expunere ln care se
dezbate problema evoluţiei unor terminaţii cazuale. ln acelaşi scop, se dau şi unele paradigme de declinare (t-wH1', c•~p-w etc.).
După clteva exerciţii consacrate problemelor adjectivelor şi numeralelor, o atenţie
deosebită se acordă verbului, căruia i se dă cea mai mare extensiune ln cadrul morfologiei.
Numeroase şi variate exerciţii au ca obiectiv lămurirea unor probleme ca: rădăcina
verbului, clasele verbale (se adoptă clasificarea verbelor ln patru conjugări tematice
şi una atematică), temele verbale - a prezentului şi a infinitivului, aspect, timpuri
şi moduri.
Merită să fie relevat raptul că, ln special la acest capitol, exerciţiile privind atlt
verbele tematice cit şi cele atematice slnt astrei concepute Incit stimulează glndirea studenţilor şi-i lndrumă spre explicarea fenomenelor şi rezolvarea creatoare a problemelor. Şi
la verb, adeseori, formele din slava veche slnt prezentate paralel cu cele din slava comună,
iar ln vederea inţelegerii evoluţiei terminaţiilor verbale se fac numeroase referiri ~i aplicaţii
ale diverselor legi fonetice. Considerăm pozitiv raptul că unele exerciţii mai dificile sint
lnsoţite atît de o expunere cuprinzătoare cit şi de un exemplu de rezolvare (ex. 301, 307,
308, 315) care constituie indicaţii şi lndrumări deosebit de preţioase.
Prin temele consacrate supinului ~i infinitivului se urmăreşte delimitarea conditiilor
tn care se folosesc aceste forme verbale ş1 precizarea cazului ln care stă complementul drept
al supinului şi al infinitivului iar exerciţiile referitoare la participii se ocupă de formarea
şi folosirea lor, insisllnd asupra fenomenelor Urzii reflectate în acest domeniu.
Capitolul al Iii-lea, Particularitali sintactice ale limbii sla11e 11echi (p. 122-130)
cuprinde puţine exerciţii care se referă numai la anumite probleme ale sintaxei ln care
slnt lnglobate şi prepoziţiile şi conjuncţiile.
Capitolul final Intitulat Ezerciţii generalizatoare (p. 131-143) prin concepţia sa
se deosebeşte slructural de celelalte capitole. Cele 107 teme cuprinse in acest capitol nu
se referă la acele probleme gramaticale studiate ln baza anumitor exemple extrase din
diverse monumenle rle limbă, ci la aprofundarea particularităţilor grafice, orlografice,
fonetice, morfologice şi sintactice a trei fragmente ilustrative din : Codex Marianus, Codex
Zographensis şi Codex Suprasliensis. Acest capitol aut de interesant reprezintă aplicarea
cunoştinţelor generale la un caz particular.
ln continuare (p. 144-153) autoarele prezintă un compendiu al morfologiei slave
vechi în care se cuprind tabele sinoptice ale declinării nominale pe teme, parţial declinarea
pronumelui, declinarea adjectivelor ln formă lungă (determinată), conjugarea verbelor
tematice şi atematice şi declinarea participiilor ln formă nominală (nedeterminată).
Lucrarea se lncheie cu un g:osar sumar (p. 154-169) care cuprinde numai parţial
termenii atestaţi ln exerciţii.
Trebuie subliniată străduinţa autoarelor de a elucida cu ajutorul unor exerciţii o
serie de probleme importante din domeniul limbii slave vechi. Culegerea prezentată
este o lucrare valoroasă, care, prin felul cum slnt alcătuite exerciţiile, reuşeşte să uşureze
asimilarea şi aprofundarea capitolelor respective din cursul de limba slavă veche. Se
relevă bogăţia de exerciţii ilustrative selecţionate cu deosebită grijă din diverse monumente de limbă slavă veche. Unele observaţii de concepţie sau de amănunt pe care le
vom formula ln continuare nu afectează Intru nimic valoarea lucrării. Astfel, judecind
după succesiunea capitolelor şi după concepţia generală care dă unitate lucrării socotim
că ar fi fost oportun să cuprindă şi unele exerciţii referitoare la particularităţile monumentelor de redacţii slave (slavone) cu privire specială la redacţia rusă. Mai evident
apare ulilitatea acestui capitol dacă ne referim la faptul că un mare număr de exerciţii
slnt consacrate aprofundării unor monumente canonice. Această aprofundare ar ri fost
uşurată de cunoaşterea parţială a trăsăturilor redacţiilor, căci slava veche nu poate fi
izola tă de redacţii.
Considerăm că problema subgenului personal trebuia să apară mai bine conturată.
La flexiunea numelor nu se face nici o menţiune in legătură cu această trăsătură caracteristică a slavei vechi şi unicul substantiv masculin lnsuCleţ.it declinat ln compendiu
(p. 144) este prezentat cu acuzativul identic cu nominativul; la sintaxă, doar o singură
lnlrebare se referă la această particularitate care, prin importanta ei, credem că merită
mai multă atenţie.
Am subliniat raptul că autoarele au acordat vocalelor. reduse o deosebită atenţie.
Ni se pare că vocalelor nazale, lichidelor silabice !· J, metatezei lichidelor în (grupurile
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•or, •ol, •er, •el), palatalizării dentalelor şi a labialelor - ţinlnd seama de faptul ci\ 3lnt
trăsături esenţiale ale foneticii limbii slave vechi - era necesar să li se acorde un volum
mai mare de exerciţii din care să reiasă mai bine deosebirile şi asemănările cu limba rusă.
Nu ni se pare indicat ca declinarea adjectivelor determinate să rie inclusă ln lucrare
de două ori (p. 78-79 şi 147).
Credem că exerciţiile consacrate sintaxei ar fi fost mai eficiente dacă s-ar Ci acordat o
extensiune mai mare construcţiilor sintactice speciale: dativ absolut, dativ cu infinitiv,
acuzativ cu infinitiv, pentru a reliefa mai bine trăsălurile specifice ale sintaxei limbii
slave vechi.
Glosarul de cuvinte de la sflrşitul culegerii ar Ci fost mai ulii dacă, pe lingă
traducerea termenilor ln limba rusă, la fiecare cuvlnt s-ar Ci specificat ce parte de vorbire
este aşa cum se procedează ln majoritatea glosarelor.
Din punct de vedere al condiţiilor tehnice trebuie să subliniem următorul inconvenient: vocala -w ln tabelul alfabetului (p. 7) ca şi ln glosar apare scrisă cu regularitate
ln această formă de pildă: M"WT•,„. M"WTO (p.161), llP"WTll (p.160), CA"WWnff CMOl("W (p. 166)
spre deosebire de tabelul vocalelor (p. 14) şi exerciţii ln care este redată exclusiv prin w
ca de pildă: MWTM, MMCAI Td, cAwwnH (p. 112). Textul slav vechi prezintă unele greşeli de
tipar dăunătoare. Astrei se relevă redarea vocalei H prin "ca ln exemplele: 114tw1 (p. 64),
C111rr. (p. 94), 11CH (p. 98) etc. Toate acestea nu scad lnsA cu nimic valoarea lucrării ele
putlnd fi uşor eliminate la o viitoare ediţie care, nu ne lndoim, va deveni curlnd necesară.

LUCIA DJAMO

JOSEF MACOREK, K otăzee vztah6 liBtiny lesk~, ukrajlmk~ a molv drob~ polovini! 16. stoletf (Cu privire la problema legA.turilor
dintre documentele de cancelarie cehe, ucrainene şi moldoveneşti din a
doua jumătate a sec. al XV-iea), ln „Shornik filologicke fakulty", Brno,
1960, XI, p. 151-159.
davsk~

De clţiva ani, prof. Macflrek inlreprinde cercetări ln domeniul diplomaticii medievale,
preocuplndu-se ln deosebi de pătrunderea limbii cehe ln actele emise ln cancelariile feudale
din Polonia, Lituania, Ucraina şi Moldova, ln sec. al XIV-iea al XV-iea. Spre deosebire
de cercetările de pînă acum, autorul admite că, ln această perioadă, forme de limbă
din vechile documente cehe, chiar şi din limba slovacă vorbită, au pătruns ln formularul
actelor de cancelarie din sud-vestul Ucrainei şi nordul Moldovei.
După cum a arătat intr-un studiu anterior 1 , acest proces a lnceput lncă din a doua
jumătate a sec. al XIV-iea. Jmprejurări istorice favorabile au lnlesnit pătrunderea spre
răsărit a elementelor de provenienţă cehă şi slovacă. Jn primul rlnd, dezvoltarea
nea~teptată a limbii cele literare care, sub influenţa categorică a mişcării revoluţionare
husite, a devenit o limbă bogată şi cultivată, capabilă să exprime complicate noţiuni
teologice şi J"uridice. ln a doua jumătate a sec. al XV-iea, in timpul lui Matei Corvin
şi ln perioa a stăpînirii jagellone ln ţările cehe (1471-1526), limba cehă se bucura de o
largă răsplndire teritorială. Ceha era folosită ca limbă diplomatică ln Polonia, Lituania,
Ucraina şi Slovacia. Pe de altă parte, purtătorii ei spre răsărit au mai fost şi cehii care
se stabiliseră ln Vollnia cu treburi negustoreşti sau ca luptlltori in detaşamentele de
mercenari, aflaţi ln slujba regilor poloni. Există chiar o serie de documente ln limba
cehă, emise de aceste organizaţii militare feudale. ln sflrşit, emigraţia husită şi a
•fraţilor cehi • spre răsărit - mai precis spre nordul Moldovei şi in părţile răsăritene
ale Haliciului - , ln cursul sec. al XV-iea, a dat un impuls şi mai mare răspindirii ideologiei husite şi elementelor de limbă ln această parte a Europei.
I cr. K. dljiruim lull.o-ull.rajinsllych a le•llo-rumunslltch vzlah~o li. pol. 14. a I. pol. 16. •loletl,
ln • Slovanekt! blstorlckt! sludle •,Praga, 1959, III, p. 127-18~. Vezi prezenlarea noastră ln •Romanoslavlca •V, p. 202-20~.
Pe linia aceslor cercetări, 1. MacQret a mal publicat două studii. primul Intitulat: •Pe urmele
limbii literare cehe tn sud-vestul Ucrainei la rinele sec. al XIV-iea şi prima Jumllate a sec. al XV-iea •
( Po atopdch apiaovne lulin11 "jihozapddnl Uluajinl lwnum 14. a v I. pol. 15. stoletl, ln voi. • Fr„ntu
Wollmanovl t sedmdesallnăch" Praga. 1958, p. 42--62) şi celălalt: • ln legll.turll. cu limba cehă literarii.
Io Polonia ln sec. al XV-iea şi la lncepulul sec. al XVII-iea • ( K otdzce spiBounl lestin11 " Polsll.u" 16. a
poltU. 16 stoleti, ln • Slovanstt! blstorlct~ studie" IV, 1961, p. 163-261).
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ExistA temeiuri istorice care ne lndreptAţesc să admitem că ln cursul acestui secol.
limba cehă a avut o forţă de atracţie neobişnuită. Era doar limba vorbită de oştile
taborite, ale căror victorii răsunătoare au fost tot atltea lovituri puternice date edificiului
reudai din Europa centrală. Numai aşa se explică folosirea ei ln cancelaria feudalilor
poloni ~i litvani. E de presupus, deci, că formularul diplomatic ceh a circulat ln aceste
părţi, fiind luat ca model mai ales la redactarea actelor externe. ln legătură cu aceasta,
Maclirek constată că actele externe din cancelaria ucraineană şi a Ţării Moldovei, din a
doua jumătate a sec. al XV-iea, cuprind elemente de limbă, care se deosebesc de documentele latineşti, poloneze şi maghiare rontemporane, apropiindu-se tnsă de formularul
ceh. Se lnţelege, că nu e vorba de apropieri şi identităţi lnlimplătoare, care şi-ar avea
rădăcinile ln formele europene ale actului diplomatic, ci de lmprumuturi şi legături stricto
sensu de la un act la altul.
ln susţinere:i tezei sale, autorul produce argumente de limbă din analiza unor acte
de donaţie, conven\ii externe, confirmări şi acordări de privilegii, emise ln cancelariile
lituanl\, polonă şi moldovenească, Intre 1456 şi 1499.
Formele de limbă, subliniate de autor ca provenind din limba literară sau din
textele literare cehe, slnt cunoascute ln cercetările de plnă acum, insă ele au fost considerate polonisme sau slavonisme, ln general. Din comparaţia cu documentele cehe din
aceeaşi perioadă, ies aşadar la iveală cuvinte şi construcţii gramaticale, a căror provenienţă ne duce spre formularul diplomatic ceh din evul mediu. Ele au pătruns ln răsărit
prin intermediul cancelariei poloneze sau al celei maghiare, dar şi direct prin influenţa
vechilor texte literare sau a pisarilor cehi.
Din ar: tele 1·est-urrainene, Mact\rek citează următoarele forme: ne1Jymenjaja, ne1Jymenjajuli, z dani, z myty, detem ego, slu!alo i tjaglo, z na!ei 1Joli i rozmyslu, s ego ditkami.
mlyn mlstski, budut rychlej!i, polti1Jych knja:iat, abych lut zostal, azby este pamjato1Jali,
dali boB, pelu maem, smeti budut ş.a., iar din cele moldoveneşti: gleitoPati, gleituem, na
usim s1Jltl, "myto zaplatiP!i, bez nikotoroju zaba1Ju, abychom in myta polechlili, nepriatd
utekl, bez zabaPi, cholum tl miloPati, pameti, na!im listom umrtPÎm, platno prodajut loktem,
pan nas napomenul, upominul, ego osplcenosti, knjaz, pakli bychom, napomenet, Palliti,
jako na nich slu!i, Palky polinati jako koli, mezi, kral, odpustil, pokoj nebyl zlaman ş.a.
lnsă mai există şi o altă grupă de cuvinte care, după părerea autorului, au pătruns
din mediul maghiar sau din graiul slovac ln sfera limbii ucrainene scrise ca, de pildă,
chotar, urik, bantoPati, urednik, Parekogo, robiti ş.a.
lncheind acest articol, autorul lşi exprimă speranţa că această teză va trezi noi
imbolduri pentru cercetarea şi aprofundarea problemelor legate de istoria formularului
diplom'ltic medieval din centrul şi răsăritul Europei. ln orice caz, sugestiile şi argumentele
lui Maclirek deschid noi perspective şi pentru studiul diplomaticii moldoveneşti.
TR.

IONESCU-N/ŞCOV

JOSEF MACOREK - MILOS REJNUS, K otazce spisovne ceAtiny
v Polsku v lo. a poc. 16. stoletf. (ln legătură cu limba cehă literară tn
Polonia ln sec. al XV-iea şi la începutul sec. al XVI-iea), tn „Slovanske
historicke studie", Praga, IV, 1961, p. 163-261.
ln primul capitol al acestui studiu, autorii se ocupă cu relaţiile istorice cehopolone din Perioada prehusit4. 8uita acestor relaţii lncepe cu un tratat de asistenţă
mutuală, încheiat la 25 iunie 1395 Intre Polonia şi ţările cehe, prin care işi făgăduiau
ajutor reciproc ln eventualitatea unui atac din afară. Urmează participarea cehilor
- se lnţelege, mercenari, in genere boiernaşi scăpătaţi şi dornici de aventuri şi pradă - la
luplele polonilor cu oştile Ordinului teuton din 1410 (Griinwald) şi 1414, care s-au
distins in arta militară a timpului. Printre aceştia s-a remarcat şi Jan 2itka, devenit
apoi un vestit conducător de oşti ln rîndurile mişcării revoluţionare husite.
La începutul sec. al XV-iea, aceste legături devin foarte strlnse şi variate. lnfiinţarea
la Praga a unui colegiu lituan de către regina Poloniei, Hedviga (1397), prezenţa studenţilor poloni la Universitatea Carol, ca şi activitatea academică desfăşurată de clÎiva profesori cehi la Universitatea din Cracovia deschid perspective noi pentru circulaţia e ementelor
de cultură. Deşi ln Polonia limba latină era atotstăplniloare, totuşi odată cu textele
latineşti pătrund la curţile feudalilor poloni şi manuscrise cehe. Scrierile reginei Hedviga
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erau redactate f!tai mult ln cehă d~lt ln polonă. De asemenea, textele poloneze din
sec. al XIV-iea ş1 de la lnceputul celui următor conţin numeroase bohemisme, iar primele
traduceri de texte religioase, cazanii şi psaltiri, s-au făcut după originale cehe .
. Despre actele de cancelarie însă nu se poate spune acelaşi lucru. ln timp ce, la
sNrş1tul ~ec. al XIV-iea, lncep să apară în Cehia acte de cancelarie ln limba naţională,
tn Poloma acestea erau redactate ln latineşte, cu caracteristicile documentului latin
din cancelari'.'- feudală europeană. lnsă, elemente din formularul diplomatic ceh au pătruns
tn actele emise în această vreme în cancelaria Haliciului care, începlnd de la mijlocul
sec. al XIV-iea, făcea parte din stalul polon. Principatul Haliciului se bucura de o
anumită independenţă, ln ceea ce priveşte problemele interne şi sta ln strtnse legături
cu ţinuturile cehe şi sileziene.
;
Trecind la capitolul următor, intitulat Perioada mişcdrii revoluţionare husite şi
moştenirea ei (p. 169-176), autorii profileazll momentele istorice mai importante, care au
consolidat relaţiile ceho-polone începute în sec. al XIV-iea. ln cursul anului 1420, atlt
tnainte cit şi după izbucnirea războaielor husite, soli cehi slnt trimişi în Polonia, spre a
i>feri lui Wladislaw Jagello sau cneazului Witold al Lituaniei tronul regatului ceh. Se
ştie că Wladislaw a primit cu simpatie această ofertă, însă marea nobilime împreună cu
ierarhia· clericală au făcut front comun împotriva oricăror legături cu Cehia •eretică•.
Nici chiar Sigismund Koributovici, nepotul lui Wladislaw, sosit la Praga ln acest scop,
tn primăvara anului 1422, cu asentimentul regelui şi cu învoirea marelui cneaz Witold,
n-a putut rămîne prea mult timp. Deşi prezenţa lui Koributovici in Cehia ar fi constituit
un mijloc eficient pentru a schimba raportul de torţe din lre Sigismund de Luxemburg,
Ordinul teutonic ~i Polonia, totuşi in anul următor e rechemat de rege împreună cu toaUI.
suita lui. Intre timp, adversitatea faţă de mişcarea husită devenise atlt de puternică ln
Polonia, incit la 4 aprilie 1424, regele semnează aşa zisul edict de la Wielun, prin care
adepţii husitismului sînt urmăriţi şi pedepsiţi.
Cu toate acestea, punţile n-au fost rupte definitiv. Husiţii continuă să intervină în
relaţiile interne ale Poloniei şi pînă la urmă încep negocieri cu Swidrigail, adversarul lui
Wilold. ln 1431, se ajunge din nou la încheierea unui tratat de asistenţă mutuală Intre
husiţi şi Wladislaw - tratat îndreptat împotriva Ordinului. Peste doi ani (1433), clnd
Jan Capek se urneşte în fruntea detaşamentelor taborite spre ţinuturile baltice, i se alătură
şi unităţi ale armatei poloneze. De acum înainte, trecerile dintr-o parte ln alta stnt
foarte frecvente, mai ales de către participanţii la luptele cu teutonii, purtate Intre
1454--1466.
Un moment istoric foarte important pentru evoîuţia ulterioară a relaţiilor cehopolone ii constituie domnia lui Jifl de Pod~brad (1458-1471 ). Din cauza vrlljmăşiilor
mterne, dar şi încolţit de furia papală, JiM de Podllbrad încheie un tratat de alianţă cu
Cazimir al IV-iea care, interesat fiind în problem:> succesiunii la tronul regatului ceh,
rămîne fidel obligaţiilor luate prin acest tratat. După moartea lui J ifl de Pod~brad, la
22 mai 1471, fiul lui Cazimir, Wladislaw al II-iea, deşi în vîrstă numai de 4 ani, e ales
rege al ţărilor cehe.
Odată cu pătrunderea predicatorilor husiţi în Polonia, e de presupus că aceştia duceau
~u ei şi texte religioase în limba cehă. Cea dintli tradurere a bibliei în limba polonă (1455)
- aşa zisa biblie a reginei Sofia - s-a făcut după un original ceh. lmprejurările istorice,
amintite mai sus, crează însă condi!ii favorabile pentru evoluţia formularului diplomatic
din perioada husită. Nu există nici un act de cancelarie din această vreme scris în limba
polonă, în schimb s-a păstrat un număr apreciabil de acte în cehă.
Apariţia documentelor în limba cehă pe teritoriul Poloniei se datoreşte atlt monumentelor literare, cit şi faimei de care se bucura limba ce~ă. pup.ă ln.frîn~erea miş.cării revol~ţio
nare husite, tot mai des se redactează acte de cancelarie ş1 scrisori în hmha na~1onală, mai ales
ln perioada domnid lui Jifi de Pod6brad. lncepînd din 1432, folosirea limh1i cehe în cancelaria feudalik r din Silezia era un lucru obişnuit. ln sfîrşit, o incontestabilă inrJuenţă pozitivă
s-a exercitat, în acest sens, şi din partea cancelariei ungare şi slovace unde, începlnd de
pe la 1430, actele oficiale erau redactate în cehă.
Din punct de vedere cronologic, primul act în limba cehă, provenit de la un străin,
~ste o scrisoare a lui Sigismund Koributovici, adresată h~i Oldfi_ch ~o!emberk, la s~ur~
timp după sosirea sa Ia Praga. Din 1429 s-a păstrat o altă scrisoare, iar dm 1431 două scr1Sor1
.aparţinînd cneazului Swidrigail. lnsă diplomatica cehă s-a îmbogăţit cu o colecţie întreagă
de scrisori provenite de la mercenarii cehi, care au luat parte alături de poloni la luptele
împotriva Ordinului, în perioada aşa zisului război de 13 ani (145~-1466), ln bazinul
Vistulei de Jos. O serie de alte acte au fost redactate in cancelaria curţii regale, avlnd ca
-0biect angajarea mercenarilor sau împrumuturi pentru nevoile militare.
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Tn cap. III, Despre perioada jagello114 (p. t 76-212), autorii trec în revistă cele mai
importante evenimente islorice genera te de federaţia dinastică jagellonă, dintre 1t,,71-1526.
A fost o colaborare ceho-polonă, care a durat mai bine de o jumătate de veac, în timpul
clireia, fiecare din cele două popoare slave şi-a urmat destinul său propriu. ln această
perioadă, Polonia era o mare pulere europeană, a cărei prielenie era căutată plnă şi de
curia papală. Prezenţa unui jagellon în fruntea Coroanei cehe - devenit apoi din 1"'90
şi rege al Ungariei - consolidează şi ridică prestigiul ţărilor cehe pe plan extern. Se înţelege,
că evoluţia relaţiilor dintre cele două ţări nu s-a desfăşurat întotdeauna la acelaşi nivel
istoric. Forţe străine au intervenit deseori în mersul firesc al evenimentelor. De aceea şi
autorii, treclnd la menţionarea actelor şi scrisorilor redactale în Polonia, împart epoca
dinastiei jagdlone în două perioade.
I. Din prima perioadă (1"'70-11,,90) s-au păstrat următoarele colecţii: a) scrisori
regale redactate în anii 1"'71-1"'88, b) scrisorile voievodului din Sandomierz şi ale starostelui din Cracovia, Jakub z D1;bna, c) scrisorile feudalului Komorovsky în chestiunile
privitoare la Slovacia din tt.76, tt.79 şi 1480, d) scrisorile plrcălabului de Cracovia, Mikula~
Synovec, e) scrisoarea mercenarilor polonezi din 1486 şi f) scrisorile unor cehi, aflaţi în
misiuni diplomatice în Polonia.
li. ln cursul celei de-a doua perioade (1490-1526) s-au scris cele mai multe acte
şi scrisori în limba cehă pe teritoriul Poloniei: a) actele emise de cancelaria regală şi
scrisorile suveranului polon din această perioadă, b) actele şi scrisorile redactate de !nalţii
dregători polonezi, c) feudalii poloni stabiliţi în regiunea Opavei, d) diterilc personalităţi
care activau în mişcarea umanistă a Limpului, e) o serie de mercenari proveniţi din mica
nobilime polonă, care şi-au desfăşurat activitatea în principatul Haliciului, /) în sflrşit
scrisorile cltorva căpetenii de lefegii cehi, aflaţi în slujba feudalilor poloni.
Această bogată aclivitale cancelaristă şi epistolară în limba cehă a fost înlesnită şi
condiţionată de o serie de fapte istorice, dintre care cele mai de seamă merită a fi semnalate
aci: a) la 29 iunie tt.71, diela de la Kutna Hora a trimis o solie în Polonia, spre a anunţa
pe Wladislaw al Ii-lea de alegerea sa ca rege al Coroanei cehe. lnmlnlnd viitorului rege
mesajul dielei, solii au spus atunci printre altele: •în tot regatul nostru se foloseşte numai
limba slavă şi nici chiar ln actele publice nu-i îngăduit să se întrebuinţeze o altă limbă
străină * (p. 201); b) legăturile directe şi practica diplomatică din cancelaria cehă, precum şi
exemplul limbii cehe devenită limbă oficială in Silezia superioară; c) o influenţă indiscutabilă
a avut şi uzanţa diplomatică din ţinuturile Osvetim şi Zalor, care in a doua jumătate a sec.
al XV-iea au fost smulse Sileziei şi alipite la stalul polon; d) un rol poziliv a avut, în această
privinţă, şi prezenţa mercenarilor cehi în Polonia, ca şi îndelungata colaborare militară dintre
cele două ţări; e) un exemplu, care se cerea imitat, a fost desigur şi practica folosită ln
cancelaria ungară intre 1470-1490. lntreaga corsponden\ă a lui Matei Corvin cu Moravia
şi Silezia se făcea în limba cehă.
* * *
Relaţiile şi faptele istorice analizate în studiul de raţă sînl mult mai numeroase ?i
neîncăpătoare într-o scurtă prezenlare ca aceasta. Socot totuşi că cele de mai sus constituie un material suficient de convingător, pentru a subscrie, fără nici o rezervă, împreună
cu autorii, la următoarea concluzie: după înfringerea mişcării revoluţiolnare husite, limba
cehă continuă să se dezvolte şi să se lmbogătească cu forme şi expresii noi, devenind in cursul
sec. al XV-iea şi la începutul celui de-al XVI-iea limba oficială ln cancelaria feudală
din Europa centrală (Cehia, Moravia, Silezia, Slovacia, Ungaria, Polonia şi Lituania).
Folosind o melodă strict ştiinţifică, autorii au legat ln chip convingător elementele de
cultură feudală de necontenita pendulare a relaţiilor istorice dintre ţările cehe şi Polonia,
realizind astfel un studiu foarte instructiv. El poate constitui un model şi pentru cercetările
de diplomatică romlnească din perioada feudală.
Partea a doua acestui studiu cupr:nde nn număr de 67 anexe, scrisori şi acte de
cancelarie dintre tt.22 şi a doua jumătate a sec. al XVI-iea.
TR. IONESCU-NIŞCOV

BOllPOCbl CJIABHHCKOI'O H3b!K03HAHHH (Probleme de lingvis-

tici slavA), fasc. 5, Moscova, 1961, 200 pag.1
Cele nouă sludii publicate in volumul de faţă tratează diverse aspecte actuale ale
raporturilor lingvistice balto-slave (articolele semnate de J. Otn;bski, V. A. Dibo,
• cr. recenzia la rasclcolele I -4

semnată

de G.

MIHAILĂ,

ln SCL, XI, I 960J.
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nr. 2, p. 284 -289.

V. N. Toporov,fl. Kazlauskas şi V. M. Illici-Svitlci), chestiuni de etimologie slav A(V. F. Mare~.
G. P. Klepikova şi O. N. Trubaciov) şi problema lmprumuturilor lexicale din limbile finice
de pe litoralul Mării Baltice in limba rusă veche (contribuţia lui D. N. Şmeliov).
ln cele ce urmează vom discuta mai detaliat studiul lui J. Otri:bski, legat de problema
vechilor relaţii lingvistice balto-slave, studiu intitulat Limba iatvingilor (p. 3-8).
Autoru şi-a asumat sarcina de a defini poziţia lingvistirA a iatvingilor ln cadrul
celorlalte idiomuri baltice şi raportul ei cu limbile slave. Pentru rezolvarea acestei probleme
controversate J. Otri:bski foloseşte dalele restrlnse puse la dispoziţie, pe de o parte, de
dialectele lituaniene de pe teritoriul locuit anterior de iatvingi (e vorba de perticularitAţi
produse sub acţiunea substratului iatving), iar pe de alta, de toponimia regiunii respective.
ParticularitAţile fonetice caracteristice dialectelor lituaniene din zona substratului iutving
ar fi: 1) diftongul ei, ln loc de ie: 2) s, z, ln loc de/, :i din baltica comună. De airi autorul
conchide cA limba iatvingilor era mai apropiată de veche prusiană, declt de lituaniană
şi letonă. Dar iatvinga posedă, cum bine arată J. Otrfbski, şi partirularitilţi comune
cu limbile slave. Este vorba, ca şi ln veche prusiană, de: 1) prezenţa lui s, z, ln loc de
Iit. l, :i < i.-e. * k', * g' Îi c, dz < * tj, *dj (ca ln poloneză); 2) transformarea palatalelor
t', d' ln k', g' (şi procesu invers al trecerii lui k', g' la 1', d'), fenomen petrecut şi ln limbile
slave de est şi de sud. După cum se ştie, ln limbile slave de est o consecinţă a acestui
proces a constituit-o prefacerea lui * tj, * dj (prin Caza t', d' > k', g') ln l, (d)
cf. rus.
c11e14a < * svetja, .u:HCa < * medja 1 •
Folosind materialul lingvislic şi toponomastic, J. Otri:bski ajunge la concluzia că
iatvinga a constituit puntea de tranziţie intre limbile baltice şi slave. ln orire caz, acest
caracter trebuie atribuit iatvingei lntr-o măsură mai mare declt limbii vechilor prusieni
(v.p. 6), care de asemenea posedil particularităţi ln comun cu limbile slave.
Autorul menţionează apoi influenţa slavă de est şi polonă asupra iatvingilor, dar
şi cea exercitată de idiomul acestora asupra polonezei. Prin influenţa ia tvingă J. Otri:bski
explică scindarea teritoriului lingvistic polon ln două: de est şi de vest. Această influenţA
s-a exercitat pe teritoriul de est ln regiunea Mazowsze şi Malopolska. Nu lntlmplălor
aici predomină, ca şi la iatvingi, pronunţarea consoanelor s, z, c (şi zdz), ln loc de I, t, l
(şi ld:i < * zdj) (v.p. 7).
Trebuie spus că ipoteza formulată de lingvistul polon ln studiul de Caţă are o mare
şansă de veracitate. lntr-adevăr, ln rlndul limbilor slave nu există nici una care să poalA
fi considerată ca făclnd trecerea spre idiomurile baltice. Această punte de tranziţie era,
deci, normal să fie căutată pe teritoriul lingvistic al balţilor. Faţă de cercetările mai vechi,
potrivit cărora limba aceasta trebuia să fi fost letona sau prusiana, argumentele invocate
de J. Otri;bski slnt mult mai verosimile 1 • După părerea noastră, rămlne lncă deschisA
problema raporturilor dintre veche prusiană şi iatvingă.
Fără să fie complet, studiul lingvistului polon prezintă o importanţă deosebită
pentru problema teritoriului unde a avut loc contactul Intre slavi şi baltici, pentru istoria
şi clasificarea limbilor baltice, pentru istoria şi dialectologia polonă şi, ln fine, pentru
problemele teoretice legate de acţiunea substratului ln viaţa limbilor şi dialectelor.
Celelalte studii publicate ln ultima fasciculă a •Problemelor de lingvistică slav;l •
vădesc preocupări intense de lingvistică comparativ-istorică (balto-slavă şi indoeurupeană).
Astrei, ln articolul lui V. A. Dlbo, Coarte bogat ln fapte, este tratată problema reducerii cantităţii vocalelor şi sonantelor ln limbile italo-celtice, relevlndu-se importanţa acestui
fenomen pentru accentul şi intonaţia din balto-slavă şi alte idiomuri indo-europene (p. 9-34).
Studiul lui V. N. Toporov (p. 35-70) este consacrat evoluţiei verbului slav şi baltic.
Cam ln aceeaşi vreme o lucrare similară, dar de proporţii mai reduse, a publicat Chr.
S. Stang 8 , pe care autorul nostru n-a avut cum s-o consulte'·
ln ampla cercetare a lui I. Kazlauskas (p. i1-10'i) este discutată istoria substanti11elor cu tema în -i- în lituaniană. Analiza acestui proces ln limbile baltice, ln primul rlnd
ln lituaniană, care a păstrat un sistem de declinare mai vechi şi mai bogat ln teme ln -i-,

t:

primei

• Consoanele *c', (d) •i', s-au obţinut lnsă, precum se ştie, şi din *li', •rf, ca rewltat al
palatalizări a velarelor. Vezi şi J. OTRF;BSKJ, Gramalylla ir:ylla lilew•llieao, voi. I, Varşovia,

1958, p. 354-357.

• Că latvlnga este mal apropiată de.limbile slave declt vecbea prusiană, autorul o arătase deja ln
studiul: Zagadnienie galind6w, Extras din voi. •Studia hlstorlca w 35 - lecle pracy naukowej Hcnl"}ka
Lomlarisklego •, p. 39 -40. Vezi şi articolul de toponimie Dulgas, publicat de acelaşi autor ln • Beltrllge
zur Namenrorschung •, Jg. 8, 1957, p. 280-281.
• Zum baltisch-sla11ischen Verbum, • Jnternatlonal Journal or1lavlc llngulstlcs and poetica•, IV CI 981 ),
p. 67-·74. Autorul este cunoscut prin cercetări ln acest domenlu, cr., de exemplu, Das slatrische und
ballische Verbum, Oslo, 1942.
• Studiul lui V. N. Toporov a rost delloltlvat ln anul 1957 (cf. p. 70).
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permite sA se facă consideratii interesante cu privire la evoluţia acestor teme to limbile
slave, pe terenul cărora fenomenul respectiv nu poate fi urmArit în toate etapele desfll.şurării lui.
ln continuare, volumul cuprinde studiul lui V. M. Illici - Svitici, in care autorul
se ocupă pe larg (p. 108-137) de tipurile de răddcini 11erbale terminate, ln limbile baltice,
tn sonante, de funcţiunea şi originea rădăcinilor respective.
Lingvistul ceh V. F. MareA discută (p. 138-148) raportul dintre 11,,do11a şi 11,,do11ica
tn diverse limbi şi dialecte slave, G. P. Klepikova (p. 149-185) - elrmologia unor denumiri slave de păsări ( aucm, .llQCmo'IKa, eopoH), iar O. N. Trubaciov (p. 186-190) - denumirea tribală yz11u""·
Fascicola se in<'heie cu articolul lui D. N. Şmeliov (p. 191-199), în care slnt examinate
lmprumuturile din limbile finice de pe litoralul

Mării

Baltice ln limba

rusă

11eche.

După

cum vedem, colectivul de redacţie al ultimei fascicole din 11 Bonpocw C/IQlJliH·
1 vădeşte o preocupare susţinută in selectarea lemelor şi a problematicii studiilor, pe care le publică. Relevăm caracterul unitar al volumului şi !nalta
ţinută ştiinţifică a articolelor. Ele constituie contribuţii valoroase la cercetarea diverselor
probleme de lingvistică comparativă-istorică a idiomurilor slave şi baltice in raporturile
lor cu celelalle limbi şi dialecte indo-europene.
A. VRACIU

c1Cozo 113bl1COJHaHU11»

JY)J( HOCJJOBE HCK H </J H.HOJJOI', noepeMeHB CDBC aa CJIOBeeeBy
9u.110Jiorjy, voi. XXIV, 1959-1960, Belgrad, VII+ 526 p. + 1 pi.
Volumul de Caţă, ca şi volumele precedente 1 , cuprinde studii cu o tematică variatA,
mai ales, pe cercetarea diferitelor aspecte ale limbii sirbocroate şi a problemelor
adiacente. Materhlul este grupat Io urmAtoarele capitole: •Studii şi articole•, •Critică•,
•Cronică•, •Bibliografie•, • ln memoriam •, iar la srtrşitul volumului se afli un indice
de materii, unul de cuvinte şi altul de nume.
O bună parte a capitolului 1 Studii şi articole• este rezervată prezentării moştenirii
lingvistice a regretatului academician A. Delie 1 . Aici slnt publicate articolele: /!e110
A11e1Cc:a11dpa .6e11Uka, p. 1-14 (Opera lui Alexandar Beli~) al lui M. Pavlovic, Oupm
Ha Ee11uhe110 y'leH>e o jem1CY, p. 15-48 ( Pri11ire asupra concepţiilor despre limbă ale lui
A. Belit) al lui M. Stevanovic şi Bibliograf ia lucrărilor profesorului Akksandar Belit,
p. 49-84, lntocmită de Irena Grickat. ln aceste articole se subliniază preocupările multiple
şi intensa activitate depusă de lingvistul iugoslav 4 , precum şi contribuţia de seamA
adusă de el la dezvoltarea lingvisticii iugoslave, ln special, şi a slavistidi şi lingvisticii,
tn general.
Alte patru articole abordează diferite probleme ale dialectologiei iugoslave. Jn articolul diale<'lologului sloven R. Kolaric Slo11enska dijalektologija, p. 213-224. (Dialectologia
slo11end) se face o succintă prezentare a stadiului cercetărilor asupra dialectelor limbii
slovene, analiztndu-se ln mod "ritic rezultatele obţinute plnă acum. Autorul insistă ln mod
deosebit asupra problemelor legale de strlngerea materialului pentru Atlasul ling11istic
slo11en, actiune lncepută în anul t 945 din iniţiativa cunoscutului dialectolog Fr. Ramovl.
Materialul va fi cules, pe baza unui chestionar format din 870 întrebări, din 312 localităţi.
ln 1958 se culesese deja material din 176 puncte. Milija Stani~. ln articolul O He/CUM
Hea1C11e11mc11aHUM dy:HcuHa.Ma (u 1Cpam1CokaMa) y yc1CO'l1COM ZOtlofry, p. 307-319, (Despre unek
vocale lungi (şi scurte) neaccentuate ln graiul uscocilor), expune, pe baza unui bogat
material, grupat pe categorii de cuvinte, unele deosebiri dintre acest grai (situat la est
de localitatea Drobnjak) şi limba literară, în ceea ce priveşte rantilatea vocalelor.
Principala deosebire constă in aceea că graiul usccilor prezintă, intr-o serie de cazuri,
vocale lungi în locul celor scurte corespunzătoare din limba literară. Berislav M. Nikolic
se ocupă, tn articolul llf'lldtt1c1Cu a1Cf/eHam y Ma"'1a11c1CoM z011opy, p. 321-326, de parlirulariaxată,

• V. N. Toporov (redactor responsabil), S. B. Bernstein, R. M.
111 E. V.

Ceşllo.

Ţeltlln

(secretar responaabll)

• Vezi recenzia noastrll la volumele XXII ~I XXIII tn •Romanoelavlca•. VI, p. 297-302
• Vezi necrologul publlcat de MIRCO JIVCOVICI tn • I.lmba romlnll" nr. '· 1960.
• Numărul lucrllrllor publlcate de A. Bell<' trece de 600.
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tAţile pe care le prezintA accentul adjectivelor ln graiul din Ma~va. oprindu-se ln mod
sp~ial asup~a explicArii lor din punct de vedere istoric, iar DuAanka Ignjatovic, ln
articolul
}tOHOM Ht3tl6eAe31CIHOM iJujtJADCamclCOM nwny c OUfmlOM Ha 6y!}yh1 tlf'eJU yonuuu,

o

p. 327-357 (Despre un tip dialectal de 11iitor, nearestat pînd acum, cu pri11ire la timpul
11iitor tn general}, face o documentatA analiză morfologică şi sintactică a tipului de viitor
exprimat prin prezentul precedat de conjuncţia da, formă notată de autoare ln localitatea

Gornja Banjana din Serbia apuseană.
ln articolul Nord et Se11er, p. 251-264, lingvistul Y. E. Boeglin suP.une unui amănunţit
examen etimologic cele două cuvinte folosite pentru desemnarea noţiunii do• miazănoapte•·
El ajunge Ia concluzia cli. ln timp ce termenii folosiţi pentru denumire:. celor trei puncte
cardmale est, vest şi sud slnt, mai mult sau mai puţin, ln legătură cu soarele, etimologia
cuvintelor Nord şi Se11er trebuie căutată ln rădăcinile Nor- şi S11er- cuprinse ln numele ţllrilor
scandinave Norvegia şi Suedia (Svering), cu specificarea că aceste rădăcini ar fi avut sensul
de •partea dinspre apă (a pămlntului) •. Tot studii etimologice amănunţite slnt şi articolele: YJBUIC cc11apiJa11 u He1Ce weeiJe~ oiJ FM pew, p. 289-306 ( lnterjec1ia • 11arda • ,i
unele deri11ate de la acest cu11tnt) al tinerei cercetătoare Biljana Sljivic-Simlic şi Slo11en.
in kajk. Purga-pUl'ga, p. 359-362, al lui R. Kolaric.
Articolul lui M. Pavlovic OnommHo yCAOllJbeHa oeMUH)!muaHOCm, p. 225-230 ( Diminuti11ele condi#onate opozi1ional) este consacrat studierii unor probleme privind modul
de realizare al sensului diminutiv şi condiţiile ln care sufixele diminutivale pierd acest
sens. Autorul analizeazA valorile sufixului slrbocroat -ica ln limba contemporană,
sprijinindu-se pe material din limbile franceză şi albanezi.
Filologia este prezentă ln acest capitol prin articolele BamwcaHclCU arumaK,
p. 21,7-250 (Pergamentul de la Vatican) al lui f)orde Sp. Radoj~ic şi HeKe jem""' 11
npaeonucHe llfJPM BamwcaHCKOl xţ>tlamacOl MOAW11UHU1Ca, _p. 281-287 (Unele particularitdţi
ortografice 'i de limbd ale Molit11enicului croat de la Vatican) al lui Dragoljub
D. Jeremic. Bazlndu-se pe unele particularităţi de limbă şi pe unele referiri cuprinse tn
pergamentul de la Vatican 1 , f). Sp. RadojH~ic evidenţiază provenienţa lui slrbll şi-l datează
Intre anii 13t.6-1365. Pergamentul fusese datat de Jagic ca provenind din secolul al
Xii-lea şi de Krasnoselţov ca provenind din secolul al XV-iea. Molitvenicul rroat din
Vatican scris cu alfabet latin;arată D. D. Jeremic, prezintă unllle trllsături de limbă care
duc spre concluzia că a fost scris ln regiunea Dubrovnicului la sflrşitul secolului al XIV·lea
şi ln primul deceniu al secolului al XV-iea.
Jerzy Sliz.inski ne prezintă un moment din relaţiile culturale slrbo-polone ln articolul
Z kontakr.Ow Wuka Stefanowicia Karadf.icia .z Polakami, p. 201-212, I. Pudic! - un aspect
al relaţiilor lingvistice slrbo-germane ln articolul HeMat1Kuymu11aj y oe1111Ma M. A. Pen.1C0111ha,
p. 265-280 (Jnfluenfa germand tn operele lui M. A. Reljlto11ic), iar Mitar Pelikan
trateazA o problemă de istorie a scrierii slave ln articolul O 0:1Ha'UJllalf>Y cc j 11 y npeo6umHOj
CAOtleHCKoj

fl36:Jnlu, (Despre notarea. lui j tn primul alfabet sla11).

Tot la capitolul c Studii şi articole• este publicat şi un amplu studiu de sin laxă a
verbului francez, semnat de Vlado DraAkovic!: HHl}uHunuu ma npedAOla cc a» u «de 11 Kao
donyHO fPwnanHOM llliUOllJI y {JpOHlfYCKOM jUlllty, p. 85-200 ( lnfinitiflul precedat de prepozi1iile
â şi de ca complement al 11erbului tn limba /rancea).
La capitolul •Critică 1 I. Grickat recenzeazA studiul lui P. A. Dmitriev asupra propoziţiei atributive ln Jimba slrbocroatA (p. 368-37t.) 1 , M. Pavlovic - lucrarea lui Alfred
Zareba Na.zwy barw w dialektah i historji jezyka polskiego •, p. 37t.-377, Anica Saulic cartea lui Sadovnikov 3azaiJ1CU /IYCCICOlo HQ/>OiJa, Moscova, i955, 333 p. (p. 377-383),
Berislav M. Nikolic - cele două ediţii, slrbocroatA • şi germanii.•, ale Dialectologiei tui
P. Ivic (p. 383-386), Y, E. Boeglin - Toponimia francez.d a lui Albert Dauzat 1
(p. 386-387).
La capitolul •Cronică• Berislav Arandelovic-Zivkovic publică o cronicii. de la cel
de al Ii-lea Congres al slaviştilor iugoslavi, ale cărui lucrări s-au desftşurat la Zagreb Intre
23 şi 21< septembrie 1959.
• Peqrameotul cuprinde lltOJ'gbla lui Ioan Gorl-de-Aur.
• Vezi P. A. DMITRIEV, O""-"-" -~ uo_,,, "1M6..,,_,. c ,..,,.,-._,,.,,.,.
Io „y...,.... .-...:xu", or. 250, czplUI cl>lllJQllDrB'fitClCU UJK ewo. 44.
1958, p. 56-IH.
• T.ucrarea a apllrut ln seria • Prace Jezyto:r.nawcze •, Wroclaw, 1958.
' Vezi Dr. PAVLE IVIC, /ll/jaMXM3~a t/mQ<~Dl juuxa !Y106 11 -KaotKo HJJJ>l•i•J.
Marmia cpoCKa, Novl Sad, 1956, 218 p. + I harta.
• Vezi PAVLE IVIC, Di8 aerboltroatiachm Dtal.elcU, thre Strulltur und Entwicltluno. Enter Band:
AUgemrineaund die stollat>iaehB DiaWitoruppe, liloutoo & CO. ('S - Gra1'871, H~. 1958), 325 p.+ I harta.
• Vezi ALBERT DAUZAT, La Topantprrie Fra~, ~d. Payot, Parii, 1948, 135 p.+ 8 bls11.

,.,_,„

n~ 1 ~„
Cnae11aCKOC 113bDC03Ba&Hc, Lenlograd,
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La capitolul •Bibliografie• (p. 395-499) este prezentată bibliografia pe anul 1958
a lucrărilor de filologie slavA şi indoeuropeană a,Părute tn Jugoslavia şi tn publicaţiile slovene
din Triest şi Celovac. Lista bibliografică cupnnde 960 de titluri. Aproape fiecare titlu de
lucrare este urmat de o scurtă prezentare a conţinutului.
D. GÂMULESCU

MIROSLAV I AN AKIEV, 6'INll'apc:xo
gar A), Sofia, 1960, 231 pag.

CTIU03118BBe (Versificaţia

bul-

ln trecut problemele versificaţiei bulgare au fost puţin studiate. Primul cercetător
care a iniţiat studiile in acest domeniu a fost Nikola Naciov, care publică ln anul 1895 o
lucrare privitoare la structura versului ln poezia populară.
Unele observaţii interesante referitoare la poezia populară slnt cuprinse ln teza de
doctorat a lui Stoian Giugev 1 , ca şi ln studiile folcloristice ale lui Mihail Arnaudov (1934).
De asemenea, creaţia cltorva poeţi bulgari a constituit obiectul unor preocupări ale
Nadei Sakăzova, Stepan Pop Vasiliev şi Emanuil Pop Dimitrov. Astfel, lntr-o lucrare
publicată la Sofia in anul 1920 N. Sakăzova se ocupă de muzicalitatea poeziei lui P. Iavorov, iar E. P. Dimitrov, intr-un studiu mai amplu, publicat tn •Anuarul Universităţii
din Sofia • (1943), de versificaţie ln general, cu referiri speciale la poezia bulgarA.
Cu metode noi, elaborate mai cu seamă ln cadrul lingvisticii structurale, metrica bulgară este studiată, ln comparaţie cu cea rusă, lntr-un articol publicat de R. O. Jakobson
ln •Volumul omagial Liubomir Miletici t, apărut la Sofia ln anul 1933.
După eliberarea Bulgariei cercetările de versificaţie cunosc, ca şi alte studii de teorie
literară şi de lingvistică, o amploare din ce ln ce mai mare. Putem menţiona de exemplu,
cercetările Intreprinse de autorul cărţii de faţă şi de O. Deikova (1948, 1957) asupra structurii
versului ln opera poetului revolutionar Nikola Vapţarov. De asemenea, merită a fi relevat
atu di ul acad. E. Gheorghiev (i 960) cu privire la ritm ln poezia popularii. bulgarA. 1
Dar cea mai amplă cercetare in acest domeniu o constituie, fără lndoială, ;prezenta
monografie a lui M. lanakiev. Pe baza unei analize concrete şi scrupuloase a poeziei bulgare
autorul elaborează şi o nouă metodă de studiere a categoriilor cu care operează versificaţia.
După părerea lui M. Ianakiev (p. 3), in teoria versificaţiei vor putea fi obţinute
rezultate fructuoase numai după efectuarea, ln prealabil, a unor cercetAri statistice. Ocuplndu-se, tn altA parte a cărţii (p. 85-88), de metodele cu ajutorul cărora trebuie să fie
miţiate asemenea cercetări, M. Ianakiev subliniază, cu deosebită pregnanţă, importanţa
metodei statistice. Această metodă nu este lnsă aplicată de autor pe mAsura aşteptărilor,
De altfel, din examinarea lucrării nu reiese suficient de clar raportul dintre domeniul lingvisticii sincronice şi cel al versificaţiei.
Interesantă este, ln schimb, ideea subliniată de M. lanakiev (p. 16 şi urm.) că specialistul ln metrică este obligat să cunoască cit mai profund latura sonoră a vorbirii omeneşti.
Este locul să amintim că lipsurile unor teorii emise in legătură cu problemele versifica(iei au fost provocate mai ales de faptul că autorii lor nu stăplneau îndeajuns domeniul
foneticii. Cu acest prilej M. lanakiev subliniază că trebuie luate neapărat tn consideraţie
cele mai noi realizări ale foneticii.
Intr-adevăr, ln ultima vreme cunoştinţele noastre despre latura sonoră a limbajului
uman s-au îmbogăţit ln mod considerabil, mai cu seamă ln urma aplicării metodelor experimentale (instrumentale) din ce in ce mai perfecţionate. Autorul ţine seamă de ele, fapt
care-i permite să facă numeroase observaţii, cu caracter general sau particular, ln diversele
capitole ale lucrării.
După ce defineşte obiectul disciplinei (teoria versificaţiei) şi explică noţiunile de bazA
cu care operează aceasta, M. lanakiev discută, cu multă competinţă, probleme variate
a căror însemnătate in metrică este incontestabilă. Este vorba, Intre altele, de analiza sunetului vorbit, de silabă, cantitate, intonaţie, pauză, accent logic (al frazei), ritm şi măsură
(metru) etc. Urmează apoi studierea raportului dintre estetică şi ritm, problema interpre.tării ritmului şi a creaţiei poetice, tehnica versificaţiei, metodele de investigaţie specială,
versul in poezia populară bulgară ş.a. In afarA de aceasta, autorul schitează şi unele momente
mai importante din evoluţia versificaţiei bulgare, aşa cum se manifestă ea in opera unor
1

I

°"""°"-·

Rh11tme el mesure dana la musique populaire bulgarr, Paris, 1931.
..
tiulapcl<OMD NIJPOl}HO
ln BN«-«xo~ ....,..,.,_... •
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Sofia, 1960, p. 793-811.
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po~ţi rep~eze!ltativi ca Hrislo B~tev, Iv:in Vaz?v•. Pe'!cio Slaveikov, Peiu Javorov, Nikolai
Lihev, D1mc10 Debeleanov, Hr1Sto Smirnenski ş1 Elisabeta Bagreana. (Structura poeziei
lor este analizatll. de M. lanakiev la p. 138-215).
ln ~ratarea tuturor problemelor legate de versiricaţie autorul vine cu puncte de
.vedere noi, ceea ce măreşte valoarea cărţii. Nu găsim lnsă totdeauna justificată folosirea
unei terminologii particulare, prea complicate, pretenţioase, mai ales acolo unde ea nu
spune nimic deosebit. Ne lntrebăm dacă era nevoie ca semnalul izolat (cuvlntul) ln procesul
comunicării orale să fie denumit fema < gr. cp1Jµ{ •vorbesc• (v. p. 28-42).
Pe de altă parte, avem impresia că lucrarea este uneori eclectică. Autorul lncearcă
să aplice aici diferite noţiuni elaborate nu numai ln cadrul teoriei informaţiei, ci şi ln acela
al curentelor structuraliste, fără să-şi definească lnsă ln mod clar poziţia.
O calitate demnă de relevat o reprezintă utilizarea, lnlemeiată, a dalelor furnizate
de teoria literaturii şi lingvistica ~enerală, ln măsura ln care aceste discipline vin ln contact.
ln ceea ce priveşte dalele lingvisticii, M. lanakiev se dovedeşte bine documental ln cuceririle
mai noi, obţinute mai cu seamă datoritll. aplicării teoriei informaţiei.
Putem spune că prezenta monografie iniţiază o etapă nouă ln cercetarea problemelor
de versificaţie bulgară. Actualitatea cercetărilor de acest gen rezultă şi din raptul că problemele de versificaţie ocupă un loc de seamă ln tematica celui de-al V-lea Congres Internaţional al Shvişlilor. Intre altele, slnt prevăzute comunicări axa le pe aspectul islorir,
comparativ-istoric şi tipologic al versificaţiei slave: originea versului slav, influenţa reciprocă
Intre versul popular şi cult ln istoria literaturilor slave, raportul dintre versificaţie şi particularităţile prosodice ale limbilor slave, problema ritmului, istoria şi analiza comparativii
a rimelor etc. 1 O contribuţie valoroasă la elucidarea uneia dintre aceste probleme o constituie
şi monografia de faţă a lui M. lanakiev.

A. VRACIU

EUFROSINA DVOICENKO MARKOVA, Prima versiune roseueA
din opera lui C. Negrozzi (41 Cultura Moldova•, 1961, nr. 53, p. 4).
Revista •Cultura Moldovei•, 1961, Nr. 53, p. 4, care apare la Chişinău, publică o
foarte interesantă informaţie literară despre cunoscuta nuvela istoricii a lui Costache
Negruzzi, Alexandru Lll.pUfneanu. Nota se intitulează: Prima 11ersiune ruseascd din opera
lui C. Negruzzi şi e semnată de Eufrosina Dvoicenko-Markova, cercetătoare la lnstilutul
de literatură universală din Moscova şi o bună cunoscătoare a relaţiilor istorice şi literari'
romtno-ruse. Plnă acum, s-a crezut că prima tălmăcire ln limba rusă a acestei nuvele 11-a
făcut tn 1922 (vezi I. Osadcenko, Prezenţa lui Costache Negruzzi ln presa rust! din sec. al
XI X-lea, tn •Limba şi literatura moldovenească• 1958, 2, p. 13), lnsii autoarea a descoperit
că faptul acesta s-a petrecut cu mult mai lnainle şi anume ln 1859.
La această dată Boleslav Hasdeu, unchiul lui Bogdan P. Hasdeu, a transpus ln limba
rusă nuvela lui Negn'..zzi. Ea se intitulează: Aleksandr LopUfnean (1664-1669) şi a fost
publicată tn cc CeMeAH&1A Kpyr» Petersburg, 1859, 8, p. 149-172. Versiunea rusă e,
de fapt, o prelucrare a celei romtneşti, tnsă cu toate acestea Boleslav Hasde~ n-a găsit
de cuviinţă sA menţioneze nimic despre existenţa numelui lui Costache Negruzz1. Cred lnsll.
că autoarea trebuia să tragă o concluzie din acest rapt.
TR.

1

Vezi tematica congreeulul, ln Rll., VI, te62, p. 307-311.
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VIlI CRONICA

COLOCVIUL

INTERNAŢIONAL

DE CIVILIZAŢD BALCANICE
(Sinaia, 9 -14 iulie 1962)

La lnceputul lunii iulie t 962 s-au desfăşurat, timp de o săptămlnă, lucrările Colocinternaţional de civilizatii balcanice, organizat de Academia R.P.R. şi de Comisia
naţională romlnă pentru U.N.E.S.C.O. şi susţinut de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educa~ie, Ştiinţă şi Cultură. La lucrările colocviului au prezentat comunicări şi au participat la discuţii savanţi din 16 ţări - din Peninsula Balcanică (Albania, Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia, Romlnia, Turcia), din Orientul Apropiat (Iran, Liban) şi din alte ţări ale
Europei (Uniunea Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Franţa. Italia, Anglia, Austria).
Lucrările colocviului au Cost deschise de acad. Athanase JoJa, preşedintele Academiei
R. P. Romtne şi preşedinte al Comisiei naţionale romlne pentru U.N.E.8.C.O. Acad. Tudor
Vianu, secretar general al Comisiei naţionale, a expus obiectivele şi programul colocviului,
care a cuprins două mari teme: Unitatea ,i di11ersitatea ci11ilizaţiilor balcanice şi Contribu/ia
lumii balcanice la legtJturile dintre Orient şi Occident. Participanţii la colocviu au Cost salutaţi
de dl. N. Bammate, reprezentantul directorului general al U.N.E.8.C.O., care a adus multumiri autorităţilor romlne pentru buna organizare a colocviului, iar la lncheierea lucrărilor
a formulat concluziile şi angajamentele sale tn numele U.N.E.S.C.O.
tn cadrul colocviului au Cost prezentate 26 de comunicări de o lnallă ţinută ştiinţifica,
atinglnd o serie de probleme generale ale istoriei, civilizaţiei, artei, literaturii şi limbilor
popoarelor balcanice.
Astfel, dintre comunicările de istorie şi arhrologie pot Ci citate: acad. Em. Condurachi
(Romlnia), lnfluenie greceşti şi romane tn Balcani; acad. C. Daicoviciu (Romlnia), lmportan/a
ci11ilizaţiei dace; acad. WI. Antoniewicz (Polonia). Culturile neolitice de ceramicii pictatd
fn Polonia; prof. N. Todorov (Bulgaria), Structura etnicii a oraşelor medie11ale balcanice;
prof. A. Daskalakis (Grecia), Elemente comune ale mişctJrilor de eliberare a popoarelor balcanice; prof. A. Tamborra (Italia), Lumea balcanictJ, Italia şi rela/iile dintre Orient şi Occident din epoca Reformei şi a Contrareformei ptntJ la trezirea na/ionalitdţilor fn sec. al X I X-lea;
prof. A. S. Tveritinova (U.R.S.S.), Importanţa surselor orientale pentru istoria popoarelor
balcanice: prof. I. Perenyi (Ungaria), Coe:11istenţa ci11ilizaţiilor balcanice; prof. I. Hrbek
(Cehoslovacia), Sla11ii balcanici şi ţdrile arabe şi altele.
Alte comunicări au avut ca obiect istoria artelor şi a literaturii popoarelor balcanke
şi interacţiunea dintre ele. Printre acestea menţionăm: acad. G. Oprescu (Homlnia), Arta
romtneascd ln contextul artei balcanice; prof. Sv. Radojcic! ( Jugoslavia), Relaţiile artistice
romfno-sfrbe tn lumina unor descoperiri recente; prof. D. Anghelov, Mişl"area bogomililor
ln Balcani şi influenţa ei tn Europa occidentald; prof. P. Georgountzos (Grecia), Limba
fi literatura greact'l. ca intermediar intre Est şi Vesl; prof. A. Mirambel (Fran\a), Contribuţia
literaturii greceşti moderne la relaţiile dintre Orient şi Occident; prof. M. Domi (Albania),
Unele momente şi aspecte ale contactelor cu/iurale ale poporului albanez cu alte popoare;
prof. H. B. Yonetken (Turcia), DimiJrie Cantemir ln istoria muzicii turceşti şi altele.
Una din comunicări, şi anume cea a acad. VI. Gheorghiev (Bulgaria), a fost consacrată unei probleme de lingvistică: Problema ling11isticd comund a popoarelor balcanice.
Comunicările au Cost urmate de ample discuţii ştiinţifice, la care au luat parte numeroşi
oameni de ştiinţă străini şi romtni. Ca şi comunicările, ele s-au referit la problemele
mari ale studiului civiliza~iilor balcanice, la necesitatea unei mai bune cunoaşten reciproce,
la intensificarea ~ercetărilor şi la dezvoltarea paşnică a relatiilor dintre ţările balcanice
şi celelalte ţări din Orient şi Occident.
viului
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Dintre membrii Asociaţiei Slaviştilor invitati a lua parte la lucrările colocviului
(acad. E. Petrovici, acad. Al. Rosetti, prof. M. Pop, Gh. Mihăilă, Şt. Ştefănescu,
t>. Ş. Năsturel, VI. Diculescu), au participat la discuţiile tn jurul lucrării acad. VI. Gheorghiev academicienii Al. Rosetti şi E. Petrovici, care au subliniat importanţa studiilor
consacrate • uniunii lingvistice balcanice t.
La sflrşitul lucrărilor a fost constituit un comitet provizoriu, format din reprezentanţi ai ţărilor balcanice şi ai altor ţări participante la colocviu, avlnd ca preşedinte
pe acad. T. Vianu şi vicepreşedinte pe acad. Em. Condurachi, care urmează să se lntrunească în aprilie 1963 pentru a pune bazele unei Asociaţii internaţionale de studii balcanice. Reprezentantul U.N.E.S.C.O., dl. N. Bamrnate, şi secretarul general al Uniunii
internaţionale a societăţilor de filozofie ~i ştiinţe umane, P.rof. Ronald Syrne (Anglia),
el lnsuşi membru al comitetului provizonu, au promis spriJinul lor P.entru ca viitoarea
Asociaţie să intre ln Uniune şi să fie afiliată, printre organizaţiile ştiinţifice neguvernamentale, la U.N.E.S.C.O.
Reuniunea de la Sinaia, prima de acest fel ln domeniul balcanologiei, a arătat
cit de necesare slnt contactele ştiinţifice ln domeniul istoriei, civilizaţiei, artei, literaturii
şi lingvisticii, atlt pentru cunoaşterea reciprocă a rezultatelor cercetărilor şi pentru strlngerea contactelor directe dintre savanţii diverselor ţări, cit şi pentru progresul acestor
ştiinţe ln ţările balcanice, păstrătoare ale unor civilizaţii milenare, care au adus o contribuţie importantă la istoria culturii umane.

*

Comitetul internaţional provizoriu s-a lntrunit ln zilele de 22-24. aprilie 1963 la
pentru a pune bazele Asociaţiei internaJionale ele studii sud-est europene. După
constituire, Comitetul internaţional şi-a ales biroul executiv format din: D. Zakythinos
(Grecia), preşedinte; VI. Gheorghiev (Bulgaria), A. Mirambel (Franţa), Faik Reşit Unat
(Turcia), şi F. Bari~ic! (Iugoslavia), vicepreşedinţi; E. Condurachi (Romlnia), secretar
general, şi A. Buda (Albania), trezorier.
Cu această ocazie au fost adoptate statutele asociaţiei şi a fost stabilit planul
de activitate pentru anii 1963 -196~. Acest plan prevede o serie de lucrări ştiinţifice
importante, precum şi pregătirea, pentru anul t 965, la Solia a unui mare congres de
istoria civilizaţiilor balcanice.
G. M.
Bucureşti,
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DIN ACTIVITATEA A.SOCIAŢIEI SLA.VIŞTll.OR
DIN REPUBLICA POPULARI BOMINl
(ianuarie-iunie 1962)

jumătate a anului 1962 activitatea Asociaţiei Slavi?tilor a cuprins o serie
.Publice ţinute atll tn Bucu~ti, cil şi tn cadrul Cihalelor din Cluj şi laşi.
ln aceastA penoadA, Asociaţia a primit vizita prof. dr. Jerzy Sliziflski de la Institutul
de slavisticii al Academiei Polone de Ştiinţe, care a ţinut o comunicare la 8 mai 1962
(v. ln volumul de faţA, p. 481-488).
Printre comunicările prezentate ln cadrul Asociaţiei, două au fost prilejuite de comemorările a doi mari scriitori slavi, recomandate de Consiliul Mondial al Plicii: Bo!ena
Nl!mcova Îi Pencio Slaveikov. Prin aceasta, Asociaţia Slaviştilor continuă tradiţia de a
lua parte a sărbătorirea marilor creatori, reprezentanţi de frunte ai literaturilor slave.
Dli.m mai jos, lista comunicărilor ţinute ln cadrul Asociaţiei Slaviştilor ln lunile
ianuarie-iunie 1962 1 :

ln prima

de

comunicări

La

Bucureşti

I

I.

1) 9 ianuarie: Prof. AL. SEVERIN Lipo"enii din R.P.R. 1
2) 27 februarie: Lect. CORNEL BARBORICÂ, Viaţa şi opera Boienei Nlmco"a
(Cu. prilejul centenaru.lui morţii marei scriitoare cehe).
3) 13 martie: Asist. D<JRIN GÂMULESCU, ln/luenje sirbocroate in graiuri~
P'Omlneşti din Banat (pe baza ALR).
.
4) 3 aprilie: Con/. C. N. VELICHJ, Participarea emigraţiei bulgare la re"oluţia
burghezo-democratic4 de la 1848 din Ţara Romlneasc4.
•
5) 17 aprilie: ANTON BALOTÂ, Din istoria relaţiilor populare medie"ale dintre
,
romlni şi sla"ii de sud.
6) 8 mai: Prof. dr. JERZY SLIZINSKJ (Varşovia), Din acti"itatea fraţilor cehi
ln Polonia.
7) 22 mai: DAN ZAMFIRESCU, Cultura romln4 din secolele al XIV-lea-al XV 1-lea.
Puncte de plecare pentru o discuţie.
8) 5 iunie: Asist. ION PETRICÂ, Relaţiile politice ,i economice Intre Moldo"a şi
Polonia in a doua jum4tate a sec. al XV-iea.
9) 19 iunie: Lect. LAURA BAZ-FOTIADE, Viaţa şi opera lui Pencio Sla"eilco9
(Cu ocazia comemordrii a 50 de ani de la moarte J.

La liliala din Cluj
1) 20 aprilie: Lect. ŞT. BITAN, Dostoie"slci şi
2) 29 mai: Acad. E. PETROV/CI, Elemente
cel Mare.

literatur~

romlneşti

uni"ersald.
.
tn documentele lui

Ştefan

• Lista continui pe cea publlcatl uJUma datl Io Ral, Vil, p. 2'2-U3.
• Prof. AL. SEVERIN, membru fondator al Aaoctaitel Slaviştilor, a decedat ln ziua de 8 aprilie
1982. Aducem tl pe aceaatl cale condoleaniete noaatre familiei sale.
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La filiala din

Iaşi

1) 26 ianuarie: Cerc. şt. ZAMFIRA MIHAIL, Lucrdri consacrate studiului limbii
ruse apdrute în limba romfnd pind la 1854.
2) 8 mai: Asist. PAllL POPA şi asist. V. CRÂCIUN, Doud monografii so1>ietice despre M. Sado11eanu.
Comunicările prezentate s-au bucurat de buna apreciere a numeroşilor participanţi.
Jn cadrul discuţiilor s-au răcut o serie de observaţii şi completări, menite să aprofundeze
problemele dezbătute şi să ducă la îmbunătăţirea lucrărilor respective ln vederea

publicării.

Jn afară de această activitate şi de pregătirea pentru tipar a noilor volume
• Romanoslavica •, comitetul Asociaţiei Slavi~tilor din R.P.R. a definitivat, cu participarea
unui mare număr de membri ai Asociatiei, hsta comunicărilor ce vor Ci prezentate la cel
de-al V-lea Congres lntemaţional al Slaviştilor, care va avea loc la Sofia ln zilele de
17-23 septembrie 1963. Aceste comunicări vor fi publicate ln • Romanoslavica •, ln
limbile rusă, franceză şi bulgară, precum şi ln cele două volume· pe care le va edita
Comitetul slaviştilor bulgari ln vederea Congresului.
Jn activitatea sa, Asociaţia Slaviştilor din R.P.R. s-a bucurat de un larg sprijin
material şi moral din partea Ministerului Jnvăţămlntului şi personal din partea tovarăşului
ministru acad. Ilie Murgulescu, cărora comitetul Asociaţiei le exprimă şi pe această
cale recunoştinţa sa. Jn organizarea acţiunilor sale Asociaţia a căpătat de asemenea sprijinul
Academiei R.P.R., reprezentată ln comitetul Asociaţiei prin academicienii Emil Pelrovici,
Petre Constantinescu-laşi şi· Al. Rosetti. Asociaţia a fost primită ca membru colectiv
ln Comitetul Naţional al istoricilor din R.P.R., la 18 aprilie 1962. Printre alte institute
ştiinţifice, Asociaţia colaborează cu Institutul de Studii Romino-Sovietice.
Comunicările Asociaţiei Slaviştilor au avut loc, ca şi lnainte, ln sala Muzeului de istorie
a Oraşului Bucureşti (Bd. 1848, nr. 2), iar la Cluj şi laşi ln cadrul facultAţilor de filologie
respective. Comitetul Asociaţiei exprimă şi pe această cale mulţumiri Direcţiei Muzeului
şi Decanatelor celor două facultăţi.

*
La 21 iulie 1962 a avut loc, ln faţa consiliului ştiinţific al Facultăţii de filologie a
- Bucureşti, susţinerea disertaţiei de candidat ln ştiinţe a lect. Tatiana
Nicolescu, membru al Asociaţiei Slaviştilor: L. N. Tolstoi şi literatura romind.
Ampla lucrare a Tatianei Nicolescu - din care unele capitole au fost publicate anterior - cuprinde: o parte introductivă (capitolele: Tolstoi în Romfnia şi despre Romtnia;
Personalitatea lui L. N. Tolstoi şi opinia. publictl romîneascd din timpul "ieţii scriitorului)
i o serie de capitole consacrate următoarelor probleme: pătrunderea şi răsplndirea operei
ui L. N. Tolstoi ln Romlnia (plnă la 1917; lnlre 1917-1944; Intre 1944-1960); lupta
de opinii ln jurul operei lui Tolstoi ln Romlnia la srtrşitul sec. al XI X-lea -începutul
sec. al XX-iea .şi Intre cele două războaie mondiale; ecoul şi influenţa operei lui Tolstoi ln
creaţia unor scriitori romlni de la sfirşitul sec. al XIX-iea şi din prima jumătate a
sec. al X X-lea; critica noastră nouă despre L. N. Tolstoi; 1960 - anul Tolstoi. Partea
a doua a lucrării cuprinde note, o bibliografie a operelor lui Tolstoi apărute ln romlneşte
~i a materialelor critice scrise despre el Intre 1880-1960 (circa 2500 titluri), bibliografia
izvoarelor şi a lucrArilor critice consultate.
Disertaţia a fost apreciată favorabil de recenzenţii oficiali (acad. T. Vianu, a.cad.
E. Petrovici, prof. M. Novicov), de o seamă de specialişti sovietici, care au trimis observaţii
la autoreferat (acad. N. K. Gudzii, prof. dr. T.Motlliova şi alţii), şi de participantii la discutii,
întrunind unanimitatea voturilor Consiliului ştiinţific al facultăţii şi, ulterior, ale Consiliului
ştiinţific al Universităţii - Bucureşti.
Această disertaţie vine să se adauge disertaţiilor de candidat lnJtiinţe, din domeniul slavisticii sau al relapilor slavo-romlne, susţinute în ultimii ani, ln niunea Sovietică,
de o serie de membri a1 Asociaţiei Slaviştilor. Reproducem mai jos, pentru informare,
titlurile acestor disertaţii :
A I. Vi anu, Rusia şi Ţările Romlne la sftrşitul secolului al XVIII-Zea (Universitatea • M. V. Lomonosov •, Moscova, 29 dec. 1953);
Mari a Comşa, Ceramica feudald timpurie (sec. VI-XII) pe teritoriul R.P.R.
(Universitatea • M. V. Lomonosov •, 20 februarie 1956).
Ş t. Ştef ă n e s cu, Proprietatea feudală ln Ţara Romlneasc4 fn secolele al XIV-iea
- XVI-iea (Universitatea • M. V. Lomonosov •, 12 aprilie 1957);
Universităţii

f
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G. Mihăilă, lmprumuturi 11echi sud-slape tn limba romln4 (Universitatea • M. V
Lomonosov •, 16 aprilie 1957);
M. Croit or u, Li.uratura so11ie1ic4 rus4 tn Romlnia 1917-1944. (Universitatea
din Leningrad, 2 iulie 1957).
V. Ş op te re an u, Principii şi procedee de tipizare in trilogia autobiograf ied a
lui M. Gorki (Universitatea • M. V. Lomonosov •, 1ft februarie 1958);
M a r i a D u m i t re s c u, Declinarea nominal4 ln E11anghelia lui Ostromir, in
comparaţie cu datele altor monumente de limb4 sla114 11eche (Universitatea • M. V. Lomonosov •,
Moscova, 26 iunie 1958) ;
N. Pa v li u c, Graiurile ucrainene din Maramure, (Universitatea •Maxim Gorki•,
Harkov, 28 octombrie 1958);
V. V as ce n co, lmprumuturi sla11e de rds4rit ln limba rom1n4 (Universitatea
din Leningrad, 29 decembrie 1958) ;
A. K ova c s, Problema conţmutulu.i şi a formei în estetica lui V. G. Belinski (Universitatea • M. V. Lomonosov •, 26 iunie 1959);
N. Z e g a, Satira şi humorul ln creaJia lui I. S. Turghenie11. (Institutul Pedagogic
•V. I. Lenin • din Moscova, 11 decembrie 1961) 1 •
ln srtrşit, la 29 noembrie 1961, a fost sus\inută la Facultatea de istorie a Universităţii
- Bucureşti, disertaţia de candidat ln ştiinţe a ect. N. Ci ac hi r, cu titlul Ajutorul acordat
de gupernul rus Bulgariei tn perioada 1875-1879.
Fără îndoială, această activitate ştiinţifică va continua şi se va extinde ln anii viitori,
atlt tn cadrul universităţilor noastre, ctt şi a celor din U.R.S.S. şi din ţările slave
democrat-populare, duclnd la o dezvoltare netnttlnită lnainle a studiilor de slavistică din
ţara noastră, ln strtnsă colaborare şi cu ajutorul neprecupeţit al oamenilor de ştiinţă
sovietici şi din celelalte ţări slave.
G. MIHÂILÂ

•
din ţara

DllertaţWe

noutrl.

au rost publicate 1n volum 1&u,

parţial,

Io revistele de specialitate din U.R.S.8. •I
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AC.AD. NIKOLA V. MIHOV
(18.W.1877 -o.IV.1961)

La 5 aprilie 1961 a încetat din viaţă la Sofia marele erudit acad. Nikola V. Mihov,
savant şi biogral de renume mondial.
Opera sa reprezintă un fenomen cu totul excepţional ln ştiinţa bulgarA: Mihov a
publicat un uriaş material bibliografic referitor la istoria demograficA a Turciei şi Bulgariei,
Ia istoria economică şi culturală a Bulgariei şi la alte probleme, lucrlnd singur, nesprijinit
de regimul burghez, reuşind să facă singur ceea ce se realizează astAzi doar cu mari
colective de cercetători ştiinţiJici.
S-a nAscut la Gabrovo, la 18 martie 1877 şi şi-a petrecut copilăria ln oraşul său
natal şi la Brăila. A studiat la Geneva şi la Bruxelles, unde şi-a trecut şi doctoratul.
In anul 1900 se întoarce ln Bulgaria, fiind profesor, funcţionar la Institutul de statisticA,
la Biblioteca Naţională din Sofia etc. lncă din anul 1909 se remarcA la primul congres
internaţional de bibliografie de la Bruxelles, unde şi rămlne cltva timp, Iucrlnd la Institutul
Internaţional de Bibliografie. ln anul 1912 Academia din Petersburg li chiamă tn calitate
de consultant pentru alcătuirea unei bibliografii sud-slave. De aci pleacă la Berlin şi curlnd
Mihov, recunoscut ca bibliograf reputat de către cercurile ştiinţifice din străinătate, lucrează
ln marile biblioteci şi depozite de cărţi din principalele centre europene - Paris, Berlin,
Londra, Miinchen şi altele. ln Bulgaria burghezA opera sa era privită nu numai cu nelncredere şi indiferentă, ci chiar cu duşmănie. Aceasta se explică atlt prin atitudinea antiştiinţifică a cercurilor oficiale burgheze, cit şi prin orientarea politică a lui Mihov, care
nu lăsa nici o îndoială. Este foarte semnificativ faptul că primul său articol a fost
o corespondenţă, tradusă din franţuzeşte, referitoare la lnmormlntarea lui Engels şi
publicată ln anul 1895 ln ziarul social-democrat de la Tlrnovo cc Oceo6o>KJleHHe>1. Mihov
a continuat să publice articole cu orientare marxistă. Dintre acestea trebuie menţionat
studiul său •De la Copernic la Marx t, care apare ln 1908 ln revista bulgară • Ha<w10 •,
sub pseudonimul Dr. Nikolsohn. Totuşi, dat fiind că lucrările sale erau foarte apreciate
tn străinătate, Academia Bulgară a lnceput să-i tipArească cunoscutele sale lucrAri utilizate
astăzi de toţi cercetAtorii străini şi bulgari.
N. Mihov a publicat clteva serii bibliografice fundamentale, la care a lucrat o viaţA
de om. Prima dintre acestea este Eu6/IUOlfJ~KU U3m0'4HUllU Ja ucmopu11 Ha Tyfn1U11 u
E1.112apuA, Sofia, 1914-1934, ln 4 volume. Ea reprezintă baza tuturor celorlalte studii
bibliografice ale sale. La acest studiu Mihov a muncit 25 de ani, cercetlnd ln mod direct
circa 75.000 de lucrări.
A doua serie importantă este La populat ion de la Turquie et de la Bulgar ie au X V I I I-e
et au XI X-e s„ recherches bibliographiques a'1ec donees statistiques et etnographiques, Sofia,
1915-1935, în patru volume. Aşa după cum scrie el lnslllli ln introducere, Mihov a lucrat
la această bibliografie 20 de ani: •am început-o ln Biblioteca de stat din Miinchen tn vara
anului 1912 şi am terminat-o Ia Londra ln Britisch Museum ln vara anului 1932 •.Numai
pentru alcătuirea primului volum autorul a cercetat 6.000 de lucrări. De astă dată, spre
deosebire de prima serie, Mihov nu dă doar simple indicaţii bibliografice, ci extrage
cu exactitate acele pasaje necesare istoricului ce se ocupă cu problema respectivă.
ln Bibliographie des articles de periodiqua allemanda, anglais, fra~ais et italiens
sur la Tu.rquie et la Bu.lgarie, Sofia, 1938, autorul a cercetat 60.000 de numere de ziare
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şi reviste din care a dat indicaţii asupra a 10.0l.4 articole, referitoare la Bulgaria plnă la
războiul din 187i-1878.
De o mare importanţă sint celelalte serii: La Bulgarie et son peupU! d'apres U!s
temoignages etrangeres. /. Eztrait des publications fran~aises, Lausanne, 1918 (nr. 6, din
Bibliothe~ue des peuples bakaniques) şi mai ales cele 5 volume referitoare la istoria
comerţului bulgar, ln care se publică o serie de rapoarte consulare belgiene, austriece şi

franceze.

Lucrările lui N. Mihov, prin vasta lor informaţie şi mai ales prin metoda riguroasă
de lucru, slnt cunoscute ln toată lumea, reprezentlnd ln mare măsură ştiinţa bulgară în
străinătate. Ele au fost apreciate de cei mai cunoscuţi savanţi şi bibliografi din U.R.S.S.,
S.U.A., Anglia, Franţa, Germania, Cehoslovacia etc.
Deşi unul dintre bibliografii străini citaţi de Mihov scria că •prin operele lor
bibliografii lşi scurtează viaţa ca s-o lungească pe a celorlalţi cercetători ln domeniul
ştiinţei•, N. Mihov a ajuns la vlrsta de 84 de ani, avlnd fericirea să trăiască aproape două
decenii tn regimul democrat-popular, care i-a recunoscut marile sale merite, i-a publicat
o serie de lucrări şi l-a ales membru al Academiei de Ştiinţe. ln anul 1959 Academia
Bulgară de Ştiinţe şi Institutul Bibliografic Bulgar • Elin Pelin • i-au dedicat un volum
omagial, la care au colaborat cei mai cunoscuţi bibliografi din ţară şi din străinătate.
Opera lui Mihov, nesecat izvor de informaţie ştiinţifică, exemplu de muncă neobosită,
de metodă riguroasă de lucru şi mai ales de modestie, reprezintă o mlndrie a ştiinţei bulgare.

C. N. VEL/CHI

IVAN POPOVIC
(1923-1961)

La 20 iulie 1961 s-a stins din viaţă, la Hamburg, unde se aria lntr-o călătorie de
studii, Ivan Popovic, unul dintre tinerii slavişti şi balcanologi iugoslavi, care s-au afirmat
ln ultimii ani. Pierderea lui, ln plină creaţie ştiinţifică, a fost puternic resimţită de lingvistica iugoslavă.
Ivan Popovic s-a născut le 22 ianuarie 1923 la Belgrad. Aici lşi face studiile secundare
fi universitare, lutndu-şi licenţa (ln anul 1949) la Facultatea de litere şi filozofie din Belgrad,
Ia catedra de slavistică. După aceea devine asistent şi colaborator al Institutului de limba
slrbocroată de pe lingă Academia de ştiinţe din Belgrad. ln anul 1953 susţine aici teza
de doctorat, consacrată graiurilor slrbeşti din Backa (Provincia Autonomă Voivodina).
ln anii următori lşi extinde cercetările dialectologice voivodinene. Legăturile sale cu această
regiune devin şi mai intense ln anul 1955, clnd este ales docent de istorie a limbii slrbocroete
la Facultatea de litere şi filozofie din Novi Sad, recent înfiinţată; acum devine şi membru
al Secţiei de limbă a instituţiei • Matica Srpska • din Nov1 Sad. Ultimii ani li petrece
la Belgrad, ca membra al redacţiilor unor reviste şi colaborator al mai multor instituţii
ştiinţifice din ţară (ln spe~ial al Institutului balcanologie din Sarajevo, reorganizat de regretatul H. Baric) şi din străinătate.
Opera ştiinţifică a lui Ivan Popovic constă din trei cărţi tipărite şi circa 100 de lucrări
şi articole de specialitate, dintre care vreo 30 publicate ln reviste de lingvistică cunoscute
din străinătate; la acestea se mai pot adăoga circa 250 de articole popular-ştiinţifice
publicate la rubrica• Limba noastră•, ln ziarul• Borba •de la Belgrad ln curs de mai mulţi
ani (din 19.X.1955 plnă la 26.VIl.1961).
Ca volume aparte a tipărit: /slorija srpskohrr1atskog jezika (Malica Srpska, Novi
Sad, 1955, 165 p.); Kako je postao nai jezik (Decja knjiga, Beograd, 1956, 40 p.; ediţie
pentru elevi a istoriei limbii slrbocroate); Geschichte der serbokroalischen Sprache (O. Harrassowitz, Wiesbaden, 1960, 687 p. + 15 hărţi+ 1 hartă ln culori; ediţia germană este, faţă
de cea slrbocroatA precedentă, mult amplificată, completată şi îmbunătăţită). Teza sa
de doctorat, Go1Jor Gospodjinaca u s1Jetlos1i balltih giwora kao celine, va f1 Inserată (cf.
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• ~lasnik SAN!• V-1, 1_953, 133-134). in seria de sludii • Srpski dijalektoloAki zbornik •,
editată de Institutul de hmba slrbocroată de pe lingă Academia de ştiinţe de la Belgrad .
. Lucrări!~ şi arlicolele sale, ră:;Cirate prin revistele de specialitate, tratează probleme
de d1alectolog1e sirbocroată, în special voivodineană chestiuni de istorie a limbii slrbocroate
şi s~rea actuală a li~bii literare, probleme ~e fonetică, etimologie, semantică şi toponomastică. Ivan Popov11~ era_pre'?cup'.1t _ln special de probleme de balcanologie, ocupîndu-se
in cadrul acestora de relaţule hngv1st1ce slrbo-romlne, slrbo-albaneze, greco-slrbe şi slrbobulgăreşti. Articolele sale consacrate acestei problematici i-au fost tipărite ln publicaţiile
Academiei de la Belgrad« Ju!noslovenski filolog•,• Na§ jezik •, • Glasnik SAN•, • Zbornik
ra4ova Vizantolo§kog instituta SAN •), ale asociaţiilor şi socielăţilor ştiinţifice din alte
centre (« Zbornik Matice Srpske •, • GodiAnjak BalkanoloAkog Inslituta •. • Radovi Naufnog
dru§lva NR B i H •, • Makedonski jazik • ş. a.) şi ln alte reviste şi ziare. Unele articole
au fost publicate şi în limba albaneză sau romlnă (in • J eta e Re•, • Prrparimi • de la
PriUina, • Fllaka e Vllaznimit • de la Skopje, sau in revista •Lumina• de la Vlrşet). Contribuţiile lui Ivan Popovic scrise în limbi străine au văzut lumina tiparului ln publicaţiile
ştiinţ1Cice de frur>le din mai multe ţări europene (• Welt der 8laven •, • Zeilschrirt filr
slavische Philologie •, • Beitrll.ge zur Namenforschung •, • Probleme der neugriechiescher
Literatur •, • Vasmer-Festschrirt •, • Voprosy slavjanskogo jazykoznania •. • Slavjanskoe
jazykoznanie •, • Slavjanskaja lilologia •, • Ricerchi slavistice •. • Annali dell Institulo
Orientale di Napoli•; • Wiener slavistisches Jahrbuch •, • Revue des etudes slaves •, • Vox
Romanica•, •Cercetări de lingvistică•, Cluj).
ln scrierile sale Ivan Popovic a dat dovadă de multă inventivitate, originalitate şi
a folosit o bogată documentare. Chestiunile de limbă sirbocroată slnt studiate de el ln
legătură cu realitatea istorică şi legăturile limbii sirbocroate cu limbile înconjurătoare.
Ivan Popovic nu privea faptele de limbă sîrbocroată în mod izolat (•unilateral şi nedialectic•, cum avea să se exprime), ci cercetlnd în mod perseverent relaţiile acesteia lntr-un
ansamblu balcanic.
Cunosclnd în bună măsură limba romlnă şi problemele ei esenpale, Ivan Popovic
abordează ln mai multe dintre lucrările sale chestiuni de lingvistică romlnească. Astrei,
lncă din anul 1949 prezintă (în • Ju!noslovenski filolog t, Belgrad, XVIII, 1949-1950,
328-335) unele lucrări ale acad. Emil Petrovici, discutlndu-le amplu şi competent. Urmă
rind drumul vlahilor medievali ln regiunile sîrbocroate şi terminologia pastoralA. de origine
romlnească din aceste pA.rţi, Ivan Popovic publică studiul său important ContribuJie la
studierea cuPintelor romtneşti tn limba strbocroatd (•Lumina•, Vlrşeţ, I X - 3/4, 1955,
73-83) 1 , scoţlnd în evidentă 34 de termeni noi, cu sensuri noi sau cu o arie de răsplndire
mai largă, completlnd ln re ul acesta lista cuvintelor de provenienţă romlneascil. ln limba
slrbocroată dată anterior de Sextil ·Puşcariu (Studii istroromtne), II, Bucureşti, 1926,
274-315). Pe Ungă un articol programatic privitor la studierea contactelor lingvistice
slrbo-romlne din Banat (publicat ln ziarul • Dnevnik • din Novi Sad, XIV - 3172, 29.1.
1955, 1), regretatul lingvist a mai publicat ln revista Institutului de lingvistică din Cluj
articolul Note şi etimologii: s.-cr. lalu.ga • laitue • (•Cercetări de lingvislică.•, II, 1957,
291-292). După informaţiile date de autor însuşi (cf. Geschichte der serbokroatischen Sprache,
Wiesbaden, 1960, 573), dăduse la tipar un studm recapitulativ intitulat Valacho-Serbica
(ln revista • Sudost-Forschungen • din Miinchen).
Totuşi cele mai multe probleme de lingvistică romlnească slnt incluse ln cele douA
ediţii (slrbocroată şi germană) ale Istoriei limbii strbocroate, mai ales tn ediţia completa~ă
şi amplificată din 1960. Astrei, ln ansamblul relaţiilor lingvistice slavo-romlne, Ivan PopoV1c
se ocupă aici mai ales de • daco-slavă '· de proble~a. ~lavilor din pa~ia (~diţia ger~anA.
cit. p. 44-46, 137-139, 290-292), de problema dd1c1lă a formăm hmbu romlne ş1 de
cea a romtnilor balcanici (ibid., p. 59-64, 159, 239-240, 470), merglnd pe urmele maestrului său Henrik Baric cunoscutul albanolog, balcanolog şi incfoeuropenist iugoslav
(cf. t Lumina• IX - 112,' t 955, 70). Soarta slavilor în Dacia, din cele mai vechi timpuri
şi plnă la asimilarea lor tn masa .ro~lnească, toponimia sl~vă ~in re~iunile romlni;ili. şi c~a
romanică sau romlnească ln părţile iugoslave, împrumuturi lexicale ş1 alte raportun hngvJ.Stice strbo-romîne - toate acestea şi-au găsit oglindire ln cartea sa•.
Prin moartea lui Ivan Popovic lingvistica iugoslavă pierd~ o forţă U~ără, spre c3:re
erau tndreptate frumoase sperante, iar lingvistica romlnească p1~~d~ ~n prieten - slavJSl
care-i cunoştea tndeaproape problemele şi le aborda tn mod şt11nţ1f1c.

Zrenjanin (Iugoslavia)

RADU FWRA

• cr. recenzia &emnatll. de B. BERIC, Io Rsl, IV, 1960,
I

cr.

f·

384 -385.
•I recenzia publlcatll. de H. MIHAESCU, ID SCL, X I, t961, nr. 2, p. 278-282.
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