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I. MOŞTENIREA ŞTIINŢIFICĂ A LUI IOAN BOGDAN

SESIUNEA FESTIVĂ « IOAN BOGDAN ŞI ISTORIA CULTURII
ROMÂNEŞTI»

(Bucureşti

-

Braşov,

8-10 decembrie 1964)

La 25 iulie 1964 s-au împlinit o sută de ani de la naşterea lui Ioan Bogdan,
unul din cei mai străluciţi reprezentanţi ai istoriografiei şi filologici româneşti, savant de reputaţie internaţională, ale cărui lucrări şi ediţii de texte
(cronici şi documente) continuă să se afle şi astăzi în atenţia specialiştilor
români şi străini. Titular al primei catedre de filologie slavă din învăţămîntul
nostru superior, Ioan Bogdan este în acelaşi timp creatorul unei noi ramuri
în cadrul slavisticii şi al romanisticii - filologia slavo-românei, schiţată în
lucrările lui B. P. Hasdeu şi ale altor predecesori şi contemporani ai săi,
români şi străini. Jntemeietor al şcolii româneşti de slavistică, Ioan Bogdan
a trasat direcţiile principale de cercetare şi a fixat obiectivele de bază pentru
o activitate ştiinţifică multilaterală în acest domeniu, desfăşurată astăzi de
o pleiadă de cercetători, în frunte cu academicienii Emil Petrovici, Petre
Constantinescu-laşi şi Alexandru Rosetti.
Organizaţi din 1956 în cadrul Asociaţiei Slaviştilor din Republica Socia·
listă România, filologii şi istoricii romAni care se ocupă de studiile slave şi
slavo-române continuă, în condiţii superioare şi călăuziţi de concepţia materialist-dialectică, opera începută cu aproape opt decenii în urmă de Ioan
Bogdan. Ei cinstesc într-însul nu numai pc fondatorul slavisticii româneşti
ca ştiinţă, ci şi pe întiiul savant romAn care s-a impus, la sfîrşitul sec. al
XIX-iea şi începutul sec. al XX-iea, între maeştrii recunoscuţi ai slavisticii
europene.
Necesitatea reconsiderării operei lui Ioan Bogdan a fost subliniată în
repetate rînduri. Intr-un articol din« Lupta de clasă» din 1962 se atrăgea
atenţia asupra urgenţei cu care trebuie urmărită« valorificarea de pe poziţii
marxist-leniniste a moştenirii ştiinţifice în domeniul istoriei, publicînd studii
despre opera lui A. D. Xenopol, N. Iorga, I. Bogdan, C. Giurescu şi a altor
reprezentanţi de frunte ai vechii istoriografii, scoţînd la iveală atît meritele,
cit şi limitele şi concepţiile eronate ale acestora» 1, Jn ceea ce-l priveşte pe
Ioan Bogdan, citeva articole apărute în ultimii ani au făcut începutul acestei
acţiuni de reconsiderare, ocupîndu-se de opera de slavist, filolog şi istoric şi,
1 I. R Id u t i u ti D. Hurez e a nu, Pre:enfd mai efiderud pe tdrimul fliinfei iatoriee,
•Lupta de clasl •, 1962, nr. 8, p. 58.
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în genere, de personalitatea lui ştiinţifi~ă, de el~mentele. progr~~ist~. d~ opera
sa, de activitatea didactică, precum ş1 de întinsele lui relaţu ştunţifice cu
slaviştii de peste hotare: ruşi, poloni, cehi, bulgari, sîrbi, croaţi, sloveni
şi alţii.

Preocuparea de a studia opera înaintaşilor constituie unul din punctele
esenţiale ale programului de activitate al Asociaţiei Slaviştilor, după cum
s-a subliniat, de altfel, în articolul Slavistica românească după 1944 şi sarcinile
apărut în Rsl, IV, 1960: «Succesele viitoare ale slavisticii româneşti depind într-o bună măsură de studierea şi valorificarea moştenirii noastre
ştiinţifice, , . E necesar să se studieze în profunzime istoria slavisticii rumâneşti, să se reediteze şi comenteze unele din lucrările clasice ale filologilor noştri
slavişti» (p. 31 ).
Centenarul naşterii lui Ioan Bogdan a constituit un prilej din cele mai
potrivite pentru realizarea acestor deziderate începînd cu însuşi fondatorul
slavisticii româneşti. Asociaţia Slaviştilor a luat iniţiativa organizării, în zilele
de 8-10 decembrie 1964, a unei sesiuni festive, concepută ca o contribuţie
ştiinţifică colectivă la reconsiderarea operei şi personalităţii lui Ioan Bogdan
şi la dezbaterea unor probleme de istoria culturii româneşti, care au fost enunţate sau abordate de Ioan Bogdan, ca şi de unii din înaintaşii lui.

ei actuale,

Organizată sub auspiciile şi cu sprijinul direct al Ministerului Învăţămîn
tului, forul tutelar al Asociaţiei Slaviştilor, aniversarea naşterii marelui savant
romin a fost investită cu înalta aprobare a Consiliului de Miniştri. La această
sirbătoare nu numai a slavisticii, ci şi a ştiinţei româneşti în genere, au fost
invitaţi şi au participat oaspeţi de peste hotare: prof. Djorde Spasojevic
Radojiăc de la Facultatea de filozofie din Novi-Sad, membru al Academiei
Sirbe de Ştiinţe şi Arte, prof. Stoiko Stoikov, decanul Facultăţii de filologie
din Sofia, prof. Nullo Minissi, directorul Institutului de filologie slavă de la
lstituto Orientale din Neapole, secretar general al Asociaţiei slaviştilor italieni,
dr. Franti§ek Vaclav Mare§ de la Institutul de limbi şi literaturi al Academiei
Cehoslovace de Ştiinţe (Praga), lector Stanislaw Gogolewski de la Univer·
sitatl'a din L6dz (R. P. Polonă) şi lector V. KolundZija de la Universitatea din
Belgrad.
Sesiunea a fost salutată prin scrisori de către prof. D. S. Lihaciov, membru
corespondent al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S„ prof. S. B. Bernstein şi
dr. N. I. Tolstoi (U.R.S.S.), de acad. Tadeusz Lehr-Splawinski (R. P. Polonă),
de prof. J. Kurz (R. S. Cehoslovacă), de prof. K. Mircev, membru-coresp.
al Academiei Bulgare de Ştiinţe, şi prof. B. St. Anghelov (R. P. Bulgaria),
de prof. V. Stefanic (R. S. F. Iugoslavia), de prof. Andre Vaillant, membru
al Institutului Franţei, şi prof. Roger Bernard (Franţa).
Iată, de pildă, ce scria prof. dr. S. B. Bernstein, şeful catedrei de limbi
slave de la Universitatea din Moscova, unul din cei mai buni cunoscători din
străinătate ai operei lui Ioan Bogdan:
« Bogdan nu a fost numai un mare slavist român. El a fost primul slavist
romin de talie europeană. Eu preţuiesc foarte mult toate lucrările acestui
remarcabil slavist. Publicaţiile sale de texte vechi pot servi drept exemplu
şi editorilor actuali ai textelor slave.
Exprim salutul meu tuturor participanţilor la sesiune şi doresc succes
Asociaţiei Slaviştilor».

Sesiunea ştiinţifică festivă « Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti»
a fost deschisă, într-un cadru solemn, la 8 decembrie 1964, orele 9,30, în sala
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de şedinţe a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. ln prezidiu au luat
loc academicieni, reprezentanţi ai Universităţii din Bucureşti, oaspeţi străini,
precum şi fiica lui Ioan Bogdan, Viorica Bogdan-Tulbure.
Preşedintele Asociaţiei Slaviştilor, ac ad.
E mi I Petrov ici, a
deschis şedinţa festivă, salutînd prezenţa oaspeţilor străini şi menţionînd
mesajele primite în scris de peste hotare. Domnia-sa a evocat personalitatea multilaterală a lui Ioan Bogdan, definind locul lui în ştiinţa româ·
nească.

A luat cuvîntul apoi acad. prof. D j or de S pas oje vi c R a do j i c i c,
care în numele Academiei Sîrbe de Ştiinţe şi Arte, al cărei membru corespondent a fost Ioan Bogdan, şi în numele slaviştilor iugoslavi a rostit următorul
cuvînt de salut:
« Permiteţi-mi să omagiez pe remarcabilul erudit Ioan Bogdan, a cărui
memorie ne-a reunit aici. Aş vrea în citeva cuvinte să evidenţiez meritele lui Ioan
Bogdan pentru ştiinţa sirbă. Dorinta mea este uşor de înteles, căci Ioan Bogdan
a fost membru-corespondent al Academiei Sîrbe de ştiinţe, iar eu mă aflu aici
ca reprezentant al acestei academii.
Ioan Bogdan a publicat două vechi anale sirbeşti, care sînt importante pentru
istoriografia medievală sîrbă. Analele care fac parte din două sbornice de prove·
nientă românească nu sînt suficient cunoscute de sirbi, căci Ljubomir Stojanovic
n-a inclus în culegerea sa de vechi genealogii şi anale sîrbeşti, editată de Academia
Sirbă în 1927, decit unul din textele tipărite de Ioan Bogdan (1891), deşi a doua
publica1ie, Letopiseţul lui Azarie, apăruse în 1909. Ioan Bogdan a scris, de
asemenea, un articol privind legenda sirbească despre împăratul Traian (1893)
şi a publicat traducerea slavă a Cronicii bizantine a lui Constantin Manasses
(editie postumă, 1922). E adevărat că această traducere e scrisă în slavona mediobulgară, dar textul sîrbesc se bazează pe ea. Din nefericire, acest text sîrbesc n·a
fost publicat.
N-am menfionat aici decît lucrările lui Bogdan care au raporturi directe
ru ştiinta sîrbă, dar nu trebuie să uităm că toate celelalte lucrări ştiinţifice ale
lui Bogdan sînt foarte importante pentru sîrbi, căci trecutul popoarelor sud-est
europene nu poate fi înţeles decit ca un ansamblu».
ln numele filologilor bulgari a vorbit apoi prof. St oi k o St oi k o v,
care a spus:
« ln numele slaviştilor din Bulgaria, care activează în două centre ale ştiinţei
bulgare - Universitatea « Kliment Ohridski» din Sofia şi Academia Bulgară
de Ştiinţe, şi în mod deosebit în numele profesorilor de la Facultatea de filologie
şi al cercetătorilor de la Institutul de limba bulgard, aduc cele mai calde urări
tovarăşilor şi prietenilor noştri scumpi din România, slaviştilor români reunifi
la sesiunea festivă «Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti».
Activitatea plină de succese din ultimele două decenii a slaviştilor români a
deschis noi pagini în istoria culturală a poporului român, ajutînd sd se pună
într-un mod nou o seamă de probleme importante de limbă, literatură şi istorie
şi să fie rezolvate just.
1ntreaga dezvoltare istorică a poporului român este strîns legată de istoria
popoarelor slave vecine lui. Cultura şi limba romând nu numai cd au primit diferite
şi complexe influenţe din partea limbilor şi popoarelor slave vecine, dar au exercitat, la rîndul lor, o puternică influenfă asupra acestora, deoarece schimburile
culturale dintre popoarele care trdiesc în condiţii social-economice identice sau
asemăndtoare sînt totdeauna reciproce.
https://biblioteca-digitala.ro
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Nu este de loc întîmplător faptul că sărbătorirea solemnă a centenarului
cunoscutului învăţat român Ioan Bogdan, întemeietorul slavisticii româneşti,
se desfăşoară pe o bază mai largă, legîndu-se de studiul istoriei culturii româneşti.
Punerea în lumină a legăturilor complexe şi reciproce dintre poporul român
şi popoarele slave vecine constituie o sarcină importantă, de care se ocupă cu succes
colectivul numeros şi bine pregătit al slaviştilor români.
Această sesiune ştiinţifică nu numai că va face bilanţul realizărilor de pînă
acum în domeniul cercetării istoriei culturii româneşti, ci va fi şi un imbold pentru
munca plină de succese în viitor. Noi, slaviştii bulgari, dorim sincer slaviştilor
români noi succese în activitatea lor».
În continuare, a luat cuvîntul dr. F r. V. Mare s:
« Consider că este o cinste pentru mine - a spus D-sa - să salut sesiunea
de faţă în numele slavisticii cehoslovace. Ne este cunoscut tuturor faptul că slavistica ştiinţifică a început cu lucrările lui Josef DobrovskfJ şi că din epoca lui
s-a format în ţara noastră tradiţia slavistică. Dumneavoastră ştiţi mai bine decît
mine că legăturile în domeniul slavisticii şi al relaţiilor ştiinţifice dintre România
şi Cehoslovacia nu sînt un fapt de ieri ; ele, de asemenea, îşi au o largă
tradiţie.

Daţi-mi voie să vă exprim gratitudinea mea pentru invitaţia ce mi-aţi făcut-o
de a participa la sesiune. Căci însăşi venirea în încîntătoarea şi ospitaliera dumneavoastră capitală a fost pentru mine un eveniment ; pretutindeni, pe drum,
frumuseţile ţării şi mai ales frumuseţea oamenilor, a inimilor salută pe orice
oaspete. Şi dacă, în această sală, noi vorbim în limbi diferite, fie ca să reuşim
cu atît mai bine să întărim unitatea aspiraţiilor către o adevărată muncă ştiin
ţifică, unitatea năzuinţelor nobile spre o sinceră şi rodnică colaborare ştiinţifică
internaţională ! »
Întrucît academicianul Tadeusz Lehr-Splawinski, care-şi exprimase
dorinţa de a revedea, după decenii, România, a fost reţinut în ultimul timp
de boala care l-a răpit după aceea slavisticii mondiale, salutul slaviştilor polonezi a fost rostit, în limba română, de lect. S t a n i s l a w
Gogolewski:
« Ca lector de limba polonă în România, îmi revine deosebit de plăcuta misiune
de a aduce salutul slaviştilor polonezi la această frumoasă sesiune festivă, care
omagiază memoria şi activitatea ştiinţifică a lui Ioan Bogdan.
Ioan Bogdan este - considerăm noi - nu numai întîiul mare slavist în
ştiinţa românească, dar şi un savant al cărui nume a trecut graniţele ţării şi
a cărui activitate a făcut cinste slavisticii româneşti. Contribuţiile lui ştiinţifice
au f8st apreciate şi citate cu elogii de slaviştii străini. Se ştie că Ioan Bogdan
a făcut fructuoase cercetări în arhivele ruseşti şi poloneze, urmate de lucrări fundamentale, şi a avut strînse legături de amiciţie şi colaborare ştiinţifică cu marii
slavişti ai timpului: ruşi, polonezi, sîrbi, croaţi, bulgari etc.
El a pus baze temeinice slavisticii româneşti, a creat un curent şi o şcoală
slavistică, care au continuat să dea roade, şi se poate spune că memoria lui Ioan
Bogdan este omagiată, de fapt, de însăşi rezultatele ştiinţifice obţinute în zilele
noastre în România».

Mulţumind pentru caldele cuvinte de salut ale reprezentanţilor slaviştilor
de peste hotare, acad. Emil Petrovici a remarcat faptul că atît prezenţa lor
https://biblioteca-digitala.ro
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la sărbătorirea centenarului, cit şi ecoul pe care m1ţ1ativa acestei manifestări
l-a avut în ţările cu vechi tradiţii în domeniul slavisticii sînt o dovadă că
numele şi opera lui Ioan Bogdan continuă să fie prezente în slavistica internaţională. Sesiunea noastră dobîndeşte astfel valoarea unui simbol al acelei largi
colaborări şi preţuiri reciproce, în atmosfera căreia s-a desfăşurat, atît de
fructuos, activitatea ştiinţifică a lui Ioan Bogdan. Ea este şi o expresie a
spiritului în care se desfăşoară astăzi, pe linia unei frumoase tradiţii, activitatea ştiinţifică a slaviştilor români.
Lucrările

sesiunii au continuat prin prezentarea următoarelor comunicări:
Const anti nes cu - I a şi şi C. N. V el ichi, Ioan
istoric; acad. Dj. S p. Rad o j ici c, « Bulgaralbanitoblahos» şi

acad. Petre

Bogdan « serbalbanitobulgar6blahos» - două caracteristici etnice ale sud-estului european în sec. al XIV-lea şi al XV-iea. Nicodim de la Tismana şi Grigorie Ţam
blac; prof. P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan şi cultura medievală la români;
G. Mihăilă, Moştenirea filologică şi lingvistică a lui Ioan Bogdan.
Lucrările sesiunii au fost reluate după amiază, cînd au prezentat comunicări: V a I e r i a C ost ă c he 1, Contribuţia lui Ioan Bogdan la studiul
instituţiilor medievale româneşti; V. Chel aru, Ioan Bogdan şi şcoala istorico-filologică a lui B. P. Hasdeu; D. Strung aru, Lexicografia slavoromână din sec. al XVI-iea şi al XVII-lea în lumina cercetărilor iniţiate de
Ioan Bogdan.
În dimineaţa zilei de 9 decembrie au fost prezentate comunicări privind
îndeosebi probleme de istoria culturii româneşti, care şi-au găsit o primă enunţare în preocupările şi studiile lui Ioan Bogdan: acad. E m i I P e t r o v i c i,
Documentele slavo-române ca monumente ale limbii române ; F. V. M a r e s,
Acrostihul slav din manuscrisul de la Biblioteca publică« Saltîkov-Şcedrin» din
Leningrad (sign. Q I 1202); I. C. Chiţi mi a, Romane populare româneşti venite prin filieră slavă: Alexandria; Corina Nicolescu, Ornamentaţia manuscriselor slavo-române din Transilvania ; A. B a l o t ă, « Povestirile» despre Vlad Ţepeş; Emil Vrabie, Limba povestirilor slave despre
Vlad Ţepeş; Ş e r b a n P a p a c o s t e a, Geneza şi răspîndirea povestirilor
scrise despre faptele lui Vlad Ţepeş ; D u m i t r u F e c i o r u şi D a n Z a ruf i r e s c u, Literatura bizantină şi slavă în vechea cultură românească ; E l e n a
L i n ţ a, Documente în limba polonă emise de cancelariile domnilor români
(sec. al XVI-iea - al XVII-iea).
După amiază au fost prezentate comunicări consacrate aceleiaşi tematici,
precum şi corespondenţei lui Ioan Bogdan: P. Olteanu, « Postilla de Neagovo » în lumina versiunilor româneşti ; A. V r a c i u, Limba şi cultura slavonă
în Lituania, în Evul mediu; I. Col an, Din corespondenţa inedită a lui Ioan
Bogdan; I. Rom an, lnsemnări pe manuscrise slavone din Maramureş păstrate
în Biblioteca oraşului Sibiu; Z la t c a I u f fu, Manuscrisele slave din biblioteca şi muzeul mănăstirii Dragomirna ; O l g a S t o i c o v i c i, Manuscrise
slave din biblioteci bucureştene; Pa u l Mihai I, Manuscrise slave din colecţii
particulare.
Întrucît comunicările din această zi au pus în discuţie probleme de specialitate, expunerea lor a fost urmată de discuţii, la care au luat parte P. Olteanu,
I. C. Chiţimia, V. Brătulescu, G. Mihăilă. Concluziile primei părţi a sesiunii
au fost trase de acad. E. Petrovici, care a subliniat că lucrările prezentate,
ilu!jtrînd una din direcţiile esenţiale de cercetare trasate de Ioan Bogdan, şi
https://biblioteca-digitala.ro
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anume studiul culturii yechi româneşti, în raporturile ei cu cultura bizantină
şi slavă, se prezintă la un nivel satisfăcător, urmînd a fi continuate prin noi
investigaţii. Declarînd închisă prima parte a sesiunii, preşedintele Asociaţiei
Slaviştilor a mulţumit tuturor participanţilor la lucrări, români şi străini,
precum şi publicului numeros, care a urmărit cu interes comunicările expuse.

*
In ziua de 10 decembrie dimineaţa, oaspeţii străini şi un numeros grup
de membri ai Asociaţiei Slaviştilor au plecat la Braşov, oraşul natal al lui
Ioan Bogdan, unde, în colaborare cu filiala locală a Societăţii de ştiinţe istorice
şi filologice şi cu sprijinul Sfatului popular al oraşului, a fost organizată o impresionantă festivitate în sala mare a Liceului nr. 1 (fostul « Gimnaziu mare
public român», apoi «Liceul Andrei Şaguna»), Ia care a învăţat tînărul
Ioan Bogdan.
Festivitatea a constituit un important eveniment cultural pentru vechiul
oraş al Braşovului, cu vechi tradiţii în cultura, ştiinţa şi arta românească.
Anunţînd festivitatea din acea zi,« Drum nou», organul Comitetului regional
P.C.R. şi al Sfatului popular regional Braşov, a publicat articolul profesorului
I. D. Popescu, O sută de ani de la naşterea lui Ioan Bogdan.« In Braşovul
anilor noştri de democraţie populară - se scria în articol-, în oraşul puternicului avînt industrial şi cultural, aniversarea a o sută de ani de la naşterea
cunoscutului istoric şi filolog Ioan Bogdan este încă o dovadă a grijii Partidului şi Statului nostru faţă de memoria şi opera unor savanţi şi oameni de
cultură legaţi prin idei şi aspiraţii de viaţa poporului şi care au adus o importantă contribuţie Ia îmbogăţirea patrimoniului cultural al patriei noastre.
Centenarul naşterii lui Ioan Bogdan se înscrie în seria altor aniversări şi comemorări ale unor cărturari sau artişti de seamă, care s-au născut, au studiat
sau au activat în oraşul de Ia poalele Tîmpei. Andrei Mureşanu, Gheorghe
Bariţ, Şt. O. Iosif, Gh. Dima sînt doar cîteva dintre numele care stau la loc
de cinste în istoria culturii poporului nostru».« La o sută de ani de la naşterea
lui Ioan Bogdan - încheia autorul articolului - evocarea ilustrului savant
român născut la Braşov este un act cetăţenesc de înaltă semnificaţie patriotică».
La orele 17, în prezenţa Mariei Bogdan, soţia marelui savant, a fiicei sale
Viorica Tulbure-Bogdan, a Luciei-Augusta Bogdan, sora lui, a unui numeros
public şi a elevilor din clasele superioare ale liceului, acad. E. Petrov ici
a deschis festivitatea, prezentînd comunicarea O sută de ani de la naşterea
lui Ioan Bogdan, în care a subliniat importanţa şi semnificaţia operei marelui
savant.
În numele Sfatului Popular al oraşului Braşov, participanţii la festivitate
au fost salutaţi de prof. E 1 e n a G e o r g e s c u, şefa secţiei de învăţămînt,
care a evocat figura lui Ioan Bogdan ca cetăţean al Braşovului şi reprezentant al traditiilor sale culturale:
« Anivers~rea a 100 de ani de la naşterea filologului slavist Ioan Bogdan
- a spus vorbitoarea - se înscrie în acţiunile de valorificare a tradiţiilor culturale progresiste, democratice, ale poporului nostru. Mîndria noastră de a vorbi
despre apreciatul savant român este legitimă, cu atît mai mult cu cît ne aflăm
în şcoala unde şi-a început studiile şi Ioan Bogdan. A pornit de aici, animat
de dragostea de ştiinţă şi de poporul său şi, după studii strălucite făcute în ţară
şi apoi în străinătate, Ioan Bogdan a desfăşurat o prodigioasă activitate fii.ologică şi istorică, punînd bazele ştiinţifice ale slavisticii în ţara noastră. Personahttps://biblioteca-digitala.ro
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litatea de om de ştiinţă a lui Ioan Bogdan îşi are rădăcinile în viaţa socială şi
culturală a Braşovului, anterior şi contemporan lui». Evocînd apoi formarea
şi activitatea ştiinţifică a savantului, dominată de o perspectivă realistă, de
un puternic simţ al adevărului ştiinţific şi al obiectivităţii, prof. Elena Georgescu a schiţat un tablou al Braşovului zilelor noastre care, continuînd traditiile vietii culturale din trecut, este astăzi nu numai un puternic centru indu~trial, ci şi unul cultural.« Aniversarea celor 100 de ani de la naşterea lui Ioan
Bogdan, iniţiată în capitală şi în Braşov, chiar în şcoala în care cu decenii în
urmă şi-a purtat gîndurile învăţăturii şi ilustrul savant de mai tîrziu, este pentru
noi to1i, pentru generaţiile vîrstnice şi tinere, un frumos şi cetăţenesc exemplu
de preţuire a celor care au promovat ştiinţa şi cultura românească».
A luat cuvîntul apoi, în numele oaspeţilor străini participanţi la sesiune,
prof. N u 11 o M i n i s s i:
« Sînt bucuros să fac cunoştinţă cu slaviştii români într-o ocazie aşa de
solemnă - a spus domnia-sa-. ln numele colegilor străini aici prezenţi doresc
să exprim recunoştinţa noastră că am fost invitaţi cu atîta cordialitate la această
aniversare, ce poate fi considerată o sărbătoare de familie a slavisticii româneşti,
nu numai pentru că ea are loc în oraşul lui Ioan Bogdan şi cu participarea
celor apropiaţi ai ilustrului cercetător, dar şi pentrucă reprezintă oarecum aniversarea naşterii slavisticii române ca disciplină autonomă.
Socotesc că prezenţa mea şi a celorlalţi colegi din alte ţări are o semnificaţie
mai adîncă decît aceea a unei întîlniri prieteneşti, dar ocazionale. lntr-adevăr,
astăzi, prima sarcină a oamenilor de cultură constă în punerea bazelor pe care
se vor construi sintezele noi, ducînd la o dezvoltare a civilizaţiei. Colaborarea internaJională, mai ales între specialiştii din acelaşi domeniu ştiinţific, este condiţia
de realizare a acestei perspective mai înalte. Prezenţa noastră, a celor veniţi din
alte ţări, se justifică aici prin acest spirit. ln numele lui eu vă mulţumesc că
ne-aţi primit cu atîta afecţiune şi fac urarea ca această aniversare să aibă valoarea
unui simbol şi să constituie începutul unei colaborări mai intense şi al unei înţe
legeri reciproce».
Conf. G. Mihăilă, şeful catedrei de limbi slave de la Universitatea
din Bucureşti, a vorbit despre Ioan Bogdan - întemeietorul şcolii de slavistică
de la Bucureşti, iar lect. Luci a D j am o· Di ac o ni ţ ă despre Ioan
Bogdan în cadrul Academiei Române şi al slavisticii europene.
Luînd cuvîntul, în numele colectivului de profesori şi al elevilor Liceului
nr. 1 din Braşov, prof. Tom a Le ove anu, directorul liceului, a spus:
« Figura proeminentă din istoria culturii noastre a profesorului Ioan Bogdan
a fost evocată sub diferitele ei aspecte complexe de toţi cei care au vorbit de la
catedra acestui vechi locaş de cultură, în care ne găsim astăzi cu toţii şi în cuprinsul căruia Ioan Bogdan, ca elev, s-a adăpat la izvoarele primelor începuturi
de lumină creatoare.
Şcoala noastră, care a depăşit un secol de existenţă, s-a născut în 1850,
în climatul revoluţionar al refugiaţilor din Ţara Românească de pe vremea lui
Tudor Vladimirescu şi al revoluţionarilor din 1848, printre care amintim pe
Vasile Alecsandri. Ea a avut menirea să dea strălucire ideilor de unitate
naţională şi să contribuie în sens umanitar la ridicarea şi propăşirea poporului
nostru.
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1n tot timpul e"istenlei sale, această şcoală a fost îndrumată de un corp
profesoral care a sim/it chemările timpului, căutînd să infiltreze în sujletek elevilor
marik idei revolutionare, care trebuiau să transforme omenirea pe drumul liber·
tătii şi al progresului. Datorită acestor împrejurări, pkiada elevilor şcolii noastre
a putut constitui verigi importante în opera de culturalizare a poporului nostru.
De pe băncile liceului nostru au pornit în viaţă, dind strălucire flacării
aprinse aici, Titu Maiorescu, Ioan Bogdan, Şt. O. Iosif, Octavian Goga, Lucian
Blaga şi mulţi altii, al căror nume sînt menţionate la loc de cinste în ştiinfa şi
cultura românească.
Răsfoind cu emotie cataloagele de clasă din trecut şi oprindu-ne la catalogul
anului 1874, găsim în foile matricole pentru prima dată menfionat numele lui
Ioan Bogdan, ca elev al clasei I. Apoi, timp de 8 ani, pînă în anul 1882, cînd
Ioan Bogdan se prezintă la examenul de bacalaureat, apare ca elev al acestei
şcoli, absolvind an de an, fiecare clasă, precum şi examenul de bacalaureat, cu
cea mai mare mentiune - foarte bine.
Dacă în trecut puţini erau aceia care ajungeau să se lumineze pe băncile
acestei şcoli, astăzi, prin grija Partidului şi Guvernului, mii şi mii de fii ai oamenilor muncii cunosc tainele ştiinţei şi culturii celei mai înaintate.
Acest lucru este grăitor dacă comparăm cifra absolven/ilor din anul 1882,
în număr de 8, printre care se număra şi Ioan Bogdan, cu cea din anul 1964,
cînd numărul absolventilor şcolii noastre s-a ridicat la 504.
Ioan Bogdan a fost unul dintre cei mai străluci# elevi ai acestei şcoli din
generaţia sa.
Sub îndrumarea părintească a directorului de şcoală de atunci, Ştefan Iosif.
tatăl poetului cu acelaşi nume, şi modelîndu-şi sufletul în armonia muzicală izvo·
rîtă de sub arcuşul lui Ciprian Porumbescu, profesor al acestei şcoli în 1881-1882,
sufletul elei·ului Ioan Bogdan se va plămădi în gama preocupărilor majore ale
tradifiilor neamului său, care aveau să-l îndrume pe drumul marilor realizări,
consacrîndu-l ca pe o puternică personalitate ştiinţifică, nu numai în ţară, ci
şi pe plan international.
Legat prin toate fibrele fiinţei sale de oraşul natal Brasovul -, cunoscînd
tradifiile culturale ale acestei vechi cetăfi, Ioan Bogdan avea' să-şi lege numele
său de oraşul în care s-a născut, prin celebra sa lucrare Documente privitoare
la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV
şi XVI, bazată pe studierea temeinică a documentelor slave aflate în Arhivele
Statului din acest oraş.
Evoluţia ştiinţifică a elevului Ioan Bogdan, ale cărei premise au fost puse
pe băncile acestei şcoli, avea să se desăvîrşească în instituţiik superioare din Iaşi,
Viena, Moscova, Petersburg, Kiev şi Cracovia, conturindu-i personalitatea în
realizările culturak de mari amplitudini la Bucureşti, unde în puţinii săi ani
de viaţă, realizînd sinteza pregătirii sale intelectuale, a îmbogă/it patrimoniul
cultural ~l ţării noastre cu opere valoroase, cunoscute şi apreciate pînă în zikle
noastre şi peste hotare.
Filolog cu renume mondial, istoric de mari perspective, devenit profesor la
Universitatea din Bucureşti şi membru al Academiei Române: Ioan Bogdan
este astăzi cinstit alături de cei care au îmbogăţit patrimoniul cultural al lării
noastre, punînd strădania muncii lor în slujba luminării poporului.
Cinstirea acordată de Partid şi Guvern .figurilor proeminente din trecutul
ţării se manifestă astăzi şi în şcoala noastră, unde Ioan Bogdan, ca elev, şi-a
format primele trăsături ca om şi viitor cercetător.
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Stimafi oaspefi, dragi tovarăşi,
fn calitate de gazdă şi conducător al acestei şcoli, vă mulfumesc pentru pre1ioasa dvs. prezenfă şi contribufie acordată cinstirii lui Ioan Bogdan, fost elev
al acestui liceu cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea sa.
Vă asigurăm că bogata tradifie culturală a acestei şcoli va fi continuată cu
perseverenţă de actualele cadre didactice, oferind prilejul de a se sărbători şi
în viitor strădaniile muncii noastre, puse în slujba marilor idealuri ale umanităţii».
Cuvîntul de închidere a sesiunii « Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti» a fost rostit de acad. E mi 1 Petrov ici, care după ce a făcut
un bilanţ succint al rezultatelor sesiunii, a mulţumit Ministerului lnvăţămîn
tului, autorităţilor locale ale oraşului Braşov, membrilor familiei lui Ioan Bogdan,
aflaţi în sală, şi tuturor celor care au urmărit cu viu interes desfăşurarea festivităţii. Concluzia acestei sesiuni - a arătat acad. E. Petrovici - este că
slavistica românească, ale cărei temelii şi direcţii de cercetare se leagă de
activitatea ştiinţifică şi didactică a lui Ioan Bogdan, primul slavist român
în accepţia modernă a cuvîntului şi totodată primul slavist român de reputaţie mondială, se află astăzi în plină dezvoltare. Ea s-a structurat ca o ramură
specială a ştiinţei slavistice, ramură numită chiar de întemeietorul ei « filologia slavo-română».
ln cinstea oaspeţilor străini şi a participanţilor la sesiune, Asociaţia Slaviştilor a organizat, cu sprijinul Ministerului lnvăţămîntului, o recepţie la
Casa Universitarilor din Bucureşti, în seara zilei de 7 decembrie, o masă prietenească la Braşov, în seara zilei de 10 decembrie, şi vizionarea unui spectacol
de operă. De la Braşov, în ziua de 11 decembrie, oaspeţii străini şi membrii
Asociaţiei Slaviştilor care au participat la festivitatea din localitate au
făcut o excursie la Sibiu - unde au vizitat Muzeul Brukenthal - , pe valea
Oltului, la Mănăstirea Cozia şi Curtea de Argeş - unde au admirat vechile
monumente arhitectonice Biserica Domnească şi Mănăstirea Curtea de Argeş.

*

Sesiunea ştiinţifică« Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti» a constituit una din cele mai însemnate manifestări ştiinţifice organizate de Asociaţia
Slaviştilor, care s-a bucurat de un larg ecou în ţară. Presa şi radioul au difuzat
ştiri privind desfăşurarea lucrărilor sesiunii. Interviurile luate de redactorii
Radiodifuziunii academicianului Dj. Sp. Radojicic şi doctorului Fr. V. Mares
au fost transmise în cadrul emisiunilor în limbi străine. Săptămînalul de politică externă« Lumea» a publicat în 10 decembrie declaraţiile prof. Dj. Sp. Radojicic, prof. St. Stoikov şi dr. Fr. V. Mares.
« Importanţa operei lui Ioan Bogdan ne apare mai evident astăzi, cînd
trecutul popoarelor sud-est europene poate fi înţeles în ansamblul său, aşa
cum l-a studiat el-a spus prof. Dj. Sp. Radojific - . Cunosc bine opera savantului
român încă de pe cînd eram student. Mă bucur că prilejul care ne reuneşte acum,
cînd eforturile de colaborare balcanică devin tot mai susţinute, reuşeşte să pună
în lumina care se cuvine meritele sale în domeniul cunoaşterii noastre reciproce».
La rîndul său, prof. Stoiko Stoikov a subliniat sensul profund al orientării
întregii sesiuni şi al eforturilor slaviştilor români spre o cunoaştere reciprocă
mai exactă şi mai amplă între români şi popoarele slave. «Centenarul naşterii
lui Ioan Bogdan - a spus domnia-sa - găseşte slavistica într-un stadiu deosr.bit
al preocupărilor ei. Dacă pînă acum au fost studiate mai mult influenţele popoarelor şi limbilor slave vecine asupra culturii româneşti, acum se conturează
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o etapă de cercetare a influenţei culturii româneşti asupra acestora. Noi nu
putem studia istoria limbii şi a culturii bulgare fără o cunoaştere profundă a
culturii şi limbii române. Cunoaşterea vechii culturi româneşti se dovedeşte
la fel de importantă pentru istoria literaturilor slave vechi, ca şi cunoaşterea
culturilor slave pentru cultura română».
Sesiunea festivă şi activitatea ştiinţifică a slaviştilor români a fost prezentată marelui public din R. S. F. Iugoslavia, la întoarcerea în patrie, de către
prof. Dj. S p. Rad o j ici
în articolul Românii şi slavii. Reuniunea slaviştilor cu ocazia aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Ioan Bogdan, publicat
la 27 dec. în ziarul« Politika» din Belgrad, însoţit de fotografia lui Ioan Bogdan.
Informări asupra sesiunii au apărut, de asemenea, în revista internaţio
nală de slavistică« Slavia» (Praga), sub semnătura lui Fr. V. Mares (an. XXXIV,
1965, nr. 2, p. 334) şi în publicaţia «E'bJirapc1m e3HI<» (Sofia, an. XV, 1965,
nr. 4-5, p. 460-462, semnată de Zlatca luffu şi Olga Stoicovici).
În ţară, lucrările sesiunii au fost prezentate în revista « Contemporanul»
(nr. 51 din 18 decembrie 1964), în ample dări de seamă publicate de revistele
«Studii» (t. XVIII, 1965, nr. 1), « Revue roumaine d'histoire» (t. IV, 1965,
nr. 2) şi« Novi 2ivot» de la Timişoara (an. IX, 1965, nr. 1).

c,

Comunicările

*

prezentate în cadrul sesiunii se publică, în cea mai mare
parte, în volumul de faţă. Altele - cele cuprinzînd descrieri noi de manuscrise - vor fi valorificate într-un repertoriu colectiv ce se pregăteşte în prezent,
iar comunicarea prof. P. P. Panaitescu a fost tipărită în « Revue roumaine
d'histoire», tomul IV, 1965, Nr. 5. p. 963-977. În acelaşi timp, au fost incluse
în volum şi alte articole, consacrate culturii române vechi şi corespondenţei
inedite a lui Ioan Bogdan. Prof. J. Kurz (Praga) a avut bunăvoinţa să trimită,
pentru acest volum, în semn de omagiu, articolul Cîteva observaţii asupra balcanismelor în limba slavă veche, care se leagă de problematica generală a sesiunii.
Subliniind o dată mai mult înţelegerea largă şi sprijinul deplin pe care
sesiunea ştiinţifică festivă «Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti» l-a
primit din partea forurilor conducătoare, Asociaţia Slaviştilor din Republica
Socialistă România, care a împlinit zece ani de existenţă, consideră acest
sprijin drept un îndemn pentru activitatea sa viitoare, ce continuă şi
dezvoltă - în noile condiţii - pe aceea desfăşurată de ctitorul disciplinei
noastre, Ioan Bogdan.

I06HJIE:ltl1AR

CECCH.R « HOAH l>Or)::~AH H
KYJILTYPLI »
(:6yzapeCT-:6pawoa, 8-10

HCTOPH.R PYMLWCKOft

~eI<aGp.11

1964 r.)

(Pe3IOMe)

25 HJOm1 1964 ro.tta ucnonHunoc& 100 neT co .ttHll po~eHHH HoaHa 'Sor;:iaua, BhI.ttaroI.Lteroc11 npe,l:lCT3BHTeJill PYMblHCKOH HCTopuorpa<l>HH H qmnonorHH, }"leHoro c MHPOBblM HMeHeM,
'lbH TPY.tlbl H H3,tt3HHH H cero.ttHll H3XO,ttllTCll B 1.1eHTpe BHHM3HHH PYMbIHCKHX H 3apy6e»CHblX
cne1.1uaJIHcroe. OcuoeaTeJI& nepeo:il: Ka4>e,1:1pb1 cnaenHcKo:il: qmnonorHH e PyMhIHHH, HoaH
Eor.ttaH O,l:lHOBpeMeHHO HBJIHeTCH C03,ttaTeJieM HOBOH OTpacnu CJI3BHCTHKH H pyMblHHCTHKH c11aBRHo-pyM&1HCKou ţfiwro11ozuu, - HaMe'leHHoii B Tpygax E. II. Xarn,ttey H ;:ipyrHx pyMhIHCKHX
11 3apy6e»<HhJX yqeuh1x, npe;:irnecTBeHHnKoe u coepeMeHHHKoe H. Eor,ttaHa.
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no CJI)"lalO CTOJICTHCH I"OAOBil.IHHbl co AHH pOH<ACHWl PYMbDICKOro Y'ICHOro AcCOl.IHll\Wl
CnaBHCTOB CoumumCTH'lec1<oii: Pecny6JIHJ<H PyM&nmH opraHH30Ba.na noA no1<poBHTencTBOM
Mmmcrepcrea o6pa30Ba.HWi 106HJieii:Hyro ceccHIO <<1.foaH EorAaH H HCTOpHH pyM&IHCKOH
KYJlbTypbll> (Eyxapecr - Epawoa, 8-10 AC1<a6p11 1964 roAa). B ceccHH npHWIJIH }"laCTHe
3apy6e»<H&1e rocrH: npoq, • .[(»<OPA>Ke Cn. PaAOH'IH'I (HosH-CaA), 'IJICH Cep6c1<oii: Al<SACMHH
Hay1< H HCKyccra, npoq,. Croii:1<0 Croii:J<oa, ACKSH <i>HJionorm1ec1<oro <t>a1<yJlbTeTa Co<l>Hii:c1<oor
ym1sepcHTeTS, npoq,. HyJIJio MHHHCCH, AHpeHTop 11HCTHTyTa CJiaBHHc1<oii: <i>Hnononm npH
Bocro'IHOM HHCTHTyTe B Heanone, AOJ<Top <t>pa.HrnweK Baunas Mapew H3 11HCTHTyTa Jl3bll<OB
H JIHTepaypbl Y:exocnoBaUJ<OH Al<aACMHH Hay1< (IIpara), crapllDfii npenoAaBaTeJlb CTaHHCJiaB
roronescl<Hil (JlOA3b) H crapWHiî: npenoAaBaTCJlb B. KonyHA>KHJI (EenrpaA). PHA y'leHbIX cnaBHCTOB H3 CCCP, Y:exoCJioBaUJ<oiî: CoUHaJIHCTHt1ec1<oiî: Pecny6JIHKH, Hapo,a;1miî: Pecny6JIHJ<H
EonrapHH, CouHaJIHCTHt1ec1<oiî: <t>eAeparnsHoiî: Pecny6nmm IOrocnasHH H <t>pa.Hl.IHH npHcJiaJIH
lI03ApaBHTeJibHblC llHCbMa.
Ha ceccHH BbICTynHJIH: lll<SA • .[(>K. Cn. PSAOH'IH'I, npoq,. CTOfu<o Croiî:1<os, npoq,. HyJIJio
MHHHCCH, AP· <t>p. B. Mapew H CT. npelIOAaBSTCJlb CT. rorOJICBCl<HH, KOTOpble npHBeTCTBOBaJIH y'laCTHHJ<OB CCCCHH OT HMeHH CBOHX CTpaH H OTMCTHJIH MC>KAyHapOAHOe 3HS'ICHHC ACHTCJlbHOCTH 11oa.Ha EorAaHa.
8 H 9 Ae1<a6p11 pa6oTa ceccHH npoxoAHJia B Eyxapecre • .[(01<JiaAbI 6&1JIH noCBJIIl.leHb1 HayqHOMY HSCJICAJUO 11oa.Ha EorAa.Ha H npo6JieMaM HCTOpHH PYMblHCKOH KYJlbTypbl B ee CBH3HX co
cnaBJIHCJ<oiî: H BH3a.HTHHCJ<oiî: KYJlbTYPOH (aKaA • .[(>K. Cn. PaAOH'IH'I, <t>p. B. Mapew, a1<SA.
3. IIeTpOBH'I, a1<aA. II. KoHCTaHTHHCCJ<Y-5.lWb H K. H. BeJIHl<H, II. n. Ila.HaHTec1<y, r. MHXaHJI3,
Ba.nepHH KoCT31<en, B. Kenapy, .[(. CTpyHI'apy, 11. K. KHUHMHH, KopHHa HHHonecJ<Y, A. EanoT3,
3MHJlb Bpa6He, lllep6au IlanaJ<ocr11, .[(yMHTpy <t>et1opy H .[(a.H 3aM<i>upeCJ<y, EneHa JlHHUa,
II. 0JITHHy, A. Bpa11y, 11. Kona.H, 11. PoMaH, 3naT1<a IO<l><l>y, 0Jlbra CToill<oBH'I, IlayJlb
MHXaHJI).
CeccHJI npOAOJDf(HJla cso10 pa6oTY 10 Ae1<a6p11 B Epawose, B JIHUee, rAe y'IHJlCJI 11oa.H
EorAaH. 3ACCb npO'IHTaJIH AOJ<JISAbl SKRA. 3. IIeTpOBH'I, r. MHXaHm, JlIO'IHJI .[(H<aMo .[(HaJ<oHHU3. OT HMCHH MeCTHbIX opra.HH3~ BbICTYlIHJIH EneHa .[(H<opA>Kec1<y, 3aBeAYIOillaJI
OTACJIOM o6pa30Ba.HWi ropOACKoro HapOAHOro COBeTa H ToMa JleOBJIHy, AHPCKTOp JIHUCJI.
E6JlbWaJI 'ISCTb AOJ<JIRAOB ny6.1IHJ<YCTCJ1 B HaCTO.Flll.leM TOMe. Coo6I1.1eHHJ1, c0Aep>Ka111He
OlIHCaHHe PYKOIIHceiî:, 6YAYT npeACTaBJICHbl B KOJIJICKTIIBHOM c6opHHKe, KOTOpblH roTOBHTCJI
B HRCTOJIIl.ICC BpeMJI. B HSCTOJlll.IHii TOM 6bIJIH BKJIIO'ICHbl CTSTbH npoq,. :A. Kypua (IIpara), TeMaTHKa KOTopoii CBJl3aHa c TeMaTHKOH ceccHH, H ,upyrHe CTRTbH, IlOCBJIIl.ICHHblC APCBHeiî: PYMblHCKOH KyJI&Type H HCH3AaHHOH 1<oppecnoHAeH11HH Hoa.Ha EorAaHa.

LA SESSION SOLENNELLE «IOAN BOGDAN ET L'IDSTOIRE DE LA CULTURE
ROUMAINE»
(Bucarest-Braşov,

le 8-10decemhre1964)

(Resume)
Le 25 juillet 1964, il y eut cent ans depuis la naissance de Ioan Bogdan, l'un des plus hrillants representants de l'historiographie et de la philologie roumaine, savant de reputation
mondiale dont Ies travaux et Ies editions de textes se maintiennent toujours dans l'attention
des specialistes roumains et etranges. Titulaire de la premiere chaire de philologie slave de
Roumanie, Ioan Bogdan fut en meme temps le createur d'une nouvelle branche des etudes
slaves et roumaines: la philologie slavo-roumaine, discipline que Ies travaux de B. P. Hasdeu
et d'autres de ses predecesseurs et ses contemporains, roumains et etrangers, n'avaient
qu'esquissee.
A l'occasion du centenaire de Ioan Bogdan, )'Association des Slavistes de la Republique
Socialiste de Roumanie a organise, entre le 8 et le 10 decembre 1964, a Bucarest et a Bra~ov,
sous Ies auspices et avec le concours du Ministere de l'lnstruction de Roumanie, une session
solennelle intitulee «Ioan Bogdan et l'histoire de la cui ture roumaine». A cette session ont pris
part aussi des invites etrangers: Ie prof. Djordje Sp. Radojicic (Novi-Sad), membre de I' Academie
Serbe des Sciences et des Arts, le prof. Stoiko Stoikov, doyen de la Faculte de philologie de
l'Universite de Sofia, le prof. Nullo Minissi, directeur de l'lnstitut de philologie slave de l'Istituto Orientale de Naples, le dr. Franti~ek Vaclav Mare~, de )'Institut de langues et de litteratures de !'Academie Tchecoslovaque des Sciences de Prague, la lecteur Stanislaw Gogolewski
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de l'Univeraite de L6d:t, le lecteur V. Kolundfija de l'Universite de Belgrade. D'autres savanta
slaviste& de l'U.R.S.S, de la R. S. Tchecoslovaque, de la R. S. F. de Yougoslavie et de France
ont envoye a l'intention de la seBBion des lettres omagiales.
Au cours des travaux de la session, ont pris la parole l'academicien Dj. Sp. Radojieic,
le prof. Stoiko Stoikov, le prof. Nullo Minissi, le dr. Fr. V. Mare§ et le lecteur St. Gogolewski
qui ont transmis Ies messages cordiaux envoyes aux participante par Ies slaviste& des pays respectifs; eD meme temps Ies orateurs ont mis eu evidence l'echo international de l'oeuvre de Ioan
Bogdan.
Les communications presentees le 8 et le 9 decembre - a Bucarest - ODt eu trait a
l'heritage scientifique de Ioan Bogdan et a certaines questions concernant l'histoire de la culture
roumaine et Ies rapports de celle-ci avec la eulture slave et byzantiue (l'academicien Dj. Sp. Radojitic, Fr. V. Mare§, l'academicien E. Petrovici, l'academicien P. Constantinescu-lati et C. N.
Velichi, P. P. Panaitescu, G. Mihăilă, Valeria Costăchel, V. Chelaru, D. Strungaru, I. C. Chiţimia,
Corina Nicolescu, A. Balotă, Emil Vrabie, Şerban Papacostea, Dumitru Fecioru et Dan Zamfirescu, Elena Linţa, P. Olteanu, A. Vraciu, I. Colan, I. Roman, Zlatca luffu, Olga Stoicovici,
Paul Mihail).
La session a continue, le 10 decembre, a Bratov dans la salle du Lycee oii. Ioan Bogdan
a fait ses etudes secondaires. Y ont fait des communications l'academicien E. Petrovici, G. Mihăilă, Lucia Djamo-Diaconiţă. Ont prononce aussi des allocutions Elena Georgescu, le chef de
la section enseignement du Conseil populaire de la viile de Bratov, et Toma Leoveanu, le directeur du lycee.
Les communications faites durant la session sont publies, pour la plupart, dans le present
volume. Les communications qui comprennent des descriptions de manuscrits seront publiees a part dans un repertoire collectif qui est maintenant en preparaton. D'autre part on
a inelu dans le present volume un article du au prof. J. Kurz de Prague - qui s'est associe
de cette maniere aux travaux de la session -, ainsi que des articles consacreee a la culture
roumaine ancienne, a la correspondance inedite de Ioan Bogdan.
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Printre figurile proeminente ale ştiinţei româneşti de la sfîrşitul secolului
trecut şi începutul secolului nostru, un loc de cinste revine lui Ioan Bogdan,
primul nostru slavist, renumit filolog şi istoric, deschizător de drumuri în cerce·
tarea istoriei poporului nostru şi a culturii sale.
Creator al disciplinei ştiinţifice pe care a numit-o« filologia slavo-română»,
Ioan Bogdan a fost profesor al Universităţii din Bucureşti, decan, un timp şi
rector, membru al Academiei Române, care a răspîndit renumele ţării noastre şi
al ştiinţei româneşti în toate ţările slave şi în ţările, tot mai numeroase, în care
se cultivă studiile slave. Calităţile deosebite de cercetător şi om de ştiinţă ale
lui Ioan Bogdan, fiu al unei familii modeste din Şcheii Braşovului, care şi-a
făcut în condiţii grele studiile universitare la laşi, au fost foarte de timpuriu
recunoscute. La vîrsta de 27 de ani, după strălucite studii de specializare în
străinătate, a fost numit profesor la catedra de limbi slave, creată pentru dînsul,
la Universitatea din Bucureşti, la 28 ani a fost ales membru corespondent al
Academiei Române (1892), devenind titular al ei la 39 de ani (1903), decan
al Facultăţii de filozofie şi litere din Bucureşti la 34 de ani (1898), vicepreşedinte al Academiei Române la 46 de ani (1910) şi rector al Universităţii
din Bucureşti la 48 de ani (1912). În acelaşi timp, el s-a bucurat de la început
de înalta preţuire a învăţaţilor slavişti din numeroase ţări, foştii săi profesori mîndrindu-se că le-a fost elev. E semnificativ faptul că profesorul său de
la Viena, marele Vatroslav Jagic, a avut nu o dată cuvinte de caldă apreciere şi prietenie pentru fostul său elev: « ... Bucureştiul poate să fie mîndru
- scria Jagic la 16 decembrie 1891 - că posedă acum un reprezentant al
filologiei slave pentru care pot să-l invidieze multe universităţi austriace, mai
ales însă universităţile ungureşti ... » 1 • Ioan Bogdan a fost - spune el «prietenul meu iubit şi credincios» 2. De altfel, în 1910, în cunoscuta Istorie
a filologiei slave, Jagic menţionează printre catedrele de slavistică din ţările
neslave, care s-au afirmat în ştiinţă, pe cea de la Bucureşti, reprezentată de
I. Bogdan şi pe cea de la laşi, unde fusese numit elevul acestuia, Ilie Băr·
bulescu a.
Ca o mărturie a deosebitei aprecieri de care s·a bucurat Ioan Bogdan în
străinătate, trebuie amintit faptul că a fost ales membru corespondent al unor
1
Apud I. Lup a ş, Ioan Bogdan in lumina unor fragmente din coresponden1a sa, în A.A.Ro
Mem. Secţ. ist., Seria III, t. XXVII, 1944-1945, p. 156.
3
« Archiv fiir slavische Philologie», XXXVII, 1920, p. 555.
3

Hcmopu11 cJUUJ11HCKou (ftuAoAozuu (3H11HKJ1one,llHll cnaBHHCKOH <Punonoruu,

St. Ph., 1910, p. 880.
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societăţi ştiinţifice din ţările slave, ca, de exemplu, Academia sîrbă şi Societatea de istorie şi antichităţi ruseşti de la Universitatea din Moscova. Explicarea
acestei aprecieri deosebite a marelui slavist român, atît la noi în ţară, cit şi
în străinătate, trebuie căutată în faptul că Ioan Bogdan, chiar de la începutul
carierei sale, promitea, prin agerimea judecăţii, pasiunea pentru cercetare,
obiectivitatea şi probitatea ştiinţifică de care a dat dovadă încă în primele
sale lucrări, să contribuie la efortul depus în ţara noastră, la sfîrşitul secolului
trecut,« ca ştiinţa istorică română să iasă ... din faza romantică a copilăriei»
- cum se exprima el însuşi în lecţia sa de deschidere la Universitatea din
Bucureşti (1891) i.
Îndată după terminarea studiilor universitare, ca urmare a exemplului
şi a sugestiilor lui B. P. Hasdeu, Ioan Bogdan şi-a dat seama că ştiinţa
istorică română nu mai poate neglija mărturiile asupra istoriei noastre pe care
ni le oferă izvoarele slave. După temeinice studii de slavistică cu profesori ca,
Vatroslav Jagic (Viena), F. F. Fortunatov (Moscova), A. I. Sobolevski (Petersburg) şi alţii, Ioan Bogdan îşi începe seria de descoperiri« masive»,« senzaţionale», de texte originale slave, în parte scrise de români, referitoare la
istoria ţărilor româneşti. Trebuie subliniat însă că aceste descoperiri nu s-au
făcut la întîmplare. Pentru aceasta Ioan Bogdan a consultat cu multă asiduitate cataloagele arhivelor şi bibliotecilor străine, a cercetat neobosit numeroase fonduri româneşti şi din alte ţări, făcînd călătorii speciale în oraşele
cu bogate fonduri arhivale (Kiev, Moscova, Praga, Lvov, Cracovia), în
care a prevăzut că va descoperi texte şi documente privitoare la istoria
românilor.
Dar pe lîngă meritul de a fi ştiut şi de a se fi străduit cu multe osteneli
să descopere texte şi documente de o valoare imensă pentru istori,Jgrafia română,
Ioan Bogdan şi-a cîştigat o reputaţie internaţională ca editor, comentator şi
traducător al textelor şi documentelor slave, însoţite uneori de frumoase albume
paleografice. Sînt cunoscute aprecierile pline de elogii şi admiraţia cu care
au fost întimpinate aceste publicaţii de către specialişti de la noi şi din străi
nătate, ca N. Iorga, C. Jirecek, V. Jagic, L. Miletic, A. I. laţimirski şi alţii.
Ultimul îşi mărturiseşte şi un sentiment de invidie că slavii n-au izbutit pînă
în timpurile acelea să facă ceva asemănător cu documentele sud-slave şi
ruseşti 2 •

În comentarea textelor şi documentelor editate şi în interpretarea istorică
a datelor furnizate de ele, marele nostru slavist a dat dovadă de cea mai mare
obiectivitate ~i scrupulozitate, nelăsîndu-se influenţat de considerente de ordin
sentimental. Jncă în lecţia sa de deschidere ţinut la Facultatea de filozofie
şi litere din Bucureşti în 1891, Ioan Bogdan fixează în felul următor datoria
ştiinţei istorice române, în domeniul căreia avea să-şi desfăşoare activitatea:
«a căuta pretutindeni numai şi numai adevărul» s. Principiul acesta ne pare
astăzi fundamental şi firesc în orice cercetare ştiinţifică. În epoca, însă,
în care Ioan Bogdan şi-a început activitatea, în care mai dăinuiau unele
exagerări ale fanteziei romantice, el trebuia recomandat cu toată hotărîrea
şi cu tot curajul. Marele nostru istoric şi filolog nu s-a abătut de la el nici
o clipă în tot cursul prodigioasei sale activităţi ştiinţifice şi didactice,
1
1

lmemndlatea s1udiilor slave penlru romani, Bucuretti, 1894, p. 39.
Apud P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan, în cBuletinul Comisiei istorice a României», voi. VII, 1928, p. X.
1 lmemndlatea s1udiilor slave ••. , p. 39.
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dezvăluind falsurile, comhătînd exagerările şovine, oriunde s-ar fi produs. El
şi-a deprins elevii, precum şi opinia publică românească de atunci, să nu
dispreţuiască cultura popoarelor slave vecine, să recunoască ce a împrumutat
poporul român în limba şi cultura sa materială şi spirituală de la slavi, dar
şi ceea ce slavii au împrumutat de la noi. În schimb, Ioan Bogdan se ridică
cu hotărîre şi cu autoritate împotriva părerilor exagerate ale unor cercetători slavi, care susţineau că în ţările româneşti s-a vorbit limba slavă pînă
la sfîrşitul secolului al XVII-iea. Sprijinindu-se pe mărturia documentelor
şi a călătorilor care au trecut pe la noi în evul mediu, Ioan Bogdan demonstrează că asimilarea vechii populaţii slave de la noi s-a săvîrşit înainte
de secolul al XIV-iea.
Unul dintre marile merite ale întemeietorului filologiei slavo-române este
faptul că el a învăţat pe români să-şi cunoască vechea cultură, să o recunoască
ca fiind a lor proprie, cu toate că s-a exprimat într-o limbă străină. De altfel,
poporul român nu constituia o excepţie printre popoarele europene. În evul
mediu, Europa se împărţea, din punctul de vedere al alfabetului, al limbii
cultului, administraţiei, justiţiei, istoriografiei şi, în general, al literaturii, în
două zone, una apuseană, în care se scria latineşte, cu alfabetul latin, şi una
răsăriteană, cu alfabet grecesc sau chirilic şi limbă ecleziastică, administrativă
şi literară greacă sau slavă, indiferent de limbile vorbite de popoarele din cele
două zone. Întocmai cum germanicii, slavii apuseni, maghiarii şi chiar romanicii occidentali nu-şi reneagă vechile lor culturi fiindcă nu s-au exprimat
în limba poporului, ci în limba latină, la fel era absurd ca românii să considere
străină vechea lor cultură pentru că s-a exprimat în limbă slavonă. Marele
nostru slavist a demonstrat că românii n-au adoptat pasiv elemente de cultură
slavă şi limba slavă literară. Ei au împrumutat în mod activ, de la mediul
în care istoria i-a aşezat, tot ceea ce le era necesar pentru a dăinui ca popor
şi ca state în concertul popoarelor şi statelor din sud-estul Europei, ştiind
să im prime culturii proprii « caracterele spiritului lor: iubirea de oameni,
dreapta măsură, hunul-simţ şi gustul frumosului», după cum spunea Ioan
Bogdan în conferinţa Cultura veche română 1 •
Ioan Bogdan a descoperit vechea noastră istoriografie în limba slavonă
şi a făcut-o cunoscută specialiştilor şi publicului nostru cult prin ediţii erudite,
comentate, în care cititorilor «nu li se lăsa nimic neexplicat» - după cum
spunea N. Iorga. lată cum aprecia marele filolog şi istoric opera originală în
limba slavonă a primilor noştri autori de letopiseţe şi a primilor noştri cronicari, plasîndu-i în epoca lor şi în mediul în care au trăit: « Dacă comparăm
istoriografia noastră veche cu a ţărilor de prinprejur, de pildă cu a bulgarilor,
s.îrhilor şi ruşilor, cu mîndrie constatăm că ai noştri, în ce priveşte obiectivitatea
judecăţii şi agerimea criticei, nu sînt mai prejos de contemporanii lor străini» 2.
Se cuvine, în sfîrşit, să subliniem marele merit al lui Ioan Bogdan ca
editor al documentelor noastre slave, cele din arhivele Braşovului şi cele privitoare la domnia lui Ştefan cel Mare. Aceste ediţii au rămas pînă astăzi modele
demne de urmat pentru cei ce editează documente vechi. Ele s-au bucurat şi
se bucură încă de o înaltă apreciere printre specialiştii români şi străini. Astfel,
cunoscutul slavist bulgar, contemporan cu Ioan Bogdan, Liuhomir Miletic,
care a îngrjit el însuşi o ediţie a documentelor slavo-române de la Braşov,
.

rmţe

1

..
2

Luptele românilor cu turcii pină la Mihai Viteazul. Cultura veche ramând. Două confe„ Bucureşti, 1898, p. 84.
I. Bogdan, Cultura veche română, p. 76-77.
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exprimat în repetate rînduri admiraţia faţă de munca de editor a lui
Ioan Bogdan. La cursurile de limbă medio-bulgară pe care le ţinea la Univer·
sitatea din Sofia şi la seminariile de medio-bulgară, în care se făceau lecturi
însoţite de interpretări lingvistice din textele publicate de profesorul de sla·
vistică din Bucureşti, Miletic nu omitea niciodată să sublinieze în faţa studen·
ţilor conştiinciozitatea şi măestria de editor a învăţatului român. Şi slaviştii
actuali vorbesc cu aceeaşi admiraţie despre ediţiile de documente şi texte slave
îngrijite de marele nostru slavist.
Cu toate că o moarte prematură (la 55 de ani) l-a împiedicat să dea o
mare operă de sinteză asupra culturii noastre vechi, Ioan Bogdan ocupă unul
dintre primele locuri în istoria ştiinţei noastre ca fondator al slavisticii româ·
neşti, al disciplinei numită de dînsul « filologia slavo-română». Moştenirea sa
ştiinţifică este astăzi studiată şi pusă în valoare atît de istoricii patriei noastre,
cit şi de filologi, de cei care studiază istoria literaturii şi limbii române.

MECTO HOAllA sor~ B PYMhDICKOA HAYKE
HoaH liorABH, nepBblH PYMblHCKHH CJIBBHCT, H3BeCTHblH cPHJIOJIOr H HCTOpHK, HBMCTHBlllHH nyrn HCCJleAOBBHWI HCTOPHH H KYJlbTypbl Hawero HBPOAB, 33.HHMBCT IlO"ICTHOC MeCTO B
PllAY BblABIOll.IHXCll Ae.RTCJJeH PYMblHCKOH HaYKH KOHl.IB XIX - HB"IBJIB XX BeKa.
HoaH DOI'ABH, OCHOBOilOJIO)f(HHK Ha}"IHOH AHCl.IHilJlHHbl, HB3BBHHOH HM ((CJIBBllHO-pyMblHCKB.R ct>HJJOJIOI'Hll li, 6b1Jl npo<t>eccopoM EyxapeCTCKOro YHHBepCHTCTB, ACKBHOM, HCKOTOpoe speM.R
H peKTOpoM, "IJleHOM pyMblHCKOiî: Al<&AeMHH, BblCOKO IlO,wlJIBlllHM npeCTH>K Hawelf CTpBHbl
H pyMblHCKOH HBYKH s cJJaBHHCKHX H so MHOrHx APYrHX crpBHax, rAe npoBOAHJIHCb CJIBBllHCKHe
H3Y"ICHH.R. PoAHBWHCb s Epawose, s cKpoMHoiî: ceMhe, HoBH EorABH noJJy<iHJl Bb1cwee
o6pB30BBHHe B .Hccax B TJ>YAHeHwx YCJJOBH.RX H O"ICHb pBHO 6blJI npH3HBH Bbl.AB!Oll.IHMC.R
HCCJleAOBaTeJJeM H y"leHblM. B
27 JJeT, nocJJe 6J1ecr.1111.1ero 3asepweHHli cne1.1HBJ1H3Bl.IHH
3B rpBHHl.leH, OH 6b1Jl HB3HB<ieH npoct>eccopoM Ha OTKpblTyJO HM Ka<t>e.z:q>y CJIBBJIHCKHX
.R3blKOB nptt EyxapecrcKoM yHHsepCHTCTe, s 28 JJeT 6b1J1 H36paH =eHOM-KoppecnoHACHTOM
PyMblHCKOil AKBAeMHH (1892), B 39 JJeT CTBJI AeHCTBHTeJlbHblM t.jJ]eHOM PyMblHCKOH AKBACMHH
(1903), B 34 I'OAB AeKBHOM ct>aKyJlbTeTB tl>HJJOCoqmH H CJIOBeCHOCTH B EyxapeCTCKOM yHHsepCHTCTe, B 46 JICT (1910) BHl.le-npe3HACHTOM PyMblHCKOH Al<BACMHH H B 48 JleT (1912) - peKTopoM
EyxapeCTCKOI'O YHHBepCHTeTa. CJJeAyeT TBK>Ke OTMeTHTb, <iTO y)f(e B HB"IBJIC csoelf ACliTeJlbHOCTH
OH CTaJJ nonb3oBaT&e.R OOJlbWHM ysa>KeHHeM s cpeAe y<ieHblX-CJJaBHCTOB MHOI"HX crpBH, 6b1s111He ero npo<t>eccopa, rOpAHJJHCb TeM, "ITO OH 6blJI HX }"leHHKOM. He6eaH!ITCpecHO OTMeTHTb
"ITO ero seHCKHH npo<t>eccop, BCJIHKHH BaTpOCJIBB .HrH<i He pa3 BAJleCOBBJI CBOeMy 6blBWeMy
}"ICHHKY Tel1Jlb1e CJJosa .z:q>y>K6b1 H ysB>KeHH11: « ••• Eyxapecr MO)f(CT ropAHTbCll, - IIHCBJI .HrH<i
16 AeKa6p.R 1891 roAa, - <iTO TCilepb HMeeT TBKOro npeACTaBHTCJUI CJIBBJIHCKOÎÎ: cPHJJOJJOrHH, 38
J<OTOporo MOryT Il03BBHAOBBTb MHOrHe ascrpHÎÎ:CKHe H oco6eH110 seHrepcKHe YHlfBCpCHTCTbl ••• 11 1 •
OH rosopHJJ, <iTO HoBH EorABH 6b1Jl eroccmo6HMb1M H npeABHHblM APYroMll 2 • KCTBTH, s 1910
rOAY B H3BeCTHOH Hcmopuu C,1Q81lHCKOU fPuJIOJIOZUU, .HrH<i ynoMHHBJI cpeAH Ka<t>eAP CJIBBHCTHJ<H
HeCJIBBllHCKHX crpaH, KOTOpble IlpOJIBHJIH ce6JI B HByKe, H KB<i>eAPY EyxapeCTKOro YHHBepCHTeTa,
so3rJ1BBJ1J1eMyro H. EorABHOM, H .Hccl<}'lO, KYAB 6bm HBnpasJJeH }"leHHK H. EorABHa HJJHe
Iiap6yJJCCKY 3•
.UoKB3BTCJlbCTBOM BblCOKOH 01.1eHKH AeJITCJlbHOCTH H. EorABHB 38 rpBHH1.1eiî: MO)f(eT CJIY>KHTb <t>aKT ero H36pBHWI =eHoM-KoppecnHoAeHTOM p11Aa Hay1.1HbIX o611.1ecrs s CJIBBJIHCKHX
crpBHax, KBK, HanpHMep, Cep6cKoiî: Al<&ACMHH H 0611.1ecrsa HCTOpHH H .z:q>eBHOCTeH npH MOCKOBCKOM YHJfi!epCHTCTC. CaM cl>BKT BblCOKOH Ol.ICHKH, ABHllOH MOJIOAOMY pyMbIHCKOMy CJIBBHCTy
y HBC B CTpBHe H 3B py6e)f(OM, HBXOAHT csoe 06'b11CHeHHe B TOM, <iTO HoaH EorABH y)f(e B
HB<iaJJe ceoeiî: AellTCJlbHOCTH OCTpOTOiî: cy>K,O;eHHH, CTpBCTblO }( HCCCJJAOBBHHIO, OO'beKTHBHOCTblO
H HBY1.1HOH AOCTOBepHOCTblO, OOHapymeHHblMH y>Ke B nepsblX pa6oTax, cnoco6CTBOBaJI TOMy,
<iTO «PYMblHCKB.R HCTOpH<ieCKBll HByKa nepewarHyJJa PBMKH pOMBHTH<ieCKOH ct>aabl ACTCTBBll,

1

CM. I. Lup a f, Ioan Bogdan in lumina unor frat,mente din coreapondenJa so, a A.A.R. Mem. Secf. ist., Seria III.
CTp. 156.
Archiv fiir 1lavi1cbe Pbilologin, XXXVII, 1920, CTp. 555.
Hcrrwpu11 CAaSllHCKoiJ ~UA01101uu, Cil6., 1910, cTp. 880.
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Cpaay >t<e no OKOll'laHHH YffHBepcmeTB, no COBeTY H npHMepy B. II. Xaw,ney, 11oBH
Bor,nBH npHIDen K 3BKJIJO"leHHIO, 'ITO pyMhlRCKB.11 HCTOpH'lecKB.11 Hay1<a He MO>t<eT He }"IHTbIBaTb
Tex ,nBHHbIX, KaC8lOUlHXCH Hamei!: HCTOpHH, KOTOpble HBXO.,nKTCJI B CJiaBJIHCKHX HCTO<iHHKBX.
IlOCJJe yrny6nemmro H3}"1eHWI CJJaBHCTHKH no.n PYKOBO,nCTBOM T8J(HX npO<J>eccopoe, KBH
BaTpOCJJaB HrH'I (BeHa), <1>. <1>. <l>oPTYffaTOB (Moc1<ea), A. 11. Co6oneeCJ<HA .(IleTep6ypr),
H JIPyrHX, 11o&H Bor,naH ,nenaeT ~eJlbtii: p~ «MaCCOBhIXI>, «CeH~HOHHblXI> OTKpblTHA opHrHHaJJbHblX cnae.RHCKHX TeKCTOB, "!aCTlf'IHo HanHCBHHbIX PYMbIHaMH, no HCTOPHH pyMbIHCKHX
KHJl)f(eCTB. Cne.nyeT OTMeTHTb, 'ITO 3TH OTKpblTWI He JIBJIJllOTCJI ,neJJOM CJJy'IBJI. 11oBH Bor,naH
npe,neapHTeJlbHO TlllaTeJlbHO npocMaTpBBaJJ KaTBJJOrH apXHBOB 3apy6e>t<Hb!X 6H6JJHOTeK, BHHMaTeJlbHO o6cne.noean MHOrO'IHCJJeHHble pyMblllCKHe cpoH,AbI H B JIPyrHX CTpBHBX, coeepIIIHB c
3TOH ~CJlbJO cnel..\HaJlbHbie noe3,nKH B ropo.na c 6oraTbIMH apxHBHblMH cpoH,nBMH (B l<Hee,
Moc1<ey, Ilpary, Jlbeoe, Kpa1<oe), e KOTOpbIX OH npe.wronaran oTKpbITb TeKCTbl H ,no1<yMeHTb1
no llCTOpHH pyMbm.
IloMHMo roro, 'ITO Mom Bor,nBH yMen OTKpbITb TeKCTbI H ,no1<yMeHTbI, npe,ncraeJUUOmHe
orpOMHYJO ~eHHOCTb ,nJIJI PYMblllCKOil: HCTOpHorpacpHH, H npHJJaraJJ 60JlbIIIHe YCHJIWI WlJl HX
BblJIBJJeHHH, OH noJJyqHJJ Me>K.nyHapo,nHoe npH3HBHHe KaK H3,naTeJlb, KOMMeHTaTop H nepeeo,n'IHK CJl3BJIHCKHX TeKCTOB H ,noKyMeHTOB, conpoeo>t<,naeMbIX HHOr,na npeKpaCHbIMH naneorpacp11<1eCKHMH aJlb6oMaMH. llieeCTHbI IlOJIHble noXBaJJbI H BOCXHmeHHJI OT3b1Bbl 06 3THX ny6JIHKallHJIX co cropoHbI pyMbIHCKHX H 3apy6e>KHbIX cnel..\HaJJHCTOB, KaK H. :tlopra, K. l1pe<1e1<, B • .HrH'I,
M11neTH<1, A. 11. Rl..\HMHpcl<HH H ,npyrHe. IIocneAHHii npH3Haean, 'ITO orop<1eH 1eM, 'ITO cnaBRHe He cyMeJIH 'ITO-HH6y,nb no,no6Hoe c,nenaTb c lO>KHOCJJaBJIHCKHMH H pyccKHMH .noKYMeH-

n.

T:Ulll 2 •

BeJJHI<lm PYMblllCKHil: CJl3BHCT B KOMMeHTapHHX K TeKCTaM H H3,nBBaeMbIM .noKYMeHTaM,
a T3K)f{e B mrrepnpeTa~ HCTOpH'leCKHX cpaKTOB, OTpameHHbIX B ,noKyMeHTBX, noKaaaJJ ce6JI
npe,neJJbHO o6'beKTHBHblM H ,no6pocoeeCTHblM HCCJl~OB3TeJieM, He noJJaraJOmffMCJI JlHillb Ha
co6creeHHoe qyne. Eme e ceoeil: BCT}'IIHTeJlbHoil: neKl..\HH, npo'lwraHHoii Ha cpa1<yJlbTeTe
cpHJiococpHH H cnoeecHOCTH B ByxapeCTCKOM YHHBepcnTCTe e 1891 ro,ny, 11oaH Bor,naH cne.nyromHM o6paaoM onpe,neJIHJl 3ll,nB'IH, CTOJlmHe nepe,n pyMhIHCKOil: HCTOpH'leCKOil: HayKoil:, KOTOpoil:
OH IlOCBJITHJI ce6H: C<BC3,ne HCKaTb npae,ny H TOJlbKO npae.ny)) 3• 3TOT DPHHIUfll HaM Ka)f{CTCJI
cei!:qac OCHOBOnOnaraJOmHM H O'ICBHJUlbIM B JJJ06oil: o6naCTH Ha}"Dloro HCCJJe,nOBaHWI. 0,nHaKO
B nepHo,n, Mor.na 11oaH Bor,nBH Ha'laJJ CBOJO ,neHTCJlbHOCTb H Kor,na eme 6b!TOBBJIH HeKOTOpble
KPaHHOCTH naTHHHCTOB H poMaHTH11ec1<BH Ha.nyMamIOCTb, ero H}'>t<HO 6blno YTBepm,naTb co
BCeH peWHTeJlbHOCTblO H MymeCTBOM. BCJJHKHH pyMbIHCKHA HCTOPHK H cpHJJOJJOr He OTKJIOHHJICll
OT Hero HH Ha il:OTY Ha npOTJl)f{eHHH eceil: ceoeil: nJIO,nOTBOpHoil HayqHOil: H ne,narorH"!eCKOil:
.ne11TeJlbHOCTH, noecro,ny paao6JJa'IBJI cpaJJblllb, onpoeepraH
WOBHHHCTH'leCKHe Bbllla,nbl.
CeoHX yqeHHKoe, a Ta!Ol<e H ror,nawHee pyMhIHCKoe o6mecreo, OH Ha}"IHJI He npeHe6peraTb
KYJlbTypoil coce,nHHX CJJaBJIHCKHX Hapo,noe, npH3HaeaTb ece ro, "!TO 3aHMCTBoean pyMbrncKHii:
Hapo,n B CBOil: Jl3b!K H KYJlbTypY H3 MaTepHaJlbHOH H ,nfXOBHOil KYJlbTypbl CJJaBJIH, a T3K)f{e
H ro, 'ITO e ceoro oqepe,nb cnaeHHe 3aHMCTBOBamt: y Hac. 11 e TO me epeMH 11oaH Bor.naH co
eceii peWHTCJlbHOCTbJO H co eceil: CHJIOil: ceoero aeropHTeTa BbICTynan npOTHB npeyeeJIH'leHHA
HeKOTOpbIX CJl3BJIHCKHX HCCJJe,nOBlTeJJeil:, KOTOpble C'IHTllJlH, 'ITO B PYMbIHCKHX KHJl>KeCTBBX
6bIJI e o6HXo,ne cnae11Hc1<HA H3bIK BnJIOTb ,no 1<o~a XVII eeKa. OnHpBHci. Ha noKaaaHHH
LIOKyMeHTOB H nyreweCTBeHHHKOB, KOTOpble noceTHJJH Hawy CTpaH}' B cpe,nHHe eeKa, 11oaH
Bor.a;aH ,no1<aaan, 'ITO acCHMHJlJIIUUI ,npeeHero CJJaBRHCKoro HaceneHHH y Hac npoH30WJJa .no
XIV ee1<a.
0,nHa H3 BeJIH"lail:WHX 3llCJJyr OCHOBOnOJJO>KHHJ<a CJiaBRHO-pyMhlllCKOil: cpHJIOJlOrHH
COCTOHT B TOM, "!TO OH 03H3KOMHJI PYMbIH c HX ,npeeHeil: KyJlbTypoil:, 3llCTaBHJJ npH3HaTb ee
CBOeH, XOTJI OHa H 6h!Jla o6JJe'leHa B cpopMy qymoro J13blK3. 11 B 3TOM OTHOWeHHH PYMbIHCKHH
Hapo,n He HBJIJIJJCJI HCKJJJO'leHHeM cpe~ eeponeil:cKHX Hapo.noe. B cpe,nHHe ee1<a Eepona ,nCJJHJlaCb Ha .z:tBe 30HbI c TO'IKH 3peHHH ancpaema, J13bIKa, eepoHcnoee,naHHH, ~CTpa~,
lOpHcnpy,ne~. HCTOpHorpacpHH H B ~eJJOM JIHTepaTypbl 3ana~, r,ne IlHCaJIH JJaTbIHLJO
H 6bIJI B ynOTpe6JleHHH JlaTHHCKHil: ancpaem, H BOCTO<!HYJO c rpeqecKHM ancpaBHTOM HJlH KHpHJI;rnueil: H uepKOBHblM, aAMHHHCTpaTIIBHblM H JIHTepBTYPHblM rpeqeCKHM HJIH CJiaBllHCKllM Jl3blKOM, HC3aBHCHMO OT Toro, Ha K3KOM Jl3b!Ke roeopHJIH Hapo,nbl 3THX 30H. KaK repM~I,
Hble CJI3BHHe, BeHrpbl H .name 3ana,nffble pOMaHCKHe Hapo,nbl He OTBepralOT CBOeH ,npeBHeil:
l<Y!lbTypbI H3-3ll Toro, 'ITO OHa Bb!pamaJJaCb He Ha HapOWfOM ll3bIKe, a Ha JJaTHHH, TBl< H
coeepweHHo He.o;onyCTHMO, 'IT06bl pyMbIHbl C'IHTaJJH 'IY)f{OH CBOJO .o;peBHJOJO KyJlbTyPY THWb

=a.n-

ln.•cmnălaJfa aiudiilcr .dm·n penlru romllni, Bucureşti, 1894, CTp. 39.
1
CM. P. P. Pa Dai te acu, Ioan B3~dan, e. c Buletinul Comisiei istorice a Rominiei •,voi. VII, 1928, CTp. X.
I lmemnă1a·ea d:Jdiifor do1e ... , C'T'p. 39.
1
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noroMy, 'ITO ollll Bblpa)f(anac& Ha KHWKHOCJiaBHHCKOM H:Jbll<e. Be.ruuom Haw CJiaBHCT AOKll3a.JJ,
'ITO pyM&IH&I He eocnpHHl'lJIH nacCHBHO 3JieMeRT&I CJiaBHHCKoil: KYJI&Typ&I H cnaem1cKoro JIHTepaTypHoro .113&IKa. OHH aKTHBHO 3aHMCTBOBa.JIH H3 cpe,[{bI, B KOTopoil: OHH 0Ka31UIHC& B XOAe
HCTOpH'leCKOro pa3BHTHJI, ece ro, 'ITO 6&IJIO He06XOAHMO AJUl HX pa3BHTWl KaK HapOAa H KaK
rocyAapCTBa cpeAH HapoAOB H rocy.t{apCTB roro-eoCTO'IHOH Eepo11&1. OHH llpHAa.JIH co6CTBeHHoil:
KYJI&Type «xapaKTep HX Ayxa : t1eJI0BeKOJil06He, npaBHJI&HYJO yMepeHHOCT& 3,[{paB&dl: CMhICJI H
t1yeCTBO npeKpac110ro))' KaK OTMeTHJI B CBOeM AOKJia,[{e JţpeBH/111 PYMblHCKQ/I KY/lbmypa 1•
lloaH Eor,[{aH OTKp&IJI Hawy ,[{peBlilOIO HCTOpHorpacpwo Ha KHH>KHOCJiaBHHCKOM .113bll<e
H no3HaKOMHJI c Heil: PYMhWCKHe o6pa30BaHHble KpyrH H cneQHa.JIHCTOB, B&mycKa.11 3PYAHPOBllHHble, KOMMeHTHpOBllHHble H3AaHH.ll, B KOTOpblX AJUl 'IHTaTeneiî: CIHH'lero He OCTaBaJIOC&
Heo6'hHcHeHllhIM», no cnoeaM H. :0:opru. HaupHMep, TaK 011eHHBan eeJIHKHii: Haw cpHJionor
H HCTOpHH opHI"HHaJI&Hble npOH3Be,[{eHH.ll Ha KHIDKHOCJiaBHHCKOM .113hIKe nepebIX HaillHX JleTOllHCI.leB H xpOHHCTOB Ha <t>oHe TOH 3ll0XH H cpeA&I, B KOTOpoil: OHH )f(HJIH;((ECJIH cpaBHHM Hawy
APeemoro HCTOpuorpacpwo c HCTopuorpa<t>Heil: coceAHHX CTpaH, HanpHMep, 6onrap, cep6oe,
H pyccKHX, TO c zopoocmblO MO:l#CeM omMemumb, 'lmo Hawu ucmopuozpa(Jw c mo'lKU 3peHU11 06"1JBK-

mus11ocmu cy:>1Coe11uu u ocmpomw KpumuKu He ycmyna10m CBOUM 3apy6e:11CHblM coBpeMeHHUKaM» 2•
11, HaKOHell, CJieAyeT 110,[{t{epKH)'T& 6oJI&WHe aacnyrH 11oaHa EorAaHa KaK H3AaTeJI.ll H3.111HX
cnae.aHCKHX AOKyMeHTOB H3 apXHBOB ropoAa Epawoea H AOKyMeHTOB CTe<t>aHa BeJIHKoro.
JTH H3,[{aHH.ll H B Haillll AHH .llBJVUOTC.11 06paa110M, AOCTOHHblM nO,[{p8)f(aHHll, AJI.11 Tex, KTO H3A8eT
HalllH ApeBHHe AOKyMeHThl. 11x BblCOKO l.\eHHJIH H l.\eHllT ellte H ceiî:qac PYMblHCKHe H 3apy6e)f(Hble cne11Ha.JIHCT&1. TaK, H3BeCTH&Iil: 6onrapcKHil: CJiaBHCT, coepeMeHHHK 11oaea EorAaHa,
Jlro60MHP M.wleTHt1, KOTOpbiil: H CaM peAaKTffPOBaJI H3AaHHe CJiaB.llHO-pyM&IHCKHX AOKyMeHTOB
ropoAa Epawoea, HeOAHOKpaTIIo B&Ip3Jl<aJI ceoe BOCXHllteHHe H3A8TeJI&CKOH AellTeJI&HOCT&IO
lloaHa BorAaHa. Ha Kypce no cpe,[{He6onrapcKoMy .113&IKy, KOTop&Iil: OH 'IHTaJI e Co<t>HiicKOM
YHHBepCHTeTe, H Ha CeMHHapax K HeMy, r,[{e npoBOAHJIC.11 JIHHI'BHCTHtleCKHil: aHaJIH3 TeKCTOB,
ony6JIHKoeaHH&IX 6yxapeCTCKHM 11po<t>eccopoM CJiaBHCTHKH, MwieTHtl HHHOrAa He yuycKan
CJIYt!B.11 OTMeTHT& nepeA CTYACHTaMH A06pocoeeCTHOCT& H H3A8TeJI&CKOe MaCTepCTBO PYMhIHCKoro
yt1eHoro. 11 coepeMeHHble CJiaBHCTbl c BOCXHll.\CHHCM roeop.llT 06 H3ABHIDIX AOKYMCHTOB H
CJiaB.llHCKHX TeKCTOB, OCYlltCCTBJICHHblX HalllHM BeJIHKHM CJiaBHCTOM.
HecMOTP.11 Ha TO, tlTO npe~eepeMeHHa.11 CMepT& (B 55 JieT) nOMCWaJia CMY C03,[{aT& KpynHbiil: o6o6llt8l0ll.1Hii TPYA o Haweil: APCBHCH KyJI&Type, OH 3aHllJI OARO H3 nepBblX MCCT B HCTOpHH
HBllleli: HayKH KaK OCHOBOllOJIOlKHHK pyM&IHCKOH CJiaBHCTHKH, AHCllHILllHHbI, Ha3BaHHOil' HM
((CJiaB.llHO-pyM&WCKB.11 <t>wionorwrn. Ero HayqHOC HaCJie,[{He H3Y'l8eTC.ll H HCllOJlb3YeTC.ll KaK
H8lIIHMH HCTOpHl<aMH, TaK H <t>wionoraMH, 1<0Top&1e H3Y'lalOT HCTOPHIO pyMLIHCKoll: JIHTepaTyp&I
H .113&IKa.

IOAN BOGDAN. SA PLACE DANS LA SCIENCE ROUMAINE
Au nombre des figures marquantes de la science roumaine a la fin du siecle dernier et
au debut du n6tre, une place d'honneur revient a Ioan Bogdan, notre premier slaviste, philologue
et historien de renom, pionnier, dans notre pays, de la recherche historique et des etudes
sur la culture roumaine.
Createur de la discipline qu'il a appelee, lui, la« philologie slavo·rou.maine», Ioan Bogdan
professeur a l'Universite de Bucarest, doyen et recteur durant plusieurs annees, membre
de l'Academie Roumaine, c'est lui qui a fait se rependre le renom de notre pays et de sa
science dans tous Ies pays slaves et dans ceux, toujours plus nombreux, ou l'on cultive Ies
etudes slaves.
Les qualites exceptionnelles de chercheur et d'homme de science de Ioan Bogdan, issu
d'une modeste familie de Braşov, qui fit, au prix de grosses difficultes, ses etudes a l'Universite de
Jassy, furent vite reconnues. A l'âge de 27 ans, apres de hrillantes etudes de specialite a l'etran·
ger, ii fut nom.me professeur a la chaire de langues slaves cree a son intention a l'Universite
de Bucarest. A 28 ans, l'Academie Roumaine l'elut membre correspondant (1892) et a l'âge
de 39, en 1903, il en devint membre titulaire. II fut doyen de la Faculte de Philosophie et
Lettres de Bucarest a l'âge de 34 ans (1898), vice-president de l'Academie Rou.maine a 46 ans
(1910) et recteur de l'Universite de Bucarest a 48 ans (1912). En meme temps ii jouit, des
le debut de la haute estime des maîtres des etudes slaves de maints pays. Ses anciens professeurs
se felicitaient de le compter parmi leurs eleves. Fait significatif: son professeur de Vienne, l'illusVatroslav Jagic!, eut plus d'une fois des paroles d'appreciation chaleureuse et d'amitie pour son
1 Lup„Le rom4nilor cu Jurcii pirul la Mihai J'i1ea.1uJ. Culluro vechs romand. Doul. conferin~e ... , Bucureşti, 1898, crp. 84.
1 I. B o g d B n, Cullura veche rorn4n4, CTp. 76-77.
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ancien disciple:« ... Bucarest peut etre fier, ecrivait-il le 16 decemhre 1891, de posseder maintenant un representant de la philologie slave que peuvent lui envier maintes universites autrichiennes, et surtout hongroises ... » 1 • Ioan Bogdan fut - declare ce savant - « mon ami cher et
fidele» 2 • Du reste, en 1910, Jagic mentionne dans sa celebre Hiswire de la philologie slave, au
nomhre des chaires d'etudes slaves des pays non-slaves qui se sont affirmees sur le plan scientifique, celle de Bucarest, illustree par I. Bogdan, et celle de Jassy, a laquelle avait ete nomme
un eleve de ce dernier, Ilie Bărbulescu 8 •
li faut citer, comme un temoignage de l'estime particuliere dont Ioan Bogdan jouissait a
l'etranger, le fait qu'il fut elu membre correspondent de diverses societes scientifiques des pays
slaves, comme par exemple l'Academie Serbe et la Societe d'histoire et antiquites russes de
l'Universite de Moscou. L'explication de la reputation du jeune slaviste roumain, aussi bien dans
son pays qu'a l'etranger, reside dans le fait que des le debut de sa carriere, Ioan Bogdan promettait, en raison de son esprit eveille, de sa passion de la recherche, de l'objectivite et de la probite
scientifique dont ii fit preuve depuis ses premiers travaux, de contribuer aux efforts faits en
Roumanie, a la fin du siecle dernier, « pour que la science historique rownaine sorte ...
de la phase romantique de l'enfance», comme ii s'exprima lui-meme dans la lefion d'ouverture
de son cours a l'Universite de Bucarest (1891) '·
Des qu'il eut acheve ses etudes universitaires, etala suite de l'exemple et des suggestions
de B. P. Hasdeu, Ioan Bogdan se rendit compte que la science historique roumaine ne pouvait
plus negliger les temoignages relatifs a notre passe que renfermaient les sources slaves. Apres avoir
etudie a fond avec des professeurs de la taille d'un Vatroslav Jagic (Vienne), d'un F. F. Fortunatov (Moscou) et d'autres encore a Petersbourg, a Cracovie, a Lvov et a Prague, Ioan Bogdan
commence la serie de ses decouvertes« massives»,« sensationnelles» de textes slaves originaux,
ecrits en partie par des Roumains et concernant l'histoire des Pays Roumains. 11 faut souligner
toutefois que ces decouvertes ne se firent pas au hasard. Ioan Bogdan consulta pour cela avec
beaucoup d'assiduite les catalogues des archives et des bibliotheques etrangeres, il examina sans
relâche de nomhreux fonds roumains et etrangers, il voyagea specialement dans Ies villes
possedant de riches archives (Kiev, Moscou, Prague, Lvov, Cracovie) ou il esperait decouvrir
des textes et des documenta concernant notre passe.
Mais, outre le merite d'avoir su, au prix de bien des efforts, decouvrir des textes et des
documents d'une valeur immense pour l'historiographie roumaine, Ioan Bogdan s'est acquis une
reputation internationale comme editeur, commentateur et traducteur des textes et documents
slaves, accompagnes bien des fois de beaux albums paleographiques. On connaît les appreciations
pleines d'eloges et d'admiration avec lesquelles accueillirent ces publications nos specialistes et Ies savants etrangers tels que N. Iorga, C. Jirecek, V. J agie, L. Miletic, A. I. J acimirskij,
etc. Ce dernier avoue meme le sentiment de jalousie qu'il eprouve et son regret que les Slaves
n'aient pas reussi jusqu'alors a faire quelque chose de semhlahle pour Ies documents sudslaves et russes '·
Le commentaire des textes et des documenta edites ainsi que l'interpretation historique des
informations qu'ils renfermaient permirent a notre grand slaviste de faire la preuve de la plus
grande objectivite et d'un scrupule extreme, de ne pas se laisser in.fl.uence par des considerations
d'ordre sentimental. Deja dans son cours d'ouverture a la Faculte de Philosophie et Lettres de
Bucarest en 1891, Ioan Bogdan formule comme suit le devoir de la science historique roumaine
dans le domaine de laquelle il etait appele a deployer son activi te:« ne chercher partout que la
seule verite» 8 • Aujourd'hni ce principe nous semble fondamental et naturel dans toute recherche
scientifique. Mais a l'epoque ou Ioan Bogdan commenfiait son activite, epoque ou persistaient
encore certaines des exagerations de la fantaisie romantique ce principe, avait besoin
d'etre recommande categoriquement et courageusement. Notre grand historien et philologue
ne s'en ecarta pas un seul instant au cours de sa prodigieuse activite scientifique et didactique,
denonfiBnt les faux, comhattant les exagerations chauvines, des qu'ils se manifestaient. li
habitua ses eleves et l'opinion publique roumaine de l'eoque a ne pas mepriser la culture
des peuples slaves voisins, a reconnaître ce que le peuple roumain avait emprunte aux
Slaves dans sa langue et sa civilisation materielle et spirituelle, maia aussi a reconnaitre ce
que les Slaves devaient aux Roumains. En revanche, Ioan Bogdan s'eleve fermement
et avec autorite contre les opinions exagerees de certains erudita slaves qui soutenaient
que l'on avait parle slave dans les Pays Roumains jusqu'a la fin du XVII-eme siecle.
1
A pud I. Lup a f„ Ioan Bogdan în lumina un.or fragmenta din corespondenfa aa, dBIUI cAnalele Academiei Române•, Mem. Secţ. ist., seria III, tom. XXVII, 1944-1945, p. 156.
1
• Archiv fur slavische Philologie», XXXVII, 1920, p. 555.
1
Hc,,.,,pu„ cAaMHCKoil fPUAOAOZUU (3HflUKAoneduR CAaMHCKoil fPuAOAozuu, M 1), St. Ph„ 1910, p. 880.
" 1nsemn4aaiea atudiiWr alave penlru români, Bucureşti„ 1894. p. 39.
6
Aoud P. P. Pan ai te 8 cu, Ioan Bosdan, dans• Buletinul Com.Uiei istorice a Romln..iei• 1 voi. VII, 1928, P• X·
1
1 n.semndlalea .audiilor alan . .. , p. 39.
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Fond6 sur le temoignage des documenta et des voyageurs qui ont visite notre pays au
Moyen Âge, Ioan Bogdan demontra que l'assimilation de l'ancienne population slave sur notre
territoire avait et6 achevee avant le XIV-eme siecle.
C'est l'un des gran1ls merits du fondateur de la philologie slavo-roumaine d'avoir enseigne
aux Roumains a connaitre leur ancienne culture a la reconnaitre comme leur, en depit du fait
qu'elle s'e:ir.primait dans une lengue etrangere. Le peuple roumain, du reste, n'avait pas
constitue une exception parmi Ies peuples de l'Europe. Au Moyen Age l'Europe etait
divisee, du point de vue alphabet et langue (lengue de l'Eglise, de l'administration, de la justice,
de l'historiographie et, en general de la litterature), en deux zones: l'une occidentale, ou l'on
ecrivait en latin, avec l'alphabet latin, et l'autre orientale qui utilisait l'alphabet grec ou
l'alphabet cyrilique et avait pour langue ecclesiastique, administrative et litteraire, le grec ou
le slave; cela sans consideration des idiomes perles par Ies peuples vivant dans chacune de
ces deux zones. Les peuples germaniques, Ies Slaves occidentaux, Ies Magyares et Ies Romans·
de l'ouest ne reniaient pas leurs antiques cultures, du fait qu'elles ne ne s'etaient pas exprimee1 dans la langue du peuple. II eut ete donc absurde que Ies Roumains considerassent
etrangere leur vieille civilisation pour le seul fait de s'etre exprimee en slavon. Notre grand
slaviste a demontre que Ies Roumains n'ont pas adopte passivement des elemente de
culture slave et le slave litteraire. Ils ont emprunte activement, du milieu ou l'histoire Ies
a vait places, tout ce qui leur etait necessaire pour subsister en tent que peuple et Etat dans
le concert des peuples et des Etats du Sud-Est europeen; ils ont su imprimer a leur propre
culture «Ies caracteres de leur esprit; humenite, juste mesure, bon sens et le gout du beau»,
comme le declareit Ioan Bogdan dens sa conference sur l'ancienne cullure roumaine 1 •
C'est Ioan Bogdan qui a decouvert notre encienne historiographie en langue slavonne
et qui l'e feit connaître aux specialistes et au public cultive de chez nous, grâce a ses editions
erudites et commentees ou - selon la remarque de Nicolae Iorga« on ne laissait rien d'inexplique» aux lecteurs. - Et voici maintenant l'eppreciation que le grend philologue et historien
accordait a l'reuvre originale, en slavon, de nos premiers ennalistes et de nos premiers
chroniqueurs, qu'il replai;ait dans le cadre de leur epoque et dans le milieu ou ils avaient vecu:
Si nous comparons notre vieille historiographie a celle des pays circonvoisins, a celle des
Bulgeres, des Serbes et des Russes par exemple, nous avons la fierte de constater que Ies
n6tres, en matiere d'objectivite de jugement et de vivacite de la critique, ne sont pas
inferieurs a leurs contemporains etrangers» 2 •
11 faut enfin souligner le grand merite de Ioan Bogdan en sa quelite d'editeur de nos
documents slaves des archives de Bre9ov et de ceux d'Etienne le Grand. Ces editions ont
demeure jusqu'eujourd'hui des modeles a suivre pour Ies editeurs de vieux documents. Elles
ont joui, elles jouissent encore, d'une haute appreciation de la part des specialistes roumains
et etrangers. C'est einsi que le bien connu slaviste bulgare Liubomir Miletic, contemporain
de Ioan Bogdan, a qui l'on doit aussi une edition des documents slavo-roumains de Bra9ov,
a exprime bien des fois son admiretion pour le labeur d'editeur depose per Ioan Bogdan. A ses
cours de medio-bulgare a l'U niversite de Sofia et a ses seminaires ou ii se livrait a des lectures
suivies d'interpretations linguistiques des textes publies par son collegue de Bucarest, Miletic
n'ometteit jemeis de souligner a ses etudiants la conscience et la virtuosite du savant roumain.
De nos jours encore Ies slavistes parlent avec la meme edmiretion des editions de documents
et de textes slaves soignes par notre grand slaviste.
Meme si une fin prematuree, a l'âge de 55 ans, l'a empeche de donner la grande synthese
de notre culture ancienne, que l'on attendeit de lui Ioan Bogdan n'en occupe pas moins une
plece de choix dans l'histoire de la science roumeine, car ii est le fondeteur des etudes slaves
en Roumanie, de la discipline delimitee par lui-meme en tant que « philologie slavo-roumaine».
Son heritege scientifique est etudie de nos jours et mis en veleur aussi bien per nos historiens
que par DOS phiJologues, par CeUX quÎ etudient J'histoire de la Jitterature el de la )angue
roumaine.

1
1

Luptele românilor cu furcii pind la 1\.lihai Vileaaul. Culfura veche romând. Doui
I. 8 o g da o, Cultura t"eche română, p. 76-77.
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Activitatea ştiinţifică a lui Ioan Bogdan a format obiectul mai multor
studii care au subliniat valoarea deosebită a lucrărilor sale, elogiate, de altfel,
nu odată, la vremea aparitiei lor, de cei mai de seamă savanti străini. Cu toate
acestea, au rămas încă de~tule aspecte prea puţin clarificate: şi sesiunea ştiin
ţifică de faţă are sarcina elucidării lor. În acest sens, în prezenta comunicare
autorii vor să pună în evidenţă pe Ioan Bogdan ca istoric, să sublinieze contribuţia sa la cunoaşterea istoriei României.
Există o întrebare, care, deşi nu s-a pus pînă acum în mod direct şi răspicat,
şi nici nu-şi are rostul să fie pusă în acest fel, îşi face totuşi simţită prezenţa
ori de cite ori se discută lucrările marelui învăţat: A fost Ioan Bogdan un filolog, un lingvist, sau un istoric? De altfel, această întrebare, într-un sens şi
mai larg s-a pus şi pentru Hasdeu, răspunsul nefiind greu de dat. Hasdeu a
fost şi filolog, şi istoric, şi literat, şi folclorist, şi poet etc. Lucrările sale capitale şi care şi-au păstrat valoarea pînă astăzi sînt de filologie şi lingvistică, la
facultate a ocupat o catedră de filologie comparată, iar la Academie era în
secţia de limbă şi literatură. Toată activitatea sa din aceste domenii el o pune
însă în special în slujba istoriei 1 • La fel poate fi apreciat şi Ioan Bogdan. Studiile sale, în imensa lor majoritate, orice caracter ar avea, sînt făcute pentru
cerinţele istoricului. Cu toate că uneori avem de a face cu probleme pur filologice, cerinţele istoricului primează de cele mai multe ori. Dubla preocupare
a învăţatului, care a abordat probleme de filologie şi de istorie, uneori chiar
în cuprinsul uneia şi aceleiaşi lucrări, nu poate fi totuşi contestată, de unde şi
diferitele aprecieri asupra sa. N. Iorga, de pildă, afirma: « Ioan Bogdan, care
a scris studii de istorie ce se aşează printre cele mai frumoase ale epocii sale
în toate ţările, a început şi a rămas în fundul sufletului său, în ceea ce rîvna
lui avea mai aprins şi răbdarea lui mai stăruitor, un filolog» 2.
Al. Graur şi Lucia W ald îl consideră pe Ioan Bogdan drept slavist şi «mai
mult filolog şi istoric, decît lingvist», ajutînd însă lingvistica «prin popularizarea studiilor de slavistică ... , prin studiile privitoare la originea alfabetului
chirilic în ţara noastră şi prin excelente ediţii de documente şi cronici» 3 • Să
lăsăm însă să vorbească faptele.
Ioan Bogdan şi-a făcut studiile la Facultatea de litere şi filosofie din laşi
şi lucrarea sa de licenţă tratează o problemă de istorie pură: « Istoria coloniei
1

P. P. Pan ai te s cu, Rolul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în slavistica românească,

în Rsl, VI, 1962, p. 235-236.
2
N. I org a, Ioan Bogdan, în« Buletinul Comisiei Istorice a României», III, Bucureşti.
1924, p. II.
3
A I. Graur şi L. W a Id, Scurtă istorie a lingvisticii, Bucureşti, 1961, p. 64-65.
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Sarmizegetusa ». După studii de specialitate în străinătate, Ioan Bogdan este
numit, în 1891, suplinitor şi în 1892 profesor titular la Facultatea de litere
şi filozofie a Universităţii din Bucureşti 1 • Ce l-a îndemnat pe Ioan Bogdan să-şi
aleagă specialitatea pe care el însuşi a numit-o « filologia slavo-română» nu
este greu de dedus şi, în mare parte, ne-o spune chiar el însuşi.
În primul rînd, Ioan Bogdan a absolvit studiile secundare la liceul românesc
din Braşov, centru cultural în care se făcuse simţită o atitudine curajoasă
(termenul este foarte potrivit pentru acea vreme) împotriva exagerărilor
şcolii latiniste. Ne-o spune, de altfel, şi Ioan Bogdan. El arată că pînă la
studiile lui Fr. Diez, întemeietorul filologiei romanice, care a dovedit definitiv
pentru străini caracterul romanic al limbii şi poporului român, o serie de învă
ţaţi străini, considerînd elementele slave din limba română, ţinînd seamă de
literatura slavo-română şi fără a aprofunda problema în mod ştiinţific, au
socotit poporul nostru drept un popor slav sau o amestecătură de diferite
popoare. Aceste idei greşite au fost combătute pînă la aparilia lucrărilor lui
Diez de« regeneratorii culturii române din Transilvania - Şincai, Petru Maior,
Clain şi ceilalţi bărbaţi din pleiada ardelenească. . . şi care ca toţi campionii
unor convingeri noi şi fanatice, au ajuns la extremul contrar» 2 , adică la teoria
latinităţii noastre pure, la dicţionarul lui Laurian şi Massim şi la alte exage·
rări. Recunoscînd meritele şcolii latiniste, Ioan Bogdan şi-a dat seama totodată
şi de greşelile ei şi de tăgăduirea oricărei «Înrîuriri străine la formarea naţiona
lităţii noastre »a. Or, pentru orice spirit critic, influenţa cea mai puternică şi
relaţiile cele mai strînse - economice, politice şi culturale, poporul nostru
le-a avut cu vecinii săi, care, toţi afară de unguri, sînt slavi.« Istoricul român
- afirma Ioan Bogdan în 1891, în lecţia sa de deschidere - este dator prin
urmare să cunoască limba acestor popoare, dacă voieşte ca studiile sale asupra
istoriei române să nu fie unilaterale şi greşite». Iar în ceea ce priveşte mate·
rialcle istorice slave (bulgare, sîrbeşti, dar mai ales ruseşti şi poloneze), Bogdan
afirma că: «fără utilizarea lor este imposibilă orice istorie românească, care
ar avea pretenţia de a fi completă». « Dacă aş întrebuinţa o comparaţie spunea Ioan Bogdan în aceeaşi lecţie de deschidere - aş zice că limbile slave
sînt pentru istoricul român tot atît de indispensabile cum este limba grecească
pentru istoricul bizantin sau limba latinească pentru istoricul evului mediu în
apusul Europei. Şi cu toate acestea, celor mai mulţi din istoricii noştri le-a
lipsit cunoştinţa limbilor slave» 4 • O excepţie face însă Ioan Bogdan pentru
B. P. Hasdeu, care reeditase în 1867 în« Arhiva istorică a României» cronica
moldo-polonă tipărită de W6jcicki în 1844, publicaţie ce rămăsese necunoscută
istoricilor noştri timp de peste 20 de ani, tocmai din cauza necunoaşterii limbilor
slave. Descoperind la Kiev originalele după care s-a făcut traducerea poloneză
şi publicîndu-le în 1891, Ioan Bogdan scria: « Călcînd pe urmele d-lui Hasdeu
în studiul limbilor slave, oropsite la noi din pricina unor prejudiţii, care poate
în timpul lor n-au fost stricăcioase, care însă acum sînt spre paguba ştiinţei
româm', îmi fac o plăcută datorie de recunoştinţă faţă de meritele acestui
învăţat. . . D-l Hasdeu este întîiul promotor al studiilor slavo-române la noi

M a r i n P o p e s c u • S p i n e n i, Contribufiuni la istoria învăfămînlului superior,
1928, p. 93.
I o an B o g d 11 n, 1nsemnătatea studiilor slave pentru români, Bucureşti, 1894, p. 37.
a Ibidem, p. 39.
' Ibidem, p. 28.
1

Bucureşti,
1
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d-sale îi datorez primul impuls pentru aceste studii» 1 • Ioan Bogdan arată
în aceeaşi prefaţă că a putut face studii «în centrele de căpetenie ale culturii
slave».
Din citatele de mai sus reiese clar că, sub influenţa lui Hasdeu, Ioan Bogdan
s-a îndreptat spre studiile slavo-române. El şi-a dat seama de importanţa
acestora şi le-a abordat ca pe o disciplină ştiinţifică de sine stătătoare. Studiile
sale făcute nu numai în ţările slave, ci şi în afara lor, în Austria şi în Germania,
i-au dat posibilitatea să privească lumea slavă de pe poziţia unor şcoli
lipsite de prejudecăţi. În sfîrşit, Ioan Bogdan, şi-a dat seama că în
afară de limbile slave vechi, istoricul ce urma să se bazeze în cercetările sale
de istorie românească pe documente şi cronici slave - interne şi externe trebuia să cunoască şi limbile slave moderne, pentru a înţelege instituţiile şi
în general organizarea multilaterală a vechii societăţii româneşti. El trebuia
să studieze şi să cunoască instituţiile sociale, politice şi religioase, viaţa materială, obiceiurile juridice ale slavilor cu care am stat în strînse relaţii. Cunoaşterea limbilor slave moderne dădea aceluiaşi istoric posibilitatea de a fi la
curent cu lucrările ce apăreau în ţările slave şi care, în mare măsură, interesau
şi istoria noastră. Pe acest drum primul cercetător fusese Hasdeu, şi Ioan
Bogdan a recunoscut în repetate rînduri meritele acestuia. Pe acelaşi drum,
dar înarmat cu o metodă care excludea rătăcirile romantice ale marelui său
predecesor, se angajează tînărul învăţat, dind în scurta sa viaţă lucrări care
îşi păstrează valoarea şi astăzi, bineînţeles cu rezervele de care trebuie să ţinem
seama avînd în vedere progresele ştiinţei în mai bine de jumătate de secol ce
s-a scurs de la apariţia lor.
Una din principalele preocupări şi realizări ale lui Ioan Bogdan a fost
publicarea izvoarelor istorice - cronici şi documente slave. Este deajuns să
menţionăm că, dacă pînă la Ioan Bogdan vechea istoriografie moldoveană
începea cu Grigore Ureche, el a descoperit şi publicat vechile cronici slave
moldoveneşti. Este vorba de cronicile din secolele al XV-iea şi al XVI-iea pe
care în parte le numim şi astăzi cu numele dat de Ioan Bogdan - Letopise1ul
de la Bistrita şi Letopiseţul de la Putna, cronicile din sec. XVI, adică Letopisefele lui Macarie, Eftimie şi Azarie. De asemenea, el a publicat o serie de
documente slave din sec. al XIV-iea, al XV-iea şi al XVI-iea, dintre care cităm:
Cinci documente istorice din Biblioteca Imperială din Viena, Bucureşti, 1889,
în « Analele Academiei Române», seria li, vol. XI ; Documente şi regeste privitoare la relaJiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria, Bucureşti, 1902, refă
cută apoi ca o lucrare nouă în 1905; două volume de documente provenite
din cancelaria lui Ştefan cel Mare, documentele poloneze privitoare la istoria
noastră, publicate în colecţia Hurmuzaki ş.a.
Toate aceste materiale istorice - documente şi cronici slave - reprezintă
texte ce interesează atît pe filologi, cit şi pe istorici. Ceea ce îl preocupă în
primul rînd pe istoric sînt afirmaţiile, ştirile, datele noi pe care le oferă textele
cronicilor şi documentelor. Filologii se interesează în primul rînd de limba
acestor texte. Pentru aceşti cercetători faptul că diftongul ia apare scris sub
forma 1;;: sau .ii\, că pentru sunetul ă se utilizează Ki., ·11., sau h. etc. are o importanţă de prim ordin, pe cînd istoricii, în general, acordă acestor probleme o
atenţie mai mică şi numai în anumite cazuri speciale. De aci anumite vederi
1
I o an Bogdan, Vechile cronici moldoveneşti pină la
p. VII-IX.
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în ceea ce priveşte metoda de publicare. Dat fiind că de multe ori unele din
aceste semne se subînţeleg, că în text cuvintele apar scrise prescurtat, cu litere
aruncate deasupra rindului, editarea unui text de către un filolog sau de către
un istoric nu se face după una şi aceeaşi metodă. În general, istoricul întregeşte cuvintele coborînd în rînd literele aruncate deasupra şi completînd semnele
ce lipsesc prin utilizarea prescurtărilor. Filologii, în general, redau textul fotografic. Putem spune că nu s-a găsit încă o metodă de publicare care să satisfacă
în egală măsură atît pe filologi, cit şi pe istorici. Acest lucru s-a văzut, de altfel,
şi din discuţiile ce au avut loc cu prilejul publicării documentelor noastre
interne în colecţia Documente privind istoria României.
Ţinînd seama de toate acestea, este interesant să constatăm că Ioan Bogdan
nu a publicat documentele ca un filolog, ci ca un istoric. Să luăm, de pildă,
documentele braşovene. ln 1902 Ioan Bogdan publică Documente şi regeste ...
ln această editie nu se dau textele slave ale documentelor, ci numai traducerile
lor. ln afară de aceasta, numai o parte a documentelor originale a fost prezentată prin publicarea integrală a traducerilor. Multe din ele sînt doar în
regeste. Este de la sine înţeles, că o astfel de ediţie nu poate servi de loc filologului, ci numai istoricului. Este adevărat că cele Cinci documente istorice
slavo române . .. , ca şi unele mici extrase din cronici, Bogdan le dă, mai ales
pentru exemplificare, după cerinţele filologilor 1 • Ele rămîn doar simple exemplificări pentru a ne putea da seama de felul în care apare originalul. Publicarea
inte~ală a textelor nu s-a făcut însă după această metodă.
ln 1905 Ioan Bogdan dă o nouă ediţie cu titlul puţin modificat şi pe
care autorul însuşi, în prefaţă, o numeşte «în multe privinţe o carte nouă».
lntr-adevăr, de astă dată se dau textele slave însotite de traduceri. Mai mult,
aci se publică şi un număr aproape egal de doc~mente latineşti. Metoda de
publicare este tot a istoricului, şi nu a filologului.
ln afară de aceasta, Bogdan îşi începe noua ediţie cu o introducere care
formează primul tratat de diplomatică veche românească. Din cele 70 de pagini
ale acesteia, imensa majoritate a lor se referă la probleme de istorie şi numai
patru la limba documentelor. Tratînd particularităţile lor lingvistice, discuţia
referitoare la influenţele sîrbeşti i:;i ruseşti se dă în note şi nu în text 2 • Este
adevărat că Bogdan voia să revină asupra acestor probleme în volumul al
doilea, care însă nu a mai apărut. ln sfîrşit, documentele sînt însoţite de numeroase adnotări. Notele acestea arată şi ele preocupări de istoric şi nu de filolog.
Nici măcar una singură nu se referă la probleme de limbă, ci la evenimente,
împrejurări şi fapte istorice. Multe din ele sînt în legătură cu datarea documentelor. Discuţii întregi se fac pentru stabilirea unui an, a unei luni sau a
unor zile chiar, elrmente care nu au nici o importanţă pentru un filolog s.
Pentru înţelegerea documentelor, Ioan Bogdan dă la finele lucrării un indice
de cuvinte rare. Acestea sînt termeni de origine greacă, maghiară, română,
turcă, săsească etc. sau cuvinte ce au în documente unele sensuri rare sau
deosebite de cele ce se găsesc în mod obişnuit în dicţionare. Ceilalţi doi indici
- de persoane şi nume geografice, ca şi de lucruri - sînt necesare de asemenea
istoricului şi nu filologului.
-,
1
D. P. Bogdan. Ioan Bogdan, actit:ilalea ş1iinţ~lică şi didaclică, în Rsl, III, 1958,
p. 194, 196, 204-205.
2
I. B o g d a n, Documenle priui1oare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara
Ungurească, Bucureşti, 1905, p. XXX-XXXI.
3 Ibidem, p. 5, 27, 35, 41, 45, 46, 52-53, 60-61, 66, 67, 78 etc.
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Nici Documentele lui Ştefan cel Mare nu sînt publicate pentru a servi filologului, ci istoricului. Aşa cum observa un cercetător, comentariile lui Ioan
Bogdan la aceste documente alcătuiesc « un adevărat repertoriu al instituţiilor vechi româneşti» şi «un repertoriu geografic al vechilor sate din Moldova» 1 • Desigur şi aceste comentarii arată că avem de a face cu un istoric
cc publică şi comentează izvoare de primă importanţă pentru istoria noastră,
un istoric ce urmăreşte în notele ce însoţesc documentele probleme de instituţii, de aşezări, de fapte istorice şi numai în treacăt de limbă. La fel se procedează şi în cazul cronicilor slave.
De altfel, Ioan Bogdan explică el însuşi motivele care l-au determinat să
procedeze în acest fel. În ultima pagină a introducerii citate mai sus găsim
următoarele:« Textele slave sînt publicate fără prescurtări, aşa cum am publicat
şi cronicile vechi moldoveneşti. Sînt de părere că în filologia slavă trebuie
părăsit cu desăvîrşire sistemul practicat cu atîta predilecţie de ruşi de a publica
textele vechi cu abreviaţiunile nedesfăcute. Dacă pentru sec. XI-XII reproducerea acestora are oarecare înţeles, manuscrisele din acest timp fiind foarte
rare, pentru secolele următoare nu i se poate găsi nici o justificare ... Studiul
istoric al limbilor slave este destul de înaintat, ca editorii de texte să poată
elimina din tipar acele prescurtări ce deformează textul şi îngreunează înţe·
legerea lui. Şi apoi, abreviaţiunile în paleografia slavă nu prezintă nici o dificultate; sînt foarte rare cazurile unde se pot ivi îndoieli şi acestea se pot releva
în note. Se întelege că desfacerea abreviatiunilor trebuie făcută în conformitate cu şcoala' ortografică căreia îi aparţi~ documentele sau manuscrisele ce
se editează» 2.
Am reprodus acest pasaj tocmai pentru a-l lăsa pe Ioan Bogdan să vorbească el însuşi de metoda de publicare a textelor slave - documente sau
cronici. El reprezenta şi atunci, şi mai ales astăzi, punctul de vedere al istoricilor şi nu al filologilor. Să ne gîndim la discuţiile ce au avut loc la noi în
ultimul timp (1962) în legătură cu republicarea textelor slave şi româneşti
în continuarea colecţiei Documente privind istoria României, unde istoricii
au susţinut din nou acest punct de vedere, combătut tot atunci de către
filologi.
In orice caz, aşa cum au arătat, la vremea publicării lor, savanţi de mare
autoritate, ediţiile de izvoare ale lui Ioan Bogdan reprezentau şi reprezintă
şi astăzi un model pentru noi. De metoda sa de publicare a textelor slave au
ţinut seamă şi ţin şi astăzi toţi istoricii ce au editat asemenea materiale.
Care sînt, în afara ediţiilor de cronici şi documente, preocupările de căpe
tenie ale lui Ioan Bogdan? Publicînd aceste texte - cronici şi documente Ioan Bogdan a trecut la analizarea datelor pe care le ofereau. Cum imensa
majoritate a documentelor reflectau realităţi social-politice, Ioan Bogdan
merge pe această cale. El este deschizător de drumuri în problemele de istorie
-socială românească, drum pe care au mers apoi o serie de cercetători. Ioan
Bogdan susţinea că istoria noastră, care se preocupase aproape exclusiv de
domnitori şi relaţiile lor externe, trebuia să devină acum «sociologică» 1, adică
să cerceteze vechile instituţii social-politice ale românilor din cele trei prin1
P. P. P an ai t e s cu, Ioan Bogdan fi studiile de istorie slavă la români, extras din
«Buletinul Comisiunii Istorice a României», VII, Vălenii de Munte, 1928, p. 11.
2
I. B o g d a n, Documente privitoare la relaţiile . .. , p. LXXX.
1
I. Bogdan, Istoriografia română fi problemele ei actuale, Bucureşti, 1905, p. 18.
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cipate. De aci numeroasele sale studii de acest fel, de care însă nu ne ocupăm
acum, deoarece în această privinţă urmează o comunicare specială.
Alături de aceste probleme interne ale istoriei noastre, Ioan Bogdan s-a
ocupat şi de relaţiile istorice pe care poporul nostru le-a avut în decursul timpurilor cu vecinii săi slavi. Aceste preocupări ale sale pornesc nu numai dintr-o
convingere ştiinţifică, ci şi dintr-o atitudine politică, autorul lor fiind convins
că ţara noastră trebuia să trăiască în cele mai bune raporturi cu vecinii săi.
Ioan Bogdan vedea întărirea legăturilor cu statele slave vecine ca o
necesitate firească. « E de prisos să amintesc cît de folositoare ne-ar fi
cunoştinţa mai aprofundată a celuilalt vecin puternic» (Rusia - n. n.),
spunea Bogdan într-o conferinţă publică de mare răsunet, tipărită apoi 2 •
EI vede aceste raporturi cu vecinii ţării noastre într-un spirit de luminat
patriot:
« Să nu ne închidem dar între pereţii unui şovinism strîmt care ne face
să ne înşelăm asupra forţelor noastre, ci să căutăm a fi în curent cu tot ce
se petrece în jurul nostru, să studiem pe toţi vecinii noştri, să ne ţinem la
pas cu dînşii şi să nu ne fie ruşine a lua de la ei ce este bun, cum nici lor nu
Ic-a fost ruşine să ia de la noi ce le-a plăcut» - adaugă Bogdan în aceeaşi
lucrare 3. Concepţia lui Bogdan cu privire la raporturile politico-culturale cu
celelalte state şi îndeosebi cu vecinii, este aceea a unui schimb reciproc, care
se încadrează într-o atitudine de bună vecinătate.
ln această atitudine de înaltă concepţie, nu ştim dacă Bogdan nu se va
fi inspirat de la marele predecesor, istoricul şi revoluţionarul Nicolae Bălcescu,
cc s-a străduit să unească la 1848 toate fortele revolutionare din tinuturile
româneşti, bazîndu-se pe interesele popoarel~r de a se' elibera de ~presiuni
reac~ionare străine, indiferent de ce naţie erau aceste popoare.
Ioan Bogdan arată că poporul slav cu care am avut cele mai strînse legă
turi a fost cel bulgar. El nu neglijează însă nici relaţiile cu celelalte popoare
slave, privind problema nu numai ca istoric medievist, ci în general. ln afară
de relaţiile noastre cu bulgarii, Bogdan a studiat, în diferite lucrări, aspecte
ale legăturilor noastre cu ruşii sau cu sîrbii "· Aceste concepţii ale sale Bogdan
a ţinut să le manifeste şi public. Astfel, în 1892 el ţine în sala Ateneului Român
conferinţa Românii şi bulgarii, în care trata relaţiile dintre cele două popoare
din cele mai vechi timpuri şi pînă în vremea sa. Bogdan n-a publicat-o imediat,
deoarece îşi dădea seama că pentru a da o lucrare cît de cît completă asupra
acestei probleme erau necesare o serie întreagă de studii de detaliu. Ecoul
pe care l-a avut această conferinţă atît la noi în ţară, cît şi în Bulgaria, precum
şi alte motive l-au determinat pe Ioan Bogdan să o publice însoţită de note
şi bibliografie, ajutînd astfel pe cei care doreau să adîncească problemele
enunţate.

Atitudinea lui Ioan Bogdan, de prietenie faţă de vecinii slavi, a avut
răsunet în cercurile politice şi ştiinţifice din Rusia şi Bulgaria. El poartă o bogată
corespondenţă cu foştii lui profesori de la Moscova şi Petersburg, ca şi cu alţi
învăţaţi slavişti din aceste centre sau de la Kiev şi Harkov. Conferinţa sa
de la Ateneu despre Români şi bulgari a fost bine primită în Bulgaria. Ziarul
1
I. B o g d a n, Românii fi Bulgarii. Raporturile culturale fi politice între aceste doud
popoare, Bucure~ti, 1895, p. 49.
a Ibidem, p. 48.
t P. P. Pa nai te s cu, op. cit„ p. 15.
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« Ceo6o):{a» publică un larg rezumat, pe care cîţiva prieteni bulgari ai lui
Bogdan îl consideră insuficient, rugindu-l s-o publice, ceea ce acesta face,
aşa cum arătam mai sus, într-o formă mai largă.
Nu insistăm asupra altor studii mai mărunte, cu caracter pur istoric, ci
menţionăm încă un element de seamă care arată adîncile preocupări de istoric
ale lui Ioan Bogdan. Ales membru al Academiei Române, Ioan Bogdan îşi
ia ca temă a discursului său de recepţie nu o problemă de filologie, ci una de
istorie, şi anume: Istoriografia română şi problemele ei actuale, publicată în
1905. Este cazul să remarcăm aci faptul că Bogdan este primul nostru istoric,
care s-a preocupat de istoria istoriografiei noastre. Lucrarea sa este «singura
încercare de periodizare a evoluţiei scrisului şi studiilor istorice din istoriografia
modernă» 1. Deşi rostit acum 60 de ani, discursul său impresionează şi astăzi
prin justeţea afirmaţiilor, prin puterea de sinteză şi prin orizontul larg al istoricului. În acelaşi timp, reiese clar şi concepţia sa asupra obiectului istoriei
unui popor. După o expunere a scrierilor cronicarilor din cele două principate,
evidenţiind meritele celor din Moldova, I. Bogdan afirmă că Dimitrie Cantemir este primul istoric al românilor - în sensul sec. al XVIII-iea, deoarece
« nu se mulţumeşte a povesti numai faptele domnilor şi a familiilor boiereşti,
ci se ocupă şi de soarta poporului» 2 •
În aceeaşi lucrare, el subliniază şi citează opera lui Bălcescu, care « a dat
un program ştiinţific, arătînd că istoria română trebuie să ne arate pe poporul
român cu institutiile, ideile, sentimentele, obiceiurile lui în deosebite veacuri» a.
Analizează critic: deşi pe scurt, dar just, meritele şi lipsurile, ca istoric, ale
lui B. P. Hasdeu, care aducea nou în istoriografia românească «cunoaşterea
izvoarelor slave, atît a celor interne, cît şi a celor externe, şi putinţa de a utiliza
pentru istoria română literatura acelor popoare slave cu care noi am avut un
contact mai îndelungat, cum au fost: bulgarii, polonii şi ruşii» 4 •
Apreciind just pe contemporanii săi Xenopol, Onciul şi Iorga, pentru
caracterizarea şi periodizarea istoriei României, Bogdan dă o definiţie superioară acestora, în liniile sale generale.« Nu este destul să cunoaştem schimbările
superficiale ale domniilor, îngustarea sau mărirea graniţelor politice, introducerea sau dispariţia influenţelor străine, care la noi în mod cu totul greşit
au fost luate drept criteriu de clasificare a epocilor istorice, nu este destul să
cunoaştem şirul cronologic al evenimentelor sau genealogic al dinastiilor, care nu
poate fi nici el un criteriu natural de împărţire în perioade. Evoluţia istorică
a unui popor poate fi înţeleasă numai prin factorii interni ce au provocat-o,
deci prin studiul claselor sociale ce l-au constituit şi al ideilor ce au stăpînit
acţiunea lor» 5. Fără să precizeze anume, Bogdan se ridică împotriva folosirii factorilor cultural (Xenopol), politic (Iorga) şi dinastic (Onciul) de către
colegii săi în caracterizarea şi periodizarea istoriei României 1 • Prin sublinierea
importanţei factorilor interni şi studiului claselor sociale, Ioan Bogdan se
apropie de concepţia istoricilor noştri de astăzi.
1
St. Pa s cu ti Eu g e o S t ă oe s cu, Istoriografia modernd a României, în« Studii»,
XVII, 1964, nr. 1, p. 152-153.
2
I. B o g d a o, Istoriografia ramând . .. , p. 8.
3
Ibidem, p. 12.
« Ibidem, p. 12-13.
6
Ibidem, p. 18-19.
. • • Ceea ce mai precis a făcut P. C o o s t a o t i o e s c u • I a t i în lucrarea: Caracterizarea
f 1 impdrfirea istoriei românilor, O noud concepfie, 1a,i, 1926.
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Tot aşa, Bogdan este aproape de adevăr, cînd scoate în relief influenţa
puternică a statelor din apus asupra prefacerilor din epoca modernă a istoriei
României. Concepţia noastră de astăzi asupra rolului personalităţilor în istorie
este surprinzător de clar prinsă la Bogdan. Prin afirmaţii ca: « Istoria noastră
veche nu cunoaşte nici individualităţi mari care să fi imprimat unei epoci sau
unui secol anumite caractere» sau «Studiul istoriei române, făcut din punct de
vedere al personalităţilor istorice, este un cimp de cercetări ingrate» 2 , Bogdan
sublinia că nu personalităţile sînt factorul determinant în mersul istoriei.
Abia acum, după ce am trecut în revistă principalele lucrări publicate de
Ioan Bogdan, revenim la întrebarea de la începutul acestei comunicări, putînd

da un răspuns întemeiat. Într-adevăr, este cazul să afirmăm cu toată convingerea că Ioan Bogdan a fost un istoric - şi trebuie îndată să adăugăm - un
istoric de mare valoare. Prima şi una din cele mai importante contribuţii ale
sale a fost publicarea izvoarelor - documente şi cronici slave. Aceste izvoare
Bogdan le publică de pe poziţia istoricilor şi de aceea au şi fost folosite în
primul rînd de aceştia. La fel s-au publicat şi materialele din« Buletinul Comisiei Istorice», comisie pe care Bogdan a condus-o de la înfiinţarea ei şi pînă la
moartea lui în anul 1919.
Dacă aprecierile noastre s-ar opri aci, ele ar fi fără îndoială incomplete.
Dacă la Universitatea din laşi Ioan Bogdan a dobîndit mai ales o pregătire
de istoric, cei patru ani pe care i-a petrecut la universităţile străine, mai ales
ruseşti şi poloneze, i-au dat o solidă pregătire filologică. Fără această pregătire,
fără cunoaşterea limbilor slave, Ioan Bogdan n-ar fi reuşit să dea ediţiile de
cronici şi izvoare pe care le-a publicat. El este aşadar şi un filolog, şi nici nu
putea fi altfel. Am putea spune mai bine că este un slavist, atît istoric, cit
şi filolog, căci mai ales la vremea lui, cînd cercetările de slavistică din ţara
noastră erau abia la începutul lor - marcat de lucrările lui Hasdeu - cel
care voia să le ducă mai departe era silit prin forţa lucrurilor să fie atît filolog,
cit şi istoric. Şi Ioan Bogdan a reuşit prin pregătirea sa să pună într-adevăr
hazele slavisticii ştiinţifice la noi în ţară. Fără îndoială, în cercetările sale de
slavistică cerinţele istoricului au primat faţă de acelea ale filologului. Ceea
ce trebuie să adăugăm este că, aşa cum sublinia de curînd un cercetător,
« în personalitatea lui Ioan Bogdan filologul şi istoricul s-au îmbinat în mod
organic» 3 • De asemenea, trebuie să adăugăm că Bogdan a publicat lucrări de
lingvistică slavă, cum ar fi Ober die Sprache der altesten moldauischen Urkunden,
apărută la Berlin în 1908, în volumul omagial al lui V atroslav J agie ş.a. Fără
îndoială, limba textelor şi documentelor slavo-române l-a preocupat mult pe
Ioan Bogdan. Este de remarcat că, deşi s-a scris destul de mult asupra acestei
probleme, nu există încă o lucrare care să înglobeze toate cele patru veacuri
(XIV-XVII), ci doar perioade sau domenii restrînse. Considerăm că, dacă
Ioan Bogdan ar fi fost în primul rînd filolog, adică dacă l-ar fi preocupat
întîi problemele de filologie şi apoi cele de istorie, ar fi dat fără îndoială o
asemenea lucrare. De altfel, Ioan Bogdan afirma însuşi în lecţia sa de deschidere
că « am putea numi obiectul ocupaţiunilor noastre speciale - într-un sens
foarte larg - (suhl. n.) filologia slavo-română» 1. Sfera pe care o dă acestui
cuvînt (filologie) trebuie într-adevăr înţeleasă în mod foarte larg, cuprinzînd
Op. cit„ p. 20.
D. Macre a, Opera de slavist a lui Ioan Bogdan, în «Limba română», IV, 1955,
nr. 4, p. 8, nprodus în Lingvişti şi filologi români, Bucureşti, 1959, p. 109.
1

2
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anumită privinţă chiar şi istoria, arheologia ş.a. Aceasta era atunci
accepţiunea cuvîntului. Astfel, în 1892 Lazăr Şăineanu, publicînd Istoria
filologiei române şi vorbind despre« starea actuală a filologiei române», cuprindea
şi studiile istorice şi arheologice 2 • Şi, potrivit concepţiei lui Bogdan, filologia
slavo-română cuprindea nu numai limba şi literatura, ci şi istoria, folclorul ş.a.,

într-o

adică ceea ce numim noi astăzi slavistică, în sensul larg al cuvîntului. În domeniul acesta cuprinzător Ioan Bogdan a fost mai ales un istoric, indiferent de
faptul că a îmbrăţişat problemele cercetate sub aspectul lor complex, aşa cum
era şi firesc. Chiar astăzi, de altfel, cînd progresele istoriei şi lingvisticii dau
posibilitatea unei specializări cît mai mari, orice slavist, istoric sau filolog,
face acelaşi lucru, mai ales pentru perioada veche, bineînţeles, într-o măsură
cu mult mai mică decît pe vremea lui Bogdan.
O ultimă problemă care trebuie pusă este aceea a importanţei operei
istorice a lui Ioan Bogdan. S-a arătat şi mai sus că unul din cele mai însemnate
merite ale sale rămâne descoperirea şi publicarea unui mare număr de texte
şi documente slave privind istoria României. Chiar dacă unele din concluziile
sale, mai ales de amănunt, în legătură cu cronicile slave nu se mai pot susţine
astăzi a, în linii mari rezultatele cercetărilor sale şi ediţiile sale rămîn şi astăzi
valabile. De altfel, însuşi Ioan Bogdan era conştient că, în stadiul în care
se afla atunci slavistica românească, unele dintre greşelile sale erau inevitabile:
« În istoriografie - scria el în 1905 - mai mult decît în orice altă ştiinţă,
erorile sînt greu de evitat. Trebuie să ai curajul de a le săvîrşi şi dorinţa sta·
tornică de a le îndrepta» 4 •
Cel de-al doilea domeniu în care Bogdan este deschizător de drumuri a
fost acela al disciplinelor auxiliare istoriei. În afară de cele relatate pma acum,
el a publicat două albume paleografice de valoare ştiinţifică şi didactică. A fost
un maestru în critica autenticităţii documentelor, descoperind o serie de falsuri
cu privire la documentele slave referitoare la Ţările Româneşti, cum a fost
cazul cu faimoasa diplomă bîrlădeană din 1134 s, diploma lui Caliman Asan,
corespondenţa lui Ştefan cel Mare cu patriarhia de Ohrida, documentele atribuite lui Ştefan cel Mare 8 ş.a.
O şi mai mare importanţă o au studiile sale de istorie socială, care îşi
păstrează întreaga lor valoare, Ioan Bogdan fiind primul nostru istoric ce s-a
ocupat în mod temeinic şi special de instituţiile vechi româneşti. Ceea ce este
cu deosebire important este lărgirea şi extinderea cercetărilor sale asupra românilor de pretutindeni - din Moldova, Ţara Românească, Transilvania, Serbia,
Galiţia. Urmărind evoluţia lentă a fenomenelor sociale, I. Bogdan ajunge la
concluzia unei uniformităti a acestora, cu urme mult mai vechi decît înte·
meierea principatelor, din' perioada de cînd nu avem încă documente scrise.
Deşi Bogdan nu ajunge la concepţia fundamentală asupra evoluţiei societăţii
1

1nsemnătatea studiilor alave . .. , p. 31.

2

L.

Ş ăi

ne anu, Istoria.filologiei române,

Bucureşti, 1895, p. 319 şi urm.

Bucureşti,

1892, p. 407

şi

urm. Vezi

şi

ed. II,

P. P. Panaitescu, op. cit., p. 9-10; D. P. Bogdan, op. cit., p. 195; P. P.
Pan ai te s cu, Cronicile slavo-române din sec. X V-XVI publicate de Ioan Bogdan, Bucureşti,
1959, p. X-XI, 2,5 43 şi, în general, toate introducerile la letopiseţele publicate.
4 I. B o g d a n, Documente privitoare la relaliile . .. , p. VI.
6 Diploma bîrlădeană din 1134 şi principatul Birladului, Bucureşti, 1889 (în «Analele
Academiei Române», seria II, tom. XI).
6 Documente false atribuite lui Ştefan cel Mare, în «Buletinul Comisiunii Istorice a
României», Bucureşti, I, 1915.
3
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româneşti în epoca feudală, aşa cum istoricii de astăzi o stăpînesc şi o realizează în unele studii pe baza interpretării materialist istorice, totuşi contribuţiile sale sînt valoroase, dovedind o gîndire materialistă.
Acelaşi lucru se poate spune despre cel de-al patrulea domeniu al preocupărilor sale - relaţiile de-a lungul veacurilor dintre români şi popoarele slave.

ln sfîrşit, este necesar să subliniem metoda ştiinţifică a lui Bogdan.« Scopul

oricărei lucrări ştiinţifice trebuie să fie tendinţa spre adevăr. Oricare alt scop
trebuieşte înlăturat» 1 • Luptînd împotriva şovinismului, împotriva ideilor preconcepute, a scrierilor istorice ce urmăresc scopuri politice comandate, Ioan
Bogdan a susţinut cu putere teoria justă a continuităţii românilor pe teritoriul
ţării noastre, după cum a combătut totdeauna diferitele teze greşite ale unor
savanti străini - de pildă cea a lui L. Miletici, care a sustinut la un moment

dat că domnii şi boierii noştri erau bulgari de origine, s~u că în ţară la noi
s-a vorbit bulgăreşte pînă tîrziu 2 ş.a. Metoda sa ştiinţifică l-a ferit de a cădea
în subiectivismul celor mai mulţi dintre predecesorii săi. Departe de vechile
lipsuri ale Şcolii Ardelene, el se deosebeşte şi de romanticii veacului al XIX-iea,
ca şi de entuziasmul necritic al lui Hasdeu, deşi acesta din urmă are mari merite
în multe din studiile sale de profundă cercetare.
Ioan Bogdan se poate apropia de contemporanul său, marele istoric
A. D. Xenopol, prin sistemul de analiză documentată, prin scrupulozitatea
informaţiei. Nu s-a ridicat la valoarea operei de sinteză a profesorului de la
laşi, care a dat cea dintîi şi una din cele mai bune istorii ale României pînă
la opera istoricilor de azi, care au scris tratatul de Istorie a României. Şcoala
din care a făcut parte, atît el, cit şi Onciul, se preocupa de probleme mai
mici - fundamentale însă. Cu toate acestea, lucrările lor constituie contribuţii
serioase pentru orice sinteză a istoriei României s. Ioan Bogdan n·a dat opere
de sinteză. El s-a impus ca istoric prin lucrările sale temeinice de o largă
circulaţie în străinătate 4 • S-a impus prin concepţia, prin metoda sa de lucru
scrupuloasă, prin spiritul său înaintat de a înţelege rostul unei discipline ştiin
ţifice - istoria în cazul de faţă, în raporturile dintre popoare. Unul dintre
iitoricii vechii generaţii, profesorul ardelean Ion Lupaş, consaerîndu-i o scurtă
monografie publicată în revista «Ţara Bîrsei», spunea, la puţini ani de la
moartea prematură a lui Ioan Bogdan, următoarele: « Obiectivitatea ştiinţi
fică, seninătatea desăvîrşită şi metoda critică severă formează moştenirea
lăsată de Ioan Bogdan ca un dar din cele mai de preţ pentru istoriografia
română modernă. Activitatea lui rămâne, tocmai pentru acest dar, un model
şi un îndemn pentru toţi cei ce se simt chemaţi la muncă rodnică în ogorul
istoriografiei noastre ... » 5.
Opera istorică a lui Ioan Bogdan este astăzi valorificată, cu toate inerentele
ei lipsuri, care nu-i scad însă din valoarea sa integrală. Locul său în istoriografia
ţării noastre este un loc de cinste. Lucrările sale sînt menţionate şi folosite în tratatul de Istoria României, iar activitatea sa multilaterală este apreciată în cuvinte frumoase în capitolele de cultură din volumele IV şi V ale
aceleiaşi mari sinteze.
1

Istoriografia romând ... , p. 27-28.
I. B o g d a n, Documente privitoare la relaliile . .. , p. XXXIII.
a Şt. Pascu şi Eugen Stănescu, op. cit., p. 152-153.
4 Cf. şi D. P. Bogdan, Ioan Bogdan în circuitul slavisticii europene, În« Studii», XVIII,
XVIII, 1965, nr. 1, p. 3-25.
6 I. Lup a ş, Ioan Bogdan (1862-1919 }, extras din revista« Ţara Bîrsei», II, Braşov,
1930, nr. 3, p. 11.
2
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(Pea10Me)

B Hacro11111eM HCCJJeAOBSJUW npeACTaBJieHa HBY'IHBH AeHTCJILHOCTb BCJUU(Oro pyw.mCJ<oro
y'leHoro 11oBHa .6orABHa e o6naCTH ucropHH. ABTop&I He KBcalOTCH eonpoca o poJIH 11. BorAU1a
a ACJie H3y'leHHll APeBHero pyMhIHcKoro o6111ecreeHHoro ycrpoucrea (ABHHBH npo6JieMa HCCJJeJ:IOl!aHa B. KOCTaKCJI, CM. CTaThlO, noMell.leHH}'JO B ABHHOM BhinYCKe crp. 67-75).
11. BorABH CTaJI H3y'laTh CJlaBHHO-pyM&IHCKHe OTHOWeHWI, KOTOph!M B TO epeMJI YAeJIHJIOC&
MaJIO BHHMaHHJI y Hac B CTpaHe. 3Ha'IHTCJlhBOC MeCTO B ero AeHTCJlhHOCTH 38HHMaCT ny6JIHKal\WI HCTOpH'leCKHX HCTO"IHHl<OB Ha KHH>KHOCJJBB.RHCKOM H3&IKe pyw.wcKoro H3BOAa - xpoHHK
li AOKyMeHTOB, KOTOp&Ie npeACTaBJUllOT 3HB'IHTeJibllYlO l.IClDIOCTh H B HllIWI AHJI.
11. BorABH 3aHHMaJICH eonpocoM B3811MOOTHoweHHli Me>KAY pyw.wcKHM H CJJaBllllCKHMH
HapOAa.MH, no,qqepKHBBH ero BBH<HOCTb H YK83&1BBH Ha Heo6XOAffMOCTb 6onee rny6oKoro ero
113}"'1eHHJI.
B ceoeli pe'IH Ha npHeMe e AK&AeMHIO 11 • .6orABH enepe&1e 3BTPOHYJI eonpoc o HllIIHcaHHH
11cTopHH pyw.IHCKoii HCTOpHorpa$HH, non&ITaJICH ABTh nepeyio nepHOAH38l.IHIO HCTOPHH p83BHTHH HCTOPH'ICCKHX H3Y'ICHHH H KpHTH'ICCJ<YIO 01.ICHKY pa6oTaM CBOHX npCAfilCCTBeHHHKOB.
11oaH BorAUI o6paTHJI oco6oe BHHMUIHC Ha BCilOMOraTeJibHblC AHCl.IHllJIHHhI, B qaCTHOCTH,
Ha AHfiJIOMaTHKy, crae OCHoeonono>1<HHJ<oM pyMhIHCKoii .z:tHlLIIOMaTHKH. HBK0He11, 3Ha'IHTCJibllYlO
UCHHOCTh npeACTaBJUIJOT ero HCCJICAOBawui no o6111eCTBeHHoii HCTOpHH. IlpeKpaCWIH no~B
jlCHHOCTb, HCilOJlh30BaHHC HaH6oJiee coeepmeHHhIX MCTOAOB HCCJICAOBllHHH cnoco6CTBoBaJIH
TOMy, 'ITO HCCJICAOBUIHH 11 • .6orAaHa fiOJIY'IHJIH BhlCOJ<YIO Ol.ICHKY co cropoHhl KpynHeitnmx
)''ICHbIX Toro speMeHH. 11 B HawH AHH OHH ycneumo HCfi0Jlb3YIOTCH CfiCI.IHllJIHCTaMH.

IOAN BOGDAN - IDSTORIEN
(Resume)
Cette etude evoque l'activite d'historien du grand savant roumain qui fut Ioan Bogdan
l'exception de sa contribution a la conaissance des institutions roumaines anciennes, sujet
traite dans la communication de V. Costăchel publiee dans ce volume meme, pp. 67-75).
Comme il l'a montre lui·meme dans la ler;on d'ouverture de son cours, Ioan Bogdan
a porte son attention sur l'etude des relations roumano-slaves, jusqn'alors negligees dans
notre pays. L'une des principales realisations dans ce domaine fut la publication des sources
historiques en langue slavonne - chroniques et documenta-, publication qui continue B.
conserver toute sa valeur.
En second lieu, Ioan Bogdan s'est occupe des rapports du peuple roumain avec Ies peuples
slaves et il a montre de la aorte l'importance et la necessite de leur etude approfondie.
Dans son discours de reception a L'Academie Roumaine, Ioan Bogdan s'est, preoccupe
le premier dans notre pays, de tenter une division par periodes de l'historiographie roumaine
essayant la premiere esquisse de ce genre pour l'evolution des etudes historiqnes ainsi
qu'une appreciation critique de l'ceuvre de ses devanciers.
Ioan Bogdan a accorde une attention particuliere aux disciplines auxiliaires de l'histoirien,
en posant Ies bases de la diplomatique roumaine. Enfin, ses etudes d'histoire sociale revetent une
importance particuliere. Ioan Bogdan a publie des etudes qui ont joui d'appreciations elogieuses
de la part des plus grands savanta de l'epoqne. Elles conservent aujourd'hui encore toute
leur vaieur et sont consultees avec profit par Ies chercheurs contemporains.

(a
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Organizînd, sub auspiciile şi cu ajutorul Ministerului Învăţămîntului,
i-t>siunea festivă cu titlul general « Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti»,
cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la naşterea marelui istoric şi filolog
român, întemeietorul studiilor de slavistică în ţara noastră, Asociaţia Slavişti
lor din Republica Socialistă România a vrut să sublinieze diapazonul larg al
preocupărilor ştiinţifice ale ilustrului înaintaş, care a fost un deschizător de
drumuri într-o serie ele ramuri ele cercetare ale istoriografiei şi filologiei
române~ti.

În cadrul actualei sesiuni, mai multe comunicări prezintă diverse aspecte
Ioan Bogdan, care a intrat în conştiinţa
<lecit ca filolog 1, căci roadele activităţii
sale au fost folosite în primul rînd de istorici şi mai puţin de filologi. Dar
1m e mai puţin adevărat că chiar şi în lucrările istorice el a folosit mijloacele
de investigaţie ale filologiei şi lingvisticii, punînd în slujba cercetării istoriei
poporului nostru rezultatele obţinute în studiul documentelor şi textelor aparţinînd culturii şi literaturii româneşti vechi.
Ioan Bogdan a fost o personalitate complexă şi multilaterală, care s-a
bucurat de o autoritate recunoscută în epocă. Membru-corespondent al Academiei Române la vîrsta de 28 de ani (1892), decan al Facultăţii de filozofie
şi litere din Bucureşti de la 34 de ani (1898), membru al Academiei la 39 de
ani (1903), vicepreşedinte al acesteia de la 46 de ani (1910) şi rector al Universităţii din Bucureşti la 48 de ani (1912), Ioan Bogdan a fost unul din profesorii de seamă ai Universităţii, astăzi centenare, şi un foarte activ şi stimat
vieţii şi operei ştiinţifice a lui
posterităţii mai degrabă ca istoric,

ale

1
Vezi însă, în ultimul timp: D. Macre a, Lingvişti şi filologi români, Bucureşti, 1959,
<'apitolul despre Ioan Bogdan (p. 105-121); A I. Graur - L. Wal d, Scurtă istorie a lingristicii, Bucureşti, 1961, p. 64-65; G. Mi hăi I ă, I. C. Chiţi mi a ş. a„ C11aB!IHCKaR ţ/JUAoAOZUR
6 ŞyxapecmcKoM yHuBepcumeme, Rsl, XII, 1965, p. 262-264. Dintre lucrările care privesc
!11a1 ales opera de istoric a lui Ion Bogdan cităm: N. I org a, Ioan Bogdan,« Buletinul Comisiei
1s_torice a României», voi. 3, Bucureşti, 1924, p. I-VII; P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan
f' studiile de istorie slat•ă la români, ibid„ voi. 7, extras, Vălenii de Munte, 1928, 32 p.; I. Lup a ş,
Ioan Bogdan, extras din rev. «Ţara Bîrsei», an. II, 1930, nr. 3; D P. B o g da n, Ioan Bogdan.
·~clivitatea ştiinţifică şi didaclică, Rsl, III, 1958, p. 187-207; Mihail D a n, Elemente progresiste în opera lui Ioan Bogdan,« Anuarul Institutului de istorie din Cluj», I-II, 1958-1959,
p. ~ 99-215; Ş t. Pa s cu şi E . S t ă o e s cu, Istoriografia modernă a României. Încercare de
periodizare şi fixare a principalelor curente şi tendinţe (Proiect de tematică), « Studii», XVII,
1964, nr. 1, p. 152-153; V. Maciu ş.a., lntroduction a l'historiographie roumainejusqu'en
1918, Bucureşti, 1964, p. 68-71; D. P. Bogdan, Ioan Bogdan în circuitul slavisticii europene,
«Studii», t. XVIII, 1965, nr. 1, p. 3-24.
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academician. Toate aceste semne ale recunoaşterii sale ca om de ştiinţă, la
care trebuie să adăugăm pe acela de director, un timp, al «Convorbirilor
literare» (1900-1906) şi de preşedinte al Comisiei istorice a României (19091919), i-au fost acordate în urma unei activităţi tenace, care a dublat o mare
capacitate de muncă şi un strălucit talent de cercetător.
Din nefericire, ca şi alte spirite luminate din trecutul poporului nostru,
dăruindu-se cu generozitate activităţii ştiinţifice şi publice, îndrumînd tineri
şi creind o şcoală în jurul său, Ioan Bogdan a fost răpus de boală prea de
vreme, la vîrsta de 55 de ani, cînd alţii abia îşi dau întreaga măsură a capacităţii lor ştiinţifice. Cu toate acestea, începîndu-şi activitatea ştiinţifică de
timpuriu, cu o originală teză de licenţă consacrată Istoriei coloniei Sarmizegetusa, publicată pe cînd avea 21 de ani (laşi, 1885), Ioan Bogdan ne-a lăsat,
în urma celor 34 de ani de activitate ştiinţifică, dintre care 27 de ani ca prim
titular al catedrei de slavistică de la Universitatea din Bucureşti, o vastă moşte
nire ştiinţifică în domeniul istoriei, filologiei şi lingvisticii, cuprinzînd aproape
80 de lucrări şi peste 100 de articole diverse şi recenzii. Trebuie să subliniem
că între lucrările sale filologice şi istorice se numără circa 20 de volume cuprinzînd ediţii de documente, cronici, texte literare, însoţite de ample studii, şi
lucrări de largă problematică istorică şi filologică, ale căror idei îşi păstrează
în cca mai mare parte valabilitatea pînă astăzi.
În cele ce urmează ne propunem să ne oprim pe scurt asupra lucrărilor
sale filologice şi lingvistice, precum şi asupra celor care - istorice fiind în
esenţă - au implicaţii filologice sau lingvistice. Ne dăm seama, în acelaşi
timp, că pe alocuri este greu să se facă o delimitare netă între aspectul istoric
şi cel filologic al activităţii lui Ioan Bogdan. Cu toate acestea, încercarea trebuie
făcută tocmai pentrucă - după părerea noastră - filologii şi slaviştii români
nu i-au preluat pînă acum în suficientă măsură moştenirea, n-au popularizat-o
şi fructificat-o în deceniile care au urmat, ea rămînînd adesea uitată în paginile
revistelor vremii şi ale «Analelor Academiei Române».

I.
În lecţia sa introductivă la cursul de limbi slave, deschis la Universitatea
din Bucureşti în toamna anului 1891, cu titlul lnsemnătatea studiilor slave
pentru români (Bucureşti, 1894, 42 p.), Ioan Bogdan trasează un întreg program
de studii pentru filologia slavo-română (termenul îi aparţine !), pe care l-a pus
în aplicare în activitatea sa ulterioară şi pe care putem să-l considerăm în bună
parte actual şi astăzi. În mod concret, această disciplină este necesară pentru
studierea fondului lexical al limbii române, a obiceiurilor şi instituţiilor rumâneşti, care s-au dezvoltat în interacţiune cu cele ale popoarelor slave vecine,
precum şi a relaţiilor politice cu aceste popoare. Potrivit concepţiei lui Ioan
Bogdan, pe care o continuăm şi o dezvoltăm astăzi, filologia slavo-română
trebuie să cuprindă studiul limbii paleoslave, al celei mediobulgare şi vechi
ruseşti, studiul vechii literaturi slave, al antichităţilor slave, al paleografiei şi
diplomaticii slave, ca instrument de lucru în cercetarea istoriei şi culturii
noastre vechi. Fără îndoială că pentru acea epocă acesta era un program
vast, adecvat posibilităţilor reale şi necesităţilor imediate ale ştiinţei româneşti.

Problemele expuse aici sînt reluate şi dezvoltate în două conferinţe publice,
pe care Ioan Bogdan le-a ţinut în anii imediat următori: Românii şi bulgarii.
https://biblioteca-digitala.ro

MOŞTENIREA FILOLOGICĂ ŞI LINGVISTICĂ A LUI I. BOGDAN

39

Raporturile culturale şi politice între aceste două popoare (Bucureşti, 1895, 58 p.)
Cultura veche română (1898) 1 •
Prima, ocupînd-se de istoria relaţiilor politice româno-bulgare, prezintă
în acelaşi timp liniile directoare ale raporturilor culturale dintre cele două
popoare, din evul mediu pînă în secolul al XIX-iea. Explicînd condiţiile pătrun·
derii scrierii slave la noi în epoca veche, I. Bogdan subliniază în acelaşi timp
rolul Ţărilor Române în dezvoltarea şi difuzarea culturii în limba slavonă în
ţările slave, precum şi sprijinul acordat de poporul român în renaşterea culturală şi politică a bulgarilor, în sec. al XIX-iea.
Deosebit de interesant este tabloul general al culturii vechi româneşti,
prezentat obiectiv şi veridic în cea de-a doua conferinţă, care face cunoscut
rodul propriilor sale cercetări şi lecturi din manuscrise. După ce se ocupă de
condiţiile materiale şi de organizarea socială şi politică a Ţărilor Române,
care au determinat dezvoltarea culturii, Ioan Bogdan trece în revistă pictura
religioasă, miniaturile, arhitectura, literatura religioasă - dogmatică şi apocrifă-, romanele populare, lucrările de filozofie şi istorie universală, care au
circulat mai întîi în slavoneşte, iar apoi au fost traduse în limba română, şi,
în sfîrşit, literatura originală românească în limba slavonă: analele şi cronicile
din sec. al XV-iea şi al XVI-lea şi mai ales lnvăţăturile lui Neagoe Basarab.
Cu mîndrie patriotică, dar şi cu obiectivitate, I. Bogdan spune despre primele:
« După modelul acestei istorii universale (Cronica lui Constantin Manasses n.n.) şi al analelor bulgăreşti ~i sîrbeşti au început apoi ai noştri a scrie istoria
patriei, mai întîi în scurte notiţe analistice, care înregistrau în mod obiectiv
şi în puţine cuvinte evenimentele mai însemnate din viaţa domnilor, apoi în
descrieri mai pe larg şi mai meşteşugite, în felul cum descria Manasses istoria
împăraţilor din Bizanţ ... Dacă comparăm istoriografia noastră veche cu a
ţărilor de prin prejur, de pildă cu a bulgarilor, sîrbilor şi ruşilor, cu mîndrie
constatăm că ai noştri, în ce priveşte obiectivitatea judecăţii şi agerimea criticii, nu sunt mai prejos de contimporanii lor străini» (p. 76- 77).
« Dar - adaugă Ioan Bogdan - nimic nu ne poate da o icoană mai credincioasă despre gusturile literare ale bătrînilor noştri, ca producţiunea originală
a unuia din cei mai culţi domni ai Ţării Româneşti, a lui Neagoe Basarab»
(p. 79), lnvăfăturile către fiul său Teodosie, scrise în slavonă şi apoi traduse în
şi

română şi greacă.

In concluzie, Ioan Bogdan spulberă pe bună dreptate prejudecata ce
mai dăinuia încă pe atunci că, în epoca veche, românii ar fi dus « o viaţă
pur fizică şi că inteligenţa poporului n-a luat decît o mică parte la viaţa sa».
Dimpotrivă, spune el, «poporul românesc n-a stat niciodată pe loc, ci a dezvoltat o activitate destul de însemnată a inteligenţii sale ... Dacă activitatea
poporului român e depusă (în epoca veche - n.n.) într-o limbă străină, aceasta
nu înseamnă că ea nu este a lui. Şi apoi, oricît de multe ar fi - ca formă şi
ca fond - elementele străine ale culturii vechi româneşti, românii au ştiut
să-i imprime totuşi caracterele spiritului lor: iubirea de oameni, dreapta măsură,
bunul simţ şi gustul frumosului» (p. 83-84). Sînt concluzii la care nu putem
să nu subscriem şi astăzi, cînd elementele acestei culturi ne sînt mult mai
bine cunoscute decît la sfîrşitul secolului trecut 2 •
1
Publicată în broşură împreună cu o altă conferinlă, Luptele românilor cu turcii pină
la Mihai Viteazul (Bucureşti, 1898, 98 p.).
1
Cf., acum în urmă, Istoria literaturii române, I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964,
p. 233-293.
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II.
O însemnată parte a activităţii sale a consacrat-o Ioan Bogdan editării,
traducerii şi studiului istoric, diplomatic, paleografic şi lingvistic al documentelor slavo-române 1 • Editiile fundamentale de documente, care constituie o
piatră de hotar în istori~grafia românească prin bogăţia materialului inedit
pus în circulaţie, prin exactitatea reproducerii, au fost pri.mite cu unanimă
satisfacţie în ţară şi peste hotare şi constituie instrumente de studiu pentru
orice cercetător de astăzi. Pentru lingvişti ele sînt preţioase atît prin reproducerea textelor documentelor în original, cit şi prin studiile, comentariile şi
glosarele ce le însoţesc. ln fond, Ioan Bogdan a cuprins prin ediţiile de documente o bună parte din istoria Moldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei.
Astfel, din diplomatica Ţării Româneşti Ioan Bogdan a publicat mai întîi un
volum de Documente şi regeste ... (Bucureşti, 1902, 12 + LXXXVI 348 p.),
urmate, după trei ani, de o nouă ediţie, structural modificată, din care a apărut
doar voi. I: Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi
cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Voi. I. 1413-1508 (Bucureşti, 1905,
CVIII + 400 p.), însoţit de un excelent Album paleografic cuprinzînd douăzeci
şi şase de fascimile de documente româneşti din sec. X V (Bucureşti, 1905, 16 p.
21 pl.). La acestea se adaugă două articole cuprinzînd editări de documente 2,
Pentru Moldova avem şase articole cuprinzînd o serie de documente
însoţite de comentarii istorice şi filologice 3 , cărora le urmează impunătoarea
ediţie Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I-II (Bucureşti, 1913, XLVI+
518 p.; XXII
611 p.), prilejuită de comemorarea a 400 de ani de la moartea
marelui domn (1904), şi elegantul Album paleografic moldovenesc. Documente
din secolele al XIV-iea, al XV-iea şi al XVI-iea, apărut postum, sub îngrijirea
lui N. Iorga (Bucureşti - Paris, 1926, 28 p.
105 pl.).
ln şfîrşit, prezintă interes nu numai pentru istorie, ci şi pentru filologia
slavă cele două articole în care Ioan Bogdan publică, însoţite de comentarii,
un document sîrbesc şi unul bulgăresc 4, precum şi bogata colecţie de Documente privitoare la istoria românilor culese din arhive şi biblioteci polone, coor-

+

+

+

Vezi P. P. Pa n ai t e s cu, Ioan Bogdan şi studiile de istorie slavă la români, p. 10-12;
slavo-română, în Documente privind istoria României. Introducere, voi. I, Ed. Academiei, 1956, p. 92- 95; I de m, Diplomatica slavo-română, ibidem,
voi. II, Ed. Academiei, 1956, p. 12-14; Idem, Ioan Bogdan. Activitatea ştiinfifică şi didactică,
p. 204-206.
2
Un hrisov al lui Mircea cel Bătrin din 10 iunie 1415, extras din A.A.R. Seria II, Tom.
XXVI. Mem. Secţ. Ist., Bucureşti, 1903, p. 109-115; Patru documente de la Mihai Viteazul
t'a domn al Ţării Româneşti. al Ardealului şi al Moldot'ei, în: Prinos lui D. A. Sturdza, la împlinirea celor şaptezeci de ani, Bucureşti, 1903, p. 149-170.
3 Cinci documente istorice slai·o·române din Arhit•a Curfii imperiale de la Viena, extras
din A.A.R., Seria II. Tom. XI. Mem. Secţ. Ist., Bucureşti, 1889, p. 29-63 + 4 pi. (un document
este din Ţara Românească); Un document de la Alexandru cel Bun din 1403, CL, XXXV, 1901,
p. 355-365; Documente moldot·eneşti din sec. XV şi XVI în arhivul Braş(nJului, Bucureşti,
1905, IX+ 64 p. (extras din CL, XXXIX, 1905, p. 752-774, 828-868, cu unele modificări
şi rectificări); Citet·a obsen·a1iuni asupra îndatoririlor militare ale cnejilor 'i boierilor moldoveni
în secolul XlV şi XV, extras din A.A.R. Seria II. Tom. XXIX. Mem. Secţ. Ist., Bucureşti,
1907, p. 613-628; Conlribufii la istoria Mold(nJei între anii 1448-1458, ibidem, p. 629-643;
Documentul Rizenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în sec. XV, ibidem, Tom. XXX,
Bucureşti, 1908, p. 369-441.
' Un hris01:ul al regelui sîrbesc Ştefan .Milutin, CL, XXIV, 1890, p. 488-495; Eine bulgarische Urkunde des Caren Joan Sracimir, « Archiv filr slavische Philologie», XVII, 1895,
p. 544-547.
1

D. P. Bogdan. Din paleografia
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donate, adnotate şi publicate de Ioan Bogdan, cu traducerea franceză a documentelor polone de I. Skupiewski. Voi. I-III, fasc. I (Hurmuzaki, Supl. II,
Bucureşti, 1893, 1895, 1900; XXXIX
652 p.; XXXII
624 p.; 312 p.).
Atenţiei noastre nu trebuie să-i scape nici cele trei publicaţii, în care Ioan
Bogdan dovedeşte, în urma unei temeinice analize paleografice, lingvistice şi
istorice, neautenticitatea unor documente româneşti şi străine: Diploma lui
Ioan Caliman Asen (CL, XXIII, 1889, p. 449-458; XXIV, 1890, p. 147-149);
excelentul studiu Diploma bîrlădeană din 1134 şi principatul Bîrladului. O
încercare de critică diplomatică slavo-română (Extras din A.A.R. Seria II.
Tom. XI. Mem. Secţ. Ist„ Bucureşti, 1889, p. 65-112) 1 ; Documente false
atribuite lui Ştefan cel Mare (extras din« Buletinul Comisiei istorice a României», voi. I, Bucureşti, 1913, IV p.
p. 103-164
6 pi.).
Legate de documente, atît pentru valoarea lor istorică, cît şi pentru cea
culturală şi lingvistică, sînt inscripţiile slavon estudiate de Ioan Bogdan, pe
baza unei largi şi aprofundate documentări 2 , la care putem adăuga şi raportul,
scris împreună cu D. Onciul, asupra unei inscripţii greceşti de la Biserica
Domnească de la Curtea de Argeş a, greşit datată de O. Tafrali (1262).
Istoria vocabularului românesc are de profitat din articolele cu caracter
istoric şi social, consacrate organizării politico-sociale a Ţărilor Române în
Evul Mediu, articole în care instituţiile respective sînt studiate în strînsă legă
tură cu denumirile lor: Iw din titlul domnilor români (« Conv. lit. », XXIII,
1889, p. 721-738) 4, Originea voievodatului la români (Extras clin A.A.R„
Seria II. Tom. XXIV. Mem. Secţ. Ist„ 1902, p. 191-207), Despre cnejii români
(ibidem, Tom. XXVI, 1903, p. 13-44) s şi Ohabă - ohabnic (CL, XL, 1906,
p. 295-299).
În amplul studiu introductiv la Documente privitoare la relaţiile Ţării
Româneşti ... , prima lucrare fundamentală de diplomatică şi paleografie slavoromână, găsim şi o serie de aprecieri asupra limbii acestor documente, care
este caracterizată ca medio-bulgara de la sfîrşitul sec. al XV-iea cu elemente
neobulgare şi, din ce în ce mai mult, cu elemente sîrbeşti. În raport cu mediobulgara din sec. XII-XIV, vocabularul acestor documente se caracterizează
printr-un număr mai mare de elemente bizantine şi neogreceşti, prin numeroase elemente turceşti, precum şi prin elemente de origine maghiară, săsească
(pătrunse în mediul românesc) şi mai ales cuvinte româneşti (p. XXXI-XXXV).
La sfîrşitul volumului autorul dă un indice de cuvinte rare, mai ales de origine
neslavă (în primul rînd, româneşti), precum şi cuvinte slave cu un sens deosebit
faţă de cel consemnat în dicţionarele generale.

+

+

+

+

1 Vezi P. P. Pan ai te s cu, Diploma bîrlădeană din 1134 şi hri.~ovul lui lurg Koriatovici
din 1374. Falsurile patriotice ale lui B. P. Hasdeu, extras din RIR, 1932, voi. II, fasc. I, p. 1-13.
2 lnscripJia de la 1484 de pe poarta cea mare a CelăJii Albe, CL, XXXV, 1901, p. 247253; Notă la articolul lui I. Tanoviceanu, Data rezidirii Cetăfii Albe, ibidem, p. 469-472;
lnscripJiile de la Cetatea Albă şi sldpînirea Moldovei asupra ei, A.A.R., Seria II, Tom. XXX.
Mem. Secţ. Ist„ Bucureşti, 1908, p. 311-360, cu 6 pi.
3 Raport înaintai Academiei Române cu privire la Biserica Domnească de la Curtea de
Argeş (9 octombrie 1915), BCMI ,VIII, fose. 31, iulie-sept. 1915, p. 141-143 (într-o notă
finală N. Iorga se asociază concluziilor raportului). D.Onciul revine asupra problemei cu arti·
colul ln chestiunea Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş, ibidem, IX, fasc. 34, aprilie-iunie,
1916, p. 49-65, 66-68.
4 Cf . şi lucrarea lui E m. V î r t o s u, Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara
Românească şi Moldova, Bucureşti, 1960.
6 Publicat şi în limba germană: Vber die rumiinischen Knesen, extras din « Archiv fiir
slavische Philologie», XXV B„ 1904, p. 522-542, şi XXVI B., 1905, p. 100-114.
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ln mod special, limba documentelor slavo-moldoveneşti face obiectul
articolului Ober die Sprache der altesten moldauischen Urkunden (Extras din
Jagic-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava ]agita, Berlin, 1908, p. 368-37•7),
care reia şi sistematizează observaţiile făcute anterior, cu ocazia publicării
documentelor. Ioan Bogdan arată că, în esenţă, aceasta este slavona rusă
apuseană, cu unele elemente populare ucrainene şi împrumuturi poloneze,
deşi există documente scrise chiar în medio-bulgară. ln ceea ce priveşte vocabularul românesc, este semnificativă atenţia pe care i-o acordă I. Bogdan
în glosarele anexate Documentelor lui Ştefan cel Mare, cuprinzînd cuvinte slave
şi româneşti, precum şi forme gramaticale româneşti (voi. II, p. 595-611),
despre care spune: « Pentru explicarea aşezămintelor vechi am dat o întindere
deosebită notelor ce însoţesc fiecare document şi indicelui de cuvinte slave
şi româneşti, a căror interpretare, din punctul de vedere al înţelesului şi originii
lor, este de cea mai mare utilitate pentru i;itoria vechiului drept român»
(voi. I, p. XIII).
Trebuie să spunem aici că ediţiile de documente ale lui Ioan Bogdan,
alături de altele mai vechi sau mai noi, au fost folosite pentru studii lingvistice
atît referitoare la limba slavonă şi istoria limbilor slave, cit şi la istoria limbii
române. Dintre primele este suficient să menţionăm fundamentala monografie
a prof. S. B. Bernstein despre limba documentelor slavo-muntene 1 şi cercetările recente ale colectivului de limba slavă veche de la catedra de limbi slave
din Universitatea Bucureşti 2. Datele privind limba română au fost folosite
în astfel de lucrări capitale asupra istoriei limbii române, cum sînt cea a lui
O. Densusianu 3 şi a lui Al. Rosetti 4 , şi în altele 6.
III.
ln ceea ce priveşte istoria literaturii române vechi, aceasta este de neconceput fără ediţiile fundamentale de cronici slavo-române, descoperite în cea
mai mare parte de Ioan Bogdan şi publicate cu ample studii şi comentarii
la sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru.
lnainte însă de a ne ocupa de acestea, se cuvine să subliniem contribuţia
adusă de slavistul român la studierea literaturii vechi - în sensul larg al
cuvîntului - bulgare şi sîrbeşti, prin editarea unor importante texte de cronici:
Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung (extras din
« Archiv fiir slavische Philologie», XIII B„ 1891, p. 481-543), Cronica universală şi analele sîrbeşti din manuscrisul de la Petersburg (în Letopiseţul lui
Azarie, extras din A.A.R., Seria II, Tom. XXXI, Mem. Secţ. Ist., Bucureşti,

1909, p. 6-10, 65-89) şi Cronica lui Constantin Manasses. Traducere
bulgară,făcută pe la 1350. Tu:t şi glosar (apărută postum, cu prefaţă de I.
Bucureşti, 1922, VIII+ 456 p.).

medioBianu,

1
P1JJ1>1CKaUUJ1 11 0611acmu 6011zapcKou ucmopU'lecKou i>ua11eKmo11olUU. Tom I. H3WK 11a11alllCKUX zpaMOm, Moscova-Leningrad, 1948.
2
Vezi articolul semnat de Lu c i a D j a m o şi alţii, XapaKmepnu 11epmu na KHU'KHO·
c11a1111HCKU e3UK, pyM7>HCKa pei>aKf#UJI (XIV-XVI), Rsl, IX, 1963, p. 109-161.
8 Istoria limbiii române, voi. I, Bucureşti, 1961, p. 249-256 (ed. franceză, Paris, 1901).
' Limba ramând în secolele al XIII-iea - al XVI-lea, Ed. Academiei, 1956, p. 27-48.
1 De ex., M a r g a r e t a Ş t e fă n e s c u, Urme de limbd româneascd în documernele
româno-slave (moldo-valaho-slave) din secolele al XI V-lea 1i al XV-iea, «Arhiva», XXXVIII,
nr, 2, 3, 4, laşi, 1931. Cf. comunicarea acad. E. Petrov ici la actuala sesiune, întitulată
Documenlele alavo-române ca monumerne ale limbii române.
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Prima lucrare cuprinde o parte din textul importantului manuscris nr. ll6
(filele 440-447) al Bibliotecii fostei Academii teologice din Kiev (provenit
de la lavra din Poceaev), copiat înainte de 1561 în Moldova (la Baia şi la Slatina), în care se află: 1) o cronologie generală de la« facerea lumii» pînă la
Manuel Paleologul (1425), care reprezintă o redacţie bulgară a« Povestirii pe
scurt a anilor de la Adam pînă în vremurile noastre», operă de compilaţie
bizantină; 2) o redacţie a vechilor anale sîrbeşti (1355-1490), scrise curînd după
1490; 3) prima cronică bulgărească (1296-1413), scrisă la începutul sec. al
XV-iea, importantă operă originală a literaturii medievale bulgăreşti (după
reproducerea textului de către Ioan Bogdan urmează traducerea latină a
ultimei părţi, efectuată de V. Jagic) 1, Această lucrare, care a marcat afirmarea
lui Ioan Bogdan în slavistica europeană, s-a bucurat de aprecierea favorabilă
a slaviştilor străini 2.
Un text similar este publicat, cu traducere şi indicarea variantelor, în
cea de-a doua lucrare menţionată mai sus, după manuscrisul O, XVII, nr. 13
al Bibliotecii publice din Petersburg (Leningrad), care cuprinde de asemenea,
Letopiseţul de la Putna nr. 2, Cronica lui Macarie şi cea a lui Azarie. Ioan Bogdan
justifică această nouă publicaţie a cronicii universale şi a analelor sîrbeşti
prin faptul că acestea « au avut o influenţă vădită asupra istoriografiei moldoveneşti din sec. XV, şi e bine ca ele să fie cunoscute la noi în cercuri mai
largi» a.
În sfîrşit, ultima lucrare reprezintă rodul unei munci îndelungate a lui
Ioan Bogdan, căci îl vedem - la sfatul lui V. Jagic - preocupat, încă din
anul 1889, de editarea traducerii mediobulgare a Cronicii lui Manasses (sec. XII).
Ediţia, apărută postum şi fără studiul introductiv pe care-l plănuia, a fost
pregătită după manuscrisul copiat la Tîrnova în 1345 de popa Filip şi aflat
la Biblioteca Sinodală de la Moscova, transcris de I. Bogdan (în 1889), colaţionat de el însuşi (în 1890) cu manuscrisul de la Vatican, scris cam în aceeaşi
epocă, şi cu cel de la Tulcea (actualmente în Biblioteca Academiei Republicii
Socialiste România, nr. 649) 4 , fiind tipărită între 1902-1909. Unele idei,
pe care slavistul român le-ar fi dezvoltat desigur în introducere, le găsim răspîn
dite în studiile ce însotesc editiile de cronici slavo-române din sec. al XVI-iea,
care au avut drept m~del pe' Manasses, tradus mai tîrziu (1620), după o prelucrare slavonă prescurtată, împreună cu cronica bulgară şi cu analele sîrbeşti,
de Mihail Moxa. Dar chiar şi aşa, ediţia este deosebit de preţioasă pentru
istoria limbii vorbite bulgare, fiind singura, pînă nu de mult, care reproduce
intregral acest text 6 - inclusiv Povestea Troiei, care se află numai în manuscrisul de la Vatican - , text însoţit de un amplu glosar însumînd peste 6500
de cuvinte (inclusiv numele proprii), cărora li se dau corespondentele greceşti
şi traducerea românească. Ioan Bogdan menţionează cuvintele - destul de
1 Vezi de asemenea: Ioan Bogdan, Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche, Bucureşti,
1891, p. ll, 17-19; Hcmopu11Ha6M2apcKama 11umepamypa, I, sub redacţia lui P. Dinekov ş.a„
Sofia, 1962, p. 354-355.
2 Cf. D. P. B o g ad an, Ioan Bogdan. Activilalea ştiinfifică şi didactică, p. 189-190.
3 Lelopiseful lui Azarie, p. 8 (64).
' Este inexactă afirmaţia lui I. Bianu din Prefafă (p. VIII), că I. Bogdan n-a apucat să
facă această colaţionare. Cf. D. P. B o g d a n, op. cil., p. 197 -204.
5 Cf., acum în urmă, eleganta reproducere a miniaturilor din manuscrisul de la Vatican:
Iv. Du ic ev, MuHuam10pume Ha MaHaCuesama 11emonuc, Sofia, 1962, şi ediţia facsimilată:
Jlemonucma Ha KoHcmaHmuH MaHaCu. <l>oToTHnuo H3A8HHe ua BaTHKBHCKHll npenHc na
cpeAH06'bnrapCKHll npeBOA. YeoA H 6ene>KKH oT Meau .Ilyăt!:ee, Sofia, 1963.
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numeroase - care lipsesc din Lexiconul lui Miklosich, ceea ce ne permite să
considerăm glosarul său drept un fel de completare a acestuia. « Frumoasa
ediţie» 1 a lui Ioan Bogdan, care inspiră respect şi mîndrie pentru slavistica
românească, a constituit, după aprecierea slaviştilor bulgari şi din alte ţări,
o importantă contribuţie la filologia slavă, ea stînd la baza unor studii
speciale asupra limbii mediobulgare 2.
Cele trei ediţii de cronici bizantine şi slave constituie - într-un anumit
fel - preludiul la ediţiile de cronici slavo-române, ale căror texte au fost descoperite în manuscrise cuprinzînd compendii de istorie universală şi naţională
şi care dau o idee de cunoştinţele istorice ale cărturarilor noştri în secolele
al XV-iea şi al XVI-iea, înaintea apariţiei istoriografiei în limba naţională şi
a influenţei umaniste, venite prin filieră latino-polonă a.
Aflînd treptat de existenţa acestor manuscrise, Ioan Bogdan îşi dă de
la bun început seama de marea lor importanţă pentru istoria ţării şi culturii
noastre, face deplasări în străinătate şi le consacră ani întregi de studiu, pentru
a încredinta tiparului editii fundamentale de cronici slavo-române, în cea
mai mare parte necunoscute pînă atunci. pe care le însoţeşte cu ample studii
istorico-filologice şi cu note explicative. ln trei volume şi un articol, publicate
între 1891-1909, respectiv: Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche (Bucureşti, 1891, XIV + 291 p. + 2 pi.), Cronice inedite atingătoare de istoria românilor (Bucureşti, 1895, XII+ 208 +XIX p.), Un fragment de cronică moldot•enească în limba slavă (CL, XXXV, 1901, p. 527-530) şi Letopiseţul lui Azarie
(Bucureşti, 1909, 160 p. + 4 pi.) - Ioan Bogdan a reuşit să dea o imagine
cu totul nouă a literaturii noastre originale din secolele al XV-iea şi al XVI-iea.
1n paginile lor el dă la lumină, în majoritatea cazurilor pentru prima dată,
douăsprezece cronici moldoveneşti: Letopiseţul« de la Bistriţa» (1359-1507).
Cronica scurtă a Moldovei (1359-1451), Letopiseţul de la Putna nr. 1 (13591526) şi nr. 2 (1359-1518), traducerea românească a acestuia din urmă (13591518), efectuată pe la 1770 de Vartolomei Măzăreanu, Cronica lui Macarie
(1504-1551, două copii), Cronica lui Eftimie (1541-1554), Cronica lui Azarie
(1551-1574), Cronica moldo-rusă (din vremuri legendare pînă la 1504), Cronica moldo-poionă (1359-1564, două copii), Cronica sîrbo-moldovenească (13591512) 4 şi Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei, scrisă de Miron Costin la
1677, în limba polonă 0 • În fiecare din aceste publicaţii I. Bogdan dă, pe lingă
textul original şi traducerea, ample studii şi comentarii istorice, lingvistice şi
1

K. ~Ii r ce v,

lfc111opu11eci;a ipaMamuKa Ha

6MiapcKu11 eJUK,

ed. 2, Sofia, 1963,

p. 17.

Cf., în mod şpecial: I. T r i fon o v, Ee.1e:>1CKll npxy cpeiJHo6MiapcKU!I npeBoiJ Ha
xpoHUKa, « lfasecTHll Ha E'h.nrapcKHll apxeonorHtleCKH HHCTHTYT », t. II
(1923-1924), p. 137-173; H. Boissin, Le Manasses moyen-bulgare, Paris, 1946;
~I arg a re t a Ş t e fă n e s cu, Inftuen1a traducerii medio-bulgare a cronicii lui Manasses
asupra literaturii româno-slave şi române i·echi, «Arhiva», XXXIV, 1927, p. 150-186 (cf. şi
ibidem, XXXVII, 1930, p. 121-123).
3
I. B o g d a n, Letopiseful lui A:arie, extras din A.A. R., Seria II, Tom. XXXI, Mem,
Secţ. Ist., Bucureşti, 1909, p. 8 (64).
4 Reeditate toate recent, Împreună cu alte cronici şi texte istorice: Cronicile slai·o-romântt
din sec. XV-X V/, publicate de Ioan Bogdan. Ediţie revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Ed. Academiei, 1959. Vezi, acum în urmă, E. S t ă n e s c u, Cultura scrisă moldovenească
în vremea lui Ştefan cel Mare, în: Cultura moldovenească în limpid lui Ştefan cel Mare, Ed. Academiei, 1964, p. 9-45.
6 Vezi o nouă traducere în: Mir o n Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, ESPLA
Bucureşti, 1958, p. 202- 217.
•
3

AfaHacueBama
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literare. Dacă interpretările istorice au fost în parte corectate şi completate
de cercetătorii ulteriori 1 , dacă în ceea ce priveşte exegeza literară, cercetările
de mai tîrziu au adus noi puncte de vedere 2, în schi.mb comentariile asupra
limbii, în special la cei trei cronicari din sec. al XVl-lea, analiza dependenţei
stilistice şi chiar lexicale la aceştia de textul cronicii lui Manasses şi comparaţiile textologice cu cronica lui Grigore Ureche n-au fost, practic, reluate
de nimeni, ele păstrîndu-şi valoarea pînă astăzi. Astfel, la Cronica lui Macarie,
I. Bogdan relevă coincidenţele frazeologice cu textul lui Manasses, recurgînd
nu numai la versiunea slavonă, ci şi la originalul grecesc a, după care dă un
glosar al «tuturor cuvintelor rare (mai ales verbe, substantive şi adjective
compuse, cuvinte străine şi românisme), pe care Macarie şi Eftimie le-au împrumutat din Manasses şi alte izvoare nepaleoslovenice. . . Mai toate - spune
el - lipsesc în Lexiconul paleoslovenico-greco-latin al lui Miklosich şi deci lista
noastră va sluji drept o completare necesară a acestuia pentru înţelegerea
textului bulgar al lui Macarie şi Eftimie» 4 • Comparaţii cu textul lui Manasses,
precum şi o listă de cuvinte compuse luate din acesta sau create după modelul
lui şi al lui Macarie, găsim şi în studiul la Letopiseţul lui Azarie (p. 33-42).
Pentru filologi, în special pentru lingvişti, aceste părţi ale studiilor lui Ioan
Bogdan prezintă o importanţă deosebită, permiţînd să se aprecieze cu multă
exactitate caracterul acestei limbi « moarte» folosită ca limbă literară în Ţările
Române, aşa cum în Apusul Europei, în Ungaria şi Polonia se întrebuinţa
limba latină.
La ediţiile de cronici slavo-române trebuie să adăugăm publicaţiile de
texte literare, însoţite de studii, printre care se remarcă, în primul rînd, Vlad
Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui. Studiu critic (Bucureşti, 1896,
XX + 170 p.
5 pl.), în care pe filologii slavişti îi interesează, în afara textului, reprodus după mai multe versiuni, consideraţiile lingvistice asupra numelui
lui Vlad Ţepeş şi analiza filologico-literară a povestirilor ruseşti. Deşi ulterior
a fost dat la iveală cel mai vechi text al acestora, scris (sau poate copiat pentru
prima dată) la 1486 şi transcris în 1490 de gramaticul rus Eufrosin 6 , concluziile lui Ioan Bogdan asupra autorului şi limbii operei rămân, după părerea
noastră, în picioare. Ele au căpătat o confirmare temeinic fundamentată în
cercetările filologului sovietic I. S. Luria, care a consacrat Povestirilor o amplă
monografie, însoţită de 11 variante (I. Bogdan publicase patru din mai multe
cunoscute de el pe atunci) s. lată ce spune I. S. Luria într-un articol de sinteză, publicat recent în « Romano slavica»: « Părerea lui I. Bogdan despre
povestirea slavă ca monument scris de un călător rus pe baza povestirilor orale
auzite în Ungaria şi Moldova ni se pare invulnerabilă. La fel ni se pare şi

+

1 Cf. sinteza actuală cu bibliografia fundamentală în: Istoria României, voi. I-IV, Ed.
Academiei, 1960-1964, precum şi studiile introductive ale lui P. P. Panaitescu la Cronicele
slavo-române din sec. XV-XVI.
2 Vezi, în special, dintre ultimele lucrări de sinteză: N. C a r t o j a n, Istoria literaturii
române vechi, I-III, Bucureşti, 1940-1945; Ştefan Ciobanu, Istoria literaturii române
vechi, I, Bucureşti, 1947; A I. Piru, Literatura română veche, ed. 2, Bucureşti, 1962; Istoria
literaturii române, I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964.
3 Vechile cronici ... , p. 77 -89.
'Ibidem, p. 97 (Glosarul la p. 97-102; comentariu asupra limbii la p. 102-103).
6 A. D. Se de l ni k o v, JlumepamypHaR ucmopUJ1 noBecmu o /(paKy11e, «l1aaecTHJI no
pyCCKOMY Jl3bIKY H CJIOBCCHOCTH AH CCCP», I, Leningrad, 1929, p. 621-659.
8
lloeecmb o /(paKy11e, l1ccne~oBaHHe H no~oTOBKa TeKCTOB R. C. Jlyp&e, Moscova-Leningrad, 1963, 211 p., cu o serie de ilustraţii în afară de text.
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presupunerea în legătură cu autorul acestei povestiri (este vorba despre solul
Feodor Kuriţîn - n.n.), enunţată de acelaşi învăţat» 1 •
Celelalte texte publicate de Ioan Bogdan, cu comentarii, completează
tabloul operelor literare vechi despre poporul român sau aduc elemente noi
în studiul istoriei literaturii române. Acestea sînt: O poveste sîrbească despre
împăratul Traian («Arhiva», IV, 1893, p. 321-323), reprodusă în traducere
după colecţia lui Vuk Stefanovic Karadzic 2 ; Călătoria lui Trifon Corobeinicov
prin Moldova la anul 1593 («Arhiva», I, 1889-1890, p. 762-764), traducerea
unui fragment în care acesta descrie oraşele Hotin şi laşi, precum şi primirea
sa, împreună cu Mihail Ogarkov, de către domnul moldovenesc Aron Vodă
Tiranul 3; O scrisoare din 1679 a mitropolitului Dosoftei (Extras din A.A.R.,
Seria II, Tom. XXXIV, Mem. Secţ. Ist., Bucureşti, 1912, p. 489-496
6 stampe), publicată în original (slavonă rusă) şi traducere, ca un document
foarte important pentru istoria tipografiilor româneşti; O traducere moldovenească din veacul al XVIII-iea a Vieţii lui Bertoldo (CL, XXV, 1891, p. 315324), care constituie cea mai veche traducere a acestei opere literare, efectuată
înainte de 1774, aflată de Ioan Bogdan la Moscova, în biblioteca lui I. Zabelin,
pe atunci director al Muzeului istoric din Moscova 4 •

+

IV.
O latură mai puţin cunoscută a activităţii lui Ioan Bogdan o constituie
descrierile de manuscrise şi cărţi vechi slavo-române, care însoţesc principalele
ediţii de cronici sau sînt publicate aparte. Ele urmau primelor descrieri făcute
la noi de Alexandru Odobescu 0 şi de episcopul Melchisedec e, fiind realizate
cu o precizie neatinsă de predecesorii săi. Lectura şi studiul direct al manuscriselor, consultarea asiduă a cataloagelor şi arhivelor l-au dus, de fapt, pe
Ioan Bogdan la descoperirile «masive» şi «senzaţionale» de texte originale
noi. « Cultura veche română - mărturiseşte el într-o notă la conferinţa cu
acest titlu - este expusă aci, în liniamente generale şi fără detaliuri, după
impresia totală ce mi-au lăsat cetirile (direct pe manuscrise, se înţelege - n.n.
şi studiile mele» 7 • f ntrucît unele din manuscrisele descrise se află în biblioteci
legălură cu originea subiectului povestirilor din secolul al XV-iea despre Dracula (Vlad
Rsl, X, 1964, p. 15. Vezi şi comunicarea lui E. Vrabie la actuala sesiune, Limbo
poveslirilor slave despre Vlad Ţep~, în volumul de faţă.
2 Srpske narodrni pripovijelke, ed. 2, Viena, 1853, nr. 39, p. 189-192. Menţionînd existenţa
încă a unei poveşti despre Traian, I. Bogdan promite a explica« cu o altă ocaziune» naşterea
celor două poveşti, în legătură cu celelalte existente la slavi, dar proiectul a rămas în manuscris.
3
Titlul descrierii: O nymu K l.(ap10 lfJaiJy om MocKBbl u iJo Hepo10AUMa. Textul este
redat după ediţia lui S. O. Dolgov din «Jurnalul Societăţii istorice şi arheologice», 1897,
şi separat, Bmopoe xo:>tCiJeHue TpuljaHa Kopo6euHUKoBa, Moscova, 1887, 18 p. Cf. G h.
B e z vi con i, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 32-37.
' Citată de N. Cart oja n, Cărfile populare în lileroluro românească, voi. II, Bucureşti,
1938, p. 365, această traducere nu mai este menţionată de A I. Piru, op. cil., p. 482-484,
de lsloria lilerolurii române, I, p. 746-748, şi de I. C. Chiţi mi a, în Cărfile populare în literatura românească, voi. I, EPL, Bucureşti, 1963, p. 237-238, deşi este cea mai veche cunoscută
1

/n

Ţep~),

şi merită toată atenţia.

De ex. Despre unele manuscripte şi cărfi tipărite aflate în mănăstirea Bislrifa, « Revista
I, 1861, p. 703-742, 807-830; II, 1862, p. 107-120.
8
De ex., Catalog de cărfile sîrbeş1i şi ruseşli vechi ce se află în biblioteca sîntei mănăstiri
Neawfului,« Revista pentru istorie, filologie şi arheologie», III, 1884, p. 129-143.
7 Culturo veche română .. „ p. 91.
6

română», Bucureşti,
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din străinătate, redarea cu exactitate şi competenţă a conţinutului lor suplineşte pentru filolog lipsa contactului direct cu textul şi constituie un preţios
instrument de lucru. Iată care sînt descrierile de manuscrise şi cărţi vechi pe
care ni le-a lăsat Ioan Bogdan:
1) Cîteva manuscripte slavo-române din Biblioteca imperială de la Viena
(Extras din A.A.R., Seria II, Tom. XI, Mem. Secţ. Ist., 1889, 29 p.), în care
st: descriu, însoţite de comentarii asupra limbii, o evanghelie pe pergament
de la Ştefan cel Mare (1502), o psaltire a lui Alexandru Iliaş (1586), o evanghelie de la Petru Rareş (1534), evanghelia mitropolitului Anania (înainte de
1651), apostolul lui Anastasie Crimcovici (1610) - toate slavone, şi romanul
Varlaam şi loasafat, tradus în română din italiană de logofătul oltean Vlad
Boţulescu, la 1764, pe cînd se afla închis la Milano 1 •
2) O evanghelie slavonă cu traducere română din secolul al XVI-iea (« Conv.
lit.», XXV, 1891, p. 33-40), fragment tipărit, descoperit în Biblioteca publică
din Petersburg

2.

3) Manuscripte slavo-române în Kiev (« Conv. lit.», XXV, 1891, p. 502511), în care se descriu, pe lingă sbornicul nr. 116 din Biblioteca Academiei
teologice din Kiev (cf. mai jos), alte cinci manuscrise slavo-române din aceeaşi
bibliotecă: tetraevanghelul« scris în timpul domniei lui Petru Şchiopul şi dăruit
la 1575 mănăstirei Golia de însuşi fondatorul acestei mănăstiri, marele logofăt
Ioan Golia. Acesta este cel mai splendid evangheliar din cîte am văzut pînă
acum», scrie Ioan Bogdan despre acest manuscris pe pergament, avînd iniţiale şi titluri scrise cu aur; tetraevanghelul scris de diaconul Mihail (1546);
un octoih bulgăresc din sec. al XV-iea, cu o notiţă în bulgară, foarte preţioasă
ca limbă, despre luarea Cetăţii Albe şi Chiliei de către turci în 1484 (cu care
este contemporană); un ceaslov de la 1575 şi un tetraevanghel cumpărat de
cineva la 1616.
4. Ampla descriere a Sbornicului nr. 116 din Biblioteca Academiei teologice din Kiev (Vechile cronice ... , p. 1-22), care cuprinde texte morale şi
ascetice, « trei tratate gramaticale ale slavilor de sud» (« Despre litere» de
Hrabr, «Despre cele opt părţi ale vorbirii» şi un extras din opera gramaticală
a lui Constantin Filozoful Kosteneţki, din timpul lui Ştefan Lazarevic - începutul sec. al XIV-lea) s, notiţe astronomice şi calendaristice, tratate dogmatice, polemice şi apocrife, texte istorice (cronologia universală, cronica bulgă
rească şi analele sîrbeşti, editate de Ioan Bogdan, în Ein Beitrag . .. ; Letopiseţul

de la Putna nr. 1, Cronica lui Macarie

şi

Cronica lui Eftimie).

5. Descrierea Codicelui de la Tulcea (actualmente în B.A. Republicii
Socialiste România, mss. slav nr. 649), care cuprinde, pe lingă o serie de texte
1 Cf. şi Istoria României, li, p. 537. Deşi Ioan Bogdan reproduce cu claritate data
(p. 27-28), nu se înţelege de ce N. Cartojan dă (referindu-se la copia făcută de Gr. Tocilescu
şi aflătoare la Biblioteca Academiei Române, nr. 417) anul 1743 (Cărfile populare .•. , I,
şi după el, la fel, I. C. Chiţimia (ed. citată mai sus, p. 290).
2 Data de 1580, presupusă de Karataev, nu e acceptată de Ioan Bogdan, care, studiind
limba textului, ajunge la concluzia că nu poate fi atribuit lui Coresi. Cf., la fel, S. Puşca r i u,
Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. 3, Sibiu, 1936, p. 223 (cu indicaţii bibliografice).
Vezi, de asemenea, I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, Bibliografia românească veche, voi. I,
nr. 25 şi voi. IV (lndreptări), nr. 25, Bucureşti, 1898, 1944. Despre cercetările acad. E. Petrovici
şi ale lui L. Demeny vezi I. Pataki, Cea dintîi tipăritură în limba română,« Tribuna», IX, nr. 36,
9 sept. 1965, p. 8-9. Cf. acum, în urmă L. Deme n y, O tipăritură slavo-română precoresiană,
„Studii", XVIII, 1965, nr. 5, p. 1001 - 1038.
3 Cf. V. J a g i (:,
Paccy:>1eoeHUJ1 10:>1eHoc11aB11HcKoii. u pyccKoii. cmapuHbl o 11epKoBHoc11aB11HcKoM ll3blKe, în Jfcc11eooBaHUJ1 no pyccKoMy 113&1Ky, t. I, St. Ph., 1885-1895.
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religioase, dogmatice şi apocrife, o copie a cronicii lui Manasses în traducere
mediobulgară şi Letopisetul anonim a al Moldovei (Cronice inedite . •. , p. 4-15).
6. Descrierea Manuscrisului O, XVII, no. 13 al Bibliotecii publice din
St. Petersburg (Leningrad), care cuprinde texte religioase, cronica universală,
analele sîrbeşti şi letopiseţul moldovenesc în compilaţia călugărului Azarie:
Letopiseţul de la Putna nr. 2, Cronica lui Macarie în redacţia finită şi Cronica
lui Azarie propriu-zisă (Letopisetul lui Azarie, p. 3-42).
7. O notiţă despre trei manuscrise de la Mănăstirea Neamţului şi un
manuscris de la Mănăstirea Secul (A.A.R., Seria II, Tom. XXVI. 1903-1904.
Partea adm. şi dezb., Bucureşti, 1904, p. 32-33, şedinţa de la 22 august 1903).
8. Evangheliile de la Homor şi Voronet din 1473 şi 1550 (Extras din A.A.R.,
Zeria II, Tom. XXIX, Mem. Secţ. Ist., nr. 16, Bucureşti, 1907, 12 p. +VI
stampe), impresionante prin arta lor (cea de la Homor cuprinde celebrul portret
al lui Ştefan cel Mare) i.
9. ln sfîrşit, o notiţă asupra unor fragmente de manuscrise şi cărţi slavone
descoperite de preotul bisericii din Rîşnov (Braşov) şi dăruite de Sextil Puş
cariu, prin intermediul lui Ioan Bogdan, Academiei Române (A.A.R„ Seria II,
Tom. XXXV, 1912-1913. Partea adm. şi dezb., Bucureşti, 1913, p. 26, şedinţa
din 12 oct. 1912). Este vorba, printre altele, de fragmentul de Evangheliar
(sec. XIII-XIV) şi de fragmentul din Vechiul Testament (sec. XIV), care se
numără printre cele mai vechi din Biblioteca Academiei R.P.R. (nr. 613 şi
nr. 677) 2 •
Opera începută de Ioan Bogdan în acest domeniu, continuată de A. I. laţi
mirski 11 şi de alţi cercetători, printre care E. Turdeanu 4, şi, acum în urmă,
P. P. Panaitescu, este dusă mai departe prin eforturile mai multor membri ai
Asociaţiei Slaviştilor, după cum se poate vedea din unele articole publicate
în ultimul timp în « Romanoslavica » şi din cîteva comunicări la actuala conferinţă.

V.
Am văzut mai sus că ediţiile de documente şi de cronici, precum şi unele
din descrierile de manuscrise sînt însoţite de ample comentarii asupra limbii
acestor texte slavo-române, care într-un caz au şi fost concentrate într-un
articol special (Ober din Sprache . .. ). ln afară de aceste cercetări, Ioan Bogdan
s-a ocupat special de problemele lingvisticii slave vechi şi slavone în următoa
rele lucrări: Morfologia limbii paleoslovenice, ediţie autografată, cu un fragment din Codex Zographensis ca bucată de cetire (Bucureşti, Lito-tipografia
C. Gobl, 1892, în 4°, VI + 84 p.), curs pentru studenţi; De la cine şi cînd au
împrumutat românii alfabetul chirilic? (în Lui Titu Maiorescu, Omagiu, Bucureşti, 1900, p. 585-594), articol în care arată că alfabetul chirilic a pătruns
la noi din Bulgaria în epoca înfiinţării voievodatelor române (sec. XIII-XIV),
1 Vezi, acum în urmii.: Te odor a Voi nes cu, Porlrelele lui Ştefan cel Mare în aria
epocii sale, în: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Ed. Academiei, 1964,
p. 463-478.
a Vezi P. P. Pan ai te s cu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Republicii
Socialisle România, voi. I, Ed. Academiei, 1959, p. VII.
3
CAaBRllCKue u pycc1<ue py1<onucu PYMMllCKUX 6u611uome1<, «CoopHHK OP.HC», t. 79, St.
Petersburg, 1905.
' De ex., Manuscrisele slave din timpul lui Ştefan cel Mare,« Cercetll.ri literare», nr. 5,
1943, p. 99-240, şi altele. Cf. şi articolele lui E m. L ă zăresc uşi M. B e r za din Cultura
mold0t•enească .. . , p. 541-588, 589-639.
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părere care rămîne valabilă pentru epoca de intensitate a culturii slavone la
noi (căci în prezent avem date care permit să se vorbească de o parţială pătrun
dere a scrierii slave încă în sec. al X-lea) 1 ; Glose române într-un manuscript
slavon din sec. XVI (« Conv. lit.», XXIV, 1890, p. 727-752) şi Un lexicon
slavo-român din sec. XVII (« Conv. lit.», XXV, 1891, p. 193-204). În primul
articol, I. Bogdan reproduce şi comentează glosele româneşti la textul slavon
al Sintagmei lui Matei Vlastares, copie moldovenească din sec. al XVI-iea,
prezentată la o expoziţie arheologică din Moscova în 1889. În cel de-al doilea
este prezentat cu ample comentarii un Lexicon ce să zice cuvinte pe scurt alese
din limba slovenească pre limba românească . .. , aflător în Biblioteca publică
din St. Petersburg (Leningrad). Lexiconul, scris în Ţara Românească, repre·
zintă o prelucrare a Lexiconului lui Pamvo Berînda (1627), cu unele adaosuri.
Cit de mult se preocupa Ioan Bogdan de progresele pe diverse planuri
ale slavisticii româneşti şi ale istoriei limbii şi culturii române se poate vedea
din următoarele cuvinte cu care-şi încheie articolul:« Lexiconul de la Petersburg
ar merita a fi editat şi studiat în comparaţie cu cel din Moscova, cu al d-lui Sturdza şi cu toate celelalte lexicoane vechi slavo-române, ce se vor arăta a fi
din acelaşi izvor. El este important. .. cu deosebire prin bogăţia lui în cuvinte
vechi şi rare. O ediţie cu index în ordine alfabetică riguroasă ( ... ) ar putea
servi şi de o carte ajutătoare pentru cei ce doresc să se ocupe cu limba slavă
bisericească. Ar fi de dorit ca Academia Română să ia măsurile pentru pregătirea acestei publicaţii, care ar prezenta un interes teoretic şi practic tot·
odată» (p. 204)2.

VI.
Ca profesor de slavistică, decan al Facultăţii de filozofie şi litere şi membru
al Academiei Române, Ioan Bogdan a depus o activitate demnă de relevat
în prezentarea şi studierea operelor unor slavişti de seamă, care au manifestat
interes pentru problemele româneşti, precum şi de analiză a lucrărilor unor
filologi români. Printre primele lucrări cităm articolele Bartolomei Kopitar.
O pagină din istoria filologiei române (« Conv. lit.», XXVI, nr. 12, apr. 1894,
p. 1062-1072) şi Franz Miklosich, scris încă în timpul vieţii marelui slavist,
pe care I. Bogdan l-a cunoscut personal(« Revista nouă», II, 1889, p. 111-117),
şi prezentarea activităţii ştiinţifice a profesorului său Vatroslav Jagic, cu ocazia
alegerii acestuia ca membru de onoare al Academiei Române, la 23 martie
1 La recenzia ireverenţioasă a lui Ilie Bărbulescu, fost elev al lui Ioan Bogdan, sub titlul
Studii slavice la Facultatea de litere din Bucureşti. Note critice (Bucureşti, 1902, 24 p.), I. B o g d an
dă Un răspuns în« Epoca» din 16 ianuarie 1902, pe care I. Bărbulescu îl reproduce în anexă
la a doua broşură scrisă în acelaşi stil: Pagini din moralitatea noastră universitară (Bucureşti,
1902, 40
5 p.). Ioan Bogdan aduce unele precizări revelatorii în Alfabetul chirilic şi noile
teorii ale d-lui Ilie Bărbulescu (CL, XXXVI, 1902, p. 284-286). Oricum, lucrarea lui Ilie Băr
bulescu, Fonetica alfabetului cirilic în textele române din veacul XVI şi XVII ... (Bucureşti,
1904), scrisă pe baza tezei de doctorat din 1899, rămîne preţioasă. Problema a fost reluată uite·
rior de P. Ca n cel: Cînd au împrumutai românii alfabetul chirilic?, în Lui Nicolae Iorga,
Omagiu, Craiova, 1921, p. 67-70.
2 Sarcina a fost realizată în parte de Grigore Creţu, în: Mardarie Cozianul, Le:ticon
slavo-românesc şi lîlcuirea numelor din 1649, Bncureşti, 1901. Cf„ acum în urmă, M. Sec he,
Schifă de istorie a luicografiei române, Bucureşti, 1966, p. 7-8, şi mai ales comunicarea lui
D. S t r u n g a r u, lncepulurile le:âcografiei române în volumul de faţă.

+
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1904 (A.A.R., Seria II, Tom. XXVI. 1903-1904. Partea adm.
reşti, 1904, p. 190-191).

şi dezb., Bucu-

Dintre articolele, rapoartele şi recenziile din a doua categorie cităm: notiţa
despre G. L. Frollo (1832-1899), întemeietorul catedrei de limba şi
literatura italiană la Universitatea din Bucureşti (« Conv. lit.» XXXIV, 1900,
p. 78-80), discursul la Sărbătorirea lui Titu 'Maiorescu la Universitatea din
Bucureşti (22 noiembrie 1909), cu prilejul trecerii la pensie a renumitului critic
şi profesori, rapoartele despre activitatea ştiinţifică a lui O. Densusianu 2 şi
I. Bianu 3 în vederea numirii acestora ca profesori ai Universităţii din Bucureşti, precum şi recenziile şi prezentările unor lucrări de limbă şi literatură
română semnate de A. Densuşanu, I. G. Sbiera, Al. Philippide, N. Iorga,
G. Murnu, I. A. Candrea ş.a., publicate în« Convorbiri literare» şi în« Analele
Academiei Române».
Scrise totdeauna cu competenţă şi cu căldură, atunci cînd lucrările reprezentau contribuţii de valoare, sau - dimpotrivă - cu un sever, dar obiectiv
spirit critic, atunci cînd acestea se dovedeau a fi simple compilaţii fără valoare,
recenziile şi rapoartele lui Ioan Bogdan rămân un model al genului. Cu autoritatea sa, el a contribuit, alături de Titu Maiorescu, al cărui discipol se
considera, la încetăţenirea în lumea universitară şi academică a onestităţii
ştiinţifice, a exigenţei faţă de propriile lucrări şi faţă de lucrările altora, a
spiritului obiectiv în ştiinţă şi în viaţa socială.
În sfîrşit, printre lucrările filologice ale lui Ioan Bogdan am vrea să relevăm două contribuţii la studierea literaturii române. Prima este raportul pentru
premierea piesei lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Apus de soare, cu Premiul
• Năsturel al Academiei Române, raport scris cu o deosebită căldură (prezentat
în şedinţa comisiei din 12 mai 1910), în care scoate în evidenţă nu numai valoarea
literară şi lingvistică a operei marelui dramaturg, ci şi însemnătatea patriotică
şi istorică a acesteia 4 •
Primul motiv al marelui succes al piesei - spune I. Bogdan - este faptul
că ea « se ocupă cu cel mai mare erou pe care l-a produs neamul românesc şi
îl prezintă - pe haza unui studiu serios al mediului în care el şi-a dezvoltat
activitatea sa - cu o putere de intuiţiune istorică, pe care n-a arătat-o încă
nici unul din cei ce s-au încercat la noi în astfel de producţiuni literare» (p. 375376). Şi mai departe:« D-l Delavrancea ne-a dat în drama sa un Ştefan, aşa
cum trebuie să şi-l închipuie şi cel mai profund cunoscător al trecutului
nostru. Impresia noastră, după ce am ascultat sau cetit drama d-lui Delavrancea, este că aşa a trebuit să fie, aşa a trebuit să se poarte, aşa a trebuit
să vorbească Ştefan în acele împrejurări ale vieţii sale, în cari ni-l înfăţişează
scriitorul» (p. 376).
Al doilea motiv al succesului piesei este« limba în care e scrisă. Nu cred
că pot caracteriza mai bine această limbă - spune istoricul şi filologul I. Bogdan - decît zicînd că e cea mai românească în literatura noastră contimporană». Drama lui Delavrancea« îmbracă gînduri româneşti în cea mai curată,
mai limpede şi mai duioasă limbă românească. Cu « Apus de Soare» eu am
biografică

Discur8Ul a fost publicat în broşura cu titlul de mai sus (Bucureşti, 1910, p. IX-XI).
Lucrările.filologice ale d-lui Ovid DensUfanu (sic!), CL, XXXV, 1901, p. 254-266.
Lucrările.filologice ale d-lor I. Bărbulescu fi I. Bianu, CL, X..'XXVI, 1902, p. 172-182.
CI. şi recenzia judicioasă la Docu11Ulnte româneş1i ... , t. I, fasc. 1 (1576-1629), publicate
de I. Bianu (Bucureşti, 1907), în CL, XLI, 1907, p. 381-386.
' A.A.R., Seria II, Tom. XXXII. 1909-1910. Partea adm. şi dezb. Bucureşti 1910
p. 375-377, şedinţele din 12 şi 13 mai 1910, cf. p. 358-359.
'
'
1

3

3
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impresia că d-l Delavrancea a ajuns la cel mai înalt grad de perfecţiune, la
care talentul d-sale poate să înalţe limba noastră» (p. 377) 1 •
Cea de-a doua contrihutie este cuvîntarea rostită la înmormîntarea lui
George Coşbuc, care fusese aÎes meruhru al Academiei Române în 1916 (mort
la 9 mai 1918; A.A.R., Seria II, Tom. XXXIX. 1916-1919, Bucureşti, p. 102103), cuvîntare plină de o înaltă şi caldă apreciere a marelui poet:« Ţara întreagă
şi românimea pierde un poet, în sufletul căruia s-au reflectat mai bine de un
sfert de veac toate aspiraţiunile sănătoase ale neamului, în vorba căruia s-au
întrupat, în cea mai frumoasă şi mai curată formă, idealurile şi durerile acestui
neam. Coşbuc a fost cel mai mare între poeţii noştri de astăzi: mare prin t;imţirea sa profundă şi delicată, prin puterea sa de creaţiune, prin cultura sa întinsă
şi prin adînca cunoaştere a sufletului românesc şi a literaturii în care acest
suflet s-a oglindit în cursul vremii. Aceste calităţi l-au făcut iniţiatorul şi reprezentantul de frunte al unui nou curent în literatura noastră, curentul optimismului sănătos, în deosebire de pesimismul perioadei anterioare, eminesciene» (p. 102).
Din aceste pasaje, ca şi din multe altele, ne convingem cu uşurinţă de
faptul că Ioan Bogdan era un savant multilateral, cu o înaltă« reputaţie ştiin
ţifică şi de stilist de un rar talent», cum spune un recenzent al său (Em. P.,
« Conv. lit.», XLI, 1907, p. 837). De altfel, în articolul închinat memoriei
lui I. Bogdan, publicat în «Buletinul Comisiei istorice a României» (voi. 3,
1924, p. I-VII), marele său prieten şi colaborator Nicolae Iorga scria:« I. Bogdan, care a fost, ceea ce nu se ştie îndeajuns - cum a[u] dovedit-o cumintea
lui conducere a« Convorbirilor literare» şi atîtea rapoarte de premii la Academia Română - un om de gust ales, un înţelegător de literatură şi care a scris
studii de istorie care se aşează printre cele mai frumoase ale epocii sale în
toate ţările, a început totuşi şi a rămas în fundul sufletului său, în ceea
ce rîvna lui avea mai aprins şi răbdarea lui mai stăruitor, un filolog»

(p. I-II).
Dar nici o apreciere a lui Ion Bogdan - omul, patriotul şi savantul nu ni se pare mai cuprinzătoare ca vibrantele cuvinte rostite de I. Bianu, care
l-a caracterizat drept« unul din cei mai luminaţi învăţaţi» ai poporului nostru,
un om cu « simţul drept al datoriei, care l-a făcut să pună bună rînduială în
orice serviciu sau însărcinare s-a aflat». Ioan Bogdan - spune I. Bianu avea un « simţ luminat de dreptate, care inspira totdeauna încredere deplină
tuturor acelora cari aveau să fie judecaţi de dînsul în orice împrejurări ale
vieţii, sau care aveau trebuinţă de sfat şi îndreptare». El avea un« caracter
hlînd, împăciuitor şi prietenos, care i-a atras şi asigurat prieteni statornici
români din toate ţările şi străini din toate limbile», un «caracter hun, care
făcea dintr-însul un coleg şi un prieten ca frate, lucrînd totdeauna pentru bine,
pentru pace, pentru dreptate» 2.
1 În contextul acestei aprecieri elogioase ş1 JUBte totodată, care se făcea ecoul opiniei
publice largi, apare cu atît mai curioasă t părerea» unui membru al Academiei, At. Marienescu,
care în şedinţa comisiei a formulat obiecţii de o obtuzitate ce ne face să zimbim astăzi.
Şi totuşi, atunci, ele au cîntărit mult, căci în prima şedinţă votul a fost incert: 5 pentru,
5 contra, apoi 6 pentru, 6 contra şi, în sfîrşit, 7 pentru şi 4 contra. Dimpotrivă, judecata
lui Ioan Bogdan a fost confirmată de istoricii literari ulteriori. Cf. G. C ă l i n e s c u,
lsloria lileralurii române, Bucureşti, 1941, p. 506- 508. Vezi şi A I. S ă n d u I e s cu, S1udiu
introductiv la: De I a v r an ce a, Scrieri alese, voi. I, ESPLA, 1958, p. XLVII-XLVIII.
2 Cuvinte roslite de d-l I. Bianu la mormîntul lui Ioan Bogdan, A.A.R. Seria II. Tom.
XXXIX. 1916-1919. Partea adm. şi dezb., Bucureşti, 1921, p. 332.
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Opera lui Ioan Bogdan, contribuţie importantă la istoriografia şi filologia românească şi la slavistica internaţională, constituie pentru noi o vastă
platformă de cercetare, un indemn de a duce mai departe, în noile condiţii
create de orinduirea socialistă, investigaţiile ştiinţifice şi de a îmbogăţi rezultatele obţinute de marele savant român.

Cl»HJIOnorll'IECKOE u JIHHrBHCTH'IECKOE
:sorMBA

HAC~CTBO

UOAHA

(PC310Me)

Hoau Eoriiau, ocHosonono>KHHH pyMblHCKOH cJiaBHCTHl<H 1<a1C HayllHoii AHCLtHilJIHHbl,
COXpaJUIJIC.ll B naMRTH nOCJie,1:ty10ll..\HX noKOJiemrli:, B nepsylO O'l.epe,l:tb, KaK HCTOpHlC, a He Hal<
cpHJIOJIOI', XOT.ll H B p113BHTHe <i>HJIOJIOI'HH OH BHCC l..leHHbW BKJlll,!I;, a B CBOHX HCTOpH'l.CCKHX
HCCJIC,l:tOBSHIDIX OH qacro HCUOJlb30BaJI <i>HJIOJIOI'H'l.eCKHe H JlHHI"BHCTH'l.CCKHe MeTOAbl H npueMbl.
B HSCTOJlll.ICH CT8The llHaJIH3HpyJOTC.ll <i>HJIOJIOI'H'l.CCKHe H JIHHI'BHCTH'l.CCKHe pa6oTbl l1oaHa
DoI',l:tBHa, ynoMHHlllOTC.ll Te HCTOpH'ICCKHe HCCJie,l:tOBaHIDI, B KOTOpblX HMelOTCll 3JICMeHThl <i>HJIOJIOI'HH H JIHHI'BHCTW<H.
} • B JICKl..IHH Ha OTKpblnm Hypca CJISBllHCICHX ll3bIKOB 3Ha'leHUe C/UJIJllHCKUX U3y'leHUU d,111
pyMMH (losemnitatea studiilor slave pentru români, 1891) Hoau Eor,1:taH Ha.MeTHJI l..ICJIYIO nporpaMMy Ha}"IHbIX HCCJie,1:toeaHHă e o6naCTH C11a1J11Ho-pyMMHCKou ţfiu11011olUu. Ou TBJOKe 3aHHMaJICll
KYAbmypHMMU u no11umu'leCKUMU omHoweHUllMU .Me31Cdy pyMMHaMu u 60AzapaMu (1892), Hanucan
oqepK /ţpetJHeu pyMMHCKou KYAbmypM (1898).
II. B ero iie11TeJlbHOCTH sa>KHoe MeCTO aaHHMaeT nepeeoii, ucropH'l.ecKoe, AHIIJIOMaTH'l.eCKoe, naneorpa<i>H'ICCKOe H JIHHI'BHCTH'l.eCKOe H3y'l.eHue CJiaBllHo-pyMblHC}(HX ,l:tOKyMeHTOB.
Ero H3AaHIDI cnae11Ho-pyMbIHCKHX ,1:toKyMeHTOB XIV-XVII ee. npeiicraBJllllOT 6om.w)'l0 1..1eHHOCTb AJill .ll3blKOBe,l:tOB KaK c TO'l.lCH 3peHHll penpOJ:tYKl..IHH TeKCTOB B opurHHaJie, TaK H c TO'l.KH
apeHHll .ll3blKOBbIX HOMMeHTapuee H conpoeO>KJ:talOl.l.\HX yKaaaTeneH: CJIOB.
III. TpyAllO ce6e npeiicraeun. HCTOPHIO ,1:tpesueii pyMblHCKoii JIHTepaTYpbl 6C3 <l>YHAaMCHTaJibHbIX HJ,l:taHHH CJI8BllHO-pyMblHCKHX xpoHHlC, 66m.waa qacn. KOTOpblX 6blJla OTl<pb!Ta H
Ony6JIHKOBaHa HoaHOM Eor,l:taHOM B KOHl..IC npownoro H B Ha'laJie Hawero BeKa, BMCCTe c o6wupHblMH HCCJIC,l:tOBaHHJIMH li KOMMeHTapHllMH. K 3TOMY CJIC,l:tyeT ,1:to6aBHTb IO>KHOCJlaBllHCKHe H
BH3llHTHHCKHe (B cnaBllHCKOM nepesoiie) xpoHID<H, cpe,l:tH KOTOpblX BCJ:tYlllee MCCTO 38HHM8CT
XpoHUKa KoHCma11mu11a MaHacu11 (Cronica lui Constantin Manasses), H3J:taHHall BMeCTe c
6om.WHM CJias11Ho-rpe1<0-pyMb1HCKHM YJ<ll3aTeneM CJioe, BKJIIO'lalOll..leM 6onee 6500 eAlfWlll, e
TOM 'l.HCJie MHOI'O'l.HCJICHHble iionoJIHeHHll K JleKCUKOllY Mm<nowuqa (nocMepTHOe H3,l:taHHe,
1922). C10,1:ta )l{e OTHOCllTCll ny6JIHKlll.IHH ,1:tpeBHHX JIHTepaTYpHhlX TCKCTOB, CB.1131WHblX C
HCTopueu pyMbIH. Ba>KHeii:weii ua HHX .llBJllleTC.ll pa6orn B11ad L(enew u zep.MaHCKue u pyccKUe

noeecmu o HeM. Kpumu'lecKoe ucc11edoeaHUe (1896).

IV. Hoau Eoriiau HaM ocrneHJI H PllA oIIHcaHHă pyKonuceu H iipeeHHX CJIBBllHo-pyMbIHcKHX KHHI' H3 3apy6e>KHblX H PYMblHClCHX 6H6JIHOTeK, KOTOpble OTJIH'lalOTC.ll 6om.wou TO'l.HOCTblO H ,l:tOCTOBepHOCTblO.
V. B ceoux JIHHI'BHCTH'leCKHX Tpyiiax 11. Eoriiau aaHHMaeTc.11 nonpOCa.MH npoHUKH01JeHu11
KUpu/l/IUllM K PYMMHaM (1900), RJMKOM dpeeHeuruux M011da1JCKUX doKyMeHmOtJ (1908), HayqaeT
PYMMHCKUe z11occ1J1 e pyK01iucu XVI eeKa Ha KHU3ICHoc11ae11HcKoM RJMKe (1890)
11eKcuKoH XVII B.

H

c/IQIJ11Ho-pyMMHCKuu

VI. HaKoue1..1, lloau Eoriiau Hayqan H nonyJ111puauposan TPYAh' BblJ:talOll.IHXC.ll CJiaeucros,
KOTOpb1e npo11BJ111JIH HHTepec K CJIBBllHo-pyMblHCKHM npo6neMaM (E. KonuTap, <l>p. MmuloWH'I,
B. jlruq H ,l:tp.), CTpCMHJIC.ll BBCCTH Ha PYJ<OBO,l:tHMble HM, B TC'l.eHHe MHOI'HX JICT KBK ,l:teKaH,
<l>BlCYJlbTeTCKHe Ha4>CJ:tpb1 KPYTIHeihlmx pyMblHClCHX <l>Hnonoroe (O • .D:eucymauy, H. l>HaHY). OH
BblCOKO l..ICHHJI npoHaee,1:teHH11 pyMbIHCKHX nHCaTeneu, csoux cospeMeHHHKoe (Bap6y .Il:eJlllepBH'la,
.IJ:>KopJ:t)Ke Kow6YJ<).
HoaH Bor,1:tBH, 3TOT «CTHJIHCT peAJ<oro TaJIB.HTa>>, no MHeHHJO owmro pe1..1eH3eTa, 6b1J1 ue
TOJlhKO KPYTIHCihnHM HCTOpHKOM, HO H <!>HJIOJIOI'OM H JIHHI'BHCTOM. OH 6blJ1 C<'ICJIOBCKOM H3blCK8HHOro BKYca, 1..1eHHTeneM JIHTePBTYPbl ••• Coaiian HCTOpH'ICCKHe TpYm>l, KOTOpble 3BHHMalOT
nO'l.CTHoe MeCTO cpemt HCTOpH'l.CCKHX HCCJIC,l:tOBBHHH Bcex CTpaH TOH :moxu. 0,l:tHlll<O, B iiywe
OH 6b1Jl H OCTaBaJICJI AO lCOHl.{B CBOHX J:tHeH <!>RJIOJIOI'OM, IC '1.eMy CTpeMHJICJI C B,l:tOXHOBeHHeM H
npOJIBJlllJI Heaayp~ Bb1,1:tep>t0<y» (H. :A:opra).
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L'BERITAGE PHILOLOGIQUE ET LINGUISTIQUE DE IOAN BOGDAN
(Resume)
Ioan Bogdan, le createur de la slavistique roumaine en tant que discipline scientifique,
est present a l'esprit de la posterite plutot comme historien que comme philologue, bien que
dans ce domaine egalement ii ait apporte de remarquables contributions et que dans ses travaux
historiques ii ait mainte fois eu recours aux moyens d'investigations qu'offrent la philologie
et la linguistique.
Ainsi le present article se propose-t-il d'analyser Ies travaux philologiques et linguistiques de Ioan Bogdan, en mentionnant egalement ses recherches d'histoire proprement ditee
qui ont des implications d'ordre philologique et linguistique.
I. Ioan Bogdan trace tout un programme d'activite a la philologie slavo-roumaine dans
la le1ton d'ouverture de son cours de langues slaves, intitulee L'imporlance des eludes slaves pour
Ies Roumains (1891); ii s'occupe des Rapports culturels el politiques entre Roumains el Bulgares
(1892) et ecrit une esquisse d'ensemble de la Cul1ure roumaine ancienne (1898).
II. Une partie insigne de son activite fut consacree a l'edition, a la traduction et a l'etude
historique, diplomatique, paleographiqne et linguistique des documenta slavo-roumains. Ses
editions de documenta slavo-roumains (XIVe - XVIIe s.) sont precieuses pour le linguiste aussi
bien du fait qu'elles reproduisent Ies textes en original, qu'en raison des commcntaires
linguistiques et des glossaires qui Ies accompagnent.
III. L'histoire de la litterature roumaine ancienne est inconcevable sans Ies editions
fondamentales des chroniques slavo-roumaines, decouvertes pour la plupart par Ioan Bogdan,
qui Ies a publiees avec d'amples etudes et commentaires a la fin du siecle dernier et au debut
du present. A cela s'ajoutent Ies editions de chroniques sud-slaves et byzantines (en traduction
slave), parmi lesquelles une place de choix revient a la Chronique de Constantin Manasses,
editee avec un copieux glossaire slavo-greco-roumain de plus de 6500 termes, qui complete
en maints endroits le Lexicon de Miklosich (edition posthume, Bucarest, 1922). II ne negliges
non plus Ia publication de textes litteraires anciens concernant l'histoire des Roumains et
dont le principal est Vlad l'Empaleur el Ies narralions allemandes et russes a son sujet• .tiude
critique (1896).
IV. Ioan Bogdan nous a encore laisse toute une serie des descriptions de manuscrits
et de livres anciens slavo-roumains appartenant e des bibliotheques etrangeres ou roumaines,
descriptions qui attirent l'attention grâce a leur grande precision et a la science profonde de
l'auteur.
V. Les travaux proprement dits linguistiques de I. Bogdan ont porte sur la penelralion
de l'alphabet cyrillique chez les Roumains (1900), sur la langue des plus anciens documenlS moldaves
(1908). II a eludie aussi les gloses roumaines d'un manuscril slavon du XVI• siecle (1890) et un
lexique slavo-roumains du XVII• s.
VI. Ioan Bogdan enfin s'est occupe de meme de l'etude et de la propagation de l'oeuvre
des slavistes renommes, qui avaient aborde et traite des problemes slavo-roumains (B. Kopitar,
Fr. Miklosich, V. Jagic etc.), de la nomination de remarquables philologues roumains,
(O. Densusianu, I. Bianu) aux chaires de la Faculte des Lettres de Bucarest qu'il a conduite
plusieurs annees et ii a hautement apprecie l'ceuvre des ecrivains de son temps (Barbu
Delavrancea, George Coşbuc).
« Styliste d'un rare talent» (comme le declarait l'auteur d'un compte rendu d'un des 'es
travaux), Ioan Bogdan n'a pas ete seulement un grand historien; ii fut aussi un grand philologue douhle d'un linguiste. Lui qni fut «un homme d'un goilt fin, un connaisseur en litterature ... , qui ecrivait des etudes d'histoire qui se placent parmi Ies plus belles de son epoque
et de tous Ies pays, a commence par etre et est demeure au fond de son âme, au fond de ce
que son amhition avait de plus actif et sa patience de plus constant, un philologue» (N. Iorga)
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CONTRIBUŢIA

LUI IOAN BOGDAN LA STUDIUL
MEDIBVALE ROMANEŞTI

INSTITUŢIILOR

VALERIACOSTĂCHEL

În prezentarea activităţii istorice a lui. I. Bogdan se impune de la început
precizarea concepţiei şi a metodei sale de lucru.
Cercetările istorice ale slavistului român se desfăşoară într-o perioadă
cînd în lumea istoricilor se deşteaptă un deosebit interes pentru studiul istoriei
sociale a popoarelor. Aceasta este caracteristic îndeosebi pentru istoricii care
se ocupă de istoria popoarelor din sud-estul Europei. Acest curent era puternic
în Rusia, unde istoricii cuprinseseră în centrul cercetărilor lor instituţiile
medievale din vechea Rusie, din Bizanţ şi din Peninsula Balcanică. I. Bogdan
şi-a desăvîrşit studiile în Rusia, a întreţinut strînse legături cu istoricii ruşi
şi era bine informat asupra acestui curent care domina ştiinţa istorică rusă.
În ceea ce priveşte istoriografia română, el a mers pe urmele lui N. Bălcescu,
care abordase problemele de istorie socială.
Interesul lui pentru cercetarea instituţiilor româneşti a fost provocat
de concepţia sa asupra istoriei. În discursul de recepţie la Academia
Română, Istoriografia română şi problemele ei actuale, I. Bogdan spunea:
« Evoluţia istorică a unui popor poate fi înţeleasă numai prin factorii interni
ce au provocat-o, deci prin studiul claselor sociale ce l-au constituit şi al ideilor
ce au străbătut acţiunea lor» 1,
Într-adevăr, I. Bogdan însuşi şi-a axat crecetările pe istoria socială a
românilor. Încă din acea perioadă el a relevat« o lentă evoluţie a instituţiilor
primitive» 2, subliniind că într-o ţară cu populaţie ţărănească şi cu o viaţă
orăşenească restrînsă, instituţiile se schimbă foarte încet şi pe nesimţite 3,
Tot atunci I. Bogdan a arătat care sînt acele probleme care trebuie cerce·
tate în prima linie. El socotea că problema satului, a originii sale, a roirii
satelor, a modului de stăpînire a pămîntului constituie cel mai important
factor de cercetare. Pentru înţelegerea societăţii medievale româneşti el socotea
necesar să cerceteze organizarea satului, să determine rolul cnejilor, judeţilor
şi starostilor'· În legătură cu viaţa satului el s-a izbit de problema şerbiei,
în special din perioada domniei lui Mihai Viteazul 6 • L-a preocupat problema
1 I. B o g d a n, Istoriografia română şi problemele ei aciuale, Acad. Rom. Disc. XXVII,
1905, p. 19.
1 Ibidem.
8 Ibidem.
4 Ibidem.
6 I.Bogdan, Patru documente de la Mihai Viteazul, în Prinos lui D. A. Sturdza, Bucureşti, 1903, p. 153-154.
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marelui domeniu, a originii sale, a transformărilor din decursul secolelor, pentru
care a adunat un bogat material, dar lucrarea a rămas nerealizată 1 • În strînsă
legătură cu această problemă el a pus instituţia imunităţii, desemnată prin
termenii româneşti «uric» şi «ohabă», consacrînd acestui din urmă termen
un studiu special 2. Deşi I. Bogdan n-a realizat studiul conceput asupra domeniului feudal, el a văzut just problema, afirmînd că proprietatea de danie şi
imunitatea erau « două instituţii comune ţărilor noastre şi celor apusene, în
care feudalismul era cu mult mai vechi» 3.
Dacă în centrul preocupărilor sale se găsea viaţa satului, relaţiile dintre
stăpînii de pămînt şi ţărani, I. Bogdan n-a trecut cu vederea nici viaţa oraşului.
L-a interesat problema originii şi organizării oraşelor, «spre a putea vedea
ce este împrumutat şi ce este indigen în evoluţia lor» 4 •
El acorda o deosebită importanţă problemei organizării militare, problemei
oraşului-cetate, care a jucat un rol însemnat în sistemul de apărare a ţării.
Era convins că pentru o înţelegere mai profundă a societăţii medievale româneşti este necesar ca istoricul să cunoască şi formele dreptului românesc vechi,
în care se întreţes elemente romane, instituţii de-ale Europei medievale şi obiceiuri de-ale popoarelor slave dimprejur 6.
Relevînd importanţa cercetării problemelor menţionate mai sus, I. Bogdan
spune că « aceasta este direcţia în spre care trebuie îndreptată cu deosebire
activitatea istorică a generaţiunii actuale şi celei viitoare»•.
Acestor probleme de ordin social I. Bogdan le acordă precădere faţă de
istoria politică. El afirmă că studiul problemelor sociale « ... este cu mult
mai mult important decît cunoaşterea războaielor, a intrigilor de curte, a rivalităţilor de partide, a intervenţiilor străine, de care sînt prea pline expunerile
de pînă acum ale istoriei române»'· I. Bogdan este printre primii care atacă
problema instituţiilor medievale româneşti. El deschide calea acestor cercetări, care au continuat sub impulsul dat de dînsul s.
Ideile expuse de I. Bogdan în discursul său de recepţie la Academia
Română au fost primite cu înţelegere şi aprobare de cei mai mulţi din istoricii
români din acea vreme. N. Iorga l-a elogiat, spunînd că expunerea lui despre
istoriografie este « foarte bine împărţită, foarte bine socotită şi spusă cu un
mare curaj liniştit, asupra dezvoltării întregii istoriografii româneşti de la
început pînă astăzi» e.
De asemenea, Gh. Ghibănescu spunea: « lată dar ce probleme noi se
prezintă istoriei de acum înainte: a înlătura pătimaşa ignorare a claselor
sociale, a înfăţişa evenimentele sub forma lor genetică, în legătură cu împrejurările sociale interne» 10.
În perioada în care I. Bogdan şi-a desfăşurat cercetările, istoria socială
a românilor din evul mediu era încă puţin cunoscută. Condiţiile pentru studiul
1

Ibidem.

3 Ohabă-ohabnic,

în CL, XLI, 1906, p. 295-299.
Istoriografia română şi problemele ei actuale, p. 25.
' Ibidem.
ş Ibidem, p. 20.
8 Ibidem, p. 21.
7 Ibidem, p. 20.
8 P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan şi studiile de istorie slavă la români, în« Buletinul
Comisiei istorice a României , VII, Vălenii de Munte, 1928, p. 12.
9 «Semănătorul», 1905, IV, nr. 24, p. 418.
10 G h. G hi hă nes cu, recenzie, în« Arhiva», Iaşi, 1905, p. 379.
3
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instituţiilor

medievale româneşti nu erau prielnice din cauză că nu erau publicate izvoarele interne. Cercetătorul era silit să întreprindă în prealabil o uriaşă
muncă de arhivă, care să-i dea informaţiile necesare. I. Bogdan, izbindu-se
de această dificultate, spunea că istoricul trebuie « să cheltuiască încă multă
vreme pentru adunarea şi publicarea documentelor interne din toate epocile
istoriei noastre. Fără ele evoluţiunea instituţiunilor vechi nu se poate urmări
în toate fazele ei» 1.
I. Bogdan, hotărît să atace problema de istorie socială, un sector dificil
şi aproape nestudiat pe vremea sa, considera că numai aplicarea metodei comparative poate să dea rezultate satisfăcătoare. El era ferm convins că cercetarea
instituţiilor medievale româneşti necesită cunoaşterea limbilor slave şi a istoriei
popoarelor vecine cu românii:« Limbile slave sînt indispensabile pentru studiul
independent al începuturilor poporului român şi al istoriei interne a principatelor în secolele XIV-XVII» 2.
Tot aceste considerente l-au făcut pe I. Bogdan să aplice metoda comparativă în cercetarea instituţiilor medievale româneşti. Ca factori de comparaţie
el a folosit istoria ţărilor vecine: Ungaria, Polonia, Serbia, Bulgaria, precum
şi Rusia. Importanţa acordată de el acestei metode rezultă din următoarea
mărturie: «Predecesorii mei n-au cunoscut îndestul organizarea militară a
statelor din jurul nostru, în special a Ungariei şi a Poloniei. Aceste ţări oferă
analogii ce multora vor părea surprinzătoare la primul moment. Ele n-au
însă nimic surprinzător pentru istoricul care ştie că instituţiile sociale, politice
şi militare ale popoarelor din evul mediu prezintă ca şi instituţiile respective
de astăzi, multe note comune nu numai la popoarele care au trăit în imediata
vecinătate, ci chiar la popoare foarte îndepărtate unele de altele» 3.
I. Bogdan şi-a concentrat atenţia asupra străvechilor instituţii româneşti
din perioada anterioară apariţiei vieţii de stat la români. Din acest cadru
face parte studiul său Originea voievodatului la români, publicat în 1902. În
acest studiu istoricul şi-a propus să lămurească originea instituţiei şi să determine trăsăturile sale fundamentale.
Ca punct de plecare pentru cercetarea întreprinsă el foloseşte analiza
termenului voievod, care a existat la toate popoarele slave, însă nicăieri n-a
fost folosit pentru desemnarea autorităţii supreme, aceea a domnului. I. Bogdan
afirmă că voievozii au existat la toţi slavii « ... din cele mai vechi timpuri,
cu mult înainte de a fi venit în atingere cu noi»'· La toate popoarele slave
însă, vojevoda a însemnat conducător de oşti s. « Cuvîntul este comun tuturor
popoarelor slave şi instituţiunea trebuie să fie mai veche decît diferenţierea
lor, în urma emigraţiunii din patria lor primitivă, în popoarele slave de astăzi» s.
Se caută să se demonstreze că, deşi numele acestei instituţii este de origine
slavă şi deşi românii l-au împrumutat într-o epocă veche, între secolele VI-IX,
ea a căpătat la români o dezvoltare cu totul particulară, proprie, rezultată din
împrejurările deosebite ale vieţii publice 7.
1 I. B o g d a n, Documentul Rîzenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în sec.
X V·lea, AAR, Memorii, S. II, t. XXX, 1908, p. IO.
z I. Bogdan, Istoriografia română, p. 16.
3 I. B o g da n, Documentul Rîzenilor din 1488 şi organizarea armatei moldovene în sec.
XV-iea, p. 23-24.
4 Originea voievodatului la români, AAR, Memorii, seria II, t. XXIV, 1902, p. 203.
5 Ibidem.
8 Ibidem.
7 Ibidem, p. 204.
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Astfel, în ceea ce priveşte originea voievodatului, se afirmă că ea trebuie
la epoca primelor relaţii ale românilor cu slavii, care au existat
în dreapta şi în stînga Dunării, în Panonia şi în vechea Dacie 1, în perioada
anterioară cuceririi maghiare. După determinarea originii voievodatului, se
caută a se preciza conţinutul acestei instituţii, afirmîndu-se că voievozii« erau
şefii unor confederaţiuni de chineji. În vreme de pace ei hotărau neînţele·
gerile dintre aceştia, în vreme de război ei se puneau în fruntea lor. Aceştia
aveau atribuţiuni judiciare şi militare deţinute de aceeaşi persoană. Acest
lucru a avut loc nu numai la români, dar şi la popoarele vecine cu românii».
Concluzia autorului este că «voievodatul s-a putut naşte la români, ca şi
instituţiile analoge de la alte popoare, în mod cu totul independent de influen·
raportată

ţele străine» 2.

Această primă lucrare consacrată vechilor instituţii româneşti a fost apre·
ciată pozitiv atît în presa română, cit şi în cea străină. Filologul rus Iaţi
mirski, după ce a citit studiul despre voievodatul la români, i-a scris lui I. Bogdan că lucrarea lui este excelentă, foarte preţioasă şi constituie un studiu
de sinteză, ceea ce îi ridică valoarea a.

În perioada dintre cele două războaie mondiale, problema voievodatului
a fost mult dezbătută în istoriografia românească. Deşi teoriei lui I. Bogdan
i-au fost aduse unele completări şi rectificări'', în linii mari ea a rămas valabilă
pînă în zilele noastre. A fost lărgită în special partea referitoare la istoria
voievodatului în Transilvania. De această problemă s-a ocupat I. Lupaş,
care afirmă că« instituţiunea voievodatului ou putea să aibă în trecutul Tran·
silvaoiei decît aceeaşi origine, pe care I. Bogdan o lămurise deplin în studiul
său cu privire la trecutul Ţării Româneşti şi al Moldovei, lăsînd·o însă necercetată în partea relativă la dăinuirea ei seculară în regiunile dintre Carpaţi
şi Tisa» 5 • Autorul arată că nicăieri pe teritoriul Ungariei nu se găsesc urmele
vreunei organizaţii teritoriale politice la fel cu cea voievodală de pe cuprinsul
Transilvaniei, de unde rezultă că ea trebuie considerată ca un produs specific
românesc e.
Aşadar, ţinînd seama de completări şi de unele rectificări, istoriografia
de astăzi a adoptat rezultatele cercetărilor lui I. Bogdan cu privire la instituţia voievodatului. Astfel, în tratatul de Istoria României se arată că« nevoile
de apărare au silit obştile să se confedereze şi să aleagă o căpătenie militară
numită voievod» 7. Se susţine că« alături de latinescu domn (dominus, domnus),
au pătruns şi s-au generalizat şi la români ca termeni ai unor instituţii împru·
mutate de la slavi, cuvintele cneaz, jupan, voievod» s.
Într-un studiu recent, consacrat obştei săteşti la români, P. P. Panaitescu expune ideile sale cu privire la instituţia voievodatului, arătînd trăinicia
ei. De pildă, în Maramureş ea s-a păstrat pini în veacul al XV-iea. «Instituţia
1

Ibidem.
Ibidem, p. 205.
8
D. P. Bogdan, Relaliile lui I. Bogdan cu savan1ii ruşi, în Relafiile ruso-romane,
Bucureşti, 1963, III, p. 270.
' I.Lup a ş, Epocele principale în istoria romanilor, Cluj, 1928, ed. II, p. 47.
6
I. Lup a ş, Voievodatul Transilvaniei în aec. XII fi XIII. AAR, Memorii, S. III, t.
XVIII, mem. 3, p. 29.
6 Ibidem, p. 3.
7
Istoria României, voi. II, Bucureşti, 1961, p. 805.
8 Ibidem, p. 805.
1
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voievodatului continuă să funcţioneze în toată Transilvania subordonată regatului ungar. Autorul afirmă că titlul de voievod, purtat de domnii români,
<:a şi de guvernatorul regal al Transilvaniei, arată că voievozii locali au existat
pe tot teritoriul ţării noastre şi că numele lor, calitatea lor de comandanţi
de oşti s-au extins o dată cu formarea statelor feudale, a devenit un titlu al
monarhului, moştenit de la orînduirea anterioară monarhiei feudale» 1.
Altă instituţie medievală abordată de I. Bogdan este aceea a cnezatului.
Cercetarea ei este legată de o muncă anevoioasă, întrucît apare într-o perioadă
îndepărtată, foarte slab oglindită în izvoarele vremii. I. Bogdan considera
cnezatul drept cea mai veche instituţie românească. Această problemă a
trezit interes încă de la sfîrşitul sec. al XIX-iea, de pildă în studiul lui R. Rosetti,
Despre clasele agricole în Moldova 2.
I. Bogdan a consacrat acestei probleme un studiu special, bazat pe o
vastă documentare. Izvoarele folosite, atît cele româneşti, cit şi cele ale popoarelor vecine cu românii sînt foarte variate. El aplică cu succes metoda comparativă, folosind termenii de comparaţie din istoria socială a sîrbilor, ungurilor
şi lituanienilor.
Pe baza unui bogat material de arhivă românesc, precum şi pe baza constatărilor făcute din studiul comparativ al instituţiei cnezatului, I. Bogdan a
combătut teoria care a precumpănit în ştiinţa istorică românească din vremea
sa, după care cneazul a fost judecător domnesc, stăpîn şi judecător de sat.
El a demonstrat că la români termenul cneaz a avut două înţelesuri principale:
jude sătesc şi ţăran liber, proprietar de pămînt a. Satele de cneji sînt sate de tipul
cel mai vechi de sate româneşti, administrate de unul sau de mai mulţi cneji,
în opoziţie cu satele domneşti, boiereşti sau mănăstireşti 4 • În perioada anterioară apariţiei statului la români, cnejii au fost întemeietorii satelor sau şefi
aleşi dintre fruntaşii satelor. Ei administrau unul sau mai multe sate ori teritorii mai întinse.
I. Bogdan a căutat să stabilească atribuţiile cnejilor în cadrul vieţii de
stat din secolele XV-XVI. El susţine că cnejii aveau în seama lor: judecata
satelor, cisluirea lor, supravegherea ordinei, recrutarea ţăranilor pentru
oaste5.
ln ceea ce priveşte originea acestei instituţii, I. Bogdan este de părere
că ea n-are nimic slav, în afară de nume e. Cînd au venit în contact cu popoarele slave, românii îşi aveau judecii lor, a căror funcţie esenţială era să judece.
Cuvîntul slav s-a suprapus peste cel românesc vechi, cum s-a întîmplat şi cu
cuvîntul voievod.« Din sec. al Xiii-lea încoace cnezatul s-a dezvoltat în Ţările
Române în condiţiuni felurite, în acord însă cu instituţiunile analoge ale Europei
apusene medievale, în special ale Ungariei» 7.
Lucrarea lui I. Bogdan aduce o contribuţie deosebit de importantă la
studiul problemei. Cu toate acestea, pentru cercetătorul de astăzi ea prezintă
şi unele lacune: nu relevă unitatea instituţiei cnezatului la toţi românii, la
1 P. P. Pan ai te s cu, Ob11ea fărănească în Ţara Românească şi Moldova, Bucurevti,
1964, p. 29-30.
2 c Revista nouă», 1889, p. 70-71.
a I. B o g d a n, Despre cnejii români, AAR, Memorii, S. II, t. XXVI, 1904, p. 13.
4 Ibidem, p. 38.
5 Ibidem, p. 36.
8 Ibidem, p. 43.
1 Ibidem, p. 44.
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concluzii se simte lipsa de precizie în definirea situaţiei cnejilor ca magistraţi
sau ca stăpîni feudali. Lucrările lui I. Bogdan cu privire la instituţia cnezatului au constituit însă baza unor cercetări ulterioare. Această importantă
problemă a fost dezbătută şi de alţi istorici, care s-au ocupat de istoria socială
a românilor, ca: R. Rosetti, C. Giurescu, P. P. Panaitescu. În cercetările lor
ei au avut ca punct de plecare rezultatele obţinute de I. Bogdan. Dar, cu toate
eforturile depuse de istorici, în jurul acestei probleme şi pînă acum sînt multe
lucruri neclare. Ideile principale ale lui I. Bogdan cu privire la situaţia satului
medieval sînt îndeobşte recunoscute de istoricii de astăzi, care consideră că
satul era condus de reprezentanţii săi numiţi cneji, juzi sau vătămani. Aceştia
erau judecătorii pricinilor mărunte ivite în sat, repartizau dările cuvenite
domnului asupra locuitorilor din sat, strîngeau aceste dări 1 •
Instituţia cnezatului, fiind strîns legată de problema proprietăţii asupra
pămîntului şi de problema şerbiei, 1-a îndemnat pe I. Bogdan să cerceteze şi
aceste din urmă aspecte ale vieţii satului.
Cu toate că istoricul nu ne-a lăsat studii speciale referitoare la problemele
menţionate mai sus, materialul adunat atestă interesul şi intenţia lui de a le
cerceta. O confirmă şi studiul publicat în 1903, Patru documente de la Mihai
Viteazul, însoţit de comentarii, care dau dovada că a înţeles just caracterul
de clasă al şerbiei. I. Bogdan reconstituie just procesul de jefuire a ţăranilor
de către stăpînii de pămînt şi al transformării lor în şerbi 2.
Studierea proprietăţii asupra pămîntului a ridicat în faţa cercetătorului
problema îndatoririlor militare ale acelora care se foloseau de pămînt sub o
formă oarecare. Stabilind o legătură indisolubilă între proprietatea asupra
pămîntului şi slujba militară, I. Bogdan s-a preocupat de problema organizării
militare la români, căreia i-a consacrat un studiu special: Documentul Rîzenilor
din 1484 şi organizarea armatei moldovene în sec. al X V-lea a.
Partea introductivă a studiului este deosebit de preţioasă în ceea ce priveşte
aplicarea metodei de lucru. Autorul arată că în studiul său el se baza pe documente, pe studiul terminologiei militare, pe analogia cu ţările vecine, care
au servit românilor de model în ceea ce priveşte organizarea armatei 4 • În
partea consacrată istoriografiei problemei se arată că istoricii care s-au ocupat
de organizarea militară n-au folosit întreaga documentare, îndeosebi documentele interne şi n-au relevat aspecte dintre cele mai importante ca: modul
de recrutare pentru oaste, rolul cetăţilor în apărarea ţării, organizarea militară în perioada anterioară sec. al XIV-iea 0 • Deşi sînt folosite în special izvoarele epocii (din sec. al XV-iea), se recurge şi la cele din secolele al XVI-iea
şi al XVII-iea, «care se pot raporta la secolele precedente»'·
Pentru reconstituirea organizării militare a Moldovei din sec. al XV-iea,
I. Bogdan a pornit de la o analiză migăloasă a termenilor militari folosiţi de
români. I-a comparat cu termenii militari uzitaţi la popoarele vecine, stabilind că, în majoritatea cazurilor, ei sînt de origine slavă; alături de ei au mai
existat însă şi termeni de origine maghiară sau germană. Termenii referitori
1

reşti,

Isloria României, II, p. 305.
a I. Bogdan, Patru documente de la Mihai Vi1eazul, în Prinos lui D. A S1urza, Bucu1903.
s AAR, Memorii, S. II, t. XXX, 1903.
4 Ibidem, p. 10.
6 Ibidem, p. 23.
s Ibidem, p. 24.
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la purtătorii de arme ca: viteji, voinici, dvoreni, husari sau termenii indicînd
diferite unităţi militare ca ceată, pilc, gloată au fost analizaţi, dindu-li-se o
explicaţie definitivă. Unii termeni, foarte discutabili, de pildă jold, au fost
lămuriţi în mod magistral. I. Bogdan a arătat că termenul jold este de origine
germană şi că a pătruns la români prin filieră poloneză. Bazîndu-se pe izvoare,
el a susţinut că expresia slavonă« na zold» din documentele moldoveneşti nu
poate avea altă interpretare decît «cu leafă» 1 • De asemenea, el a demonstrat
că în Moldova mercenarii au existat încă din sec. al XV-iea, deşi n-au jucat
un rol prea însemnat în sistemul de apărare a ţării; existenţa lor este însă atestată
neîndoios de mărturiile cronicarilor moldoveni 2.
Abia după precizarea termenilor militari, I. Bogdan a trecut la reconstituirea modului de organizare a oastei în perioada de început a statului moldovenesc, descriind unităţile sale ca ceată, pilc, gloată 3 • El a insistat îndeosebi
asupra organizării curţilor boiereşti, urmărind evoluţia lor în cursul secolelor
al XV-iea - al XVII-iea. A relevat legătura dintre stăpînirea pămîntului şi
slujba militară, spunînd că« proprietatea pămîntului era strîns legată de slujh~
militară; una era condiţia celeilalte» 4 • El consideră că în condiţiile vieţii de
atunci fiecare stăpîn era şi ostaş şi că « a existat o legătură indisolubilă între
proprietatea de pămînt, fie ea mare sau mică, şi slujba militară» 0 • Îndatoririle militare grevau orice proprietate asupra pămîntului, fie laică, fie bisericească.

Ideile expuse de I. Bogdan în ceea ce priveşte organizarea armatei moldoveneşti în sec. al XV-iea rămîn valabile, în cea mai mare parte pentru ştiinţa
istorică de astăzi, deşi în ultimul pătrar de veac în acest sector s-au făcut numeroase cercetări o, care au îmbogăţit mult cunoştinţele noastre referitoare la
această problemă.
Am căutat să relev cercetările lui I. Bogdan asupra unui şir de instituţii
medievale româneşti. Lucrările publicate de el nu reprezintă decît o mică parte
din ceea ce a fost conceput şi proiectat de istoric. Cercetător neobosit de arhivă,
în căutare continuă de noi elemente de documentare, el a strîns un bogat material pentru studiul instituţiilor româneşti, pe care n-a reuşit să-l valorifice
integral din cauza morţii sale premature.
Cercetările lui I. Bogdan reprezintă o piatră de temelie, pe care cercetă
torii de mai tîrziu şi-au clădit operele lor. Nici unul dintre cercetătorii istoriei
sociale a românilor din epoca medievală nu a putut trece peste lucrările lui
I. Bogdan din acest domeniu.
Astfel, Radu Rosetti în lucrările sale cu privire la istoria socială a Moldovei are ca punct de plecare cercetările şi concluziile lui I. Bogdan. În lucrarea
Pămîntul, sătenii şi stăpînii în Moldova, capitolele consacrate cnejilor şi voievozilor au la bază operele predecesorului său 7. Chiar în folosirea metodei
comparative R. Rosetti merge pe urmele lui I. Bogdan. Comparînd instituţia
cnezatului din Ţările Române cu aceeaşi instituţie din Ungaria, Galiţia şi de
la popoarele slave, R. Rosetti este puternic influenţat de metoda lui I. Bogdan.
Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 14.
a Ibidem, p. 14.
4 Ibidem, p. 13.
6 Ibidem, p. 21.
e Istoria României, II, Cap. III.
7 Bucuretti, 1907, p. 23-76.
1

2

Fărimifarea feudală

in Moldova
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deşi nu împărtăşeşte ideile lui
foloseşte şi afirmă că acesta a studiat cel mai aprofundat problema 1 şi de mai multe ori se referă la diferitele sale lucrări 2.
N. Iorga în operele sale de sinteză despre istoria românilor, în problemele
legale de organizarea socială a românilor în perioada de formare a primelorstate, se bazează pe cercetările lui I. Bogdan 3 , dindu-le o înaltă preţuire.
« Studiul adîncit al instituţiilor dădu o bază românească sigură cercetărilor
asupra istoriei moldoveneşti pînă la acelaşi sfîrşit al veacului al XVI-iea» '·
Recunoaşterea deosebitelor calităţi de istoric ale lui I. Bogdan mai reiese şi
din următoarele cuvinte: « A scris studii de istorie care se aşează printre cele
mai frumoase ale epocii sale în toate ţările» 6.
S-a mai arătat că cercetarea instituţiei voievodatului din Transilvania
de către I. Lupaş are la bază studiile lui I. Bogdan. Referindu-se la operele
istorice ale acestuia, îndeosebi la cele referitoare la instituţii, I. Lupaş spune:
« Obiectivitatea ştiinţifică, seninătatea neturburată şi metoda critică severă
erau însuşirile de căpetenie, prin care rezultatele activităţii lui I. Bogdan s-au
impus deopotrivă contemporanilor români şi străini» 6.
P. P. Panaitescu, care aduce o contribuţie însemnată la studiul istoriei
sociale, a arătat că I. Bogdan are meritul de a fi deschis calea cercetărilor
sociale, cc au fost continuate sub impulsul dat de dînsul. A relevat faptul că
I. Bogdan a căutat să determine originile societăţii româneşti, însă n-a dat
o teorie completă asupra stărilor sociale din trecutul românesc, ci a cercetat
doar cîteva chestiuni, fără să atace toată problema în totalitatea ei 7. P. P. Panaitescu consideră că marele merit al lui I. Bogdan este acela de a fi adus cel

C. Giurescu, în lucrarea Despre boieri,

I. Bogdan despre cneji, le

dintîi în cercetarea institutiilor sociale din trecutul românesc metoda « cercetării numelor, întrebuinţată în studiile similare din Occident» s.
Se subliniază de asemenea şi faptul că, în problema cercetării instituţiilor,
I. Bogdan a folosit o metodă care a dat rezultate deosebit de rodnice. El a ţinut
seama de împrejurarea că instituţiile sociale, avînd de obicei o evoluţie foarte
lentă, păstrează anumite forme străvechi din epoci asupra cărora nu avem
informaţii directe 9 • Prin aprofundarea epocilor cunoscute am putea arunca
lumină şi asupra epocii cercetate, în privinţa căreia documentele tac.
În ultimii 20 de ani, istoricii marxişti din ţara noastră au acordat o importanţă primordială istoriei economice şi sociale. Datorită acestui fapt, studiul
instituţiilor medievale a luat şi el un nou avînt. De data aceasta, studiul instituţiilor a fost aşezat pe baze noi, întrucît întreaga structură a societăţii din
Ţările Române din evul mediu a fost concepută ca o societate tipic feudală.
Sarcina istoricilor a fost uşurată prin publicarea corpusului de documente
interne, care au pus la îndemîna cercetătorului informaţiile necesare. Pe de
1 S1udii de islorie socială, Bucureşti, 1943, p. 304.

Ibidem, p. 241, 242, 246, 254, 263, 295 şi altele.
N. Iorga, lsloria poporului român, Bucureşti, 1922, I, p. 180-181. lsloria românilor
şi a civilizaţiei lor, Bucureşti, 1930, p. 45-46; lsloria românilor, Bucureşti, 1936-1939, III,
p. 35-36.
4 N. Iorga, I. Bogdan, în« Buletinul Comisiei istorice a României», III, 1924, p. V.
& Ibidem, p. 1-11.
8
I. Lupaş, I. Bogdan, Analele Acad. Rom., M.S.I., S. III, Bucureşti, 1945, p. 7.
7 P. P. Panaitescu, Ioan Bogdan 1i sludiile de islorie slavă la români, în« Buletinul Comisiei istorice a României», VII, 1928, p. 12.
s Ibidem, p. 14.
e Ibidem.
2
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altă parte, în ultima vreme au apărut
socială în ţările socialiste vecine, ceea ce

numeroase studii marxiste de istorie
a stimulat şi mai mult interesul pentru
cercetarea acestui domeniu. Dar nici acum cercetătorii instituţiilor feudale nu
se pot dispensa de lucrările lui I. Bogdan, primul care a deschis calea şi a
căutat soluţionarea unor probleme pe cît de pasionante, pe atît de spinoase.

BKJIA,U; HOAHA :&OrAAJIA B H3YllEllHE CPE)J;llEBEKOBLIX PYMhWCKHX
HHCTBTYTOB
(PC3IOMe)
ll;CllL H8CTOJW..1eli pa6oTbl - ll01<838Tb MeTO,[I HCCJle,[IOBllHWl cpe,wteBeKOBblX PYMhlHCKHX
HHC'J'HTYTOB MoauoM .6or.[18HOM H DOJIY'leHHble HM peaym.TaTbl. Moau .6or.z:1au 6b1Jl cpeAH nepBblX
HCCJie,[loBaTCJJeli, KOTOpble npHMeHHJJH cpaBHHTCllLHbW MeTO,l:I npH H3}"1eHHH npo6JieMbl cpe,1:1HeBeKOBoro 0611.1eCTBeHHoro ycrpoACTBa PyMb1HHH. ,UIDl cpasHeHHJI OH npHBJieKaJI MaTepHaJI Ha
HCTOPHH cpe~eBeKOBOH EBpOllbl H B OCOOeHHOCTH, H3 HCTOPHH coce,[IHHX CJiaBJIHCKHX HapO,[IOB,
.z:IOK83blBaJI, '!TO H3}"1eHHe nepHo.z:ta CTaHOBJieHWI pyMbDICKoro Hapo.z:1a H ero BHyTpe!Dlero paaBHTBJI B XIV-XVII BB. soaMO>l<llO JllWlb npH npe.[IBapmem.HoM oaHaKOMJieHHH c HCTOpHeif
coce,wtHX CJIBBJIHCKHX HapO,l:IOB .
.60.m.we scero ero HHTepecosaJI sonpoc crpyicrypb1 H oprBHH381.\HH .z:1epeBHH, ct>eo.z:1aru,Horo
BJla,[leHHJI H o6.1138Tem.CTB, CBfl3811HhlX c BJI8,[leHHeM aeMJieli, OTHOWCmW MC>l<.z:IY 3CMJlCBJ18,[ICllLl.\aMH H 1Cpecn.J1HBMH, 1<penOCTHoro npasa H ,1:1pyrmc cropoH 0611.1eCTBeHHoro YKJia.z:ta (60.m.wan
qacn. BHyTpemmx ,[IOKYMCHTOB e11.1e He 6b1Jl8 ony6JIHKOBaHa B TO BpeMH, 'ITO DOMCWaJIO eMy
OXB8THTb Bea. KOMDJieKC HaMC'ICIDlhlX npo6JieM). M BCe me MoaH .6or,1:1au C03,l:l8Jl pll,[1 ct>YH.z:1aMeHTam.HblX HCCJlC,l:IOBa.HHiÎ o BOeBO,l:ICTBe, l<Wl>KCCTBe, opraHH381.\HH apMHH, KOTOpblC no H8CTOJl11.1ee BpeMH He YTPBTHJIH CBOei:t H8)"1HOH l.\eHHOCTH H CJIY>l<BT OTilpaBHOi:t TO'll<OH AJ1ll ,[laJihHCHnmx HCCJIC,l:IOBamW pyMbWCl<HX HCTOpHl<OB. M • .6or,1:1au nepBblM OTKpblJl nyn. H npo6yAHJl
Hl!Tepec I< H3}"1CHHIO cpe,wteBCKOBblX PYMbWCKHX HHCTHTYTOB.

LA CO~TRIBUTION DE IOAN BOGDAN A L'ETUDE DES INSTITUTIONS MEDIEVALES
ROUMAINES
(Resume)
Ce lravail se propose de mettre en lumiere la methode de recherche de Ion Bogdan et de
montrer Ies resultats auxquels il parvint de la aorte dans le domaine de l'etude des institutions medievales roumaines. n fut en effet l'un des premiere chercheurs qui aborderent le
probleme des institutions roumaines au Moyen Âge
l'aide de la methode comparative. II
utiliea comme facteurs de comparaison des elements empruntes l'histoire de l'Europe medievale, et avant tout, celle des peuples slaves. limitrophes Cela lui a permis de montrer que
l'etude des premiera pas du peuple rou.main et du commencement de son histoire interieure
du XIVe au XVIIe siecle est impossihle
expliquer eans une connaissance prealahle du passe
des peuples slaves voisins.
Un probleme qui l'a beaucoup preoccupe, fut celui du village, de sa structure et de son
organisation, celui du domaine feodal et des obligations qui decoulaient de la possession de
la glebe, celui des relations entre proprietaires terriens et paysans, celui du servage et d'autres
aspecte de la societe (de son temps, Ies documente internes n'etaient pas encore publies pour
la plupart), ce qui ne l'a pas empeche d'emhrasser dans le champs de ses recherches tout le
complexe des problemes qui s'offraient
sa vision d'eneemble. C'est ainsi qu'on lui doit
quelques travaux fondamentaux au eujet du voevodat, du knezat, de l'organisation de l'armee,
travaux qui coneervent aujourd'hni encore leur interet scientifique et servent de point de depart
au:x historiens roumains desireux de pousser plus loin ses recherches. I. Bogdan est le premier
avoir fraye la voie et avoir stimule l'interet pour I'etude des institutions medievales roumaines.
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ACTIVITATEA LUI IOAN BOGDAN ÎN CADRUL ACADEMIEI ROMÂNE
LUCIA DJAMO-DIACONIŢĂ

După studii strălucite făcute în ţară ş1 m importante centre universitare
din străinătate (Viena, Petersburg, Moscova, Cracovia), I. Bogdan este numit
în anul 1891 profesor de slavistică la Universitatea din Bucureşti, la catedra
înfiinţată în acelaşi an. Activitatea sa ştiinţifică devine atît de cunoscută şi
apreciată încît, deşi nu împlinise încă vîrsta de 28 de ani (născut la 25 iulie 1864),
secţiunea istorică a Academiei Române, în şedinţa din 23 martie 1892, propune
sesiunii generale alegerea lui Ioan Bogdan ca membru corespondent. În şedinţa
sesiunii generale din ziua de 31 martie 1892 se pune la vot această propunere
şi I. Bogdan, întrunind 19 voturi pentru, este ales membru corespondent al
sectiunii istorice i.
' Activitatea lui Ioan Bogdan ca membru corespondent al Academiei nu
este consemnată în arhiva înaltului for ştiinţific, dar lucrările sale, publicate
atît în Analele Academiei, începînd din anul 1889, cît şi în altă parte, constituie cea mai bună dovadă a unei rodnice munci creatoare care contribuia la
dezvoltarea slavisticii şi a istoriografiei româneşti. Prin calităţile lucrărilor
sale, care au suscitat un deosebit interes, I. Bogdan devenise una din figurii~
cele mai reprezentative ale ştiinţei româneşti, elogios apreciată şi peste hotare.
Peste 11 ani, în şedinţa sesiunii generale din 29 martie 1903, la propunerea
din ziua precedentă a secţiunii istorice, plenul Academiei, luînd cunoştinţă
de expunerea lui D. A. Sturdza, secretarul general al Academiei Române, membru
al secţiunii istorice, asupra activităţii ştiinţifice a lui I. Bogdan, votează primirea acestuia ca membru activ 2 , pe locul devenit vacant prin moartea lui
V. A. Urechia. În expunerea sa, D. A. Sturdza scotea în evidenţă prodigioasa
activitate a lui I. Bogdan, arătînd că acesta s-a preocupat de publicarea unor
izvoare importante pentru studiul istoriei patriei şi al istoriei statelor vecine,
acordînd de asemenea un interes deosebit cunoaşterii instituţiilor vechi româneşti şi vechii noastre culturi. În cadrul prezentării activităţii lui I. Bogdan,
D. A. Sturdza releva în mod special colecţia Documente şi regeste privitoare
la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI, a

1 Vezi« Analele Academiei Române», Seria II, tom. XIV, Partea administrativă şi dezbaterile, Procesul verbal al şedinţei din 31 martie 1892, p. 128.
În continuare, vom folosi prescurtarea AAR indicînd apoi seria şi tomul. Menţionăm că
am folosit atît « Analele», cit şi materialele aflate în Arhiva Academiei, pentru care aducem
mulţumiri şi pe această cale conducerii Academiei Republicii Socialiste România şi Direcţiei
Cancelariei, care au avut amabilitatea de a ne permite cercetarea Arhivei. Am făcut trimiterea
la arhivă în acele cazuri în care, în urma confruntării, apare o omisiune În publicaţie sau o

neconcordanţă.
2

AAR, Seria II, tom. XXV, Procesul verbal al

şedinţei

din 29 martie 1903, p. 155-158.
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cărei introducere
nească». «Toată

«constituie un adevărat tratat de diplomatică veche româistoria destul de obscură a Ţării Româneşti din cele două
secole - spunea el mai departe - cîştigă o nouă faţă prin comentariile luminoase care însoţesc aceste documente» 1 •
Deşi propunerea era pe deplin întemeiată, procedîndu-se la vot, din totalul de 25 votanţi, I. Bogdan a obţinut 17 voturi pentru, 8 membri votînd împotriva ei. Conform articolului 7 al Statutelor, întrunind două treimi din voturi,
I. Bogdan a fost proc1amat membru a] Academiei 2.
« Rezerva» unora din vechii membri ai sectiei istorice a Academiei Române
reflectă poziţia lor faţă de noua direcţie în isto;iografie, reprezentată de I. Bogdan. E ceea ce va reieşi, mai conc1udent, peste aproape doi ani, cu prilejul
citirii discursului de recepţie.
În şedinţa din 30 martie 1903, luînd cuvîntul spre a mulţumi Academiei
pentru alegere, I. Bogdan, cu modestia care l-a caracterizat, a spus: «Ştiu
că nici vîrsta, nici meritele mele nu-mi dădeau dreptul să mă aştept la această
distinsă onoare şi atribui alegerea mea bunelor intenţiuni ale acelora dintre
D-voastră care cred că, prin intrarea unor elemente mai tinere în Academia
Română, acestea se vor simţi îndoit obligate să lucreze din toate puterile lor
la progresul acestei înalte instituţiuni de cultură naţională. Nu aduc cu mine
nici un trecut bogat în fapte, nici o autoritate întemeiată pe vîrstă; aduc
însă un profund respect pentru Academia Română şi o hotărîre fermă de a
conlucra la prosperarea ei» s. În continuare, el ÎJi expunea crezul său ştiintific
şi patriotic, călăuza întregii sale activităţi: « ln puţinele şi modestele mele
lucrări de pînă acuma am fost întotdeauna călăuzit de o sinceră iubire de
adevăr şi de un entuziasm cald pentru trecutul poporului nostru, pe care am
învăţat a-l iubi» 4.
După alegerea sa, I. Bogdan se va dovedi unul dintre cei mai activi
membri ai Academiei, participînd de la început cu regularitate atît la şedinţele
secţiei istorice, cit şi la şedinţele plenare ordinare, publice sau extraordinare 6.
Cu toată această muncă plină de elan şi abnegaţie, I. Bogdan a trebuit
să îndure o vreme «suferinţele morale» a pricinuite de unii membri ai Academiei, reprezentanţi ai vechii concepţii istorice, care nu apreciau strădaniile
şi roadele activităţii lui ştiinţifice.
Faptul nu este prin nimic surprinzător. Însufleţit de pasiunea descoperirii, studierii şi publicării de izvoare noi pentru istoria poporului nostru, I. Bogdan era călăuzit în egală măsură de un ascuţit simţ al probităţii ştiinţifice,
pentru care scopul istoriei era de a cunoaşte şi învia trecutu] aşa cum documentele îl arată a fi fost, fără încercarea de a ignora mărturia lor, atunci cînd
ea contravine unor scheme sau preferinţe personale. De aceea, lucrările sale
promovau o atitudine nouă, urmăreau cu fermitate şi fără menajamente să
înlăture greşelile şi prejudecăţile care înpiedecau stabilirea adevărului istoric.
Astfel, I. Bogdan a scos din circulaţie, în urma unei critici magistrale, izvoare
plăsmuite şi certificate uneori de somităţi ca B. P. Hasdeu (cazul« Diplomei
Jbid., p. 158.
Jbid.
3 Jbid., p. 158-159.
' Jbid., p. 159.
6 Vezi procesele verbale ale
l

2

şedinţelor,

începînd cu cele din 30 martie 1903,

pînă

în mai

1919.
8

Vezi N. I org a, I. Bogdan, în «Buletinul Comisiei istorice a României», voi. III

Bucureşti, 1924, p. VI.

'
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bîrlădene»),

a impus prin ediţii şi studii fundamentale, ca şi prin conferinţe
publice destinate unui auditoriu mai larg, o nouă imagine despre cultura
română în limba slavonă, mult deosebită de cea oficială 1 , dind acestei culturi
locul ce i se cuvine în istoria patriei. În sfîrşit, el nu a şovăit să-şi definească
în termeni limpezi concepţia sa, netemîndu-se de a veni în conflict cu direcţia
care deţinea atunci poziţii dominante în Academia Română. De aceea, încă de
cînd era membru corespondent, el intrase într-un conflict de idei cu unii membri
ai Academiei şi urmările nu s-au lăsat multă vreme aşteptate: astfel, printr-o
coincidenţă semnificativă, în ziua de 23 martie 1893, exact la un an după
propunerea de a fi primit membru corespondent al secţiei istorice, are loc discutarea propunerilor Comisiei pentru acordarea premiului Eliade Rădulescu.
La acest premiu, I. Bogdan prezentase Vechile cronice moldoveneşti pînă la
Ureche - cele mai multe descoperite, traduse şi studiate pentru prima oară
de el. Lucrarea este respinsă pe motivul cu totul neîntemeiat că este o traducere şi nu o lucrarea originală 2 • S-a ajuns chiar - şi acest fapt revelează
dedesupturile şubredei motivări - să se afirme în plină şedinţă (de către
V. Maniu) că« această carte este o mistificare şi autorul ajunge la concluziuni
contra cărora trebuie să se revolte toţi românii» 3 • « Concluziunile» le ştim
astăzi cu toţii: datorită acestei lucrări a lui Bogdan, şi celorlalte două care
o vor completa, s-a dovedit că istoria creaţiei literare originale a poporului
român începe şi este ilustrată de opere valoroase cu două secole mai devreme
<lecit socoteau «patrioţii» ce-l combăteau aşa de vehement.
Spre onoarea înaltei instituţii, au existat însă şi glasuri lucide, chiar dacă
ele nu şi-au putut impune punctul de vedere. Răspunzînd lui V. Maniu,
N. Ionescu, raportorul cărţii, afirma că în lucrare n-a văzut« concluziuni false,
rele şi antinaţionale», ci« numai o sinceră arătare a unei stări de lucruri care
a durat secoli şi care nu se poate contesta» 4 • La rîndul său, A. D. Xenopol
observa că « an cu an, textul cronicelor slavone este ilustrat prin cercetări
critice, care luminează multe puncte din vechea istorie a Moldovei» 6 •
Aceeaşi animozitate izbucneşte trei ani mai tîrziu, în 1896, cînd I. Bogdan
prezintă spre premiere, concurînd pentru premiul Năsturel-Herescu, Cronice
inedite atingătoare de istoria românilor, la fel de importantă ca şi lucrarea anterioară. Primită cu elogii de critica ştiinţifică din străinătate a, lucrarea este
caracterizată astfel în raportul Academiei, întocmit de Gr. G. Tocilescu:
« Lucrarea proprie a autorului este puţin critică, făcută în pripă, multe date
sînt greşite, unele păreri prea puţin întemeiate; nu lipsesc nici contra-sensuri
în interpretarea textelor» 1, Evident, în baza unui astfel de raport, lucrarea
a fost respinsă de Comisia premiilor 8.
1 Despre aceasta vezi A. D. X e n op o I, Istoria românilor din Dacia Traiană, voi. II,
laşi, 1896, p. 116 şi mai ales exemplele date de P. P. Pan ai t e s cu în« Perioada slavonă»
la Românişi ruperea de cultura Apusului din voi. lnterprelări româneşti, Bucureşti, 1947, p. 9-32.
2 Vezi intervenţia lui B. P. H a s d eu în Procesul verbal al şedinţei din 23 martie 1873

AAR, Seria II, t. XV, p. 138.
3 lbid., p. 140.
4 Ibid., p. 141.
6 lbid., p. 139.
8 Vezi, de pildă, recenzia lui V. J a g i
în « Archiv fiir slavische Philologie», t. 18,
Berlin, 1896, p. 287-288.
7
•
Vezi AAR, Seria II, t. XVIII, Procesul verbal al şedinţei din 13 martie 1896, p. 321.
ln raportul detailat sînt prezentate, exagerîndu-li-se amploarea, cîteva clin erorile autorului
(ibid., p. 331-339).
8 lbid„ p. 322.
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ln această atmosferă, fără să fi încetat nici o clipă munca creatoare, în
anul 1903 I. Bogdan devine membru al Academiei, în ciuda opoziţiei unui
număr însemnat de votanţi. După mai bine de doi ani de la alegere, în şedinţa
din 5 aprilie 1905, se hotărăşte ca la 8 aprilie 1905 I. Bogdan să citească discursul de recepţie 1 • ln şedinţa solemnă din 8 aprilie, I. Bogdan a citit discursul
său despre Istoriografia română şi problemele ei actuale, iar Dimitrie A. Sturdza,
răspunsul 2 •

ln cadrul Academiei era uzanţa ca discursul de recepţie să fie închinat
prezentării bio- şi bibliografice a personalităţii defunctului predecesor, pe al
cărui loc era ales un nou academician. I. Bogdan s-a abătut de la această
regulă şi, în loc de a elogia pe predecesorul său - unul din cei mai tipici exponenti ai vechii direcţii - a dezbătut, în discurs, problemele cheie ale istorio-

grafici din acea epocă. ln prima parte, după o periodizare a istoriografiei, el
despre« noua eră», aceea «a publicării izvoarelor, atît a celor narative, cit şi a celor documentare» 3 , pe haza cărora era de aşteptat «să se
încerce o nouă expunere a întregii istorii române» 4 • I. Bogdan îşi expune
apoi concepţia sa ştiinţifică, modernă, în legătură cu studiul istoriei, afirmînd
că « nu este destul să cunoaştem schimbările superficiale ale domniilor. . . nu
este destul să cunoaştem şirul cronologic al evenimentelor sau şirul genealogic
al dinastiilor, care nu poate fi nici el un criteriu natural de împărţire în perioade.
Evoluţia istorică a unui popor poate fi înţeleasă numai prin factorii interni
ce au provocat-o, deci prin studiul claselor sociale ce l-au constituit şi al ideilor
ce au stăpînit acţiunea lor» 5. Şi încheie, afirmînd că studiul acestora «este
cu mult mai interesant decît cunoaşterea războaielor, a intrigilor de curte, a
rivalităţilor de partide, a intervenţiilor străine, de care sînt prea pline expunerile de pînă acum ale istoriei române» 6.
I. Bogdan considera că activitatea istorică a generaţiei sale şi a celei
următoare trebuia îndreptată « spre studiul culturii române », şi în acest sens
opina că editarea diferitelor feluri de izvoare era deosebit de actuală şi că se
impunea, în primul rînd, «o publicare întinsă a documentelor interne» 7, o
editare critică a documentelor care trebuie să constituie haza solidă a ştiin
ţelor ajutătoare ale istoriei: diplomatica, paleografia şi sigilografia 8 •
I. Bogdan afirma că a doua problemă a istoriografiei române 9 o constituia
publicarea izvoarelor narative şi preciza: « e timpul să ne gîndim la un corpus
scriptorum al istoriei noastre», care« să cuprindă într-o primă serie toate analele
şi cronicele naţionale din sec. XV-XVIII şi într-o a doua serie cronicele şi
memoriile străine care se ocupă exclusiv cu ţările noastre» 10.
Editarea unui Codex diplomaticum era o importantă preocupare a lui
I. Bogdan, care corespunde şi sugestiei exprimate de C. Jirecek atît într-o
vorbeşte

1

Vezi, Arhiva Academiei, Dosarul IV, voi. 40, Procesul verbal al şedinţei din 5 aprilie

1905.
Vezi AAR, Seria II, tom. XXVII, Procesul verbal al şedinţei solemne din 8 aprilie
1905, p. 230.
3
Vezi Istoriografia română şi problemele ei actuale, Academia Română, Discursuri de recepţiune, XXVII, p. 11.
' lbid., p. 15.
~ lbid., p. 18-19.
Ibid., p. 20.
lbid., p. 21.
8 Jbid., p. 22.
8 lbid., p. 25.
10 Jbid., p. 26.
1
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scrisoare adresată lui I. Bogdan 1 la 17 II 1889, cit ş1 m recenzia lucrării
Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche, în care preciza că« pentru investigaţiunile istorice din ţară o astfel de întreprindere ar fi, de bună seamă, haza
unui nou avînt» 2.
I. Bogdan considera ca o a treia problemă« pregătirea unui Corpus inscriptionum al Ţărilor Române, atît a celor în limba slavă, cit şi a celor româneşti
şi neogreceşti» a.
Acest discurs-program, expresia gîndirii istorice moderne a lui I. Bogdan,
poate fi considerat şi o analiză critică a activităţii secţiei istorice a Academiei.
În consecintă, el a provocat nemultumirea unora din vechii membri - inclusiv
A. D. Xenopol, fostul profesor al lui I. Bogdan - care se simţeau vizaţi. Astfel
a început o polemică între reprezentanţii celor două direcţii deosebite din
istoriografia română. La discuţii a luat parte şi Titu Maiorescu, care afirma că
lupta de idei este un semn de vitalitate, deoarece mărginirea unilaterală ar fi
un simpton de slăbiciune: « Să ne felicităm totdeauna cînd vedem lupte de
idei ... Progresul nu se poate face fără schimbare şi antagonism», spunea Titu
Maiorescu şi încheia afirmînd că « hotărîrea asupra acestui fel de chestii nu
se dă prin votul unor colegi contemporani, ci prin dreapta judecată a viitorului» 4 •
Această polemică a încetat numai datorită tactului de care a dat dovadă
I. Bogdan. Dar, în mod firesc, divergenţele de păreri, care erau esenţiale şi
legate de principii şi concepţii, au continuat în mod latent, făcind ca uneori
colaborarea lui I. Bogdan cu unii din reprezentanţii vechii concepţii să fie
deosebit de grea. Cît priveşte« dreapta judecată a viitorului» aceasta, precum
se ştie, a dat ciştig de cauză lui I. Bogdan.

*

Deşi I. Bogdan şi-a început activitatea în cadrul Academiei în atmosfera
încordată pe care am arătat-o, atmosferă care se datora, din fericire, numai
unei minorităţi - e drept, încă influente - munca lui a fost foarte rodnică
şi multilaterală s.
Membru al secţiei de istorie a Academiei, el participă cu competenţă şi
la dezbaterea unor probleme ale secţiei literare, contribuind la rezolvarea
acestora. Menţionăm, de pildă, participarea la discuţiile cu privire la modificarea

ortografiei s.
.
Dovada aprecierii activităţii filologice a marelui nostru slavist - care se
afirmase prin valoroase studii de limbă - o constituie faptul că, în şedinţa
din 19 mai 1914, a fost ales membru al Comisiei Dicţionarului 7 , reales apoi
cu regularitate şi chiar în absenţă, în ajunul morţii sale s.
1 Vezi I. Lup a ş, Ioan Bogdan în lumina unor fragmente din corespondenfa sa, AAR,
Seria III, t. XXVII, mem. 7, p. 32.
2
Vezi C. J ir e (: e k, Slavische Chroniken der Moldau, « Arhiv fiir slavische Philologie»,
t. 15, 1892, p. 91, vezi şi extrasul din CL, an. XXVI, 1892, nr. 7, p. IO.
3 Vezi Istoriografia română, p. 26.
4 AAR, Seria II, t. XXVII, Procesul verbal al şedinţei din 9 aprilie 1905, p. 234.
6 Vezi bibliografia lucrărilor sale la P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan fi studiile de
.
istorie slavă la români, «Buletinul Comisiei istorice a României», voi. VII, Bucureşti, 1928,
p. XXI-XXXII.
8
Vezi AAR, Seria II, t. XXVI, Procesele verbale ale şedinţelor din 16 şi 17 martie 1904.
7
AAR, Seria II, t. XXXVI, Procesul verbal al şedinţei din 19 mai 1914, p. 149.
8
AAR, Seria II, t. XXXVII, Procesul verbal al şedinţei din 13 mai 1915, p. 168, t.
XXXVIII, Procesul verbal al şedinţei din 30 mai 1919, p. 311.
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ln ceea ce priveşte prezentarea de comunicări în cadrul Academiei, este
semnificativ faptul că, după discursul de recepţie, care a creat o deosebită
încordare, I. Bogdan, atît de activ mai înainte, nu mai prezintă timp de aproape
doi ani nici o lucrare proprie, ci numai lucrări ale altor cercetători sau documente inedite intrate în patrimoniul Academiei. Abia în şedinţa publică din
27 martie 1907 susţine comunicarea fndatoririle militare ale cnejilor şi boierilor
moldoveni în secolii XIV şi XV 1 , după care activitatea în acest domeniu începe
să se desfăşoare în mod normal, prin prezentarea a numeroase alte comunicări:

Evangheliile de la Homor şi Voroneţ din 1473
dovei între 1448-1458 2 etc.

şi

1550,

Contribuţii

la istoria Mol-

Bogata lui activitate depusă în cadrul Comisiei istorice a României
avea, de asemenea, strînse legături cu Academia, fără a fi dependentă de
aceasta.
Propunîn<lu-şi închegarea unui colectiv de cercetători ai trecutului, care
să se îngrijească exclusiv de publicarea de ediţii critice de izvoare istorice şi
de monumente literare vechi, I. Bogdan, cu sprijinul lui Spiru Haret, ca ministru
al Instrucţiunii, a înfiinţat în anul 1909 Comisia istorică a României. Ca preşe
dinte al acestei comisii, I. Bogdan, ajutat de I. Bianu şi D. Onciul, s-a ocupat
îndeaproape de supravegherea lucrărilor, a urmărit fiecare publicaţie pas cu
pas, mergînd chiar la controlul textului cu manuscrisul original 3 • După o
muncă intensă de zece ani, care a dat frumoase roade, Ministerul a suprimat
subvenţia anuală, împiedicînd activitatea Comisiei. Cînd intervenţiile la Minister s-au dovedit ineficiente, Secţia istorică a Academiei propune, în şedinţa
din 13 mai 1914, ca suma de 5.828,20 lei, excedent al sectiei, să fie afectată
unei tipărituri a Comisiei, şi anume Cronicii lui Neculce, pe baza manuscrisului
aflat la Academie. Propunerea se respinge, dar se hotărăşte ca Academia să
sprijine Comisia printr-o intervenţie la Minister în vederea restabilirii situaţiei
legale'· Ca urmare a acestei intervenţii, Comisiei i s-au alocat din nou subvenţiile legale, ceea ce i-a permis să-şi continue activitatea, despre care I. Bogdan
informează cu regularitate Academia, prin prezentarea noilor volume
apărute s.
Comisia istorică, sub preşedinţia lui I. Bogdan, a grupat în jurul ei elementele cele mai capabile, care au reuşit să tipărească lucrări de înaltă ţinută
ştiinţifică şi tehnică. Rezultatele frumoase ale Comisiei, « care a însemnat o
eră nouă în publicaţiile noastre de cronici şi documente» s, se datoresc atît
muncii sistematice a colaboratorilor, cît şi meticulozităţii lui I. Bogdan, care
supraveghea întreaga muncă.
O altă latură a activităţii lui I. Bogdan în cadrul Academiei este aceea
de membru în diferite comisii de premii. Astfel, chiar din primul an al alegerii
sale ca membru, în ziua de 1 aprilie 1903, a fost ales membru al comisiei premiilor anuale din 1904, fiind numit ulterior secretar şi raportor general al
AAR, Seria 11, t. XXIX, Procesul verbal al şedinţei din 27 martie 1907, p. 147.
AAR, Procesul verbal al şedinţei din 10 aprilie 1907, p. 175 ;«Analele», Seria II, t. XXX,
Procesul verbal al şedinţei din 21 martie 1908, p. 126; ibid., Procesul verbal al şedinţei din 3
aprilie 1908, p. 164 etc.
s Vezi N. I org a, I. Bogdan, p. I.
4
AAR, Seria II, t. XXXVI, Procesul verbal al şedinţei din 14 inai 1914, precum şi Procesul
verbal al secţiei istorice din 13 mai 1914, ibid., p. 262.
6 AAR, Seria II, t. XXXVII, Procesul verbal al şedinţei din 25 mai 1915, p. 188; t.
XXXIX, Procesul verbal al şedinţei din 28 octombrie 1916, p. 50-51 etc.
e P. P. Pa na i te s cu, op. cil., p. XVI.
1

1
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comisiei 1. Îşi îndeplinea cu atîta conştiinciozitate această obligaţie, incit, pe bună
dreptate, era dat ca exemplu. Astfel, într-o scrisoare adresată de I. Bianu lui Xenopol, în ziua de 11februarie1913, prin care căuta să-l convingă că este necesar să-şi
dea concursul la lucrările Academiei, îi scrie:« Onciul şi Bogdan, deşi bolnavi
- cel clintii stă în casă dinainte de Crăciun, cel de-al doilea este într-un sanatoriu de lingă Viena - au primit să facă rapoarte. Onciul despre trei cărţi,
din care două foarte voluminoase ; Bogdan despre două, iarăşi voluminoase »2.
Rapoartele alcătuite de I. Bogdan în vederea selecţionării celor mai bune
lucrări spre premiere sînt alcătuite meticulos, cu c_ompetenţă şi mult simţ de
răspundere, constituind un adevărat exemplu de analiză obiectivă. În calitate
de membru al secţiei istorice, a alcătuit numeroase rapoarte asupra unor lucrări
prezentate spre a fi publicate în« Anale», rapoarte care de asemenea pot fi luate
ca model prin modul documentat şi detailat în care sînt alcătuite s.
Critic imparţial, I. Bogdan se afirmă în acelaşi timp ca un sprijinitor al
cercetărilor ştiinţifice. Astfel, în unele cazuri, I. Bogdan a recomandat Academiei spre publicare lucrări de literatură sau limbă, cum ar fi aceea a profesorului I uliu V ala ori, Cîteva observaţiuni referitoare la scriitorii clasici greci şi
latini ', sau Locuţiuni ( graie) armâneşti de P. Papahagi, pe care le socotea
vrednice de a vedea cît mai repede lumina tiparului.
În acest sens, considerăm necesar să menţionăm următorul exemplu, care
ni se pare elocvent: însărcinat de Academie, în anul 1912, să refere asupra
lucrării Contribuţii

privitoare la relaţiile bisericii româneşti cu ruşii în veacul
al XVI I-lea, lucrare prezentată în manuscris de S. Dragomir şi însoţită de

numeroase anexe, I. Bogdan scria în raportul său, cu referire la anexe:« O
mare parte le-am copiat şi le-am fotografiat acum un an. Astfel, aproape toate
anexele d-lui Dragomir le posed şi în copiile mele. . . Planul meu este de a
aduna toate materialele privitoare la istoria noastră din acele arhive şi a le
edita apoi la un loc, într-o publicaţiune mai mare.
Aceasta însă nu mă împiedică să recomand secţiunii istorice tipărirea
studiului şi a materialelor adunate de dl. Dragomir. Dimpotrivă: chiar dacă
voi fi silit să retipăresc unele materiale cuprinse în manuscrisul d-lui Dragomir,
acesta merită totuşi să fie tipărit şi el, deoarece lucrarea mea, dacă voi putea
s-o termin, aşa cum am plănuit-o, va cere încă mulţi ani de muncă ... » şi conchidea:« Aşa fiind, recomand cu căldură secţiunii istorice să decidă a se tipări
în «Analele Academiei Române » manuscrisul d-lui S. Dragomir, atît studiul
introductiv care cuprinde 92 p., cit şi anexele care cuprind 177 p. de texte
ruseşti cu titluri româneşti» 5.
1n alte cazuri, I. Bogdan solicită sprijinul material al Academiei pentru
continuarea cercetărilor Institutului de filologie şi folclor condus de O. Densusianu, căruia ministerul i-a suprimat subvenţiile o, sau ia cuvîntul în favoarea
1 AAR, Seria II, t. XXV, Procesul verbal al şedinţei din 1aprilie1903, p. 177; t. XXVIII,
Procesul verbal al şedinţei din 20 martie 1906, p. 166; t. XXIX, Procesul verbal al şedinţei
din 2 mai 1914, p. 111.
2 Vezi copia scrisorii păstrată în Arhiva Academiei, 1913, A - 7, Dosarul nr. 19, Volumul
8 a, Secţiunea istorică, fila 120.
8 Vezi AAR, Seria II, t. XXIX, Procesul verbal al şedinţei din 17 aprilie, 1907, p. 366;
Comisia premiilor anuale, p. 380-382; t. XXXVI, Comisia premiilor anuale, p. 346-347 etc.
' AAR, Seria II, t. XXVII, Procesul verbal al şedinţei din 7 mai 1904, p. 15.
6 AAR, Seria II, t. XXXIV, Procesul verbal al şedinţei din 19 mai 1912 al secţiei istorice,
p. 232-233.
8 AAR, Seria II, t. XXXVIII, Procesul verbal al şedinţei din 12 iunie 1915, p. 5.
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lui O. Tafrali, care cerea un ajutor în vederea continuării cercetărilor privind
arta bisericii Curtea de Argeş, spunînd: « cred că Academia trebuie să acorde
o subvenţie tînărului distins, care promite să producă lucrări de valoare» 1.
Ataşamentul faţă de Academie l-a manifestat şi prin strădania de a contribui din toate puterile sale la îmbogăţirea colecţiei de documente şi de manuscrise sau la adunarea unor piese de valoare referitoare la trecutul Ţărilor
Române, pentru a fi păstrate şi puse la dispoziţia specialiştilor. Se poate spune
că, din generaţia lui, alături de Bianu, care era bibliotecarul Academiei, a fost
academicianul care s-a preocupat în cea mai mare măsură de acest aspect al
activitătii înaltului for ştiintific. Astfel, aflînd că în Arhiva Ministerului de
război d'e la Viena se găsea o hartă geografică a Olteniei din anul 1722, a obţinut
o copie fotografică pentru colecţia Academiei 2 • ln călătoriile sale închinate
depistării şi studierii documentelor slavo-române emise de cancelaria lui Ştefan
cel Mare, nu arareori se întîmpla ca, găsind hrisoave originale la particulari,
să determine pc posesori să le doneze Academiei 3 , alteori, ca în cazul documentelor aflate în casa obştei de la Bîrlad, după ce constata bunăvoinţa necesară,
propunea Academiei să intervină oficial 4 • O dovadă grăitoare a grijii şi a zelului
de a strînge şi de a asigura cele mai bune condiţii de păstrare a monumentelor
trecutului o constituie şi faptul că, în timp ce era decan al Facultăţii de filozofie şi litere din Bucureşti, după moartea fostului său coleg Gr. Tocilescu,
în noiembrie 1909, a înaintat Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor un raport
prin care solicita ministerului cumpărarea pentru Facultate a bibliotecii răpo
satului academician. Fiind informat că în bibliotecă se găseau şi numeroase
documente importante, chiar în raportul către Minister propunea ca toate
documentele ce se vor găsi în bibliotecă să fie donate Academiei Române,
ceea ce a şi făcut în şedinţa din 26 februarie 1910 li,
Proceda în acelaşi fel şi cu aceeaşi nobilă pasiune în vederea îmbogăţirii
cu manuscrise româneşti sau slavo-române a colecţiei Academiei. Este suficient să menţionăm că la 30 octombrie 1909 prezintă Academiei, în dar din
partea lui P. Gîrboviceanu, un manuscris cuprinzînd traducerea românească
a lnvăţăturilor lui Neagoe Basarab 6 sau, la 12 octombrie 1912, din partea lui
S. Puşcariu mai multe fragmente de manuscrise şi tipărituri slavone vechi
găsite în podul vechii biserici româneşti din Rîşnov 7.
Tocmai pentru faptul că n-a precupeţit nici un efort în vederea îmbogă
~irii patrimoniului Academiei cu aceste comori nepreţuite ale trecutului cultural
al poporului român, I. Bogdan a suferit nespus de mult de pe urma faptului
că, în primul război mondial, în timpul ocupaţiei străine, acest tezaur compus
pe atunci din 607 volume de manuscrise slavone, în noaptea de 9/22 ianuarie 1917
a fost luat cu forţa de la Academie şi înstrăinat de ocupanţi. La stărurnţa
lui I. Bogdan, Academia Română a făcut demersurile necesare, ex plicind că
acest act militar contravine « dispoziţiilor internaţionale ale Conferinţelor de
Jbid., Procesul verbal al şedinţei din 18 septembrie 1915, p. 19.
AAR, Seria II, t. XXVII, Procesul verbal al şedinţei din 10 decembrie, 1904, p. 99;
nzi şi I. Lupaş, op. cit., p. 34.
3
AAR, Seria II, t. XXVIII, Procesul verbal al şedinţei din 1 iulie 1905, p. 21; t. XXIX.
Procesul verbal al şedinţei din 2 februarie 1907, p. 72; t. XXX, Procesul nrbel al şedinţei
din 14 septembrie 1907, p. 36 etc.
4
Arhive Academiei, 1905, A-l, Volumul 27, Procesul nrbal al şedinţei din 29 aprilie 1905.
5
AAR, Seria II, t. XXXII, Procesul verbal al şedinţei din 26 februarie 1910, p. 69-70.
6
lbid., Procesul verbal al şedinţei din 30 octombrie 1909, p. 37.
7
A.AR, Seria II, t. XXXV, Procesul verbal el şedinţei din 12 octombrie 1912, p. 26,
1

2
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la Haga, care opresc confiscarea în timp de război a manuscriselor vechi, nu
numai cînd sînt avere particulară, ci şi cînd sînt averea statului» 1 • Ca o
consecinţă directă a acestor intervenţii, între care şi o audienţă la feldmareşalul Mackensen, toate manuscrisele au fost restituite Academiei, pentru ca
apoi, după ce marele nostru slavist a alcătuit o descriere amănunţită, în ziua
de 17 iunie 1917, să fie luate din nou numai 305 volume dintre cele mai preţioase
manuscrise slavone 2, după o prealabilă cercetare a unui slavist străin, profesorul Goetz de la Universitatea din Bonn 3 •
Tot I. Bogdan a fost acela care, după încetarea războiului în ziua de
6 ianuarie 1918, a alcătuit, în numele Academiei, declaraţia cu privire la pagubele provocate prin ridicarea «cu forţa, neţinîndu-se seama de protestările
Academiei» a celor 305 manuscrise ale Academiei, «împreună cu 7 volume
de acelaşi fel de mare valoare artistică prin scrisul şi legătura lor, aduse la
Academie de la Muzeul naţional de antichităţi din Capitală», după care preciza:
« Aceste volume nefiind articole ce se pot găsi în comerţ, evaluarea lor trebuie
făcută astfel:
305 volume a lei 1.000 .......... lei 305.000.
7 volume a lei 5.000 .......... lei 35.000 » '·
Dar I. Bogdan, care s·a străduit şi a depus toate eforturile pentru adunarea,
înapoierea acestor manuscrise, a încetat din viaţă aproape cu un
an înainte de restituirea lor către Academie (mai 1920) s.

păstrarea şi

I. Bogdan a contribuit esenţial la gruparea în Academie, for superior
al culturii româneşti, a elementelor celor mai valoroase, care prin activitatea
lor au făcut cinste ştiinţei româneşti. Astfel, în şedinţa sesiunii generale din
27 mai 1909, prezintă expunerea de motive în haza căreia secţia istorică propunea
alegerea lui Constantin Giurescu ca membru corespondente. În şedinţa din
18 mai 1911, în numele secţiei istorice, I. Bogdan propune alegerea lui Vasile
Pîrvan ca membru corespondent al Academiei şi prezintă activitatea acestuia 7,
iar apoi exact după 2 ani, în şedinţa din 18 mai 1913, tot el citeşte expunerea
asupra activităţii ştiinţifice a lui V. Pîrvan, în vederea alegerii acestuia ca
membru active. De asemenea, la propunerea lui I. Bogdan, în şedinţa secţiei
istorice din 14 mai 1915, S. Mehedinţi a fost ales membru al Academiei (I. Bogdan a citit expunerea asupra activităţii ştiinţifice a acestuia în şedinţa din
1 AAR, Seria II, t. XXXIX, Procesele verbale ale şedinţelor din 10/23 ianuarie 1917
p. 59-61; 13/26 ianuarie 1917, p. 61-64; 2 februarie 1917, p. 66-67.
2 Iniţial, în noaptea de 9/22 ianuarie 1917 au fost luate 607 manuscrise, iar ulterior, după
selectare, autoritatea militară germană a luat 305 manuscrise şi le-a predat reprezentanţilor
armatei bulgare (colonel Stanciov şi locotenent Oreskov ), spre a fi trimise la Sofia (Vezi« Analele»,
Seria II, t. XXXIX, Procesul verbal al şedinţei din 24 mai 1918, p. 103-105).
3 Jbid.
4 Arhiva Academiei, 1919, A-8, Dosarul nr. 107; voi. I, Obiectul Despăgubiri de război,
text manuscris I. Bogdan.
6 Restituirea manuscriselor - adevărat tezaur naţional - a fost rezultatul intervenţiilor
Academiei, prin Ministerul Afacerilor Străine, pe lingă legaţiile statelor prietene (Arhiva Academiei, Dosar nr. V, voi. 39, Procesul verbal al şedinţei din 11 aprilie 1919). În Procesul verbal
al şedinţei din 7 mai 1920 (AAR, Seria II, t. XL, p. 52) se consemnează faptul că Ministerul
Afacerilor Străine a comunicat Academiei că manuscrisele au fost preluate de Comisarul român
din Sofia. În şedinţa următoare (14 mai 1920) se comunică intrarea manuscriselor în patrimoniul Academiei («Anale», Seria II, t. XL, p. 52-53).
6 AAR, Seria II, t. XXXI, Procesul verbal al şedinţei din 27 mai 1909, p. 208-210.
7 AAR, Seria II, t. XXXIII, Procesul verbal al şedinţei din 18 mai 1911, p. 147-149.
8 AAR, Seria II, t. XXXV, Procesul verbal al şedinţei din 18 mai 1913, p. 153-154.
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19 mai) 1 • În şedinţa din 26 mai 1915 a citit propunerea de alegere a lui Silviu
Dragomir ca membru corespondent.
Dornic să arate oamenilor de ştiinţă din străinătate, care se preocupau
de probleme româneşti sau contribuiau la popularizarea progreselor ştiinţei
noastre istorice şi filologice, aprecierea şi recunoştinţa Academiei Române,
I. Bogdan a propus alegerea ca membri de onoare a unor savanţi de renume
mondial. Astfel, în şedinţa din 23 martie 1904, propunînd alegerea eminentului
slavist V. Jagic, I. Bogdan argumenta, spunînd între altele:« a urmărit cu
interes progresele filologiei române şi a luat cunoştinţă de ele în « Archiv»
ori de cîte ori i s-a oferit ocazia. Prin scrierile, prin recenziunile şi prin lecţiile
sale, dînsul a atras adeseori atenţiunea slaviştilor asupra interesului ce prezintă
pentru ei studiul limbii, literaturii şi istoriei române. Pe lingă V eselovski, el
este astăzi al doilea slavist care nu încetează de a accentua importanţa culturii
române din trecut pentru cunoaşterea întregului orient european. Ca omagiu
pentru activitatea în general recunoscută a dînsului, ca recunoştinţă pentru
interesul ce poartă filologiei româneşti, vă propun, domnilor colegi, să alegeţi
pe profesorul Jagic membru onorar al Academiei noastre» 2 • Propunerea lui
I. Bogdan a fost însuşită cu 23 voturi pentru şi l vot contra, profesorul V. Jagic
fiind proclamat membru de onoare al Academiei Române 3 •
Apoi, în şedinţa din 29 mai 1914, I. Bogdan face propunerea de alegere
a lui C. Jirecek ca membru de onoare al Academiei. În expunerea de motive
afirmă: « Pentru noi românii, lucrările lui Jirecek au o valoare specială, căci
unele din ele privesc direct istoria noastră în Peninsula Balcanică ... Dl. C. Jirecek a fost profesorul mai multor tineri de-ai noştri, care au făcut studii de
istorie şi filologie la Universitatea din Viena; acestora le-a arătat întotdeauna
o deosebită bunăvoinţă şi îi datoresc mult în ce priveşte metoda şi îndemnul
la lucru. Dl. C. Jirecek urmăreşte cu mare interes şi cu cea mai deplină obiectivitate tot ce se produce la noi în domeniul istoriei şi istoriografiei naţionale.
Utilizînd acolo producţii ale ştiinţei româneşti în lucrări care se citesc de mulţi
învăţaţi europeni, domnia-sa contribuie în mod conştient la întărirea unei bune
reputaţii a ştiinţei istorice româneşti. Academia Română i-ar arăta o recunoştinţă meritată alegîndu-1 membru onorar al ei» 4 • Procedîndu-se la vot, cu
unanimitate de voturi, C. J irecek a fost proclamat membru de onoare al Academiei Române s.
Apreciind savanţii străini care urmăreau şi popularizau succesele ştiinţei
româneşti, I. Bogdan era la rîndul său foarte preţuit de specialiştii de peste
hotare. Astfel se poate explica faptul că la invitaţia adresată Academiei Române
de către Biblioteca publică din Petersburg, cu prilejul festivităţilor centenarului acesteia, Academia, în şedinţa din 22 noiembrie 1913, nu-l deleagă pe
I. Bianu, care era bibliotecar, ci pe I. Bogdan, ca s-o reprezinte la festivitate.
Astfel, în adresa Academiei din 2 decembrie 1913 către Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, prin care se solicită fondurile necesare călătoriei, se menţio
nează:
1 AAR, Seria II, t. XXXVII, Procesul verbal al şedinlei secţiei istorice, din 14 mai 1915,
p. 288, precum şi Procesul verbal al şedinţei din 19 mai 1915, p. 174-176.
2 AAR, Seria II, t. XXVI, Procesul verbal al şedinţei din 23 martie 1904, p. 190-191.
3 lbid„ p. 192.
4 AAR, Seria II, t. XXXVI, Procesul verbal al şedinţei din 29 mai 1914, p. 176; vezi
şi t. XXXIX, Procesul verbal al şedinţei din 25 ianuarie 1918, p. 92-93, în care I. Bogdan
face necrologul lui C. Jire~ek.
6 AAR, Seria II, t. XXXVI, p. 178.
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«Dl. Bogdan este cel mai indicat să reprezinte Academia întrucît d-sa a
slavice în capitala Rusiei; a călătorit în urmă la St. Petersburg
centre culturale ale imperiului vecin, unde a adunat bogate materiale privitoare la istoria ţărilor noastre. Cele două mari volume din publicaţiunea Documentelor lui Ştefan cel Mare cuprind o bună parte din acelea pe
care dl. Bogdan le-a descoperit şi studiat în arhivele şi bibliotecile din Rusia.
Călătoria d-sale cu ocazia serbărilor de la St. Petersburg i-ar da ocaziunea
să mai cerceteze şi să mai descopere, poate, şi alte documente, mai ales că,
fiind acolo adunaţi învăţaţii Rusiei în cercul cărora dl. Bogdan este bine cunoscut, ar putea avea de la aceştia indicaţiuni preţioase despre existenţa prin
arhive şi biblioteci a unor asemenea alte documente. Din acest îndoit punct
de vedere: al reprezentării culturii româneşti la serbarea centenarului Bibliotecii imperiale din Petersburg şi al cercetărilor istorice, este de mare folos ca
dl. Bogdan să poată merge la Petersburg cu prilejul serbării acestei biblioteci» 1 •
Apreciind just excepţionala sa activitate, la cîţiva ani după primirea ca
membru activ, Academia Română îl alege pe I. Bogdan vicepreşedinte 2 în
şedinţa din 25 mai 1910. Este reales în şedinţa din 26 mai 1911, precum şi
în şedinţa din 26 mai 1912. După patru ani, în şedinţa din 28 mai 1916, este
reales vicepreşedinte şi de asemenea în alegerile următoare, care au avut loc
la 8 octombrie 1918 3 • În această calitate a condus cu competenţă lucrările,
în deosebi în timpul războiului, sub ocupaţie, cînd preşedintele Academiei şi
al doilea vicepreşedinte se aflau în Moldova, a prezidat numeroase şedinţe,
din care unele istorice, cum ar fi şedinţa din 25 noiembrie 1916, prima şedinţă
ţinută sub ocupaţie străină 4 • Dorinţa fierbinte şi nădejdea că « discuţiile şi
hotărîrile Academiei îşi vor relua obişnuita lor libertate», exprimate de I. Bogdan
la deschiderea acelei« triste şedinţe», s-au realizat abia la 6 decembrie 1918,
cînd a avut satisfacţia de a prezida o şedinţă a Academiei în patria liberă 5.
Moartea prematură - survenită în ziua de 1 iunie 1919 - îl surprinde în
plină activitate creatoare, răpind Academiei pe unul din cei mai devotaţi
membri ai ei.
În şedinţa din 2 iunie, anunţînd decesul lui I. Bogdan, P. Poni, preşe
dintele Academiei, spunea: « Golul lăsat în Instituţia noastră prin pierderea
acestui specialist de mare valoare va fi greu completat» 8 •
În discursul rostit de I. Bianu din partea Academiei la mormîntul lui
I. Bogdan, vorbitorul spunea: «ştiinţa, adică lumina adevărului şi dreptatea
între oameni au fost singurele ţinte, singurele scopuri spre care a năzuit toată
viaţa şi cu toate puterile». Şi referindu-se la orientarea studiilor de slavistică,
pe care I. Bogdan le-a aşezat pe temelii solide, ridicîndu-le la înălţimea unor
făcut studii
şi în diverse

1 AAR, Seria II, t. XXXVI, Procesul verbal al şedinţei din 29 noiembrie 1913, p. 39.
În acest proces verbal se menţionează numai faptul ci se decide a fi delegat I. Bogdan şi a se
interveni la Minister. Copia adresei trimise Ministerului se găseşte la Arhiva Academiei, 1913
A-16, voi. 4. Obiectul Congrese, Serbări jubiliare, Aniversări internafionale. Se pare că I. Bogdan
n-a putut participa la festivitatea centenarulni Bibliotecii.
2 AAR, Seria II, t. XXXII, Procesul verbal al şedinţei din 25 mai 1910, p. 255.
3 AAR, Seria II, t. XXXIII, Procesul verbal al şedinţei din 26 mai 1911, p. 182;
t. XXXIV, Procesul verbal al şedinţei din 26 mai 1912, p. 152; t. XXXVIII, Procesul verbal
al şedinţei din 28 mai 1916, p. 206; t. XXXIX, Procesul verbal al şedinţei din 8 octombrie
1918, p. 117.
4 AAR, Seria II, t. XXXIX, Procesul verbal al şedinţei din 25 noiembrie 1916, p. 54.
5
lbid., Procesul verbal al şedinţei din 6 decembrie 1918, p. 174.
8
lbid., Procesul verbal al şedinţei din 2 iunie 1919, p. 319.
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ţări cu bogată tradiţie în acest domeniu, I. Bianu rostea aceste cuvinte, pe
care posteritatea le-a subscris întru totul:
« Prin sădirea la noi a slavisticii, I. Bogdan a deschis un bogat cîmp de
activitate pentru trecutul neamului nostru şi pentru aşezarea rosturilor lui
în viitor. Lucrările lui I. Bogdan pe acest teren sînt modele admirate de toţi
cunoscătorii români şi străini. . . Fiecare lucrare a lui constituie o mare piatră
cioplită armonios în frumoase linii drepte, adăugată la marele templu al istoriei
neamului românesc» 1 •

AEJITEJlbHOCTh HOAHA :sor~A B PYMLIHCKOit AKAJJ;EMHll
(Pe3IOMe)

B CTaTbe OCBell.laIOTCH HeKOTOpble acneKTbl pa3HOCTOpOHHeii H WIOAOTBOpHOH AeHTeJlhHOCTH
BeJIHKoro pyMb1Hc1<oro CJiaBHCTa B Al<aAeMHH. 11oaH Eor;::i;aH, 1<pynHeiinnlii npe;::i;craBHTe.ru.
mu11eii HayKH, BHCC l\CHHbm BKJia,I:{ B pa3BHTHe PYMbffiCKOH CJiaBHCTHKH H HCTOpHorpa.PHHPyKOBO,l:{CTByHCb KOHl\eill\WIMH HOBoii HCTOpH'lec1<oii MbICJIH, 11. Eor;::i;aH o6parnJICH 1< H3}"1eHmo ;::i;peBHeii PYMbIHCl<OH l<)'JlbT}'Pbl H ny6JIHHal\HH JIHTepaTYJ'HblX H HCTOpH'leCl<HX HCTO'IHHl<OB.
Ero KOHl\Cill\HH IIIJlH B pa3pe3 co crapblMH TeopHHMH, npoB03rJiawaeMblMH HCl<OTOpb!MH 'IJieHaMH OT,l:{eJieHHH HCTOpHH Al<a;::i;eMHH, l<OTOpbie 3aHHMaJIH B Heii npHBHJierHpOBaHHOe IlOJIO>l<eHHe. 3ro 3aTPYAHHJIO, HO He npHOCTaHOBHJIO 11. Eor;::i;aHa B ero pa6oTe, l<OTOpaH BblXOAHJia 33
paMKH OT,l:{eJieHHH. 11. Eor;::i;aH l<OMileTCJITHO yT.laCTBOBaJI B o6cy»<;::i;eHHH BOnpocOB OT,l:{eJieHBH
JIHTepayYpbl. OH aHTHBHO 3aHHMaJICH nonoJIHeHHeM co6paHHH ,AOKyMeHTOB H PYHOilHceii Al<aACMHH, 1<acaromeroc11 npolIIJloro pyMb1HC1<oro Hapo;::i;a. Ey;::i;yl.!H 'IJieHoM pa3IDIT.IHbIX HOMHCCWi:
OH c 6om.woii OTBeTCTTBeHHOCTblO COCTaBJIHJl ,l:{Ol<Jla,l:{bl H 6b1Jl OTMeT.leH }{al( o6pa3Cl\ HCilOJIHHTeJibHOCTH. 11. Eor,l:laH OKa3aJI 3HaT.IHTe.1lDHYJO IlOMOll\b Al<a;::i;eMHH B IlO,A6ope HaH6oJiee CIIOC06HbIX
:meMeHTOB' KOTOpblC npocJiaBHJIH PYMblHCl<YJO HaYHy •
.Il:eHTeJlbHOCTb 11. Eor,AaHa HBJIHeTCH npe1<paCHbIM npHMepoM AJIH nOCJie.AYJOll\HX no1<0Jie11Hii_

L'AC.TIVITE DE IOAN BOGDAN EN TANT QUE MEMBRE DE L'ACADEMIE ROUMAINE
(Resume)
Cet article expose certains aspects de l'activite aussi feconde que multiple du grand slaviste
roumain au sein de I' Academie. Figure representative de la science roumaine, I. Bogdan a apporte
une contribution de valeur au developpement des etudes slaves et de l'historiographie roumaine.
Anime par la pensee historique moderne, ii dirigea son activi te vers l'etude de la culture roumaine
ancienne, et la publication des sources narratives et historiques. Ses conceptions Ies firent entrer
en conflit avec Ies vieilles theories partagees par certains des membres de la section historique
qui detenaient des positions dominantes. Ceci compliqua, sans l'empecher, son activite qui
depassait Ies cadres memes de la section. I. Bogdan participa avec competence a la discussion de certains problemes de la section litteraire et se preoccupa vivement de l'enrichissement des collections de I' Academie a l'aide de documents et de manuscrits relatifs au passe du
peuple roumain. En tant que membre de diverses commissions, on le donnait en exemple pour
le sens de la responsabilite avec lequel ii redigeait ses rapports. De meme, ii contribua pour
beaucoup a grouper a I'Academie Ies elements Ies plus remarquables qui firent honneur a la
science roumaine.
L'activite de Ioan Bogdan demeure un modele et un stimulant pour ceux qui sont
appeJes a continuer son CEUvre.

1
Vezi Arhiva Academiei, 1919, A-1, Dosarul nr. 4, volum 47, unde este ataşat Discursul
lui I. Bi anu, intitulat La mormîntul lui I. Bogdan, publicat în «Neamul românesc» din
6 iunie 1919 şi în AAR, Seria II, t. XXXIX, p. 332-334.
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II. STUDII ŞI COMUNICĂRI

«BULGARALBANITOBLAHOS» ET « SERBALBANITOBULGAROBLAHOS»
- DEUX CARACTERISTIQUES EmNIQUES DU SUD-EST EUROPEEN
DU XIVe ET XVe SIECLES
Nicodim de Tismana el Gregoire Camblak
DJORDJE SP. RADOJICIC (Novi-Sad)
de )'Academie Serbe des Sciences et des Arts

Le melange et l'indelerminalion ethniques du Sud-Est ei.ropeen sonl
tres hien marques dans deux expressions dalant du XIVe et XVe siecles:
« Bulgaralhanilohlahos » et « Serhalhanitohlahos ». La premiere est employee
par Kalrari vers la moitie du XIV e siecle, dans les vers hyzantins se rapporlant
au moine Neophyte, originaire d'une localite des alentours de Salonique, dont
Ies parents - disait-il - etaient issus d'un melange des Alhanais et des
Valaques, el que celui-ci etait, par consequent, d'origine Valaque, selon
son apparence Alhanais, mais par sa struclure physique Bulgaroalhanovalaque 1 • La seconde expression se trouve dans la chronique de Jannina du
debut du XVe siecle, dans laquelle Vonge (mort apres 1403, d'apres Hopf)
est marque comme etant « Serbalbanitohulgarovalaque» 2 •
Ce que frappe dans les deux expressions c'est que le mol« valaque» se
trouve a la fin, ce qui veut dire vraisemblablement que les deux personnes
ont la meme origine valaque, mais qu'elles se sont melees plus tard avec d'autres
nationalites du Sud-Est europeen.
Cette fois-ci nous avons l'intention de dire quelques mots sur Nicodim de
Tismana et sur Gregoire Camhlak, intellectuels tres remarques a cette epoque
dans toute l'Europe du Sud-Est, dont la caracleristique ethnique est aussi
tres compliquee.
A propos de Nicodim, Ies annales serbes de l'epoque disent qu'il etait
« Grcic» 3 , c'est-a-dire fils d'un Grec, tandis que dans une autre source serbe,
nolamment dans la hiographie d'lsaie, personnage remarquahle de l'histoire
d'eglise serhe et halkanique, il est ecrit que Nicodim, « homme honorahle et
saint, fort dans Ies saintes ecritures, plus fort encore dans l'intelligence ainsi
1 Iv. Du j I! e v, Proucvanija vărhu bălgarskoto srednovekovie (Sbornik na Bălgarskata
Akademija na naukite i izkustvata, XLI - I, 1945, 136). Sur Jean Katrari et Ies expressions
qui nous interessent voir K. K rumb ac he r, Geschichte der byzantinischen Literatur (1897 2 ).
780-781.
9 « Glasnik Drustva srbske slovesnosti» XIV (1862), 274.. Sebastian Cirac Est op a ii an Bizancio y Espai'ia. El legado de la basilissa Maria y de Ies despolas Thomas y
Esau de Jeannina II, (194.3), 54. Cf. M. Su f fla y, Srbi i Arbanasi (1925), 69-70.
3
L j u b. St o j an o vi c, Stari srpski rodoslovi i letopisi (1927), 221.
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que dans Ies paroles et Ies reponses» etait « Grec de sa naissance» 1 • La tradition enregistree au XVIIe siecle dans le monastere de Tismana veut que le
pere de Nicodim, de nationalite grecque, etait originaire de Kostur (Castoria).
tandis que sa mere etait Serbe 2 • Dans la region de Kostur vivait vers la fin
du XIVe siecle Nicolas Bagas Baldovin, petit-fi.ls du prince Baldovin, qui
tenait en possession, dans la premiere moitie du XIVe siecle, au temps du
roi serbc Etienne Uros III Decanski (1321-1331), la region de Vranje. II
est certain que cette familie ait ete d'origine valaque. II faut encore souligner
que le second petit-fils du prince Baldovin, frere de Nicolas, etait kyr-Antoine
(Arsene) Baga§, ancien homme de lettres serbe, reorganisateur du monastere
de Saint-Paul au Mont-Athos (mort entre juin 1405 et octobre 1406) 3 • La
tradition du XVIIe siecle mentionne Prilep comme le lieu de naissance de
Nicodim 4, tandis que la tradition ulterieure roumaine rapportc l'appartenance de Nicodim a la familie du prince serbe Lazar s, qui, a cause de la fonction de commandant supreme dans la celebre bataille de Kossovo (1389) et
du martyre qu 'ii subit comme prisonnier turque, est entre dans la poesie
populaire serbe et est devenu le personnage principal de la legende de Kossovo.
Pour ce meme prince Lazar l'historien ragusain Jacob Lukarevic (1551-1615)
a note qu'il etait « katunar» (chef des pâtres dans Ies montagnes de l'Europe
du Sud-Est) de Viteonica et de Kosoric (katunar de Viteonica e Kosorrichi) 6.
II s'ensuit, par consequent, que Lazar, lui-aussi, etait d'origine valaque 1.
En joignant Ies donnees des traditions a celles des sources historiques ii ressort que Nicodim aurait ete de Prilepac, château fort pres de Novo Brdo,
celebre centre minier medieval serbe, et non pas de Prilep, viile de Macedoine. Le château fort de Prilepac est le lieu natal du prince Lazar. II se
peut que la mere de Nicodim, etant Serbe, fUt en parente avec le prince Lazar s.
Enfin, tout est possible, et ceci explique Ies liens entre Nicodim et le prince
Lazar au temps du renouvellement des rapports entre l'eglise serbe et celle
de Constantinople (1375), ainsi qu'a l'epoque ou Nicodim prit a tâche la construction des monasteres valaques de Vodiţa et Tismana, c'est-a-dire au temps
du regne du voivode valaque Vladislav-Vlaicu I (1364 - vers 1374) et du
voivode Radu (vers 1374-1384 aproximativement). Le prince Lazar a prete
une aide materielle a Nicodime, en donnant a ces monasteres certains villages,
probablement dans la region du Danube, au Sud de ce 8euve 9 • Lorsque Nicodim fot l'objet d'une « poursuite», ii se refugia« en terre hongroise», proba1

N. Du 15 ic, Starine hilandarske (extrait de« Glasnik Srp. ul5enog drustva», 56, 1884),

p. 75.

C ed. Mi j a t o vi c, Srpski oduaci iz rumunske istorije («Letopis Matice srpske»,
187, 1896, 18-19). Cf. Emile Turdeanu, Les premiers ecrivains religieux en Valachie:
l'he~oumene Nicodeme de Tismana et le moine Philothee (« Revue des etudes roumaines», II,
1954, 119).
3 D j or d j e S p. R a do j i 15 i c, Istolna i zapadna komponenta starih jutnoslovenskih
knjiievnosli («Glas Srpske akademije», 256, 1963, 4).
~ Ce d. Mi j a to vi c, op. cit., 19.
6 E. Tur de anu, op. cit., 119. II serait frere de la mere du prince Lazar (Ced. Mijatovic,
op. cit., 30).
6 I I. R u var ac, O knezu Lazaru, 1888, 15.
7 Voir D j. S p. Rad o j ici c, op. cit., 4.
8 Voir du rneme auteur Vatikanski rukopis popa Nikodima (Gradja Autonomne Pokrajine
Vojvodine, III, 1959, 188).
9 Du rneme auteur, Srpsko-rumunski odnosi XIV XVII veka («Godisnjak Filozofskog
fakulteta u Novom Sadu», I, 1956, 15-16).
2
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blement a Vilagos (Şiria), chez Demetre, frere cadet du roi Marc (celebre heros
Kraljevic Marko des chansons epiques sud-slaves), qui a passe a son tour en
Hongrie entre 1395 et 1399, cite en 1404 et 1407 comme etant châtelain
de Vilagos (Şiria) et chef du Comitat de Zarand (Arad). Nicodim de Kostur
doit avoir connu Demetre, dont le frere Marc avait epouse la belle-sreur du
cite Nicolas Bagas Baldovin, seigneur feodal de la region de Kostur i. C'est
a Vilagos (Şiria) que Nicodim a ecrit son Tetraevangile en langue slavonne
serbe, manuscrit remarquable par lequel commence l'ancienne litterature
serbe dans les Contrees du Danube moyen 2, Nicodim rentra en Valachie et
mourut le 25 decembre 1406 3,
Gregoire Camblak est de la famille des Camblak, celle-la meme qui
a donne beaucoup de personnalites bien connues dans l'histoire byzantine et
bulgare 4 • Ne vraisemblablement a Târnovo vers l'an 1365, Gregoire Camblak
a termine sa vie, pleine de migrations d'un pays a l'autre, en metropolite de
« Russie», en 1419/20. Il etait de nationalite valaque de Macedoine probablement, car le roi de Pologne Vladislav II Jagellon (1386-1434), ancien
grand duc Lituanien, dans sa lettre au pape Martin V (1417-1431), le
nomme Macedonien (Macedo) 6 et il etait sans doute a meme de le savoir.
Camblak a vecu en Bulgarie, au Mont-Athos, a Constantinople, en Moldavie,
enfin, en Russie. en deployant partout une grande activite. De 1402
1406,
nous le trouvons en Serbie occupant le poste d'hegoumene du monastere
Deeani. Il a ecrit la biographie du fondateur du monastere, le roi Etienne
Uros (1403-1404). Dernierement E. P. Naumov 6 a essaye de nier ce fait.
On possede, malheureusement, peu de donnees biographiques sur Gregoire
Camblak, neanmoins grâce au grand nombre d'reuvres litteraires qu'il a
laissees, ii est considere comme un ecrivain superieurement doue 7,

a

1

Du meme auteur, Vatikanski rukopis, loc. cit., 188-189.
Du meme auteur,« Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu», II, 1957, 239-270.
Sur le Tetraevangile de Nicodeme voir p. 242-243.
3 De meme auteur, Va1ikanski rukopis, loc. cil.
' Voir l'etude de G. I. T he oh arid ou, Oi Tsamplakones (extrait de «Makedonikon»,
V, 1959, 125-183).
6 A. I. Jac im ir s k i j, Grigorij Camblak (1904), 19, 215.
8 Kem napisano vloroe zitie Stefana Delanskogo? (« Slavijanskij arhiv», 1963, 60-72).
7 Voir D j or d j e S p. Rad o j i (;ic, Tvorci i dela stare srpske knjizevnosli (1963),
175-182.
2
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QUELQUES REMARQUES SUR LES BALKANISMES EN VIEUX-SLAVE
JOSEF KURZ (Prague)

1. En examinant la syntaxe du vieux slave (surtout le probleme de l'article
en vieux slave) 1, j'ai toujours fait attention aux relations balkaniques dans
Ies phenomenes examines. Le vieux-slave s'etant forme dans le milieu balkanique (surtout sous l'influence de la langue et de la culture grecques), reflete
l'etat de ce milieu. On ne peut pas douter que l'etude du vieux slave comprise
de cette fa~on n'ait une grande importance pour la balkanistique diachronique
et qu'elle ne puisse conduire aux resultats touchant la connaissance du temps
et des circonstances du debut et de la premiere evolution des phenomenes
etudies.
L'article postpose appartient, on le sait bien, aux balkanismes; ii avait
pris son origine dans Ies conditions du contact etroit des langues balkaniques;
Ies influences balkaniques auraient pu se manifester par le soutient et par la
regularisation des tendances indigenes concernant l'emploi des pronoms demonstratifs postposes dans la fonction anaphorique. En vieux-slave, l'influence
des originaux grecs aurait pu jouer un role important dans l'extension de l'usage
mentionne, mais, a cette epoque, ii ne s'agissait pas encore d'un veritable article.
Dans le domaine de l'article, on rencontre, a cOte de cela, dans Ies monuments vieux-slaves, des constructions d'origine livresque, formecs par l'imitation servile du grec; c'est l'emploi du pronom iie, lie a l'infinitif, au participe, a une construction prepositionnelle, a un substantif etc. (par ex.: a eze
slsti o desnp i o spjQ mene nlsta mbne sego dati Matthieu 20, 23 dans le cod.
Marianus; i si takozde SQla. ize na kamenicha st!emii Marc 4, 16 dans le cod.
Zographensis ; ize. . . seemi dans le Marianus; aste ubo sveta ize Va tebl lama
esta. te lama kolbmÎ Matthieu 6, 23 dans le Zographensis, Marianus, Assemanianus, Savvina kniga ; vslka grecha i vlasvimil. Otapustita Sfl clovlkoma a eze
na ducho vlasvimil ne Otapustitâ Sfl clovlkomo Matthieu 12, 31 dans le Zographensis; eie. . . chula Marianus, Assemanianus) ; elles ont penetre dans Ies
textes par l'intermediaire des originaux grecs; dans Ies premieres traductions
l'usage de telles constructions etait assez rare (on y trouve le pronom ize
en congruence avec le mot auquel ii appartient), et ii semble avoir ete reserve
1 Cf. sur le probleme de l'article en vieux-slave, mes travaux suivants: K olazce lienu
v jazydch slovanskych, se zvliUtnfm zfetelem k starosloven§tine, «Byzantinoslavica », 7, 1937 -1938,
p. 212-340, et 8, 1939-1946, p. 172-288 (la- deuxieme partie a paru aussi comme tire a part
sous le titre Problem elenu V jazyce staroslovenskem, Praha, 1946); Ilpo6Ae.Ma wteHa 8 cmapoCACUIRHCKOM RJblKe, dans le recueil e<Mccne~OBaHWI no CHHTaKCHcy CTapOCJJaBHHCKoro .R3bIKa»,
1963, p. 121-182; Ilpo611e.Mama 3a 'lAeHa s cmapo6~112apcKUR eJUK, ccE3HK H mrrepazypa»,
XVII, 3, p. 1-16; Studie ze syntax:e jazyka slaroslovenskelw (these de doctorat, encore
inedite, 1964, resume de mes recherches).
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pour exprimer de fines nuances de sens du texte slave 1 ; mais plus tard, leur
emploi s'elargit et devint une imitation tout a fait mecanique des constructions
grecques (souvent avec Ia forme invariahle du pronom); dans le codex Suprasliensis on trouve 282 exemples de cette sorte. II me semhle que Ies anciens
traducteurs choisissaient cette construction non slave pour traduire des groupes
de mots grecs lies avec l'article souvent aussi parce qu'ils ne possedaient pas
un moyen slave adequat correspondant a l'article grec; n'aurait-on pas pu
remplacer de telles constructions, comme ize olo strano novi ljudije cod. Supr.
321, 28, poslusai jaze vidimaa ihid. 336, 21, nlsi li jeze proricajemo slysalo ihid.
337, 9, par des moyens bien slaves formes par un article slave, s'il y en avait
eu a ce temps-la (alors qu'on aurait pu dire, par ex., noviji ti ljudije oto strano,

poslulai vidimaa ta, nesi li slysalo proricajemoje to)?
En fait, ii semhle du moins que Ies balkanismes syntactiques vivants
n'apparaissent pas dans Ies traductions cyrillo-methodiennes dans une mesure
plus large 2. Le defenseur de telles influences Jan Sedlacek 3 ne donne que de
tres rares exemples dans Ies textes cyrillo-methodiens qu'on puisse expliquer
ainsi. II trouve plus d'exemples de quelques phenomenes balkaniques dans Ie
codex Suprasliensis. On trouve en effet dans cc monument des cas pareils
(mais ii n'est pas sur qu'ils descendent de l'epoque de la traduction des textes
ou de celle des copies). Ceci est d'accord avec mes conclusions concernant
l'apparition des propositions avec da pour Ies infinitifs finaux grecs; je peux
affirmer que l'usage des propositions introduites par Ia conjonction da dans
la traduction cyrillo-methodienne la plus ancienne - usage d'ailleurs peu
frequent, si on ne prend en consideration que des materiaux dont ii peut s'agir
- ne signale pas encore Ie processus touchant l'existence des constructions
infinitives slaves, mais qu'on peut compter avec un tel processus plus tard,
a l'epoque de Symeon ou Ies signes de la retraite des constructions infinitives
apparaissent plus clairement (et Ie codex Suprasliensis appartient a cette
epoque-la).
II faut a mon avis, etudier Ia syntaxe des monuments cyrillo-methodiens
en l'examinant toujours par rapport aux relations balkaniques; mais, d'un
autre cote, ii faut s'en tenir aux faits reels et examiner tout d'ahord si des
traits qu'on peut juger comme des balkanismes, sont vraiment presents dans
Ies textes. L'apparition plus claire des dits halkanismes ne se trouve que dans
Ies textes qui suivent l'epoque cyrillo-methodienne. Certes, on peut supposer
Ies tendances menant a de tels changements 4, mais Ia diffusion de tels traits
dans Ies textes s'accomplissait successivement et Ie caractere livresque de la
langue vieille-slave s'y opposait.
En me fondant sur l'analyse detaillee des faits je suis parvenu a Ia conclusion que l'absence de l'article, ou celle des propositions introduites par la
1

Voir « Byzantinoslavica», 8, 1939-1946, p. 280-285.
Voir aussi M. Mal e c k i, Zagadnienia sporne lingwistyki balkanskiej, dans 111-eme
Congres international des slavistes. Publicalions du Comite d'organisation, No. 1, Beograd, 1939,
p. 216-217.
3 J a n S e d I ai I! e k, K problematice zkoumâni syntaxe slaroslovin!liny, dans le recueil
Otâzky slovanske synta.u, Praha, 1962, p. 89-92; CmrnuccHc crapocnaBHHCKoro H3hD<a s
CBeTe 6a.JIKaHHCTHJ<H, «Slavia», 32, 1963, p. 385-394; K balkânskym paralelâm ve vyjadfovâni
hypolelicke modâlnosti, « Slavica Pragensia», 4, 1963, p. 301-305.
' Cf. p. ex. Hcc11e~06aHUR no CUHmaKcucy cmapoc.11<UJRHCKozo R31J/Ka, p. 181; ou mon
travail K otazce nominativu z6.jmena lfetf osoby v slovan§tinl, « Slavica Pragensia», 2,
1960, p. 54.
2
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conjonction da etc. dans Ies textes vieux slaves Ies plus anciens correspond a
l'epoque ulterieure de la penetration des halkaniEmes en general.
2. Dans la seconde partie de mon article je tâcherai d'exposer quelques
ohservations d'ordre methodologique qui, a mon avis, pourraient etre utiles
pour l'examen des questions de ce genre 1 •
A. L'etude de tels traits doit etre fondee sur l'analyse patiente des materiaux; elle doit etre menee sous tous ces rapports et distinguer des phenomenes
d'origine et de nature differentes. C'est une telle analyse qui faisait souvent
defaut dans Ies travaux anterieurs de cet ordre 2 •
a) II faut tout d'abord separer, autant que possible, Ies traits de nature
purement livresque de ceux a meme de refteter la langue vivante melee de
halkanismes (ils pouvaient y penetrer sous l'inftuence du grec hyzantin parle
ou sous celle de la romanite balkanique, faisant partie de la langue des traducteurs ou des copistes); ii est naturel que Ies originaux grecs y jouaient un
role important; on peut s'imaginer que la penetration des traits dont nous
parlons pourrait etre facilitee ou - d'autre part - limitee par I'inftuence
des originaux grecs.
b) En analysant des traits qui peuvent etre consideres comme des reftets
du milieu vivant de la langue parlee, on doit discerner et bien differencier Ies
cas divers de l'emploi d'un moyen linguistique donne. Ainsi, par ex„ l'emploi
d'une proposition finale introduite par la conjonction da ne doit pas etre
necessairement balkanisme: ii faut distinguer des cas ou ii reproduit l'emploi
identique de la proposition finale grecque, d'autres cas dans lesquels le texte
grec possede une construction infinitive; et dans Ies cas ou on trouve en grec
l'infinitif final avec l'article, ii faut - de nouveau - differencier Ies cas dans
lesquels l'usage de la proposition finale vieux-slave etait inevitable, d'autres
cas ou cet usage n'itait pas necessaire et ou on pouvait hien se servir d'un
supin ou d'un infinitif en slave aussi. Je ne peux pas mentionner tous Ies
details, mais je peux affirmer qu'apres une telle analyse profonde de tous
Ies cas dont il s'agit, ii ne reste qu'un nombre assez limite d'exemples (un ou
deux exemples du texte evangelique, quelques uns du Psautier et un certain
nombre d'exemples du cod. Suprasliensis) qu'on puisse considerer comme des
balkanismes.
c) Ensuite, ii faut differencier dans Ies materiaux Ies phases diverses,
Ies itapes successives dans l'evolution d'un seul et meme ivinement. Ainsi,
par ex., dans Ies constructions du type rab-o ta en vieux slave, ii s'agit tout
d'abord de l'emploi des pronoms demonstratifs postposes dans la position
enclitique derriere Ies substantifs ou Ies adjectifs, sans changement de la fonction et de la signification du pronom; on concevait le pronom demonstratif
comme un mot independant, qu'on pouvait separer a loisir du substantif donne
et servant sa signification ; on ne le sentait pas encore comme un simple suffixe ;
on s'en servait d'abord selon Ies hesoins (pour exprimer, s'il etait necessaire,
le deixis ou l'anaphore), pas regulierement. Par l'emploi frequent des pronoms
1
Voir aussi des reponses aux questions linguistiques posees par le Comite d'organisation
du V. Congres International des Slavistes dans le recueil C11asRHCKa ifm11011ozuJ1, tom 1, Sofia,
1963, 316 suiv.; elles sont redigees par H. Birnbaum, J. S. Maslov, K. Mircev, M. Pavlovic,
A._ Vraciu; voir aussi K. H o r a 1 e k, K syntaklickimu vyvoji a podmfnkam vzniku slovanskflch
spisovnych iazykrl, dans le recueil « Otazky slovanske syntaxe», Praha, 1962, p. 86-88.
2
Pour en donner un exemple, je veux rappeler que dans Ies travaux de Ljubomir Miletii\
concernant la question de la presence de l'article en vieux-slave, chaque pronom demonstratif
postpose est considere comme article.
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demonstratifs dans une telle position le chemin menant au developpement
d'un article est prepare sans doute, du point de vue formei au moins, mais
ii ne s'agit pas encore d'un veritable article. La seconde phase de l'evolution
consiste en la preparation de la fonction de l'article; il ne s'agit pas, naturellement, d'une evolution brusque; elle s'accomplissait graduellement, ce qu'on
peut bien observer en analysant sous cet aspect des textes moyens-bulgares 1 •
Naturellement, Ies changements de la fonction et du sens du pronom nous
amenent en meme temps a comprendre aussi la forme de la fa1ton nouvelle.
Tandis que dans la premiere phase le demonstratif peut etre separe du substantif et compris comme un mot independant avec sa signification propre
(rab 0 t0 , rabot11 se divise en rabo et to 'ce serviteur'), dans la seconde etape
la situation est autre: ii ne s'agit plus d'un mot separable, mais du suffixe ·ot
qui s'accroche au substantif (c'est-a-dire: rab-ot); I'exemple zlyicut11 rabb
Matthieu 24, 48 de Dobrejsovo cetveroevangele nous demontre qu'l s'agit
vraimcnt d'un tel suffixe (-11t, -ot) qui, dans ce cas, est transporte a l'adjectif.
Dans la premiere phase de l'evolution ii nous suffit d'admettre le procede slave
ele reunir le substantif avec un pronom postpose ct cnclitiquc - Ies originaux
grccs ont pu aidcr Ies traducteurs ct Ies copistcs des manuscrits slavcs a elargir
l'usage du pronom demonstratif dans la position postpositivc; mais dans la
dcuxiemc phasc ii s'agit deja d'un developpcment special qui s'cst accompli
dans Ies conclitions specifiqucs des relations balkaniques.
d) Ensuitc, ii faut bicn differencier Ies textes; ii faut faire attention au
milieu dans lcqucl Ies textcs ont ete traduits ou composes ou copies, ii faut
tenir comptc de leur contcnu, de lcur basc dialectale ct du tcmps auqucl ils
apparticnncnt, cn un mot, ii faut prendrc gardc aux circonstanccs qui pourraicnt influcncer certaincs irregularites dans la penetration des balkanismcs
dans Ies textes. A ce point de vuc unc differcncc nettc se manifeste cntre Ies
traductions cyrillo-methodienncs des tcxtcs bibliqucs ct liturgiques, d'un part,
ct le codex Suprasliensis, de l'autre; cc monument appartient a une epoque
plus recente, sa langue s'appuie sur unc basc dialectale differcnte (la Bulgaric
de l'cst) et son contenu differc de celui des tcxtcs bibliques et liturgiqucs;
tont cela a facilite la penetration des elemcnts de la langue vivante. Et CD
effet on trouve dans cc codex des elemcnts qui sont des balkanismes indubitablcs ou, du moins, )curs germes.
B. L'observation et l'analysc des tcxtes doivcnt etre completecs par des
regards aux rapports structurals, dans lcsqucls Ies categorics des phenomencs
etudies se presentent cn vicux slave; on doit en meme temps tcnir compte
du caractere general de la structure du vicux-slavc. Ici non plus jc ne peux
pas touchcr a tous Ies details. II est, par ex., hors de doute quc l'evolution
de l'articlc en vicux-slave etait liec a l'etat du systemc general des demonstratifs cn vieux-slave (ici îl s'agit en premier lien de la liaison de la naissancc
de l'article avec la transition du systemc demonstratif de trois degres a celui
de deux degres).
~c tcrminerai mon expose par la constatation quc l'etudc de la syntaxe
du v1cux-slavc doit toujours tenir comptc des rclations balkaniqucs des phenomenes examines. Je crois pouvoir affirmer que l'etude de ces rapports est importante dans tous Ies cas. Memc Ies resultats negatifs ont unc valcur; ils aident
a resoudrc un bon nombre de problemcs.
1

Voir p. ex. G. S vane, «Scando·Slavica», 7, 1961, p. 233-251; 8, 1962, p. 224-238.
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La 28 aprilie 1889, Ioan Bogdan în vîrstă pe atunci de 25 de ani, prezenta
Academiei Române comunicarea intitulată: Diploma bîrlădeană din 1134 şi

principatul Bîrladului. O încercare de

critică diplomatică slavo-română 1 •

Critica lingvistică şi diplomatică a slavistului român interesa nu numai
istoria şi filologia română, dar şi pe specialiştii din ţările slave.« Diploma bîrlă
deană » fusese publicată de B. P. Hasdeu în două rînduri, mai întîi în revista
«Instrucţiunea publică», I/I, 1860, p. 8, şi apoi în ziarul« Traian», I, 1869,
p. 199, însoţit de astă dată de un lung comentariu. După prima ediţie, diploma
publicată de Hasdeu a fost cunoscută şi comentată de istoricul ucrainean
A. Petrusevic într-un ziar din anul 1862 2 • După Petrusevic, textul a fost
cunoscut şi folosit de mai mulţi istorici ruşi şi ucraineni 3 • E de observat că
Petrusevic a socotit diploma ca fiind greşit transcrisă şi a corectat-o în chip
arbitrar.
Precum se ştie, diploma publicată de Hasdeu este redactată în limba
slavonă cu elemente bulgare; Ivan Rostislavici «din scaunul Haliciului, cneaz
de Bîrlad» acordă negustorilor din Mesembria, port la Marea Neagră, dreptul
să nu plătească vama la Haliciul mic (Galaţi), ci numai la Bîrlad şi Tecuci,
de asemenea pentru mărfurile locale, cele ungureşti, ruseşti şi cehe să nu plă
tească vama decît la Haliciul mic «şi va spune voievodul». Actul este dat
în luna mai 20, anul 1134 (era noastră).
Primul studiu ştiinţific privitor la autenticitatea diplomei este acela al
lui Ioan Bogdan. EI arată că fonetica şi ortografia actului nu se potrivesc cu
limba slavă scrisă de ruşi sau de slavii de sud din secolul al XII-iea, ci sînt
imitate după texte slave şi slavo-române din sec. XIV-XV. Diploma se datoreşte unui falsificator, care nu cunoştea limba şi textele ruseşti din secolul al
XII-iea şi care s-a folosit de documente slave moldoveneşti, ucrainene şi latinopolone. Mai bătătoare la ochi sînt formulele diplomatice de cancelarie: invocaţia
«în numele Tatălui şi al Fiului», numele emitentului după invocaţie, data
de Ia era noastră şi nu după cea bizantină, formula coroboraţiei « şi va spune
voievodul» sînt imposibile pentru un document slavo-rus din secolul al XII-iea.
În partea a doua a studiului său Ioan Bogdan analizează împrejurările istorice
oglindite în diploma lui Ivanko Rostislavici. Este evident că autorul falsului
a cunoscut letopiseţele ruseşti, în special cronica Ipatie, în care acest fiu de
AAR, Mem. Secţiei ist., seria II, tom. XI, Bucureşti, 1389.
A. Petru se vi(;, YcmaBHa11 maMo:»eeHHall zpaMoma Eep11aiJcKozo KH/1311 HBaHa
Pocmuc.1aBU'la c 1134 zoiJa, uCnoso», Lvov, II, 1862, nr. 86, 31 oct. /12 nov.
3
Bibliografia despre diploma lui lvanko, pînă În 1889 la K. Grot, H3 ucmopuu Yzpuu
u c.-1aBm1cmBa B XI I BeKe, Varşovia, 1889, p. 236 şi nota.
1

2
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cneaz este denumit Berladnik şi în care se vorbeşte de prădăciunile făcute de
dînsul împotriva pescarilor halicieni la Dunărea de jos, dar falsificatorul n-a
înţeles bine şi a tras concluzii greşite din textele folosite: I vanko Berladnik
nu apare în istorie în 1134, ci abia în deceniul următor. El nu se putea intitula
cneaz «al scaunului Haliciului». Berladnicii, în cronicile ruseşti, după Ioan
Bogdan, ar însemna cete prădalnice neaşezate.
În anul următor, filologul rus A. I. Sobolevski a publicat şi el un studiu
asupra pretinsei diplome bîrlădene, semnalînd greşeli de gramatică slavă în
această diplomă şi conchizînd că falsificatorul a fost un român care cunoştea
mai bine documentele slavo-române mai tîrzii decît cele vechi ruseşti 1 • De
atunci, cei mai mulţi învăţaţi care s-au ocupat cu istoria României şi a Ucrainei
au considerat acest document ca fals, deşi un număr de cercetători l-au socotit
şi-l socotesc încă autentic 2.
Împrejurările în care a fost găsit documentul, după spusele lui B. P. Hasdeu,
sînt suspecte; nimeni n-a mai văzut actul, despre care Hasdeu spune că ar fi
fost găsit de tatăl său la un oarecare V. Rolski, pretins urmaş al lui Dimitrie
Cantemir. Între cele două versiuni ale diplomei, amîndouă publicate de Hasdeu
în 1860 şi 1869, sînt mari deosebiri de transcriere; avem a face cu o corectare
a textului, o încercare de a înlătura greşelile de ortografie şi de fonetică slavă
aflate în prima ediţie 3 • Totuşi, dintre filologii români a mai susţinut autenticitatea diplomei bîrlădene Ilie Bărbulescu, afirmînd că grafia ot4 în loc de t4,
socotită ca o dovadă a falsului, s-ar regăsi însă în anumite texte chirilice 4 •
Numai că grafia amintită se găseşte exc1usiv în prima ediţie a lui Hasdeu,
în « Instrucţiunea publică», şi ea a fost subtilizată în a doua ediţie din« Traian», nouă ani mai tîrziu, deoarece însuşi editorul o socotea suspectă.
Autenticitatea diplomei bîrlădene este şi azi admisă de unii cercetători
străini, dar nu s-au mai adus alte argumente împotriva dovezilor fonetice,
diplomatice şi istorice prezentate de cercetătorii amintiţi 5 • Privilegiul dat de
1 A.
I. So b o 1 ev s k i, I'paMoma KH/1311 HBaHKa Eep11aiJHUKa, în TpyiJ111 Bocb.MOlO
apxeo1102ut1ecKozo coe3iJa B MocKBe 1890 z., 1890, II, p. 173-174.
1 Cf. N. I. Da~ k ev ic, IloiJ11uHHocmb zpaMom111 KH/1311 HaaHKa Pocmuc11aaut1a Eep11aOHUKa om 1134 zoiJa, în C6opHUK cmameil no ucmopuu npaBa nocB111'4e1m111u B11aiJuMupcK0My
EyiJaHoay, Kiev, 1904, p. 366-381, declară diploma ca autentică, deoarece greşelile din text,

pe baza cărora actul a fost declarat fals, s-ar datori copistului şi nu scriitorului actului.
Un asemenea contraargument ar putea fi eventual valabil În privinţa foneticii, nu însă
şi a formularului diplomatic, care nu putea fi modificat de copist.
3 Cf. P. P. Pan ai te s cu, Diploma bîrlădeană din anul 1134 şi hrisovul lui Iurg Koriaiovici din 1374, în« Revista istorică română», II, 1932, p. 47-58.
' I. B ă r b u 1 e s c u, Cu privire la diploma bîrlădeană din anul 1134, în <<Arhiva», XXXIX,
1932, p. 87-88 şi XL, 1933, p. 89.
& În istoria colectivă a Uniunii Sovietice, 011epKU ucmopuu CCCP, pentru
veacurile
IX-XIII, Moscova, 1953, p. 368-369 şi 715-716, autenticitatea diplomei bîrlădene este
considerată ca incontestabilă şi se trag concluzii istorice din textul ei. În schimb, într-o
lucrare recentă asupra feudalismului în Moldova, N. A. M oh o v (Mo11oaau11 3noxu
ţ/JeooaJIU3Ma, Chişinău, 1964, p. 81-83) discută textul diplomei hîrlădene şi nu se pronunţă
categoric asupra autenticităţii, dar reţine din argumentele istoricilor români cinci dintre ele:
a) data de la era creştină, care în documentele haliciene apare abia în veacul XIV, h) oraşele
Mesembria şi Haliciul mic (Galaţi) nu existau în secolul XII, c) fraza« în numele Tatălui şi al
Fiului» nu se află în invocaţiile documentelor decît în sec. XIV, d) pînă la 1144 Ivan Rostislavici cîrmuia la Zvenigorod, activitatea lui la Halici şi la Dunăre înc~pe, după spusa letopiseţelor, abia după 1144, pe cînd actul e datat 1134, e) cîteva greşeli caracteristice în scrierea
cuvintelor, în ediţia I a diplomei şi anume acelea care provin dintr-o limbă tîrzie, au fost corec·
tate în ediţia a II-a. Aceasta indică faptul că Hasdeu ştia că diploma este un fals.
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cneazul Ivan din Bîrlad este legat de probleme importante ce se pun istoriografiei noastre: existenţa vieţii de stat şi a comunităţilor orăşeneşti în Moldova
sec. XII, a drumurilor de comerţ care legau Moldova de oraşele bizantine de
la Marea Neagră (Mesembria), de Ungaria, Rusia şi Cehia (Boemia). De aceea
studiul lui Ioan Bogdan este important nu numai pentru slavistică, dar şi
pentru istoria României medievale. El înlătură un aspect inexact asupra vieţii
social-politice din Moldova în perioada feudalismului timpuriu. Astăzi rezultatele cercetărilor lui I. Bogdan şi ale cercetătorilor ce au urmat sînt deplin
valabile ştiinţificeşte: diploma bîrlădeană din 1134 poate fi considerată ca
un fals alcătuit de B. P. Hasdeu sau de tatăl său Alexandru Hasdeu.
De aceea socotim interesant să introducem în dosarul discuţiilor asupra
autenticităţii diplomei două texte publicate mai de mult, dar nefolosite de
nimeni în această problemă. Este vorba de împrejurările în care a publicat
Ioan Bogdan studiul său asupra diplomei lui I vanko Rostislavici, primul studiu
ştiinţific asupra acestei chestiuni.

Scrisoarea lui I. Bogdan către A. D. Xenopol. În 1889, cînd a publicat
I. Bogdan studiul său critic asupra diplomei bîrlădene, el se afla în Rusia,
unde făcea studii şi cercetări în arhive. De acolo a trimis el Academiei Române
studiul amintit, care a fost comunicat secţiei istorice la 28 aprilie, manuscrisul
trimis fiind datat de autor:« St. Petersburg, martie 1889». În acelaşi an, după
publicarea comunicării de către Academie, Ioan Bogdan scrie lui A. D. Xenopol o
scrisoare din Moscova, la 17 decembrie 1889, scuzîndu-se pentru unele lipsuri din
comunicarea sa şi adăogînd cîteva amănunte de mare interes 1 • Scrisoarea
publicată în 1933, într-o colecţie de documente literare, n-a fost folosită pînă
acum de biografii lui Ioan Bogdan şi de criticii autenticităţii diplomei bîrlădene.
Referindu-se la apariţia în Analele Academiei a lucrării sale sila eventuale
critici aduse de Xenopol, în corespondenţa lor care s-a pierdut, Ioan Bogdan
spune: « N-am putut da nici o părere asupra timpului şi persoanei ce a putut
produce acest falsificat, neavînd datele trebuincioase. Chestiunea aceasta ar
fi trebuit să formeze un al treilea capitol al memoriului. Regret că nu m-am
putut folosi de articolul domnului Hasdeu din «Traian» (pe care îl citaţi
d-voastră). La Petersburg nu l-am căpătat de la nimeni, înainte de asta nu
l-am citit niciodată ... Ştiu numai atît, că d. Hasdeu nu mai ţine acum la
autenticitatea diplomei. Dovezile lingvistice sînt aşa de evidente, încît numai
cine n-are nici o idee de istoria limbii ruseşti poate să mai stea la îndoială.
Părerea mea despre aceste spuse o împărtăşeşte şi Soloviev, pe care am uitat
să-l citez» 2.
Din această scrisoare rezultă cîteva concluzii interesante. Mai întîi, I. Bog·
dan, lucrînd în străinătate, nu a putut avea la îndemînă întreaga literatură
românească a chestiunii, în special ediţia diplomei hîrlădenc, cu un comentariu
vast, publicat în ziarul «Traian», I, 1869, p. 199. Astfel, i-au scăpat două
dovezi hotărîtoare ale falsului: existenţa unor diferenţe şi îndreptări în ediţia
din« Traian» faţă de textul publicat cu nouă ani înainte de «Instrucţiunea
publică». Aceste corecturi reprezintă încercarea editorului de a îndrepta, măcar
în parte, imposibilităţile fonetice ce s-au strecurat în prima ediţie, corectări
1

I. Tor ouţ i u, Studii fi documente literare, IV,

Bucureşti,

1933, p. 474.

a Este vorba de S erg hei Sol o vi ev, autorul lucrării Hcmopu11 Poccuu c iJpesHeiiU4UX speMeH, St. Petersburg, 6 vol. 1851-1879, pasajul despre diplomă se află în vol. II,

p. 117.
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care-l indică pe Hasdeu, probabil în colaborare cu tatăl său, ca autor al falsului.
In al doilea rînd, Ioan Bogdan nu a putut lua cunoştinţă de comentariul romantic
şi fantezist asupra diplomei, publicat de Hasdeu în acel ziar, unde apar urmaşi
necunoscuţi ai lui Dimitrie Cantemir, deţinători ai documentului, despre care
nimeni n-a mai auzit niciodată nimic. Dar partea cea mai importantă a scrisorii adresată lui A. D. Xenopol este afirmaţia că Hasdeu« nu mai ţine acum
la autenticitatea documentului». ln vremea cînd a publicat acest document,
Hasdeu, tînăr şi romantic, influenţat de tatăl său, căuta efecte senzaţionale şi
descoperiri care să-l facă celebru în rîndurile oamenilor de carte. ln schimb,
în 1889, el era profesor la universitate, cu un renume ştiinţific bine stabilit în
ţară şi străinătate, se putea lepăda de această greşeală a tinereţii. Afirmaţia
lui Bogdan se bazează, fără îndoială, pe o declaraţie făcută lui de către Hasdeu,
căci aceşti oameni de ştiinţă se aflau în excelente relaţii. Îndată ce s-a întors
în ţară, în 1891, Bogdan, publicînd cronicile slavone ale Moldovei, dedică această
capitală colecţie de izvoare lui B. P. Hasdeu, şi-i aduce mari laude în prefaţă.
Din renunţarea lui Hasdeu la autenticitatea diplomei rezultă clar că el singur
(sau cu tatăl său) a întocmit textul, de care acum se leapădă. Ioan Bogdan
va fi înţeles desigur aceste lucruri, dar a căutat să menajeze prestigiul lui
Hasdeu, care acum îşi făurise alte merite pe un teren ştiinţific solid.
Ioan Bogdan la congresul din Moscova. ln 1890, pe cînd Ioan Bogdan se
mai afla în Rusia, s-a ţinut al optulea congres arheologic la Moscova, în care
s-a discutat pe larg în două şedinţe, la 10 şi 11 ianuarie, autenticitatea diplomei
hîrlădene 2 • La acest congres a luat parte şi I. Bogdan, care şi-a putut susţine
punctul său de vedere. Volumul, care cuprinde rezumatele şedinţelor, cu
discuţia comunicărilor citite, n-a fost folosit pînă acum de istoricii noştri, în
legătură cu opera Ioan Bogdan, în special cu studiul său asupra autenticităţii
diplomei hîrlădene 3 • Discuţia a fost provocată de comunicarea filologului
rus A. I. Soholevski (1857-1929), care publicase Studiile asupra istoriei limbii
ruseşti 4 • Comunicarea lui Soholevski, pe care am amintit-o mai sus, declară
diploma lui Ivan Rostislavici ca un falsificat, deoarece este scrisă într-o limbă
şi cu ortografie ce nu corespund cu aceea a actelor ruseşti şi ucrainene din
secolul XII; se întrevăd influenţe ale limbii române şi ale limbilor sud-slave,
precum şi ale slavonei de cancelarie moldovenească din secolele XIV-XV.
Din punct de vedere _istoric este suspectă expresia din diplomă: « cneaz din
scaunul Haliciului ». Sobolevski nu a cunoscut, cînd şi-a redactat comunicarea,
memoriul lui Bogdan asupra subiectului, publicat în anul precedent de Academie la Bucureşti.
Discuţia asupra comunicării lui Soholevski a fost deschisă de I. A. Linniccnco (1857-1926), istoric ucrainean care s-a consacrat studiului relaţiilor
1

Cf. P. P. Pa na i t e s cu, op. cil.
TpyiJr» BocbMozo apxeo11ozu11ecKozo neJiJa 11 MocK11e, IV, Moscova, 1897 (Congresul
se ţinuse în 1890), p. 103 şi 163-164.
3
Ibidem, darea de seamă asupra discuţiilor la comunicări.
4
A. I. Sobol ev s k i, O'lepKU ucmopuu pyccKozo JJ3111Ka, Moscova, 1888. Sobolevski
a f?st. profesor la Universitatea din Petersburg, membru al Academiei şi autor a mai multor
scrieri de paleo.grafie, et.nografie şi folklor (datele biografice după Marea Enciclopedie Sovietică).
Despre comu~carea .lw Sobol.evski şi despre discuţiile care au urmat în şedinţa congresului,
I. Bogdan amm~eşt~ mtr-o.scr1s~are adresată lui I. Bianu, din Moscova, 30 ianuarie 1890 (D. P.
B o g d a n, L.egatunle slavistului !o_an Bogdan cu Rusia, în Studii privind relafiile ruso-române.
III, Bucureşti, 1963, p. 240; cf. ibidem, p. 253 şi 257).
2
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medievale ale Rusiei cu Polonia, iar mai tîrziu organizaţiei feudale din Ucraina
şi din Rusia de sud-vest 1 • Linnitenko a combătut părerea lui Sobolevski,
susţinînd autenticitatea diplomei. Este natural, spunea el, să se găsească
influenţe româneşti în acest text redactat la Bîrlad, în limba slavo-română
(limba slavă folosită de români). Intervenind în replică, Sobolevski arată că
el a vorbit despre influenţa moldovenească a limbii din secolele XIV-XV,
deşi documentul poartă o dată din veacul al Xii-lea.
Al doilea istoric care a intervenit în discuţie a fost D. I. Ilovaiski (18321920), istoric şi publicist monarhist, autor de manuale de istorie pentru şcolile
medii dinainte de revoluţie. A scris şi o Istorie a Rusiei, pînă la Petru cel
Mare. Despre diploma bîrlădeană se pronunţase ca despre un act autentic,

în această din urmă lucrare 2 • În intervenţia sa la discuţia comunicării
lui Sobolevski, Ilovaiski se alătură părerii expuse mai înainte de Linnicenco. Nu se poate atribui falsul patriotismului românesc, de vreme ce este
vorba de o diplomă scrisă în limba slavonă care indică stăpînirea unui
cneaz rus pe teritoriul României de mai tîrziu. Cit priveşte limba diplomei,
spune Ilovaiski, ea nu poate fi un criteriu sigur în aprecierea autenticităţii
actului, cită vreme nu putem să controlăm limba ediţiei cu aceea a originalului. Oare ediţia pe care o avem nu este făcută după o copie? ln aceste
condiţiuni discuţia lingvistică nu-şi mai are rost şi autenticitatea actului nu
este zdruncinată.
După Ilovaiski a luat din nou cuvîntul Sobolevski, răspunzînd că, în
articolul din« Traian», Hasdeu afirmă că a avut în mînă actul original, după
care l-a editat. După aceea rezumatul discuţiilor congresului notează că
Ilovaiski a replicat că în orice caz nu avem posibilitatea unui control al exactităţii ortografiei, aşa cume reprodusă în ediţie. Cu aceasta şedinţa a fost amînată
pe ziua următoare.
În şedinţa de la 11 ianuarie 1890, Ioan Bogdan şi-a dezvoltat în ruseşte
comunicarea: Diploma cneazului Ivan Rostislavici Berladnik, care este inclusă
în formă rezumativă în volumul ce cuprinde discuţiile congresului 3. Tînărul
slavist român a expus argumentaţia sa publicată anterior în Analele Academiei
Române, dar precedată de un comentariu al comunicării lui Sobolevski. El
arată că a studiat încă înainte de Sobolevski problema autenticităţii acestui
act şi că limba documentului este cea medio-bulgară, şi nu limba rusă din
secolul al Xii-lea: acesta este faptul esenţial pentru dovedirea falsului. Totuşi
Sobolevski n-a ţinut seama de ipoteza ce s-ar putea ridica împotriva demonstraţiei sale, în sensul că diploma bîrlădeană ar fi fost o copie alcătuită în
Moldova în secolele XIV-XV, după un original din secolul XII. Ioan Bogdan
se declară în principiu de acord asupra concluziilor lui Sobolevski, dar crede
că ele trebuiau bazate pe o argumentaţie mai largă. Studiul autenticităţii
urmează să fie întemeiat pe cercetarea (a) lingvistică, (b) diplomatică şi (c) istorică. În ceea ce priveşte primul punct, Sobolevski are dreptate cînd afirmă
că forme ca &f)li\JAci.cKiH, t;rpi.ci.K1H nu puteau ieşi decît din capul falsificatorului, care nu cunoştea istoria limbii vechi ruseşti şi a crezut că, în forma
veche rusă pl'ci.cKaiH, ci.cKaiH este o terminaţie adjectivală, deşi în realitate

1
2

Dotele după Marea Enciclopedie Sovietică.
D. I. I I ova i s k i, HcmopuR Poccuu, II, 1880, p. 30,

după

K. Grot, op. cit., p. 236,

nota 2.
3

TpyiJbl BocbMOZO apxeo11ozu11ecKozo cbeJiJa, IV, Moscova, 1897, p. 163-164.
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primul c aparţine rădăcinii. Falsificatorul
«terminaţie» şi la alte nume de popoare.

a socotit că poate intercala această

Din punct de vedere diplomatic, Ioan Bogdan arată, întocmai ca în comunicarea sa de la Academia Română, că formularul nu se potriveşte cu acela
al diplomelor ruseşti din secolul XII, ci este alcătuit după acela al actelor
haliciene şi slavo-moldoveneşti din secolele XIV-XV.
Din punctul de vedere al criticii istorice, Ioan Bogdan observă că autorul
falsului cunoştea şi folosea pasajele din cronicile ruseşti, în special din cronica
lpatie, privitoare la Ivan Rostislavici, dar totuşi îi scapă unele anacronisme
şi greşeli istorice. Titulatura lui lvanko din diploma falsă,« cneaz Berladnik
din scaunul Haliciului», nu este lămurită, ea poate arăta atît originea, cit
şi o dependenţă feudală. Dar I vanko, prin părinţii săi, nu avea nici un drept
asupra Haliciului şi nici nu se afla în relaţii de dependenţă feudală, la Bîrlad,
cu cei doi cnezi de Halici din vremea lui, Vladimirko şi apoi laroslav, cu care
era în stare de război. Mai grav este anacronismul aflat în diplomă despre
scaunul Haliciului. Diploma bîrlădeană este datată din anul 1134, iar stabilirea
«scaunului» cnezatului Rusiei de sud-vest la Halici are loc abia în 1141 1 •
Altfel, textul diplomei este o parafrază a faptelor expuse în Letopiseţul lpatie.
Răspunzînd lui llovaiski asupra motivului alcătuirii acestui falsificat, Ioan
Bogdan afirmă că este vorba de o diplomă, privilegiu comercial, menită « să
arate că încă din secolul XII existau state româneşti, dar în strînsă dependenţă de Rusia». Slavistul român înlătură în acest chip un argument pe care
se bazau istoricii ce susţin asemenea ipoteze cu tendinţe politice. El nu arată
anume pe cine bănuia ca autor al falsului, dar ultima frază citată indică destul
de clar pe Alexandru Hasdeu 2.
Darea de seamă asupra discuţiilor congresului arată că, după Ioan Bogdan
nimeni n-a mai luat parte la discuţie şi nici nu s-a mai adus vreun argument
împotriva expunerii învăţatului român.

*
Studiul mai amănunţit al împrejurărilor în care a scris Ioan Bogdan
comunicarea filologică şi istorică asupra autenticităţii diplomei bîrlădene din
1134 n-are numai o valoare biografică şi bibliografică, ci se raportă la istoria
relaţiilor ruso-române în epoca feudalismului timpuriu. I. Bogdan înlătură
un document răstălmăcit în diferite chipuri, pînă chiar şi pe teren politic. Dovedirea de către slavistul român se întemeiază nu numai pe argumente filologice şi
istorice, dar şi pe o sumă de alte consideraţii, între care renuntarea lui B. P. Hasdeu l~ susţin~re~ autenticităţii actului. Din desfăşurarea 'discuţiilor asupra
acestei ch~stmm, la cel de-al optulea congres arheologic din Moscova, ni
se pare. evident că în această discuţie I. Bogdan a avut ultimul cuvînt, hotă
rîtor dm punct de vedere ştiinţific, răspunzînd adversarilor şi combătînd cele
spuse de susţinătorii falsului.
1
I. Bogdan fixează acest fapt în anul 1144, dar istoriografia sovietică datează această
strămutare a scaunului în anul 1141. Cf. 011epKu ucmopuu CCCP, IX-XIII 88 , p. 367.
'
2
•
Text~ }ntegr~l a.~ co1?unicării lui Ioan Bogdan ţinut la congresul arheologic din Moscova
m 1890 se afta mtre hîrtnle ramase de la regretatul slavist şi va fi publicat în volumul de Opere
alese, îngrijit de G. Mihăilă.
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E~ PA3 o ShlP.JIAJJ;CKOI: rPAMOTE 1134 rOM
(PeaJOMe)
rpaMOTll Ha ~epKOBHO-c.nasJIHCKOM Jl3b1Ke, nO>KllJIOBaHHllJI B 1134 ro,lly K}'IlllaM MeceM6pHH
Hsa.HoM POCTHCJiasosaqeM, cccrom.HbIM KHH3eM r~cKHM H KHH3eM 6b1pna,llCKHM» H ony6JIHKOBaHHaH B. II. Xlllll,lley a 1860 ro,lly, paccMaTpHBaCTcH a HlW!e speMH KaK no,ll,lleJIKa.
Bnepsb1e rpaMOTll 6bIJia no,llsepniyra ,llCTllJibHOMy JIHHI'BHCTHqecKoMy H HCTopaqecKoMy a.HaJIH3Y
Hoa.HOM Bor,llaHOM s coo61.1.1emm, npotIHTaHHOM 28 anpeJIJI 1889 ro,lla Ha 3ace,llaHHH PyMbWCKoii
AKa,lleMHH - E1>1pJJaacKa11 zpaMOma 1134 u E1>1pJJaacKoe KHJJ:>H:ecmao. Coo61.1.1eHHe 6bIJIO no,llrorosneHo a nepHO.JJ: npe6bIBaHHH asropa a MOCKBe H Ilerep6ypre. B ,JJ;eKa6pe Toro me ro,lla
H. Bor,llaH nacan KceHonony H3 PoccHH o npo6enax a csoeii pa6oTe, ccbIJiaHCb a nepsyJO oqepe,llb Ha HCB03MO>KHOCTb yCTaHosan. speMH H npH'IHHl>I no,ll,lleJIKH. OH yKa33JI, qyo Xal.l.l)l;ey
«Tenepb yme He HaCTaHBaCT Ha llOAJIHHHOCTH rpaMOTbl ».
H3 npOToKonos 3ace,llamtiî: apxeonoraqecKoro c l>e:J,JJ;a a MocKse a 1890 ro,JJ;y HBCTBYCT,
qro pyccKHii «t>HJionor A. H. Co6onescKHii npoqan]I .JJ:OKJia,ll no sonpocy o nO)l;JIHHHOCTH rpaMOTbI
H npHWeJI K Bb!BO.JJ:Y, qyo OHa JIBJIJICTCJI nO,ll,lleJIKOH. B npeHHHX no ,llOKJia,lly BbICTYnHJIH HCTOpHKH H. A. JlHHHH'leHKo H ,U. H. HnosaiicKHii, KOTOpble no,ll,llep>HaJIH sepcHIO o noAJlHHHOCTH
rpaMOTbI. Ha sropoii ,lleHb 3aCe,lla.HID1 Cl>e:J,lla H. Bor,llaH BbICT)'llHJI c ,llOKJia.JJ:OM aa pyccKOM
Jl3bD<e, npe,llCTllBHB MaTepaan, KOTOpbIH B HCKOTopoii CTeneHH OTJIHqaJICJI OT ony6JIHKOBaHHOro
ro,JJ; TOMY H!l3a,ll B Byxapecre, HO c H)l;CHTH'IHbIM Bb!BO)l;OM - )l;OK)'MCHT JIBJIJICTCJI no,ll,lleJIKOH.
Ilo MHemuo H. Bor,JJ;aHa, asrop noMeJIKH XOTeJI«noKaaaTb, qro y)f(e a XII seKe CYl.l.leCTsosanH
pyMbmcKHe KHJIH<eCTBa, HO B Henocpe,JJ;CTBeHHou 3aBHCHMOCTH oT Pyca».

UNE FOIS DE PLUS AUTOUR DU DIPLOME DE BÂRLAD DE llM
(Resume)
Le diplome en slavon accorde en 1134, «de la cite de Halitch», aux marchands de
Messemhria par Ivan Rostislavitch, «le prince (knez) de Barlad», et puhlie par B. P. Hasdeu
en 1860, est aujourd'hui generalement considere comme un fau:x:. Le premier qui ait soumis le
texte du diplome a une minutieuse analyse linguistique et historique, a ete Ioan Bogdan qui
le 28 avril 1889 presenta sur cette question, a l'Academie Roumaine, la communication: Le
Diplâme de Barlad de 1134 et la Principaute de Barlad. Ce texte avait ete redige par Bogdan
durant son sejour a Moscou et St. Petersbourg. En decemhre 1889, dans une lettre qu'il adresse,
de Russie, a Xeoopol, il expose Ies defauts qu'il reprochait a son propre travail et surtout Ie
moment et le mobile de la redaction du faux. D'autres part il note que Hasdeu« ne tient plus
maintenant a l'authenticite du diplome».
Les proces-verbau:x: du congres d'archeologie tenu en 1890 a Moscou attestent que Ie
philologue russe A. I. Sobolevsky y fit une communication sur le question de l'authenticite
du diplome, soutenant lui-aussi la these de la falsification. Par contre, au cours des debats,
Ies historiens russes A. Linnitchen.ko et D. I. Ilovaisky defendirent l'authenticite de ce document. Le lendemain. I. Bogdan presenta, en russe, devant le congres, sa communication (un
texte quelque peu different de celui qu'il avait publie a Bucarest l'annee precedente) qui
demontrait nettement que le diplome etait un faux. Selon I. Bogdan, l'auteur du faux aurait
voulu « prouver que des le XII-eme siecle des etate roumains existaient, mais qu'ils etaient
etroitement dependants de la Russie».
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ROMANE POPULARE ROMÂNEŞTI PĂTRUNSE PRIN FILIERA SLAVA:
ALEXANDRIA
I. C.

CHIŢIMIA

În majoritatea lor, romanele populare au avut o răspîndire universală,
neîntîlnită la nici un alt tip de scrieri, trecînd de la un popor la altul, în
diferite împrejurări şi pe diferite căi, continuînd să circule, de manieră folclorică,
în multiple variante, existente în aceeaşi limbă sau în limbi diferite. Pînă în
ultima vreme s-au studiat de specialişti, cu precădere, circulaţia şi filiaţia
textelor, dar nu s-au făcut studii comparative mai adînci, pentru a pune în
lumină diferenţa caracteristicilor ele structură şi de artă literară. De fapt,
asemenea texte au fost considerate de către unii cercetători, în mod eronat,
ca simple transpuneri în limbi naţionale ale unor scrieri străine, fără legătură
cu fondul literar autohton. Pc ele altă parte, multe dintre cărţile populare au
fost privite ca lucrări destinate plebei, intelectualitatea şi «nobilimea» fiind
preocupate mai ales de literatura individuală, aureolată cu nume de scriitori.
Pentru a deveni corespunzătoare şi «nobile», unele romane au fost prelucrate,

pe gust «cavaleresc», în versuri, cum s-a întîmplat cu Alexandria, transforîn sec. al XII-iea într-un lung poem în versuri de douăsprezece silabe
(vers numit de atunci «alexandrin») de către trei poeţi medievali francezi:
Lambert le Tort de Chateaudun, Alexandre de Bernay şi Pierre de Saint-Cloud 1 •
Totuşi, încă din secolul al XVII-iea romanele populare au început să
:fie luate în consideraţie ca opere literare, şi un Pierre Daniel Huet afirma în
1670 în lucrarea sa Lettre de Mr. Huet Mr. de Segrais de l'origine des romans,
că« ceea ce se numeşte propriu-zis romane sînt istorii pline de aventuri ... ,
scrise cu artă în proză, pentru plăcerea şi instruirea cititorilor» 2 • P. D. Huet
nu cunoştea însă bine originea şi răspîndirea romanelor populare şi numai
cercetările asidue din secolele următoare, mai ales din secolele al XIX-iea şi
al XX-iea, au lămurit în mare măsură asemenea probleme, rămînînd încă
puncte neclare, pe măsura descoperirii unor texte necunoscute, intrate încă
din vremuri vechi în circulatie.
Pe haza stadiului actuaÎ al studiilor şi ediţiilor de cărţi populare, se poate
trece la o fază nouă a cercetărilor, şi anume aceea a examinării artei literare
mată

a

1 G as t o n Paris, La litterature frant;aise au moyen-âge, ed. VI, Paris, 1913, p. 79,
Juli an K r z y za no w s k i, Romans pseudohistor.rczny w Polsce wieku XVI, Cracovia,
1926, p. 4 7; N. C art o j an, CărJile populare in literatura româneascti, I, Bucureşti, 1929, p. 215.
2 P. D. H u e t, Traîti sur l'origine dea romans, ed. II, Paris, 1678, p. 129: «Ce que l'on
appelle proprement romans sont des histoires feintes d'aventures ... , ecrites en prose avec art,
pour le plaisir et l'instruction des lecteurs». Cf. şi Ş te fan G li x e 11 i, Studia i szkice por6wnawcze, Liov, 1919, p. 44 şi urm.
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de care dispun romanele populare, faptul ieşind în evidenţă mai cu seamă
prin studii comparative, privind acelaşi roman în redacţii interne şi externe.
Am arătat bunăoară că Istoria lui Archirie şi Anadan, răspîndită în Orient
şi la popoarele din sud.estul Europei, a suferit schimbări serioase, prin trecerea
de la un popor la alt popor şi chiar în interiorul aceleiaşi literaturi, în texte
fiind vorba de variante aproape de tip folcloric, ceea ce l·a îndreptăţit pe Anton
Pano să refacă fără ezitare conţinutul unui asemenea vechi text românesc şi
să ajungă în fond la o operă personală, considerată greşit ca o ediţie fidelă
a text ului vechi 1.
Analizînd şi comparînd acum între ele diferitele manuscrise româneşti
ale acestui roman, cu bază de plecare într-un text slav, se observă că nu este
vorba de copii de pe un prototip, ci de texte cu schimbări izbitoare atît în ordinea
proverbelor, cit şi a legendelor, ceea ce dovedeşte o tratare de manieră folclorică
a conţinutului. Elementele componente par înscrise nu după un text avut în
faţă, ci după cum s-au păstrat în memorie. Maniera folclorică se remarcă şi
în limbaj, care capătă note dialectale, ca în următorul exemplu, scos din două
texte diferite:
« Archirie iar zise:
- Ba, fătul mieu, că tu ai fost ca
lupul cînd mergea pe urma oilor. Iar
păcurariul îl văzu şi·i zise: « Căci
mergi, lupule, pe urma «oilor?» Iar
lupul îi zise: « Mergu, căci mă doare
ochii şi leacul îmi iaste prahul oilor».
Dar lui nu-i era de vreun leacu ci-i
era că doară va apuca vreo oaie ca
să o mănînce. Aşa fui şi eu cu tine» 2.

« Archirie zisă:
- Ba, fătu-mieu, că tu ai fost ca
lupul cînd mere pă orma oilor. lară
on păcurariu vine de la oi şi mere
acasă şi să tîlni cu lupul şi-l întrebă:
« U ode mergi aşe tare?». lară lupul
zisă: « Mărg pă orma oilor că mă
dor ochii şi m·i leacul vravul oilor».
lară lui nu-i era de leacu ce-i era
voia să apuce vro o oaie să mănînce.
Aşe ai fost şi tu, fătu-mieu» s.

Naraţiunea

are linii comune, dar, clupă cum se vede, cu o acustică deosea limbajului şi cu o exprimare folclorică, în al doilea fragment, în care
nu poate fi vorba de stricta dependenţă a textelor, ci de o povestire liberă,
fixată pe hîrtie. Alte comparaţii dovedesc acelaşi lucru, dar asupra acestei
probleme am stăruit într-un alt articol 4 •
Probleme similare se ridică şi în legătură cu Alexandria, pătrunsă în literatura românească tot prin filieră slavă. Este meritul lui N. Cartojan, remarcabil specialist în domeniul literaturii populare scrise, de a fi dovedit, prin
cercetări fundamentale, izvorul slav de redactie sîrbocroată al Alexandriei
româneşti 6 • De asemenea, s-au publicat studii fundamentale în Europa în
bită

1
I. C. C h i ţi mi a, L'« Hisloire du sage Ahikar» dans Ies lilleralures slaves el la litliralure roumaine el ses rapporls avec le folklore, în Rsl., IX, 1963, p. 413-426; I d e m, Romainul popular « Pot•estea lui Archirie filozoful» în literaturile slavd 1i română,« Studii şi cercetări
de istorie literară şi folclor», XII, 1963, p. 599-609.
2 Povestea lui Archirie filozoful, cind îl învdţă pe nepotul său Anadan carie, în: I. C. C hiţ i m i a şi D a n S i m o n e s c u, Cărţile populare în literatura românească, Bucureşti, 1963,
I, p. 319.
3
Istoria lu~ ~rchirie cum au păţii cu on nepot de soră, a lui mumă, Anadan, pre care l-au
crescui (manuscris m posesia autorului).
' Vezi mai sus, n. I.
6
• •
~· Cart o j an, Ale:randria în literatura românească, Bucureşti, 1910; I d e m, Ale:randria m lll~ral~ra românească. Noi contribuţiuni (studiu şi text), Bucureşti, 1922; I d e m, Cărţile
populare m literatura românească, I, Bucureşti, 1929, p. 209-231.
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legătură cu
Preocupaţi

originea, diferitele redacţii, filiaţia şi răspîndirea acestui roman 1.
de un comparatism al elementelor comune, învăţaţii au neglijat
pe cele specifice: împrospătări de naraţiune şi stil, eliminări şi adaose, care
dau romanului o altă compoziţie şi-i făuresc o artă literară a sa, în fiecare versiune sau redacţie.
Alexandria a luat naştere în lumea şi limba greacă în ultimele secole
înaintea erei noastre, s-a îmbogăţit ulterior cu diferite legende şi a fost atribuită istoricului Callisthenes, care luase parte la războaiele lui Alexandru cel
Mare. Această redacţie a constituit izvorul nenumăratelor prelucrări ivite în
evul mediu. A pătruns în traducere slavă la bulgari şi ruşi 2, iar în traducere
latină la popoarele occidentale. Încă din sec. al IX-iea, Alexandria este citată
sub forma unei« epitome», De ortu, vita et obitu Alexandri Magni, după traducerea alcătuită de un Iulius Valerius, se spune, cu vreo patru secole mai
de vreme 3 • O traducere mai tîrzie a Alexandriei, din sec. al X-lea, a fost efectuată de arhiprezbiterul italian Leon, după un manuscris grecesc, găsit şi
copiat de el la Constantinopol, cu prilejul unei călătorii. Această nouă traducere s-a răspîndit în multe copii, iar în 14 73 s-a tipărit întîia oară la Utrecht:
Historia Alexandri Magni, regis Macedonie, de proeliis 4 • Versiunea arhiprezbiterului Leon a avut o largă răspîndire 5 şi a devenit, în fond, baza transpunerilor în limbi naţionale a romanului lui Alexandru cel Mare, mai ales la
popoarele occidentale. Prin intermediul acestui text latin s-a făcut o traducere
şi în limba slavonă de redacţie sîrbocroată a Alexandriei, la sfîrşitul secolului
al Xiii-lea sau începutul celui de al XIV-iea, iar de pe această versiune sîrbocroată s-a transpus romanul în româneşte, probabil la sfîrşitul secolului al
XVI-iea, astăzi fiind cunoscută o copie din 1620 e. S-a vorbit mereu de traduceri, în realitate avem de-a face cu transpuneri, în care sînt prezente multe
schimbări, în spirit local, şi în acest sens vrem să atragem atenţia.
De exemplu, în versiunea latină a prezbiterului Leon, împăratul Darius
face în ceasul morţii doar cîteva reflecţii în legătură cu fragilitatea vieţii omeneşti 7. În versiunea polonă din 1550, meditaţiile acestea capătă caracterul
1 Pa u l M a y e r, Alexandre le Grand dans la litrerature franfaise du moyen-dge, t. I
(texte), t. II (studiu), Paris, 1886, XXIII
343
400 p.; E. A. W a l li s Bud g e, The
history of the Alexander the Great, being the Syriac version ofthe Pseudo-Callisthenes, Cambridger
1889; vezi şi «Zeitschrift fiir Assyrologie», VI, 1891, p. 357-404; Julius Za chel,
PseudokaUisthenes, Halle, 1867; A d o l f Au s f e l d, Der griechische Alexanderroman, Leipzig,
1907; H. E. Mii l le r, Die Werke des Pfaffen Lamprecht, Miinchen, 1923; F r. P. Mag ou n,
The Gestes of King Alexander of Macedon. Two Middle English Alliterative Fragments, Cambridge,
1929; E. E. St e p a n G a ev s k i, «A11eKcaHi)pi11» e i)aeHiu yKpafHCbKiu 11itepatypi ( Bctyn
i teKctu) Kiev, 1929, IV
233 p.; Bertel's, Po.waH 06 A11eKcaHi)pe u ew z11aeHble eepcuu
Ha BocmoKe Moscova - Leningrad, 1948; H a n s H o l m B i e l f e l d t, Die Quellen des
alttschechischen Alexandreis, Berlin, 1951 etc.
2 V. I s t r i n, A11eKcaHi)pu11 pyccKux xpoHOzparfioe, Moscova, 1893; A. N. Vesel o vs k i,
H3 ucmopuu po.waHa u noeecmu, Sankt-Petersburg, 1886-1888; L. Miletic, Ei)Ha 6MzapcKa
A11eKcaHi)pu11 om 1810, Sofia, 1936.
3 P. May e r, Alexandre leGrand dans la litliraturefranfaise du moyen-dge, t. II, p. 3 şi urm.
' Incunabulul reprodus de M i r o s l a w K r y n s k i, Historia Aleksandra w tlumaczeniu
Leonarda Bonieckiego, Varşovia, 1920 (textul latin însoţeşte traducerea polonă din 1510). Textul
lui Leon editat critic de dr. F r. P fi st e r, Der Alexanderroman des Archipresbyters Leo,
Heidelberg, 1913.
5 Hi stor ia de pro el i i s a pătruns şi în literatura rusă (cf. V. lstrin, op. cit.,
t. I, p. 313 şi urm.).
9 Publicată de N. Cart oja n, Alexandria În literatura romdnească, Bucureşti, 1922,
p. 82-118.
7 Fr. Pfister, op. cit., p. 98.

+

+

+
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unei lungi şi frumoase elegii, în care între altele se spune, cu o expresivă figură
de stil, că « viaţa noastră este ca pînza de paianjen, pe care brusc un vînt o
poate rupe şi transforma în nimic» 1, ceea ce va relua M. Costin în Via1a
lumii - şi poate nu întîmplător - sub forma « Paianjeni sînt anii şi zilele
noastre» 2 • Acest pasaj nu apare în versiunile sîrbească şi românească.
Dar există şi fenomenul invers. Versiunea latină, de pildă, în ediţia critică
a lui Fr. Pfister, are o singură scrisoare a lui Alexandru către maică-sa, Olimpiada, trimisă spre sfîrşitul expediţiei, şi compusă pe puncte, povestind într-un
stil sec de cronică cele întreprinse şi cele văzute de împărat, încheierea doar fiind
ceva mai caldă: « Vidi ibi et alias ammirabiles causas, quas recitare non
possum. Gaude mi, carissima mater» 3 • Versiunea polonă aminteşte de scrisoare, dar nu o mai transcrie în vreun fel 4 • Versiunile slavă şi română însă
conţin două scrisori ale lui Alexandru către Olimpiada, una după patru sau
cinci, alta după şapte ani de expediţie 5, ambele vibrante şi într-un stil care
le conferă calitate folclorică şi valoare poetică:
<c Ilpo Mi.JCAi. Ki.iw'Hioro Gor.s rocnom),H,
H 1\\d'J'f jlH i\\OlfH 0AHM '&raAH IJ,djlHU,H H
op1H'J'MIO M01€MO\" tlpHC'J'O'J'MIO nHmor
jldAOKd'J'H CI.
(}1 CfA',\\o A-k'J'O 1€C'J'I\ OA HMHmf

H3i.JX'OAOi\\ OAk TO\"A0\" 1 H 3d Kdi:X"i.·3·
A°k'l'k HI O\"OHCdX'OMll KdMk 1 HH OOjlO\"'IH•
xoMi. ram1 o H.Sci.. Gil€ m1 ci.rp-kWfHil€
H°kC'J'I\ AO HJCh, HH O'J'k HflllOli'Kf Cf
1€C'J'k j

HO\"

CO\"OJlO'l'HKI\

C'J'Ol€W'J'H1\\I\

H"'"" KMHKor.\or
u..spor A.spiio,
Hifro
1
1
jld3 6HKdlOW'J'f H OTI\ HifrO p.s:i 6HKdilMH,
1
H O Cfl\\I\ Q\"i\\I\ CK;)H
O\"Ojld3HHK WI,
nHc.sTH K"'"" Hf Aocn-kxo"'"· Hi.iHra mf
K-k),M\O KdMI\ Ad 1€C'J'l\ 1 r.IKO CI\ HHMI\
'J'jlHUl'J'H GHK' lllf Cf, ifTo 1106-kAHXOi\\I\ [ •.• ].

Eu, Alexandru, împărat peste toţi
scriu la muma mea Olimpiada şi la dascălul meu Aristotel:
sănătate şi viiată trimit dumnelor·
voastre. Şi acu~ sînt ş;pte ani de
cînd n-am trimis noi la voi, nici voi
la noi carte, nici de bine, nici dă
rău. Şi de aceasta este a noastră
vina. Ci să iertaţi, că pînă acum aşa
am avut războaie mari, cu toate
ţările pînă la Persida lui Darie [ ... J.
lară acum voi să ştiu şi de viiaţa
voastră, cum lăcuiţi, şi cum iastc
Machedoniia, şi cum auziţi de noi.
împăraţii,

Şi fiţi sănătoşi» 7.

H KH, tdmf o G.sci., ornHWfTf MH H c.sr.\H
1
Kl\ i\\JKifAOHH 3AP.SK C'l'KO\"H'J'I » 6•
Din comparaţia cu versiunea slavă, se vede că nu este vorba de o traducere a textului, ci de introducerea unor idei şi a unui stil epistolar autentic
1

Historia o zywocie i :namienitych sprawach Aleksandra Wielkiego (1550), ed. Julian

~rz~znnowski, Cracovia, 1939, p. 74: « Zywot nasz jest paj~czynie przyrownan, ktora widzi
81.e, zş barzo subtylnie sprnwiona, a gdy przypadnie na niş wiatr nagly, tedy sie przerywa i w

mwecz obraca ».
2
M. Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 322.
3
F r. P fi s le r, op. cil., p. 127.
4
Hisloria o iywocie ... Aleksandra Wielkiego, ed. J. Krzyianowski, p. 137: se spune doar
că Alexandru a scris mamei şi lui Aristotel.
5
• • _ În ye~si':'nile ~espective scrisorile sînt inversate: cea după cinci ani de expediţie este
trimisa mai Urzm decll cea scrisă la şapte de la începutul expediţiei.
6
S t o j a n N o v a k o v i c, flpunoBemKa o A11eKcaHr}py BeAUKOM y cmapoj cpncKoj
KHbU:XCeBHocmu, Belgrad, 1878, p. 75. Comp. A11eKCDHr}puR poMOH 06 AAeKcaHr}pe MaKer}oHCKOM
no pyccKou pyKonucu XV BeKa, ed. M. N. Botvinnik, I. S. Lurie, D. V. Tvorogov, Moscova,
1965, p. 39.
7
I. C. C h i ţ i m i a şi D a n S i m o n e s c u, Cărfile populare în literatura românească,
Bucureşti, 1963, t. II, p. 48.
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românesc, controlabil veacuri întregi în cultura veche şi în popor. Autorul a
substituit imaginii literare din versiunea slavonă o alta nouă, în corelaţie
cu tabloul cultural şi cu spiritul poetic local.
Dar mai interesantă este scrisoarea mamei către fiu, inexistentă în versiunile
latină şi polonă, prezentă însă în versiunea slavonă şi în cea românească, cu
note totuşi radical diferite:
«&1i:i\OMO A4 IECTlt. lţ.sj)CTKilO TKOIE,\\oy,
tilKO

OT

HfAH)l(f

MdKIEAOHIH

K1i: A *HH4

j)"3AOV'"IHX't.

TKOIErO

Cf,

cpi.Au,• •\\OIE H AoV'UJ4 P4Tlt.
KfAHKoy, H O\"MHj)HTH HX'lt.

OT

Kit.
TOM

CkTKOj)HCT4

OAlt.

TOl\f Hf

Morori. H AO Ai.Ni.ci. ; "" Ki.c1r A" c1o.
Cl\k3dMH TOl\IWTH ÎfCt.Mk H TKOif nOMHHdlOWTH OTt.

MfHf

p.t3AO\"l.ffHHIE, Ch.IHO\"

MOH; H KkCd U,dpCKdd &Or4TkCTKd H 31\dTd
HH Kk l.fTO )l(f KkM*Ht.aK', TKOIErO noMHHdlOWTH ~l\HWfHtil.
H1 TdKO 60

d31t.

Hf•\\Hl\OCTKd

l<IKO)l(I Tflif MHHTlt. CI

6hJTk.

IECMlt.,

A.s

4W'J'f

7

Tf&f oyrOA HO IECTk, CKOj)O npHAH; dWTf

AH H•oyroAHO 11,dj)CTKllO TKOifM°'" IECTt.
CHAOY° Kfl\Hl.fHCTKd TKOIErO OCTdKHTH H
ci. j)OKC4HAj)OIO Kit. HdMk npHTH, HdMlt.
noKMH

Kt.

Tf&*

Tt.i X"OWTfWk.

npiHTH, HA1i:w1

H

.UUTf

3Aj)dK'CTK°''" H 6oV' AH

&Cfrd CK*Td U,dj)lt.

« Şi să ştii, fătul meu, că de cînd
s-au despărţit maica ta de la tine,
de atuncea s-au învrăjbit sufletul meu
cu inima mea, şi eu nu·i poci împăca,
ci numai cu lacrămile, eu, maica ta,
mă mîngîi. Şi le vărs ziua şi noaptea,
şi eu cuget : vedea·te·voi sau nu te voi
mai vedea ? Că mă bat cu cugetele ca
corabiile cu valurile mării ! Si eu n-am
pre nimene în lume, fără ~umai pre
tine. Ci mă rog, dragul maicăi, şi te
jur, pentru Dumnezeu şi pentru li(a
de la mine carea ai supt, să-m trimiţi
carte : au tu să vii la mine, au eu să
vin la tine [ . .. J, că nici te-am văzut,
nici te-am auzit, de sînt douăzeci si
cinci de ani. Ci voi să te văz si ~ă
moriu. Şi să fii sănătos întru ~ul~i
ani» 2 •

» 1.

Se vede limpede că stilurile celor două scrisori sînt diferite, deşi ambele
au cîteva idei comune. În scrisoarea slavonă Olimpiada nu poate« să liniştească
nici cu lacrimile gîndul despărţirii, şi ar da tot aurul şi bogăţiile împărăţiei»
pentru revederea fiului, dar în această scrisoare nu se găsesc figurile de stil
naiv popular, pe care le îmbracă scrisoarea românească. Unde este atunci
traducerea aidoma a textului de care se vorbeşte uneori? Comparaţia« eu mă
bat cu cugetele ca corabiile cu valurile mării» este specifică şi se găseşte întrebuinţată şi în alte cărţi populare româneşti: « eu mă bat cu gîndul, spun alte
texte, ca corabia cu valurile mării», cu corespondenţă în varianta cîntecului
popular:« Şi eu mă bat cu gîndurile ca apa cu malurile».
De altfel, înseşi redacţiile româneşti au schimbări de tonalitate de la o
epocă la alta. De exemplu, aceeaşi scrisoare în redacţia mai veche din 1620
sună, în general, altfel faţă de cea citată mai sus, din 1794, şi, deşi
veche, are în unele locuri o exprimare mai frumoasă, cînd spune: « şi cuget,
maica ore vede-te-va au nu te va mai vede?» sau cînd încheie: « Ce
acmu să-mi trimeţi carte să ştiu şi eu de tine. Şi să-m fi sănătos într-ani
mulţi şi buni» a.
1

St oja n

Nova k o vi

c,

op. cil„ p. 135. Comp. M. N. Botvinik, I. S. Lurie,

-O. Y. Tvorogov, op. cil„ p. 65.
2
3

I. C. C h i ţi m i a şi D a n S i m o n e s c u, op. cit„ p. 76.
N. Cart oja n, op. cit., p. 110.
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De asemenea, la moartea lui Alexandru, în versiunea latină şi polonă,
macedonenii de lingă patul lui îl plîng pe acesta şi soarta lor personală viitoare:
« Melius fuerat nobis omnihus mori
« Lepiej by nam bylo wszystkim
tecum, quia post mortem tuam reg· pomrzec, nizli widziec ciebie przed
num non stabit. Vae nobis, ubi nos nasza, oblicznoscia, umieraja,cego. Wi<limittis » 1 •
emy to, iz po smierci twej krolestwo
nasze b~dzie rozproszone. Niestetys
nam n~dznym, gdzie opuscimy pana
naszego, Aleksandra ?» 2.
În locul acestei scurte lamentări a bărbaţilor, versiunea sîrbească şi cea
introduc un bocet de tipul celor improvizate şi îl pun pe seama Ruxan<lrei. Este deci o schimbare de structură a textului, dar şi bocetul are note
<listincte de duioşie în cele două versiuni. Autorii au imprimat bocetelor intro<l use tradiţia şi culoarea locală:
« Ruxandra plîngea şi zicea:
«.PoKC4HA4 Kjlh.SHO AO .SfMAif jld3Ajl4,
O, vai de mine Alexandre, amărîta
H KOCf AO SfMl\16 p4Cnoy"CTH, Cit. nA4'lfMh.
de mine, dragul micu AJekxandre,
Kit. i'IAIKC4HAPoV' lilKO >KHKoy' roKOjl4Wf:
împăratul micu şi domnul micu, dară
2KfHh.I I AITh., llM'lfTf Cit. MHOIO [ •••).
0 ffofKC4HAjll, KCfrO CK'kT4 l\4jloy', CHAHiH eu ce-ţ fusei vinovată de mă scoseşi
în ţeri streine şi acum mă laşi jalnică
rocnOAHH-k, A4 KjlhKHHKi. AH MfHf &'kWI,
română

noHhm• Ki. 'loy'>KAHX'h. OCT4KH Mf SfMAlilX'l\l

~4M r.IKO CAh.H 11,I Cit. CAl\H 'U,fMI\
1

34HAf.

1

Hi. o CAl\H 11,f H ropH H X'"""'" H MOjlf
H Kjl4CHM AP-kK4 nMAOKHT44, nA.t'lHTI Cit.
A\Hoio

Al\Hl\ci..

CAl\SHh.IH

oTi.

H4n1\HHHTf,

HcTO'lHTt
O'lHIO

ropor

HCTO'lHHKh.

MOl€10,

H.lnOr.IUJTf

H

1€3f po

nfl\HHOKOy,

OHoy' rOjlQ\" 1€AOKHToy' A\H'k >) 3 •

şi amărîtă? Pentru aceasta plîngeţi
astăzi toţi împăraţii, şi craii şi domnii,
tinerii şi bătrînii, munţii şi codrii, şi
toate rîurile şi izvoarăle, intristaţi-vă !
Şi iară zise:
O, dragul micu Alexandre, astăzi
apuse soarele micu şi al machedo-

nenilor !

o

amar

mie,

astăzi întunecă lumea toată
soarele şi luna, şi stelele,

Alexandre,

! Să plîngă
cîmpii şi

codrii, de veninul mieu . .. » 4 •
În bocetul din versiunea sîrbă, Ruxandra invită să plîngă cu ea, în spiritul
folclorului local, « soarele şi munţii, marea şi frumoşii pomi roditori, iar izvorul
lacrimilor ei să umple iezerul». În cea românească ea cheamă să ia parte la
jale împăraţii şi craii, tinerii şi bătrînii, munţii şi codrii, soarele, luna şi stelele,
ceea ce se regăseşte în folclorul românesc:
« Plîngeţi şi voi, codrilor,
Plîngeţi şi voi, munţilor,
Mîndrelor pădurilor,
Şi voi, mîndre văilor,
Plîngeţi şi voi, apelor,
Plîngi, o, lună, şi tu, soare,
Dimpreună pietrilor ...
Cînd omul din lume moare ... » 6.
Este clar că în fiecare fragment de bocet avem de-a face cu un alt tablou
literar, în care culorile sînt puse cu materialele şi tradiţia pe care fiecare scriitor
1

F r. P fi st e r, op. cit., p. 129.
J. K r z y za no w s k i, op. cit., p. 144.
v
a S to j a n No va k o vi c, op. cit., p. 149. O redacţie similară a bocetului la V. J a g i c
Zivot Aleksandra Velikoga, în« Sterine», III, 1871, p. 328. Comp. M. N. Botvinik etc., op. cit ••
p. 71.
4 I. C. C h i ţ i m i a şi D a n S i m o n e s c u, op. cit., p. 84.
5 S. Man g i u ca, Calendar pe anul 1883, Biserica Albă, 1882, p. 129.
2
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în parte le avea la dispoziţie. Meritul acestor vechi cărturari este că n-au făcut
traduceri literale. Cartea populară a trecut prin primenirea intelectuală şi sufletească personală şi a căpătat o nouă înfăţişare.
Dar deQSebiri de structură a textului se constată mai accentuat nu numai
între versiunile occidentale şi cele răsăritene, ci şi între versiunile răsăritene
înseşi. Astfel, în versiunile răsăritene se găsesc inserate o serie de anecdote şi
legende, care nu există în versiunile occidentale. Versiunile occidentale încearcă
să se păstreze la tonul unei expuneri grave, în timp ce versiunile răsăritene nu
exclud gluma şi hazul. Se povesteşte, de pildă, că un turc bătrîn (în versiunea
sîrbă e persan) îşi cănea barba ca să pară tînăr şi Alexandru cel Mare întîlnindu-1 l-a luat în derîdere, spunîndu-i, spre hazul celor de faţă, că « barba
şi-o cerneşte, iară din picioare slăbeşte» 1 • Altădată, tot spre hazul celor prezenţi, l-a invitat în glumă pe un demnitar al său, cu numele tot de Alexandru,
chipeş între ai săi, dar fricos în război, sau să se comporte în luptă ca el,
împăratul, sau să-şi schimbe numele, ca să nu-l facă pe al lui de ocară 2.
Comună este şi anecdota în care Alexandru dăruieşte unui sărac, care-i ceruse
sprijinul ca să-şi mărite fata, o sumă fantastică de galbeni, ceea ce l-a zăpăcit
pe sărac. Alexandru cel Mare l-a liniştit, spunîndu-i că aşa e darul împără
tesc 3 • Comunitatea acestor legende este de temă, dar naraţiunea are culoare
specifică. Pe lingă asemenea legende comune versiunilor sîrbeşti şi româneşti,
există şi altele complet deosebite. Bunăoară, în versiunea sîrbească există
o legendă în care înaintea lui Alexandru este adus un indian, excelent trăgă
tor cu săgeata, să dea un asemenea spectacol. Indianul, cu toate insistenţele,
refuză să tragă. Este gata să-i cadă capul, dar pînă la urmă se dovedeşte
că n-a exersat arcul de zece zile şi în faţa împăratului, din cauza emoţiei,
ar fi putut să dea greş şi să se facă de rîs. Împăratul l-a iertat şi i-a dat
drumul 4 • În locul acestei legende, versiunea românească introduce alta. Înaintea
lui Alexandru este adus un tîlhar, care este întrebat de ce tîlhăreşte. Acesta
răspunde c-o face din sărăcie. Şi pentru că ucide cite un om, lumea îi zice
tîlhar. Dar el, Alexandru, omoară cu zecile de mii, însă, fiindcă are mulţi
supuşi, toţi îi spun împărat. Alexandru l-a făcut căpitan de oaste 0 • Legenda
are o importanţă deosebită, fiind un protest social contra războiului, tocmai
într-o operă în care predomină acţiunile războinice ale lui Alexandru cel Mare.
Negreşit, « tîlharul» are curajul unui haiduc, care înfruntă pe domn şi este
deci întruchiparea unui fond literar local.
Nouă faţă de versiunea sîrbă este şi anecdota femeii care vine la Alexandru
să-şi pîrască bărbatul c-o bate şi-o suduie, iar împăratului îi este vrăjmaş.
În spiritul legendelor despre Vlad Ţepeş e, Alexandru cel Mare îi taie limba,
St oja n Nova k o vi c, op. cit., p. 136: cuwT1 ~H 14nc•~0Mk cT•pocTu
Vezi şi V. Jagic, op. cit., p. 320; I. C. Chiţimia şi Dan
S i m o n e s c u, op. cit., p. 77.
2 Comp. S t .
N o v a k o vi c, op. cit., p. 137; N. Cart o j an, op. cit., p. 111;
I. C. Chiţimia şi Dan Simon e s cu, op. cit., p. 77.
3 Comp. St. Nova k o vi c, op. cit., p. 137; N. Cart oja n, op. cit., p. 111.-112;
I. C. Chiţimia şi Dan Simonescu, op. cit., p. 77-78.
• St. Nova k o vi c, op. cil., p. 137.
5 N. C art o j a n,
op. cit., p. 112; I. C. Chiţi mi a şi D an Simon e s cu,
op. cit., p. 78.
6 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Jon Bogdan, ed. P. P. Panaitescu,
Bucureşti, 1959, p. 203 şi 210; P. O I te anu, Limba povestirilor slave despre Vlad Ţepq,
Bucureşti, 1961, p. 360.
1

Comp.

oyKpiinHTH

H•

MOlKIWH»
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ca să nu-şi mai poată pîri bărbatul, fiindcă nu este« datina muierii să pîrască
pre bărbat» şi fiindcă trebuie să ia aminte şi alte femei 1 • Aşadar, versiunea
românească introduce naraţiuni noi faţă de cea sîrbească, în spiritul folclorului românesc.
Integrarea romanului Alexandria în fondul de cultură românească se
face deci în mod vizibil. Aspectele acestei integrări sînt multiple, de la fragmente întregi, autohtone, la stil. Cînd Darie, lovit mişeleşte, îşi cheamă fiica,
pe Ruxandra, s-o mărite cu Alexandru, el îi vorbeşte cu acelaşi patos
şi cu aceeaşi jale cu care Neagoe Basarab se adresează în lnvăţături fiului
său Petru: « lată că eu aduc ţie bărbat de la Machedonia, făr de veste şi
făr de nădejde; că eu nu cugetam să-ţi fac nunta ta aşa de grabă, ci eu
cugetam la nunta ta să chem toţi craii şi domnii» 2.
De asemenea, scena în care Alexandru Machedon culege pe Darie din
«pulberea» drumului şi de sub picioarele cailor 3 este identică cu cea în care
Sk.inder este ridicat din praful drumului şi din picioarele cailor de împăratul
Firusah, în Istoria lui Skinder 4 • O epocă culturală are o circumscriere, iar o
serie de elemente, care îi fac distincţia şi îi dau nota caracteristică, apar mai
frecvent. M. Costin respinge Alexandria ca izvor istoric 5, dar nu o depreciază
ca operă literară, cum înţeleg unii specialişti. Din contră, se pare că a citit-o
cu plăcere şi i s-au întipărit în minte figuri de stil, ca în cazul căderii monarhilor, cu un zgomot sau ecou asemănător cu acela al căderii copacilor în
pădure:
« Aşa

iaste împărăţiia ca şi copaciul mare: cînd cade mare sunet face»,
spune Alexandria la căderea lui Darie&,
Iar Miron Costin repetă la căderea lui Vasile Lupu:
« Precum [ ... ] copacii cei înalţi mai mare sunet fac, cînd să oboară, aşea
şi casele cele înalte [ ... ] ' cînd cad)) 7.
Cărţile populare au, prin urmare, vine de absorbţie şi vine de difuziune,
şi faptul acesta n-a fost încă studiat în toată complexitatea lui. ln fiecare literatură cărţile populare şi-au făcut loc prin adaptare la mediul social şi cultural
al zonei şi al ţării date.
În acest sens, elementele paremiologice sînt şi ele elocvente. În Alexandria
latină şi în cea polonă, cînd Darie se laudă cu oşti multe împotriva lui Alexandru cel Mare, acesta spune oamenilor săi că« o grămadă de muşte nu este
în stare să înfrîngă un mic număr de viespi»:
« nullam lesionem facere prevalet
multitudo muscarum parvitati vespium» s.

« wielkie zebranie much nie uczyni
iadnej porazki malosci ossam» 9 •

1
I. C. Chiţi mi a şi D an S im o nes cu, op. cit., p. 80; N. Cart o j an, op. cil.,
p. 114; aci, în versiunea mai veche din 1620, naraţiunea are note deosebite.
2
I. C. Chiţi mi a şi Dan Simon e s cu, op. cit., p. 47.
a Ibidem, p. 46.
4 Ibidem, p. 342.
6
M. Costin, Opere, ediţia P. P. Panaitescu, p. 89: «Scrie Pliutarh, vestit istoric, la
Viiafa lui Ale%1Jndru Machidon, care au scris Alexandriia cea adevărată nu basme cum scrie o
.Ale%1Jndrie den grecie ori dintr-altă limbă scoasă pre limba ţării noas;re ... »
'
8
I. C. C hi ţ i m i a şi D a n S i m o n e s c u, op. cit., p. 40.
7 M. Co s t i n, op. cil„ p. 135.
8 F r. P fi st e r, op. cil., p. 93.
• J. K r z y za no w s k i, op. cil„ p. 65.
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Versiunea sîrbocroată, precum şi cea românească însă
un proverb de tentă balcanică, cu răspîndire în folclor:

«41Horf

1

KOl( Kf M-kAKf,.t,4 Tfjl410Ti., Hh.
•"4A' oV"UA410Th.» 1 •

întrebuinţează

aci

« Pre un urs mulţi cum îl latră şi
nici unul nu-l muşcă» z.

După cum se observă, versiunea românească însăşi nu traduce literal
proverbul sîrbesc: pe un urs multe căţele îl hăituiesc, dar puţine îl muşcă»,
ci îl transpune apropiat de spiritul folclorului local « cîinii latră, ursul joacă»
sau « cîinii latră, lupul trece».
Din paremiologia orientală şi balcanică este introdus şi proverbul care
recomandă respect faţă de înţelept, în formulare total diferită în cele două
versiuni:
Aosp-k jlf4fH 'Ho 16CTh.: «A\oV'AP4 H4KdmH
•\\oym.i H Kh..SAIO&HTi. Tf,

Â""

6f.SoyM'Hd mf

H K'l>.3HfH4KHAHTi. Tf.
"P'""''. AP°'.
3
KHHO\" H Djl'M°'•,.t,jlfH 60\"AfTi.» •

« Mai lesne iaste
înţeleptul

ţie şi mai bine cu
umăr o piiatră

a purta pe

mare, decît cu nebunul a bea vin»'·

Acest proverb a fost «colportat» de Istoria lui Archirie şi Anadan, cu
ce dovedeşte, o dată mai mult,

aceleaşi nuanţe de formulare diferită 6, ceea
formarea şi păstrarea unei tradiţii stilistice.

În formulare specifică au fost introduse şi alte două proverbe cu largă
anume:

circulaţie, şi

<c Ilp,KAOH'Hoy

l'A.4Kor HH OCTjlH Mi.4h.

Hf C,4fTi. »8 •

«Capul plecat nu-l

prinde sabia

niciodată» 7.

şi
<c flo HCTHH' K'CdKd COl4
CKOl61'0 norH&dl6Ti. 8.

OTh.

16.ShJK4

«Toată pasărea

pre limba ei piere»

9•

»

Există numeroase alte elemente care atestă acelaşi mod de prelucrare şi
adaptare zonală sau naţională a Alexandriei şi implicit a oricărui roman
popular. Stabilirea filiaţiunii textelor nu înseamnă stricta lor dependenţă.
Dar mai mult decît atît, aceste cărţi populare, mult gustate şi apreciate de

S t. N o v a k o v i c, op. cit., p. 56.
I. C. C hi ţi mi a şi Da n S im o n e s cu, op. cil., p. 38.
3 S t. N o v a k o vi c, op. cil., p. 31 (proverbul în gura lui Diogene).
~ I. C. C hi ţi mi a şi Dan S i m o n e s cu, op. cit., p. 28 (aci proverbul este pus
pe seama lui Solomon).
6 I. C. Chiţi mi a, L'« Hisloire d'Ahikar», în Rsl, IX, 1963, p. 422; I d e m, Romanul
popular« Povestea lui Archirie filozoful», în SCILF, XII, 1963, p. 606: «mei bine să porţi o
piatră mere le umărul tău cu omul înţelept, decît să şezi le masă cu nebunul».
8 St.
Nova k o vi c, op. cil., p. 103. Variantă la V. J a g ic, op. cil., p. 294:
• npHKAOHH\" rA4Bl' li~ OWT•P """ III CH'll ••
7 I. C. C h i ţ i m i a şi D a n S i m o n e s c u, op. cil., p. 63. Variantă la N. C a r •
to j a n, op. cil., p. 97: « capul plecat nu-l taie sabia», mai apropiată de formularea folclorică:
« Capul plecat sabia nu·l taie».
8 St. Nova k o vi c, op. cil., p. 93. Variantă la V. J a g i {:,, op. cit., p. 287: •no

HCTHHH BC4~4 COHK• O.I, -k.'IHK• c1or• norHG4 ••
1

I. C. Chiţi mi a şi Dan S im o en e s cu,
op. cit. p. 92: «Toată pasărea pintru limba ei piere».

op. cit., p. 59;
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Eminescu, au pagini scrise cu talent, într-o aromă veche, vie şi populară, a
limbii româneşti, au dat cititorilor emoţii şi dispun în multe locuri de o adevă
rată artă literară, neglijată de cercetători. Este necesară, prin urmare, o valorificare a cărţilor populare în această direcţie, a structurii şi importanţei lor
ca opere de artă făcind parte din tezaurul culturii noastre naţionale.

HAPOJJ;llhlE POMAHhl, DPOHHKIIIBE K PYMhillAM llEPE3 DOCPEACTBO
CJIABJlll:AJIEKCAll,IJ;PBJI
(PC310Me)
B HCCJ!e.l:{OBBHHJIX o HapOmthlX KHUI'ax B HX MeH<,A}'llapo,ttHOH '-lHPKYJUll.tllH 3llTparHBaCTC.ll
B OCHOBHOM, BOnpoc o JIYr.llX HX npoWIKHOBeHWI H HX BJIHllHHJI, H OC'raeTC.ll B CTOpoHe Bonpoc
o xaplll<Tepe HX crpyicrypbl H XYAO>KCCTBeHHbIX oco6eHHOCTeH npHMeHHTCJibHO K ~OMy HapOJ:tY
B OT.l:{CJibHOCTH.
B npe.1:tbl.l:t~ ceoHX pa60Tax aBTOp noKB38.Jl npo~ecc o6HoBJieHH.R: eapo,I:tHbIX KHHr
nyrCM nepeBO.l:{a Ha ApyroH: Jl3bIK H nyTCM nepexo.1:ia OT O,ll;llOro HapoJ:ta K J:tPyrOMY. B ABBHOH
pa60Te aBTop 33HHMaCTCJl A11eKcaHopuea.
3roT pOMBH c 6oru.woH: Me)l(Jzyll8pO,ttHOH '-IHPKYJIJ11.1Heii: HMeJI CBMble p83JIH'IHble pe.1:taKl(HH:
OT 3ana,[1Hb!X n03TJf11eCKHX (<l>p~HJI), npe,ttH83HB'leHHbIX AJIJl apHCTOKpBTH'ICCKOH cpe.l:tbl,
BIIJJOTb .1:io ct>oru.KJiopHbIX, npeACTaBJieHHbIX y CJIBBJIH H y pyMbIH. Aerop npeH<,Ae acero npocJie>KHBaCT JIBTllHCKHH, nom.cl<HH, crapOCJJBBJIHCKHH (cep6c1<oii: peA~) H pyMblHCKHH BapHBHTbl.
CpBBHeHHe TeKCTOB 3THX aapmwroe noKaabIBaCT, 'ITO, eo-nepeb!X, OHH rpynnupyioTCJI no
J<YJibT}'pHblM 30HBM c xaplll<TepHblMH AJIJl HHX t1epTBMH; BO-BTOpblX, Kll>K,llblli: paa 6JIBrOABPJl
nepeBOAY TeKCTbl nonOJIHJllOTCJl HOBblMH, MeCTHblMH 3JieMeHTBMH, oco6eHHo cpoJibKJIOpHblMH.
Co6CTBeHHo roBopn, 3a-rparHBaCTcJ1 Bonpoc He o nepeBoAax, a o nepepa6oTKax.
B 3TOM CMblCJJe pyMblHCKBJI A11eKcaHopu11, BOCXOAJlll.IBJI K crapOCJIBBJ1Bc1<oiî: pe.1:i~
(cep6cKoro H3BOAa), OTJIH'laCTCJl HHHOB~ B o6JIBCTH CTHJUI H qepTBMH, npHcyil.tHMH BHeKAOTY· IIepeIIHc1<a A.Jie1<c&HApa BCJIHKoro co ceoeu MBTepbIO 0JlllMnHBAOH, JiereHAapHble MOTHBbl
poMaHa, OilHCaHHe nOXOJ:tOB A.neKCBHApa MBKeAOHCKOro HH3BO,[tJITCJl AO Jl3b1Ka H cpoJibKJIOpRblX
MOTHBOB, THDH'IHO PYMblHCKHX. liJiaro.1:iap11 3TOMY KHHrll npHo6pCTIICT HOBYJO >KH3Hb, DOJIY'IBCT
orpOMHOe pacnpOCTpBHeHHe Ha npOTJl>KeHHH MHOrHX BeKOB H BXO,ltll'I COCTaBHOH t1aCTblO B
H~OHBJibHyJO KYJibTYPY·
BocnpHJITHe 3TOH KHHrH, K8K Bnpot1eM H J:tPyrHX, DpOHCXOAHJIO B 3Hll'lllTCJibHOH Mepe
CBoOO,ttHO, no cpoJibKJIOpHOH CHCTeMe, H ct>aKT C8M no ce6e CBHACTCJibCTByCT o TCCBOii: CBJl3R
MC>KJ:tY HapOARblMH KHHrBMH H cpoJibKJiopoM, H3 Koroporo nepBble DOCTOJIHRO 11epIIlUIH 3JieMeHTbl, o6HOBJIJllOWIJ..llle HX, a B APyrHX CJiy'IBJIX, B CBOIO 011epeAb o6ora~aJIH ero COAep>KaHHe.

ROMANS POPULAIRES ENTRES DANS LA U'ITERATURE ROUMAINE PAR L'INTERMEDIAIRE DU SLAVON: IDSTOIRE D'ALEXANDRE LE GRAND
(Resume)
Les etudes sur. Ies livrea populaires, dans leur circulation universelle, ont envisage
surtout la fi.liation et Ies in.fluences exercees par ceux-ci et ont neglije Ies caracteristique
de structure et d'art litteraire pour chaque nouvelle reception.
L'auteur a releve, dans des etudes auterieures, l'aspect de renouvellement des livrea
populaires par transmission d'un peuple a l'autre, c'est-il-dire par transmutation dans une
autre langue. Cette fois-ci il s'occupe de l'hiswire d'Alu:andre le Grand.
Ce roman, dans sa circulation universelle, a suhi Ies plus diverses redactions, en com.meni;ant par celles « poematiques» de l'Occident (France), destinees a des milieux seigneuriaux et
chevaleresques, jusqu'a celles de type folklorique, presents dans le fond litteraire slave et roumain. L'auteur poursuit et compare surtout les versions latine, polonaise, slavonne de redaction
serhocroate et roumaine. La comparaison de cea versions revele d'abord qu'elles se rangent par
zones de culture aux caracteristiques propres et ensuite qu'elles ont assimile chaque foia, par
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transmutation, de nouveaux elements locaux de folklore. Donc il ne s'agit pas de simples
traductions, mais des remaniements.
De cette fai;on, la version ronmaine de l'histoire d'Ale:r:andre le Grand, dependente de la
version slavonne en redaction serbocroate, presente des differences de style et de fabulation.
L'echange des lettres entre Alexandre le Grand et sa mere Olympiade, Ies motifs legendaires
du roman, la descriptions des expeditions d'Alexandre le Grand, Ies lamentations de Roxane
ala mort de son epoux, tout descend au langage et au fond folklorique authentiquement roumain.
Par cela le livre gagne une nouvelle vie, se repand et circule enormement a traven Ies siecles,
s'integre a la culture nationale. La reception de ce livre s'est fait en grande mesure lihrement,
a la maniere folklorique, et le fait en soi prouve l'etroite liaison entre Ies livres populaires et
le folk.lare, dont ils ont toujours puise des elemente frais et duquel, dans d'autres cas, ils
ont enrichi le contenu.
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«POSTII.LA DE NEAGOVO» ÎN LUMINA cc CAZANIEI I» A DIACONULUI
CORESI (cca. 1564)
PANDELE OLTEANU

În comunicarea noastră la al V-lea Congres Internaţional al Slaviştilor
de la Sofia (sept. 1963), intitulată Originalele slavo-ruse ale celor mai vechi
cazanii româneşti 1, am emis ipoteza că Tîlcul evangheliilor tipărit de diaconul Coresi probabil în 1564 2 la Braşov, nu s-a tradus în româneşte de pe un
original maghiar, aşa cum s-a crezut multă vreme 3 , ci de pe unul slavon. Aduceam
Vezi Rsl, IX, 1963, p. 163-193.
Anul 1564 ca dată a tipăririi Tîlcului evangheliilor este stabilit pe baza unor argumente
enunţate întîia oară de I. G. S bi era în Mifcări culturale fi lilerare la românii din atînga
Dunării în răatimpul de la 1504-1714 (Cernăuţi. 1897), dar nu apare în tipăritura însăti. Deti
admis şi în tratatul de Istoria literalurii române, voi. I, Ed., Acad., 1964, nu toţi cercetătorii îl
acceptă. S ex t i I P u ş c a r i u, în Istoria literalu.rii române. Epoca veche, Sibiu, ed. II, 1930,
p. 77, foloseşte expresia« pe la 1564». Ovidiu Dr i mb a, în articolul O copie din secolul al
XVII-iea a« Tîlcu.lui evangheliilor» fi« Molilvenicului» Diaconului Coresi, SCILF, anul IV,
1955, p. 538, nota 5, contestă valabilitatea argumentelor lui I. G. Sbiera şi consideră că« Tîlcul»
«s-a tipărit în anul 1564 (sau, probabil, ceva mai tîrziu)». Şi pentru N. I org a s-a tipărit
«la 1564, probabil», cf. Isloria lileralurii româBefli, voi. I, ed. II, Bucureşti, 1925, ..P· 184. În
Istoria bisericii româBefli, voi. I, ed. II, Bucureşti, 1929, p. 178: «pe la 1564». In schimb,
N. Cart oja n (Isloria lileraturii române vechi, voi. I, Bucureşti, 1940, p. 58) vorbeşte de
«Cazania şi Molitvenicul din 1564» şi dă această dată la lista tipăriturilor lui Coresi. La fel
procedează ti Ştefan Ciobanu în Istoria lileralurii române vechi, voi. I, Bucuretti, 1947,
p. 172: « În seria cărţilor româneşti tipărite la Braşov apare la anul 1564 şi Tîlcul evangheliilor
însoţit de un Molilvenic». Şi A I. Piru vorbette în Literalura română veche de« această tipă
ritură din 1564» (ed. II, Bucureşti, 1962, p. 62). În sfîrşit, P. P. Pan ai te s cu menţio
nează« Evanghelia cu învăfijlurd, urmată în acelaşi volum de Moli1venic, tipărite la Braşov de
diaconul Coresi în 1564» ( lncepu.turile fi biruinfa scrisu.lui în limba română, Bucureşti, 1965,
p. 152). Cu excepţia lui Vladimir Drimba, nici unul din cercetătorii citaţi nu motivează acceptarea
sau punerea sub semnul întrebării a datei de 1564, propusă de I. G. Sbiera. Problema ar putea
fi reluată. Noi folosim data de 1564 cu rezerva impusă de faptul că un indiciu direct, în cuprinsul
tipăriturii sau în vreun document din anul respectiv, nu există.
8 După I. G. S bi era, «cartea aceasta a fost compusă de vreun luteran din Ardeal,
nemţefte sau ungureşte, în înţelesul noilor vederi, propagate de aderenţii reformaţiunii, şi
apoi, ca aceste vederi să se Jărească cit mai repede şi printre români, s-au tradus, precum Tetrae·
vanghelul şi Praxiul, aşa şi această carte de predici, ca un complement întregitor de cele dintîi»
{op. cil., p. 58). În 1903, Nerv a Hodoş a emis ipoteza că Molitvenicul ce însoţeşte Tîlcu.l
evangheliilor a fost tradus din ungurefte, motivînd cu anumite maghiarisme din textul românesc
(Unfragmenl din Molilvenicul Diaconului Coresi, în Prinos lui D. A. S1urdza, Bucurefti, 1903,
p. 235-276). Ipoteza lui păru că se confirmă de către E. Dăianu, care a văzut în «Agenda
sau actele bisericeşti pe care le săvîrtesc de obicei miniştrii ti păstorii sufleteşti creştini» a pasto·
rului calvin maghiar Heltai Gaspar, însuşi originalul maghiar al Molitvenicului lui Coresi
(Dr. E. Dă ian u, Un moli1venic calvinesc penlru români, în «Răvaşul», Cluj, VI, 1908,
p. 168-183). Probabil că, pornind de aici, N. I org a, a întrevăzut posibilitatea ca nu numai
M'olilvenicul, ci ti Tîlcul să fi fost tradus din ungureşte:« Deci se alese o Evanghelie cu lămu1
2
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în sprijinul acestei ipoteze faptul că, în timp ce« ungurismele» versiunii
româneşti se pot explica în ultima instanţă prin împrumuturile făcute de limba
română din limba maghiară, numeroasele slavonisme întîlnite în text rămân
neexplicate dacă admitem că originalul Cazaniei I a lui Coresi a fost cartea
lui Peter Juhasz Meliusz apărută în 1563, aşa cum s-a afirmat. Ipoteza
noastră, enunţată şi într-o comunicare publică făcută în 1961 în cadrul« Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice» 1 , precum şi într-un articol din «Luceafărul» 2, a trezit scepticismul unor cercetători 3 , ceea ce ne determină să revenim cu noi argumente.
Primul argument ni-I oferă însăşi confruntarea celor două texte - maghiar
şi român - operaţie pe care n-a întreprins-o, pare-se, nimeni, căci simpla
alăturare a cărţii de predici maghiare şi a celei româneşti ar fi fost suficientă
spre a-i convinge pe susţinătorii tezei amintite că sîntem foarte departe de o
traducere şi chiar de o adaptare 4 • Originalul după care s-a tradus Cazania I
riri, redactată de curînd în ungureşte pentru calvini, şi prefăcută - într-o formă care vădeşte
uneori prea mult acest original, aşa de deosebit de spiritul limbii noastre - în româneşte de
un necunoscut. Cartea se tipări pe la 1564» Ist. bis. rom., p. 178. În 1925, în primul volum
din Istoria literaturii române, N. Iorga emisese o altă părere, şi anume că am putea avea de a
face cu o prelucrare foarte liberă, făcută anume pentru a fi înţeleasă de români: « Desigur că
scriitorul n-a avut înaintea sa un text unguresc calvin care să corespundă întru toate textului
românesc calvin care e întîia Cazanie a lui Coresi ... Sînt anumite locuri care par să privească
aşa de direct pe români şi« rătăcirile», adecă datinile lor, incit ele ar arăta că au fost scrise
de la început de-a dreptul pentru dînşii» (p. 186). În 1937, în Istoria românilor, voi. V, p. 125,
scria:« Coresi va da ... o explicare a Evangheliei cu un adaos de rugăciuni, care nu se potrivea
cu acest manual al legii celei nouă. Nu mai e o reproducere de text vechi, ca pentru Evangheliariu, ci o lucrare nouă, tradusă din ungureşte». În notă menţiona că «originalul e de
Gaşpar Heltai, Cluj, 1551, 1559» fără a preciza dacă se referă numai la Molitvenic sau la întreaga
tipăritură. S e x t i l P u ş c a r i u (op. cit., p. 77), amintind că Molitvenicul e tradus din
ungureşte, nu dă nici o indicaţie asupra originalului« Tîlcului». În 1938, N. Drăganu crezu
că a identificat originalul maghiar presupus de Iorga în cartea lui Juhasz Peter Meliusz, tipărită
în 1563 la Debreţin şi intitulată: Valoga101 predikacioc a prophetac es apostoloc irassokbol. •.
(Predici alese din scrierile profeţilor şi ale apostolilor pentru sărbătorile de căpetenie din întreg
anul ... ) Cf. N. Drăgan u, Histoire de la litteralure roumaine de Transylvanie, Bucureşti,
1938, p. 21. Noua părere nu mai avu vreme să pătrundă în sintezele lui Cartojan şi Ciobanu
(unde lucrarea citată nici nu figurează la bibliografie). Ea a rămas necunoscută şi unui curs
recent de Istoria literaturii române vechi al lui I. D. L ă u dat (Bucureşti, 1962), fiind adoptată numai de A I. Piru care în Literatura română veche afirmă:« S-a dovedit că Tîlcul evangheliilor este o traducere a cărţii lui Peter Juhasz Meliusz, Valogatol predikacioc a prophetac es
op_ostoloc irassokbol, din 1563 » (p. 61). După Al. Piru a preluat-o P. P. Pan ai te 8 cu
{lnceputurile fi biruinfa scrisului în limba română, Bucureşti, 1965, p. 152 şi p. 74), unde
afirmă:« s-a dovedii (? !) că această carte a fost tradusă din ungureşte ... »
1
Comunicarea, cu titlul Limbo traducerilor diaconului Coresi, în raport cu originalele lor
slave, a foat ţinută în ziua de 12 mai 1961.
2
P. O 1 te anu, Cursuri universitare: Al. Piru, Literatura română veche, în « Luceafă
rul», nnul V, 1962, nr. 22 din 15. XI. 1962.
3
A I. Piru, ln legătură cu literatura română veche, în « Gazeta literară» din 30.
XI. 1962.
' Vezi articolul nostru Presupusul original al Cazaniei I-a (1564) a Diaconului Coresi.
Corectarea unei erori, în Omagiu lui Alexandru Rosetti, Edit. Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureşti, 1965, p. 645-650. Cu ajutorul prof. T. Avram, căruia-i mulţumim. şi
pe această cale, am verificat pagină cu pagină cartea de predici a lui P. J. Meliusz şi
am constatat că ea nu este originalul Tîlcului Evangheliilor. Cartea lui Meliusz conţine
vreo 35 de predici, majoritatea la sărbătorile mari, cîteva la săvîrşirea tainei botezului,
împărtăşaniei, nunţii sau în legătură cu excomunicarea şi divorţul. N„ confine deci nici o predică
duminicală, pe cind Cazania lui Coresi şi Postilla de Neagovo confin 49 de predici duminicale
şi 9 predici la diferite sărbători. Sînt două cărţi fundamental deosebite prin conţinut, prin ideologie şi stil. Nu există între ele nici un fel de interdependenţă. De altfel, nici Molitvenicul din
anexa Cazaniei nu reprezintă direct originalul lui Gaşpar Heltai. O colaţionare mai atentă
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a lui Coresi trebuie deci să fie căutat în altă parte. Se pare că acest punct
al ipotezei noastre şi-a făcut drum, întrucît nici tratatul de Istoria literaturii
române, voi. I, nu mai reţine vechea părere, deşi omite să menţioneze sursa
noului punct de vedere 1 •
Al doilea argument, asupra căruia vom stărui în articolul de faţă, îl constituie existenţa - necunoscută pînă acum cercetătorilor români - a unei versiuni în limba ucraineană, cu influenţe ale slavei bisericeşti, versiune aproape
identică cu textul Cazaniei I a lui Coresi. Ea ni s-a păstrat în două copii
tîrzii, una de la sfîrşitul sec. XVII, alta din 1758, cunoscute sub denumirile
de « Postilla de Tekovo» şi « Postilla de Neagovo» (In continuare: PT
şi PN).
Postilla de Telwvo (după localitatea unde s-a găsit manuscrisul) a fost
scrisă într-o semicursivă frumoasă şi doar fila 48 într-o semiuncială apăsată,
specifică sec. al XVII-iea. Alte elemente de conţinut, însemnări etc. dovedesc
că copia a fost efectuată la sfîrşitul sec. XVII pe cursul superior al rîului Borjava,
în regiunea de nord-vest a Maramureşului. Din însemnări, începînd cu cea
mai veche, din 1710, reiese că manuscrisul a circulat pe ambele părţi ale cursului
superior al Tisei, în localităţi ca Unegovo, Buştin, găsindu-se în cele din urmă
la Tekovo din ţinutul Ugocea, pe partea stingă a rîului Tisa 2. A fost studiată
în special de G. Gerovski, care a reprodus în fotocopie o pagină din totalul
de 398, cite avea manuscrisul a, căruia-i lipseau primele 40 de pagini. Studiul
şi descrierea lui Gerovski, ca şi fotocopia dată de el, sînt astăzi unicele posibilităţi de a cunoaşte această copie, întrucît manuscrisul original a dispărut
în cursul celui de-al doilea război mondial 4 • Limba PT nu este limba slavonă,
ci limba vie, dialectală, cu influenţe ale slavonei. Ea atestă că manuscrisul a
fost copiat în nordul Maramureşului, pentru că în text întîlnim frecvent u
în locul vechiului o în silabe închise: o tum„ (o tom„} « despre aceasta»; plac
sirutnij « plînsul orfanului» etc.
Postilla de Neagovo (după localitatea unde a fost copiat manuscrisul)
datează din 1758 şi se păstrează actualmente în mînăstirea Cerneţkaia de pe
muntele cu acelaşi nume de lingă Munkacs. A fost editată integral de A. L. P e t ro v sub titlul lloytteHUR Ha eBaHzeJZue no HmoBcKOMY cnucKy 1758 ... (Invă
ţătură la evanghelie după copia de la Neagovo din anul 1758 ... ) 6 •
Colaţionarea fragmentului din PT păstrat în fotocopia lui Gerovski cu
locurile respective din PN şi Cazania I a lui Coresi (în continuare CC) 1 dovedeşte
dovedeşte şi aici ci traducerea s-a făcut printr-un intermediar slav şi nu direct din maghiară.
Traducătorul a suprimat multe pasaje, a introdus multe rugăciuni ortodoxe şi fragmente de
psalmi după vechile psaltiri româneşti. Acestea toate nu se pot explica prin originalul luteran
maghiar al lui Gaspar Heltai. Limba Molitvenicului nu se deosebeşte de aceea a Cazrsniei nici
ca topică nici ca lexic. Pe lingă elementele maghiare, are numeroase slavonisme şi titluri în
limba slavonă ca şi Cazania.
1 Vezip. 310. Vezi şi D. Zamfirescu, recenzialavolumullaltratatului,publicată
În« Luceafărul», an. VII, nr. 21din10 oct. 1964.
2 G. G e r o v s k i, Ja:yk Podkarpatske Rusi, în Ceskoslovenskâ Vlastiv~da, III, Ja:yk,
Praga, 1938, p. 485, nota 1, şi I. Pan k ie vi ci, Hapfc ucmopiu yKpaiHCbKÎx 3aKapnamcbKÎX

zosopis, I, Praga, 1948, p. 28.
3 G. G e r o v s k i, Om!lem o 3aHRmuRX I'. I'eposcKozo no ucmopuu nucbMeHHozo R31>1Ka llodKapnamcKou Pycu, în« Roi!enka slovanskeho ltstavu», sv. X, an. 1937, Praga 1938, p. 78
şi urm. şi Jazyk Podkarpatske Rusi, p. 483 şi urm.
' Cf. 01111Um •• •, p. 78-80.
1

ln

llaMJU11HUKU

IJePKOIJHO-peAUZU03HoU

31CWHU yzpopyccos

Petrograd, 1921, p. 1-226.
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identitatea absolută a celor trei texte, copiile ucrainene diferind între ele numai
prin elemente de fonetică, ortografie şi topică:

PT,

f.

PN,

l

f.

38b-39a, b

cei, P·

357 -358

... să domnească pre
noi şi să biruiască lumea
H3'b MHJIOCTlO H3'b npa- H3'b MHJIYCTlO, H3'b npa- cu dreptate cu milă şi cu
BOM'b A06pb1Mb aJIH mo- BOM 'b
A06pb1Mb,
aJIH judecată dereaptă iară oa·
AlOM'b QCpKOBHblM 'b He- JilOAlOM 'b
QCpl<OBHbIM 'b menilor de besearecă n-au
domnia să dom·
JIHUJHJI'b naHCTBO IQ06bI He JIHUJHJI'b naHCTBO, mo lăsat
naHOBaJIH oy Kim.11. APY- 6&1 naHoeaJIH y
1<t.ny nească în chipul altor
rux naHOYB 'b' aJIH MO- ApyrLIX
naHyB 'b'
aJIH domni ce zice preuţilor:
eu(m) nonoy(M). KTo xo- zeapumb nonyM'b: «KTo cine va vrea să fie mare
'ICT'b 60JIUJiH 6bITH MC)f(H XO'ICT'b 6yJILUJiii: 6bITH întru voi să fie voao
BaMH,
Herail
6"'Ae (T) Me>KH eaMH, Herail 6yAe slugă şi cine va vrea să
BaM 'b CJI.11.ra' H J<TO xo- B3M 'b CJiyra, H J<TO xo- fie între voi întăi să fie
'ICT 'b 6LITH MC>KH BaMH 'ICT'b 6blTH MC>KH BaMH voao rob. Că cine poate
să slujascâ oamenilor mai
np 'bBbl Herail 6oyACT'b nepBblH Herail 6yACT'b po6b. » l.JoM'b KTO XO'IC pa6b. » l.JoM, J<TO XO'IC mult au cu învaţătura au
CJI.11.»<HTH JilOAC(M) Hail- CJIY»<HTH JIIOAIOM "b Mail cu altă slujbâ acela va fi
6oJIMa H3L Haoy1<.11.10 aJI6o 6yJibUJC H3 "b Hay1<010 aJI6o mai mare. Greşi tare papa
xo(T) Af!Jro10 cJI.11.»<6010 xoTL Apyroro cJiym6oro, de în Roma şi mă temi că
TOT MaH BCJIH(l<). l.JoM'b TO Mail 6yAe BCJIHJ<'b. fu el uîn Anticrist cum
H nana pHMCKlH H H3'b- l.JoM"b H3rpt.UJHJI"b momb cunoaştem de în Scrip·
rp t.UJH(JI) H 6oro(c) 'IOM'b :J1Ce nana PHMMbCJ<lH, H tura sfîntă, unde se ră
6bl(JI)
w eoy(H) WAHH 'b 6010 CH, 'IOM"b 6bIJI'b dică prespre toată lumea
aHTHXpH(CT)
r.rn n03Ha- oeyHL aHLTHxpecT'b, HK'b şi calcă supt picioare pre
no3HaBaeMe H3 "b IlHCMa toţi împăraţii şi craii şi
eaeMe H3 nHCMa CTrO J<OJIH
despre pămînt.
CA\ TaM3AOBa(JI)
Ha oy- CBHTOro: J<OJIH CH TaMa- domnii
ee(c) cet.(T) H IlOT.l\(M) AOBaJI'b Ha yeecb CBt.T'b Cautâ di el ce grăiaşte
H nomyMb oeyHb JIC>KaJI 'b Pavel
ku Soloneanom
WB.1\H Jie»<aJI"b noA HO-

... < IlaHO >

JilOAbMH H

BaJIH

C'b

Ha(A)

IlaHOBaJIH

npaBAOlO JilOAbMH H C'b npaBAOlO,

nyA'b HOra.MH yct.x'b Qa-

Daniil- şi unde zice
papa
că lui se cade să
TpH, 3a Hero mo MOBHT'b
ro mo MOBH(T) C>BRl>TblH
CBHTbiil flaeeAb, KO Co- fie cap şi prespre toţi mai
marei.
llaeeAb KO ce( A) z (A).
,...__.,
,...__.,
AOMRIH ZA COB. l-be zeaGreşi şi Io ConstantiCOB HAC Moeu ( m) nana pumb nana, 'IOM'b eMy nopolitean, patriarh, sfă
'IOM"b
eMIJ
CA\
rOAHT'b rOAHT'b CH, mo 6bI 6bIJI'b dindu-se cu papa prentru
mo 6&1 6&1(JI)
roJioea rOJIOBa HaA 'b yct.Ma Mail domniia şi pre mai mă
Ha(A) oyct.MH MaH BCJIH- BCJIHKbIHM,
corpt.UJHJI'b rna ...
raMH oyct.(x) qapro(e) H

1<poJie(e). CMoTpH 3a He-

pee "b H 1<opoJieB 'b. CMo-

GOE.

-

KHMH.
>Ke

C'brpt.UJHJI'b

'IOM'b

fa•a(H)

CTRIHTHHonoJIH(t1)
pHapX'b,

H3B3AH(JI)

r

AS- AY>KC'
'IOM "b
oaHH "b'
KoH- KocTHHLTHHonoJIHa
naTnaT- pnapxa H3BaAHJI "b CH H3
CA\

H(3) <nanOM'b 3a naHCTBO
H

nanoM "b 3a naHCTBO H 3a
BeJIHJ<YCTb » .

3a BCJIHJ<YCTb>.

Din descrierea lui Gerovski reiese că aceeaşi identitate de text era caractetextului pierdut al PT. La originea copiei din sec. XVII şi a celei

ristică şi
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<lin sec. XVIII a stat deci un prototip comun, mai vechi. Cit de vechi? Slaviştii
care s-au ocupat de cele două copii ucrainene îl presupun de la sfîrşitul sec. XVI,
fără a dispune însă de un criteriu indiscutabil 1, Dar acest criteriu există:
este Cazania I a lui Coresi, tipărită în 1564 sau puţin după aceea şi rămasă
necunoscută cercetătorilor versiunii ucrainene.
Comparaţia pe care am făcut-o între PT şi PN, pe de o parte, şi CC 1,
pe de altă parte, ne-a dezvăluit identitatea aproape absolută de conţinut şi
chiar de expresie dintre cele trei texte. Aceasta ne-a mijlocit explicaţia cea
mai justă a slavonismelor din versiunea românească. Comparaţia pune
însă într-o lumină nouă şi problemele legate de caracterul, orientarea ideologică,
data şi autorul prototipului celor două copii ucrainene, făcînd imposibil de
aci înainte studiul aprofundat al acestora fără o comparaţie minuţioasă cu
versiunea românească. E ceea ce vom căuta să arătăm în cele ce urmează.
POSTILLA DE NEAGOVO ŞI CAZANIA I A LUI CORESI
Colaţionarea completă

a textului CC 1 cu fotocopia textu lui integral al
PN 2 ne-a dus la concluzia că în amîndouă avem de a face cu aceeaşi carte, care a
fost tradusă în româneşte la jumătatea sec. al XVI-iea şi a fost copiată în
repetate rînduri de pe prototipul ucrainean, cu succesive modificări şi omisiuni.
Acestea nu sînt întîmplătoare, ci aparţin copiştilor ucrainieni ortodocşi, preocupaţi de a face dintr-o scriere impregnată iniţial de ideologia calvină o carte de
lectură pentru ortodocşi. Acest proces de cenzură şi purificare în sens ortodox a
prototipului n-a putut fi sesizat pînă acum, întrucît PT şi PN reprezintă punctul
lui final, de unde etapele transformărilor succesive nu mai erau perceptibile.
De aceea, cercetătorii PT şi PN au crezut că au de a face cu o carte strict
ortodoxă 3 • Cînd punem însă în paralelă textul versiunii româneşti cu copia
ucraineană din 1758, procedeul devine limpede şi se poate urmări amănunţit.

La originea PN şi PT a stat deci un text identic cu versiunea română tipărită
.de Coresi în 1564, versiune realizată, după toate indiciile, chiar de pe acest
prototip (evident, după una din copiile lui care circulau atunci fără modificările
survenite ulterior).
Dacă, la rîndul său, prototipul ucrainean reprezenta o traducere sau o
prelucrare a vreuneia din cărţile reformate maghiare sau de altă origine, care
circulau în epocă, ori constituia o creaţie originală a autorului ucrainean,
este o problemă ce rămîne să fie rezolvată în viitor 4 • Deocamdată ne limităm să
atragem atenţia slaviştilor străini asupra faptului că textul românesc, cel mai
apropiat de prototip, poate juca un rol esenţial în rezolvarea acestei probleme.
1

Vezi mai jos, p. 251-252
pe această cale Dr. I. Boldi~. directorul Bibliotecii Academiei Slovace
de Ştiinţe din Bratislava, pentru procurarea fotocopiei Postillei de Neagooo şi tov. lca G o m b o ş
- Biblioteca Universitară din Cluj - şi Direcţiei Bibliotecii de Stat din Bucureşti, pentru
procurarea fotocopiei cărţii de predici în limba maghiară din 1563 a diaconului calvin Juhasz
Peter Meliusz din Debreţin.
8 A. L. Petrov, OmJBJIK per/JopMatpJU 11 PyccKoM lloiJKapnamuu, Praga, 1921, p. 32 şi
34-35; L. Des z o, K eonpocy o 11eHZepcKux 3auMCmeo11aHUJVC 11 3aKapnamcKux naMRmHUKax
XVI-XVIII 811., în «Studia slavica», I, 1958, şi acel a şi, A karpataljai irodalom
kezdetei - Nyakooai Poulila, în« Filologiai Kozlony», Budapest, 1963, 1/2, p. 157.
' Numeroasele slavonisme, titlurile în limba slavonă şi identitatea textuală de conţinut a
Cazaniei I din 1564 cu versiunea slavă din postilele de Tekovo şi de Neagovo ne duc la concluzia
că toate aceste versiuni au un original comun. Acest original nu poate fi versiunea românească,
din cauza puternicei influenţe slave, care se manifestă în structura frazei, în topică şi în lexic.
S-au reprodus din originalul slav chiar prepoziţii ca na« spre» şi conjuncţii ca i «şi» etc.
1 Mulţumim şi

https://biblioteca-digitala.ro

no

PANDELE OLTEANU

Am spus că. prototipul îndepărtat al PN (şi FT) a avut acelaşi conţinut
versiunea românească.
Judecînd după ceea ce ni s-a păstrat în manuscrisul din 1758, adică 58
<le omilii, constatăm că, faţă de CC 1 , ordinea omiliilor este alta şi că din unele
omilii s-au păstrat numai fragmente. Cazania ele Neagovo începe cu omilia
pentru « Duminica Vameşului şi Fariseului», cum se obişnuieşte în cele mai
multe cazanii care au circulat în lumea ortodoxă. Versiunea românească şi
probabil originalul încep cu omilia pentru Duminica Paştelui, probabil sub
ca

şi

influenţa calvină.

Chiar din prima omilie lipseşte în PN începutul, pe care-l putem cunoaşte
numai clin versiunea romînească 1 • Lipseşte sfîrşitul omiliei pentru duminica
a XIII-a şi începutul omiliei pentru duminica a XIV-la după Cincizecime 2 •
Astfel, ambele predici s-au contopit într-una, ceea ce nici V. Jagic nici Petrov
n-au putut observa a. Din ultima omilie pentru femeile mucenice s-au păstrat
doar 12 rînduri, dintre care cinci erau amestecate în textul altei predici, despre
post, a lui Ioan Hrisostomul, care nu făcea parte din colecţie 4 •
Nici textul omiliei pentru Duminica Paştelui nu este complet în PN:
lipsesc 2-3 pagini de la sfîrşit 5. Din fila 161 a rămas doar un colţ (A. Petrov,
op. cit„ n. 1). Textul se poate completa din versiunea românească (p. 243).
PN mai cuprinde 7 omilii scurte la primele 7 porunci din decalog 6 , două
rugăciuni tot scurte înainte şi după predică 7 şi tabla de materie sau« cheia» e.
Omiliile la decalog care nu figurează în CC 1 au fost adăugate mai tîrziu, ca
şi o predică la înmormîntare, una la Sîmbăta lui Lazăr şi alta despre post de
Ioan Hrisostomul e, precum şi cîteva fragmente din epistola lui Iacov şi alte articole mai mici. Acestea nu au făcut parte din manuscrisul original, de care se
deosebesc prin conţinut şi limbă (De aceea A. Petrov nici nu le-a publicat, cu
excepţia omiliei despre post a lui Ioan Hrisostomul, publicată în anexă).
Nici una din omiliile din PN nu are înainte pericopa evanghelică respectivă
sau zaiala, spre deosebire de CC I.
A. Petrov a Încercat să identifice originalul Postillei de Neagovo, cercetînd în bibliotecile
din Budapesta, din U.R.S.S. şi din Cehoslovacia numeroase colecţii de predici scrise în limba
maghiară, slavă, latină etc., şi nu a găsit nici o colecţie identică acesteia. El a dedus că această
versiune are la bază un original independent, cu care a început în secolul al XVI-iea literatura
originală în Ucraina subcarpatică. Această concluzie a fost confirmată şi de slaviştii de mai
tîrziu, care au cercetat Postilla de Neagovo ca G. Gerovski, I. Pank.ievici, precum şi de slavistul
maghiar Deszii Laszlo, care a scris cîteva studii preţioase despre cultura şi limba slavilor din
regiunea subcarpatică, între care şi despre Postilla de Neagovo. Despre aceasta el afirmă că
deschide seria colecţiilor de predici din regiunea subcarpatică şi că este în acelaşi timp prima
operă originală a literaturii subcarpatice, care ne-a rămas în două copii (A karpataljai irodalom
... p. 156-157). Aceste afirmaţii trebuie completate acum, precizînd că opera s-a păstrat
şi în versiunea românească în cîteva exemplare tipărite în 1564, la Braşov şi într-o copie manuscrisă din secolul XVII-iea. Versiunea românească reproduce mai fidel originalul.
1
Vezi CC 1 B<ihor> p. 1-5 (manuscrisul copiat în Bihor, actualmente la Biblioteca
Patriarhiei Române) şi CN, p. 3.
2 PN, p. 127-134.
3
V. Jo g i C, Kritischer Anzeiger, În« Archiv fiir slav. Philologie», Band 36, 1916, p. 496
(recenzia despre textul PN, publicat ulterior de A. L. Petrov) Jagic a consultat textul în ms.
4
PN, p. 209, şi A. P e t r o v, Om38)1K peţfiop.MaiţUU . •• , p. 54.
6 CC 1B, p. 11-13; PN, p. 5.
8
PN, J(ecJ1mepo 6o:HCee 11puKa3aHie •• • , p. 209-225.
7 PN, p. 225.
8 PN,f.246b-248b. Petrov, Om3ByK ..• ,p. 4.
9
CAoBo loam1a 3Aamaycmazo o CBlimOMb nocmt. PN, Anexa II. A. L. Petrov,
Om3BYK· . • , p. 116-118.
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A. Petrov crede că nici în originalul după care s-a copiat PN nu au fost
pericopele evanghelice, deoarece autorul nu s-ar fi încumetat să le traducă în limba
simplă a poporului 1 • Noi considerăm că au existat în original, dar prin transcriere s-a renunţat la ele, restrîngînd astfel cartea pentru o mai uşoară multiplicare şi circulaţie. Ne întemeiem pe faptul că autorul prototipului a tradus în
limba poporului toate citatele din Scriptură, presărate în textul propriu-zis
al predicilor şi lupta pentru principiul cărţii în limba poporului.
Pe de altă parte, textul omiliilor se întemeiază pe cel evanghelic, la care
se fac referiri chiar la începutul fiecărei omilii:

CC 4 , p. 253
Fraţii miei ! Această evanghelie învaEpaTH
HariaeT'h
ţă-ne cu pilda bogatului ...
HacL H3'h npHqTOB'h 6oraToro ••.
În versiunea românească pericopele evanghelice s-au dat după Tetraevanghelul românesc tipărit tot de Coresi în 1560-1561, dar s-a procedat astfel
după modelul oiiginalului.
Comparată cu CC 1 , PN se prezintă deci ca o versiune prescurtată faţă
de original şi de versiunea românească din 1564. Acest lucru se spune chiar
în prefaţă, unde autorul îndeamnă pe preoţi ca prin această sfîntă evanghelie
«prescurtată» să înveţe pe mirenii cei simpli şi necărturari 2 •
PN, p. 161
MOH ! Cece eBaHzeAi:!

Ideologia calvină. Versiunea de Neagovo a devenit mai scurtă şi prin
omisiunile făcute intentionat de copişti, care multiplicau o carte scrisă în spirit
reformat-calvin, dar pentru ortodocşi. S-au înlăturat astfel timp de două veacuri
numeroase fraze, ori fragmente care conţineau învăţături calvine în legătură
cu credinţa, faptele bune, rugăciunea, postul, cultul sfinţilor, critica clerului,
venerarea icoanelor etc. Aceste părţi omise în PN există în versiunea românească 3 •
Slaviştii care au cercetat această Cazanie importantă, începînd cu A. Petrov,
au crezut-o o carte ortodoxă, cu slabe influenţe reformate. Afirmaţiile lor în
legătură cu această problemă trebuie corectate: în multe probleme fundamentale
despre credinţă autorul prototipului Postii/ei de Neagovo era categoric calvin şi
nu a rămas pe tărîm pur ortodox, cum afirmă A. Petrov 4 • Comparaţia cu
versiunea românească o dovedeşte clar. Deşi atacurile vehemente ale autorului
prototipului în contra altor confesiuni şi contra clerului, atacuri păstrate în
CC i, sînt îmblînzite mult sau omise cu totul în PN, totuşi chiar în PN au rămas
destule mărturii din care deducem că forma iniţială a textului, prototipul cum
l-am numit, era identică cu CC i, conţinînd toate atacurile respective. Dovezile
reies din comparaţia versiunii ucrainene păstrate în copia PN cu CC 1 şi sînt
de două feluri: a) rămăşiţe de fraze din pasajele omise care, în comparaţie
cu
pot fi acum reconstituite şi b) modificări sau adaosuri semnificative

cei,

1 A. Petrov, Om311YK· . • , p. 34.
2 «Cie CBHTOe CBllHl"CJiie ••• COKpat1eH11oe ••• H3}"13HTe MHpHHh npOCTblX"b H HCHHIDKHbIX ••• »,

PN, p. 3.
3 Ele nu erau Însă în manuscrisul după care s-a copiat versiunea de Neagovo. După părerea
noastră, epurarea lor se efectuase în cursul unor copieri anterioare. Din PN lipsesc fragmente
pagini şi chiar omilii întregi. Astfel, din omilia pentru femeile mucenice s-au păstrat doar 12
rînduri. Omiliile pentru duminicile XIII-a şi XIV-a după Rusalii s-au contopit într-o singură
omilie, după ce s-a pierdut sfîrşitul uneia şi începutul celei următoare. Pe alocuri textul versiunii
ucrainene e deteriorat şi schimbat prin eliminarea părţilor calvine şi prin adaosuri în sensul
pastoraţiei ortodoxe.
' (( ••• HI( TOMY >f<C B OCHOBHbIX sonpocax sepbl (asrop) OCT3.JICH Ha npaeocJiaBHOll IlO'l!Be •••

(A. Petrov,

0mJllYKb ••• ,

p. 32).
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la textul iniţial, care contrazic sau schimbă în sens ortodox sensul calvin iniţial
al unor pasaje rămase în forma lor originală în textul românesc. Punerea în
paralelă a l.)elor două versiuni face evidentă polemica tacită, prin omisiuni,
modificări şi adăugiri, a copiştilor ortodocşi, cu textul calvin al prototipului.
Le vom urmări în legătură cu principalele probleme privind credinţa, faptele
etc„ a căror interpretare îi caracterizează pe calvini, deosebindu-i de ortodocşi.
M în tui re a «sol a fi de» (numai prin credinţă), fără fapte
bune, dogma de bază a luteranilor şi reformaţilor (calviniştilor) este categoric afirmată în CC 1 , după cum o găsim şi în Catehismul lui Coresi de origine
luterană (fila 6, întrebarea 12 şi 13) 1 • Împotriva acestei învăţături iau atitudine prefaţatorii ortodocşi ai Cazaniei de la Zabludov şi, după ei, traducătorii
români ai celei de-a doua cazanii a lui Coresi din 1581, cazanie ortodoxă 2.
ln CC 1 se spune categoric că omul e neputincios şi că nimeni nu se poate
mîntui prin faptele lui bune 3 • Nici omul obişnuit şi nici chiar sfinţii nu pot
îndeplini legea. Deşi în alte locuri este lăudată fapta bună, în special faptele
de asistenţă socială, se precizează că rolul lor în mîntuire este nul, că« împărăţia
cerurilor» ne este dată« pentru credinţă şi nu pentru slujbă».
Strîns legată de această învăţătură este cea despre p r e de s t i n a ţ i e.
Se ştie că tocmai accentul pus pe predestinaţie este caracteristic calvinismului
în cadrul celorlalte confesiuni protestante. Credinţa mîntuitoare nu este - după
calvini - nici ea un act al liberului arbitru, ci un dar al lui Dumnezeu. Credinta
singură mîntueşte, dar credincioşi nu sînt decît aceia pe care Dumnezeu 'îi
predestinează mîntuirii după bunul său plac. Credinţa e o «blagoslovenie».
« Împărăţia cerurilor - zice autorul Tîlcului în versiunea românească - se
dobîndeşte tot de cei blagosloviţi pentru blagoslovenie, nu pentru lucrurile
noastre». Credinţa dreaptă este darul lui Dumnezeu, pe care-l primeşte numai
cel căruia îi este dat. Autorul cere ca pentru credinţă să renunţăm la familie,
la avere, situaţii şi să ne dăm chiar capul (CC 1 B. p. 280 PN p. 173). Credinţa
şi legea este una singură, nu sînt mai multe (CC 1 172; PN. 129). Este hotărît
de mai înainte de naşterea oamenilor, care sînt «aleşi» - (BbI6paHHbIH în PN)
şi au locurile gătite în împărăţia cerurilor, şi care sînt cei« nealeşi» - sau« condamnaţi». Acest lucru reiese clar din interpretarea evangheliei despre despărţirea
oilor de capre. E semnificativă omiterea acestei părţi din PN, unde în propoziţia echivalentă se susţine tocmai ideea contrară: valoarea faptelor bune.

CC 4, p. 313
unde sînt blagosloviţi de Domnulu pentru blagosloveniea dobîndescu împărăţia lu Dumnezeu nu pentru lucru rele noastre . ..
că viaţa de veaci nu e plata lucrurelor, ce e darul şi cinstea lu Dumnezeu ...
Vezi

PN, p. 12

creştine, că

. .• Et3eHTYeT'h 3a TbIX'b JIIOAiH, lllTO
xpaHHT'b

3aDOBtAH

ero,

t.IOM'b

MeT'b

HX'b t.ICCTOBaTH DO>KHTKOM'b Bi.t.IHblM'b
4
H DJiaTHTH 3a A Ma Hawe A06phm .••

1
Vezi I o c h im C r ă c i u n, Cafhehismul românesc din 1544 urmai de celelalte cathehisme
româno-luterane, Sibiu-Cluj, 1945-1946. I. Bi anu, lntrebare creştinească (1560), Bncureşti,
1925, p. 11.
9
Cf. P. O I te anu, ari. cit., şi Di ac o nu I Coresi, C<Jrle cu învăfălură (1581),
ed. S. Puşcariu şi AJ. Procopovici, Bucureşti, 1914, p. 4 şi urm.
a cc 1 , P· 159 şi 193.
4
« ... mărturiseşte pentru acei oameni, cere păzesc poruncile lui, ci îi va cinsti cu viaţa
de veci şi-i va răsplăti pentru faptele noastre bune».
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În încheierea acestei omilii, în CC 1 afirmaţia e şi mai categoric calvină.
De aceea în PN nu a mai rămas nimic din acest fragment:
« ... lmpărăţiea cerurilor nu o aflăm noi cu lucrurele noastre nici dohîndim,
ce vine noao în cinste de la moşie, de la părintele ce noao iaste Dumnezeu, că
pre noi au primit ca feciori pre în credinţă. Derept aceea iaste a noastră moşiea
pentru credinţă nu pentru slujbă» 1,
Omul, deci, nu poate să facă nimic pentru mîntuirea sufletului. Mai presus
de fapte Calvin pune credinţa. « Credinţa dreaptă - citim în CC 1 - aceia
iaste a noastră moşiia, pentru credinţă, nu pentru slujbă dar aleşilor gătită
iaste» 2. Întrucît însă şi credinţa ne este dată sau nu dinainte de a ne naşte,
însemnează, potrivit acestei concepţii, că mîntuirea se face pe haza principiului
pasiv al graţiei şi al predestinaţiei. Cu această concepţie se încheie omilia
pentru duminica a XVIII-a a lăsatului de carne, în care influenţa calvină este
foarte puternică.
I e r t a r e a p ă c a t e l o r se dă - în concepţia reformată - numai de
Dumnezeu prin moartea "fiului său, în har, şi nu pentru faptele oamenilor. Se dă
numai celor care cred în mila aceasta a tatălui. Nici Fecioara .Maria şi nici
apostolii nu pot ierta păcatele s, ci numai Isus, care e singurul mijlocitor
pentru oameni. Astfel, credinţa se defineşte aproape ca şi în Catehismul luteran
(p. 6, întrebarea a XVI-a şi ediţia Bianu, f. 3-4). Din PN lipsesc aceste
învăţături fie integral, fie parţial, înlăturîndu-se ce e calvin, ca de exemplu
expresia« în har».
Afirmaţia că cei care pretind că se mîntuie prin faptele bune sînt
niste necredinciosi este şi ea omisă din PN, în care textul este cu totul
schimbat:
·

cc 1,

PN, p. 85

P· 78-79

Aceştia nu cred carei zic cum că
poate omul afla ispăsenie sufletului şi
ertăciune păcatelor pre în faptele lor.
A patra oară: Cum Iisus ...

«Ton. KOTpbIH He at.pyeT'b y CbIHa
Eoil<oro - He HMaeT 'b no:>KHTKY l.IeTaepToe: Ka.K'b Mcyc'b ... 4

În CC 1 se spune că« Nimeni nu poate lua sacul altuia de păcate, pentru
fiecare are sacul său. Cine să ne plătească datoria noastră de o sută de mii
de florinţi? Popa însuşi are sacul plin de păcate sau e dator cu o sută de mii
de florinţi» 6 «şi popa chiar au celuit (au înşelat) în negoţ, au luat de pre
neştine un fiorint, derept care n-au hăsnuit (n-au folosit) nimica omul. lară
popa sărbătorea s-au îmbătat şi popa e păcătos» 6, «Numai orbii cred în slujba
popilor, nădăjduind într-un lucru de nimic. Aceştia vor pieri amar» 7 Sau:
« Acest lucru aşa să înţelegem cum nici apostolii, nici popii nu pot erta păca
tele ... » 8
că

i cei, p. 313-314.
2 CC1, p. 314.
a cei, P· 403.
« Acela care nu crede în
6 cei, p. 417.
e cei, p. 404.
1 cei, P· 129-130.
a cei, P· s.
4

fiul lui Dumnezeu nu are

viaţă.
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Despre preoţi se afirmă că nu pot derege (ierta) păcatele noastre şi nici nu
pot felelui (garanta) pentru noi 1 • Toţi, chiar şi sfinţii, sînt născuţi în păcate.
Astfel de afirmaţii au fost scoase sistematic din textul ucrainean, în care predica
respectivă de la « Întimpinarea Domnului» apare în PN redusă la o pagină.
Mai mult, în PN, a fost schimbat chiar ultimul apel adresat creştinilor să nu
mai asculte slujbele preoţilor săvîrşite pentru iertarea păcatelor:

cc 1

412-413

CN. 204

« Derept aceea, fraţii miei creşt1m,
nu vâ lăsaţi să vâ prilăstească cineva
şi să vâ înşale cu minciuni cuvinte,
cînd zici cum că pot derege cineva
păcatele omului fărâ Is. Hs .
. . . Sau cine zice că poţi afla ertă
ciune păcatelor aiure sau cu altâ de
cît cu moarte lu Is. Hs.
Mai credem ... »

.Il t.irn

Toro, 6panrn MOH xpecrmrne, He

irnwaHTe cH wo 6b1 Baci. nepencTHBt.
,L:{aKTO ymHBblMH CJlOBbl.

AnH, 6paTHH, MaH Bt.pyHMt. ••• 2

Într-altă parte se afirmă că postul şi călugăria sînt scornite de oameni,
iar cei care le susţin nu mărturisesc pentru Hristos. Şi această frază a fost
omisă din PN.
Autorul CC 1 atacă şip o s t u l. Arată, pe de o parte, că oamenii pot mînca
oricînd peşte, carne, pentru că după legea cea nouă a lui Isus nu e oprit nici
un fel de bucate. De aceea« trebuie să mincăm de toate cite Dumnezeu au fapt
pentru mincare» 3 • Alteori însă susţine postul ca fiind necesar sănătăţii fizice
şi morale, spunînd cu oarecare ironie că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea
omului păcătos, îmbuibat sau beat. Această din urmă afirmaţie este păstrată
şi în PN. Postul ajută rugăciunii, credinţei, dar nu mîntuie - el infrinează,
«slăbeşte şi smereşte trupul ca într-un jug să ogodească sufletului» 4 , căci postul
şi rugăciunea sînt nişte arme ale credinţei 5,
În CC I se recomandă, ca şi în Catehismul luteran, rugăciuni ca Tatăl
nostru, Decalogul, Simbolul credinţei, dar şi două rugăciuni caracteristice reformaţilor: datul de har şi milcuitura. Datul de har e o rugăciune de mulţumire
şi de preamărire a lui Dumnezeu, amintind de toate faptele lui bune, fiind
deosebită de rugăciunea de cerere, supplicatio. În versiunea de Neagovo se
spune, în loc de «a da har» - âamu CllaBy Eoi!y «a da slavă lui Dumnezeu»,
a-i aduce laudă:

... toţi într-una cu un glas şi cu o
într-una dind har derept
tot binele zicînd « oce naş» şi alte
molitve e.

limbă grăind

• . • yce y O,L:{HO O,L:{HblM}, roJIOCOM}, H
O,L:{HblM'L H3bll<OM'L y O,L:{HO

âamu CllaBy

3a ycm<yro A06pory wTo ecMe y3HJIH
BbIA'L Eora MOBHTH OTlle Haw 7 •

i cei,

p. 3, 404 şi urm.
«De aceea, fraţii mei creştini, nu vă lăsaţi să vă înşele cineva cu cuvinte mincinoase.
Dar să mai credem, fraţii mei ...
3 CC1, p. 351.
• cei, p. 351; vezi şi PN, p. 36-37.
a CC1, p. 79.
a cei, P· 264.
7
PN. p. 166 şi toţi împreună într-un glas şi cu o limbă într-una ad ddm slavii,
pentru orice bunătate pe care am primit-o de la Dumnezeu, să spunem « Tatdl noalru ».
1
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Sau: Dă har lu Dumnezeu. . . cum
pre tine au ferit şi te-au hrănit în
cele şase zile de rău 1.

. . . .IlaH CJiaey Eory ...
l.QO TH COKOTHB"b H TH
TblX"b weCTb ~HYB"b 2 .

ro~oBaB"b

y

Acelaşi sens are datul de har în Catehismul luteran şi în opera lui Filip
Melanchton, Loci communes rerum theologicarum (1521).
Din aceste izvoare şi din opera lui Calvin, Institutio religionis christianae,
1539 (ediţia franceză a apărut în 1541) a preluat autorul şi rugăciunea de implorare sau invocare a ajutorului lui Dumnezeu cînd omul se află într-o nevoie
mare 3 • Rugăciunea aceasta e numită în CC 1 milcuitura, ca şi în Catehismul
luteran'· În versiunea ruteană e numită nOHU3K06aHue «umilire, înjosire».
Sensul acesta reiese şi din următorul pasaj din CC 1 şi PN, în care autorul
îndeamnă la milcuire, pentru a scăpa de primejdia turcească:

cc 1 ,

p. 319

PN, p. 13

« ... tare să se smereascâ oamenii
cu postul şi cu plînsul şi cu rugăciunea
să se milcuiască Domnului că sănt
pedepsiţi creştinii tare ... »

Haraii CH ~y>1<e CMHpHT"b IlOCTOM "b
H nJiallOM "b H MOJIHTBOIO Haraii
CH noHH3HT"b Eory, l!OM cyTL noKopTaHbI xpeCTlaHe ~y>1<e ...
mo~e

Autorul susţine o viaţă religioasă interiorizată, spirituală, simplificînd
formele de ritual. Dar cititorilor slavi ortodocşi de mai tîrziu li s-a părut că
nu-i de ajuns să spuie oauMe CAQ6Y Eozy (PN. 180) «să dăm slavă lui Dumnezeu», adică « să-i mulţumim» şi a adăugat: « şi să facem fapte bune, cu
credinţă, cu nădejde şi cu dragoste» 6.
La afirmaţia« să învăţăm rugăciunea domnească, care este Tatăl nostru»
(illTO fie cMe cH YllWIH MOJIHTBt Eo»<iH ... wTo ecT"b 0Tlle Haw (PN. p. 214)
copiştii de mai tîrziu ai versiunii ucrainene au adăugat:« şi cele cinci porunci
ale bisericii şi Fecioara Născătoare de Dumnezeu şi cele zece porunci ale lui
Dumnezeu»&. Pentru ucrainenii ortodocşi nu era de ajuns să te adresezi lui
Dumnezeu numai cu rugăciune şi cerere - H3"b etpoe"b npaBOB"b H H31>
npy3L60B'L (PN. p. 79), ci« trebuie să facem şi fapte bune» 7 •
În CC 1 se atacă de asemenea v e n e r a r e a i c o a n e l o r, c u l t u l
m o a ş tel o r, ajut o r a re a b i se r ic i l o r ş i a m în ă s tir i l o r.
Toate acestea n-au nici o valoare pentru că:« Hristos nu va zice: veniţi carei
aţi cinstit sfinţii morţi şi trupurile lor aţi sărutat, carei aţi făcut beserici şi mînăs
tiri şi aţi dat dare multe: aur şi argint şi sate la acele locure, nici va zice:
veniţi podobitorii şi închinătorii icoanelor şi miluitorii mînăstirilor» 8 • În versiunea ucraineană s-a renunţat la această parte, lăsînd numai ceea ce se referea
la faptele de asistenţă socială (PN, p. 11).
1
2

CC 1, p. 264; PN. 165-166.
CN, p. 165.

3
F i I i p M e I a n c h t o n, op. cit., ed. 1535, p. 536, şi mai cu seamă F r a n t; o i s
W e n d e I, Calvin, sources el evoluiion de sa pensie religieu&e, Paris, 1930.
4 N. Şerbănescu, La 400 de ani de la aparifia « lntrebării crllflirn!fli», în BOR,

1959, nr. 3-4, p. 1056.
6 A. Petrov, OT3BYJ< •.. , p. 14): cc ••• H 'IHlfi;M'b A-kna AOOPblH C'b e'tpoB'b H BllACil<CB'b H mOOoBHCB'b».
8 cc ••• H IUIT'b npHK333H'b 1.1epKOBHbIX'b H lioropoAHLte A-keo H ACCJIT'b Bo>l<iHx'b npHKa33Hb (A. Petrov, °"'3tl)lK •. • , p. 15).
7 ... a.>K'b 6yACMC 'IHHHTH Aina AOOPbIH - A. Petrov, op. cil., p. 15-16.
8

CC 1 , p. 490.
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Autorul calvin e un raţionalist. Combate superstiţiile, vrăjile, la care unu
cînd se îmbolnăvesc fără a gîndi că

aleargă

... cu iale nemica nu putem folosi,
cu fermecătură sau cu altă drăcie numai
să ne noao ajute ... 1

•••

He BH,AHMe B>K'L He MOryT'L HBM

noMotIH H qoro ycRKYH 6au He HHIIJaR
go6poTa
JIHTBa 2 .

JIHIIJe

eCT'L

,ARBYJILCKa

MO-

Textul a rămas şi în PN, întrucît nu leza credinţa ortodoxă.
În omilia pentru duminica a XIV-a, la sfîrşit, autorul atacă violent descîntecele, spunînd că:
« ... întru descîntecele lor nu iaste alte nemica, ci numai cît iaste drăcie
şi prelistiturâ ... » 3 Şi acest text a rămas în PN: «a y UX'L 6aRHIO He ecr'L
H t.•.rnro JIHllle M YTLHR H npCJieCTb)) '.

În legătură cu cultul morţilor, constatăm aceeaşi inconsecvenţă, pentru
pe de o parte îl combate, iar pe de alta cere ca oamenii să îngroape morţii
cu cinste 6, Cere să avem nădejde că morţii prin putrezire vor învia 8 • Autorul
combate credinţa că sufletele morţilor umblă printre oameni, ca fiind scornită
de călugări şi popi, pentru a-şi mări sursele de venit prin slujbele şi parastasele
sau« sărăcustele» făcute pentru liniştirea morţilor. Acest atac anti-clerical a
fost înlăturat din PN şi contextul a rămas prolix, fără legătură. Autorul citează
aci şi pe Ioan Gură de Aur care precizează în omilia 29 că dracii care locuiau
în morminte nu sînt sufletele oamenilor morti. În PN textul e cu totul schimbat
şi redus. Se omite chiar numele lui Ioan Gi'.iră de Aur, citindu-se numai evanghelia lui Matei:
că

CO, p. 114
Unii

ziseră că

PN. p. 103

vinu mortii în casâ

şi se ivesc oamenilor, ce'ri ajutori
dupâ moarte să Ie facâ călugării şi cu
popii sărâcuste şi alte multe minciuni.
Că dracii, au grăit, s-au zis, că sînt
sufletul acătârui omu numai să prilăstescâ nebunii. Ce Io Zlataust zice
la Matei în omilia 29 de capete în
tîlc ... »

KOTpbIH MOBJIRT'L Bil<'L npHXO,!VIT'L
yMepJiblH go XHil<t. H lilBJIRIOTLCR JIIO,AIOM'L; y»ea eCT'L Toro, Bil<'L 6bl Tenepb moge ycTaBaJIH yMepJibIH •••

CJiyxau, lilK'L MOBHT MaT.
26-27; MapKo ••• 7.

69 (XVI)

Ceva mai departe sc atacă violent slujbele pentru morţi, scornite din
În PN s-a renunţat cu totul la
această parte:

lăcomia «cărturarilor», adică a clericilor.

i cei, P· 236.
I PN, p. 155.
a cei, p. 289.
'PN, p. 177.
• cei Moluvenic, p.
e cei p. 111 şi PN.

478-479.
145.
7
« • . . care spun că morţii vin prin casă şi se arată oamenilor; grija este acum ca
oamenii să lase În pace pe cei morfi. . . Ascult!, cum grăeşte Matei. . . şi Marcu .••
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PN, p. 104

«Aceste toate scris-au Io Zlataust.
Dară, creştine nu iaste nimerea
carei au învăţat să păzeascâ omul
mortul sau dupâ noao zile şi la doaozeci de zile şi la patruzeci şi la anul.
Minciunâ e şi aceia carei zic că pot
folosi dupâ moarte sufletelor. Că nu
se schimbâ locul dupâ cestâ viaţâ,
ce iaste scornită pentru lăcomia cărturarilor. A treia oară ... »

Cece yce HaIIHC3B'h IoaHHL 3JiaTayCTL.

TpeTLe ... 1

Autorul consideră că «nu cred cei care se roagă sfinţilor morţi, lu sfîntu
lu Sfîntu Pavel, sau sfintei Mariei, că numai unul Iisus iaste îmblătorul
derept noi» 2.
Şi această parte lipseşte din PN. Din copiile rutene a fost înlăturată şi
ideea că, după moarte, nici sfinţii nu mai au nici o putere, idee promovată de
raţionalişti şi de Reformă. Astfel, la sfîrşitul omiliei pentru joia Înălţării, între
altele, se spune:
Pătru şi

ce 1,

PN, p. 75

P· 56

mei să nu ne
rugăm sfinţilor morţi, ci numai celuia
ce-l cheamâ Iisus Hristos care s-au
suit în ceriuri.

« Derept aceia,

fraţii

.U t.m1

Toro, 6panrn Mou

Mont.M'h CH XpucTOBH, I..QO nyUioB na
ue6o ... » 3

Ideea este reluată în omilia pentru prima duminică după Rusalii, în care
autorul spune cu ironie că sînt necredincioşi cei care se roagă sfîntului Petru,
Pavel, Nicolae sau Sfintei Marii, pentru că sfinţii morţi nu mai aud rugăciunea
noastră:

cei,

P· 78

PN, p. 85

« ... cum Is. Hs., el singur să fie
mîngâitoriul derept noi la tatâl.
Aceia nu cred carei se roagâ sfinţilor
morţi lu sfînt Pătru şi lu sfînt Pavel
s~~ sfîntului Nicolae sau sfintei Manei. ..
Că sfinţii morii nu aud rugăciunea
noastră.

A treia

oară:

cum Is. Hs ...

«. . .

tJOM 'h Mcyc'h XpucToc oeyHL
npoc t.nnHK 'h y OTQa ue6ecHoro:

0~11H 'h

TpCTee: ra1<'h lucyc'h XpucTOC'h 4.

Critica clerului. Foarte interesante sînt pasajele în care este criticat clerul.
Aci autorul prototipului a urmat intransigenţa cu care predicatorii husiţi
Gură de Aur ... A treia ... »
p. 106.
« De aceea, fraţii mei, să ne rugăm lui Hristos, care s-a suit la cer».
4 «Că numai unul Isus Hristos este rugător la tatăl ceresc, A treia: Cum Isus
Hristos ... »
1

2
3

«Acestea toate le·au scris Ioan

cc 1 ,
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clerul catolic. Din postilele husite 1 se pare că autorul a preluat
chiar unele întorsături de stil, începînd atacul cu cuvîntul «greşesc». Critică
lăcomia preoţilor goana după domnia lumească, strîmbătăţile, ipocrizia, înşe
larea celor săraci. Tot aşa, în ideologia husiţilor din Moldova şi Transilvania
critica clerului era vehementă pe la 1460. Reformaţii au extins această critică
şi la clerul ortodox 2.
Spre sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea chiar
predicatorii ortodocşi critică clerul ortodox tot aşa de vehement ca şi predicatorii husiţi şi reformaţi. Constatăm aceasta în Cazania Skotarska, scrisă
tot în slava ucraino-carpatică şi păstrată în manuscrisul 22 al lui lavorski
(Muzeul Naţional din Praga).
Şi mai intransigentă este această critică în operele marelui polemist ucrainean Ivan Vişenski, care în epistolele sale arată că chiar prelaţii ortodocşi
din Ucraina creşteau cîini de vînătoare, nu educau sufletele, fabricau vin şi
bere, făceau case pentru femeile cu care trăiau, iar prin mînăstiri în loc de rugă·
ciuni era larmă mare de vite şi de cîini a.
Acest ton polemic e destul de viguros şi la autorul Postillei de Neagovo.
Trebuie să corectăm şi aci părerea cercetătorilor mai vechi, ca A. Petrov şi
alţii, care consideră că Postilla de Neagovo e străină oricărei propagande şi
polemici - cu alte confesiuni sau cu necreştinii, aşa cum găsim la autorii
colecţiilor de omilii tipărite 4 •
Dintr-un citat anterior am văzut că autorul atacă vehement atît pe papa,
denumit Anticrist, cit şi pe patriarhul de Constantinopole, care s-au certat
între ei pentru domnia lumii şi pentru mărire. În altă parte, autorul le spune
cu ironia muşcătoare a polemistului:

PN, p. 114

CC1, p. 141

« Că n-au fost învătati de în duhul
lui Hristos papii de fn 'Rim şi patriarşii de în Ţarigrad să se sfădească
pentru domniia, cum cine va fi mai
mare».

(( "l.JoM 'b He 6bIJUI uaytolCHbl Bbl~ 'b ~yxa
CBHTaI'O nana pHMCl<blH H3 'b naTpHapXOM 'b

~apurp~Cl<bIM 'b

WT06bI

H3Ba-

~HJIH CH 3a naHCTBO l<OTpbIH 6bl HX'b
MaH 6yJIWHH

6bITH MaB'D.

În ambele versiuni textul este identic.

cc 1 ,

p N, P· 40

P· 358

« Greşesc şi acum papii, patriarşn,
vlădicii, episcopii egumenii, care umbli
în chipul domnilor şi mai marilor».

TaI<me H
l<OTpbIH

HbIHe corpilwaJOT'D nanoBe

xo~HT'D y I<tny naHCI<bIM'b 6.

1 J an H u s, Postila vyloienie svatych ltent nedelntch podle Erbenova vydant, s U.vodem
F. B. Bartose - k tisku pripravil I. B. laschke, Praga, 1952, p. 97.
9
I. L u p a ş, Der Einftuss der Reformation auf die Siebenburgisch romanische
Kirche, Sibiu, 1917, p. 9-10. G. Comşa, Istoria predicii la români, Bucureşti, 1921,
p. 15-17.
3
I. Frank o. IBaH Bu"'eHCbKUU i ezo 1111Jopu, Lvov, 1895; MamepuaAu iJo BWNeHHli
icmopiu yKpaiHCbKou Aumepamypu, 1, Kiev, 1959, p. 274-275.

4

e<B

HRrOBCKHX IlO}"leHWIX JIH'lero Il0A06Horo HCT, OHJf 'IY>f<~I BC.llHOH nponaraHAbl li

noJieMHHH» (A. Petrov,
6

«Astfel

şi

acum

32 şi 34-35).
papii, care umblă în chipul domnilor».

Omlll)IK ••. ,p.

greşesc
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De asemenea, textul este identic în pasajul în care autorul cazaniei spune
clericilor, ca şi Jan Hus 1 , că n-au fost chemaţi de Cristos la o domnie lumească,
ca nişte regi ai lumii:

Cei, p. 357

PN, p. 40

PT, p. 1

iară oamenilor de bese- aJIH moneML QepKOBHbIML anH moneM'h QepKOBHeM 'h
recă n-au lăsat domnia să HeJIHWHJI'h naHCTBO WTO- He JIHWHJI'h naHCTBO WTOdomnească în chipul altor 6L1 naHOBaJIH y KimOM'h 6LI
nauosanH y
Ktny

domni...

(CC' p.

357)

npyrHx'h nauys'h ... 2

npyrnx'h nauys'h ••• 2

Hus spunea, de asemenea, că «regii lumii domnesc, dar voi, prelaţilor,
nu, pentru că preoţii - papii - nu trebuie să domnească ca şi împăraţii.
Domni ai dracului ce sînteţi, oare aţi fost chemaţi de Cristos la o domnie
lumească?» 3 .

laici

Autorul critică de asemenea cu vehemenţă colaborarea între feudalii
şi cei ecleziastici, preocupaţi de cinste şi avere, cxploatînd poporul:

cei,

p. 358

CN, p. 83

« Acum nici vedeţi, că popii derept
venitul lor ce lucru fac pre noi, cite
nenorociri ».

«Tenepb

HJ.Ue

BH):{HMe,

WTO

llHHHT'h

nonoBe uan'h JIIO}:{MH HaMH nt;rn npHxony HX 'h, KYnLKYIO 6 tny.

Pe vechiul manuscris slav un cleric ucrainean a schimbat această frază
astfel: « acum încă vedem ce fac popii: se trudesc învăţînd pe oameni pentru
mîntuirea lor şi a omenirii» 4 • Apare, deci, un sens cu totul contrariu celui
din original.

cei, p. 231-232
« Sănt unii carei grăesc că vrînd să
placă dumnilor, boiarilor că se tem
de voivodă că-i va ruşina şi-i va scoate
de în cinste, căce că şed cu ei la masă
şi vor lua de la ei episcopiia au vlă

PN, p. 153
CyTL onHLI KOTpbm MOBJIHT'h no n10n10x 'h H yra>KalOT 'h JIIOnlOM 'h, WTO CH
60HT'h HX'h, a>K'h HX'h HC'h lleCTe H3b>KeHyT'h,

Ta

803LMYT'h

Bbl):{'h

HHX'h

BJia):{bllleCTBO.

dicia ...
Observăm că în versiunea ucraineană lipseşte partea referitoare la colaborarea vlădicilor « cu voievozii, cu boierii şi domnii». Lipseşte şi critica referitoare la călugării care umblă prin lume cerşind şi nu trăiesc din sudoarea lor
şi din munca mîinilor lor 6, Cîrmuitorii bisericii sînt criticaţi că tac« sau vorbesc
după voia oamenilor, ca să fie în cinste înaintea lor» 6 •

1 « ... Aby biskupove svetsky nepanovali, aby nesmilnili, aby kazali ... (că episcopii
nu domnească în chip lumesc, să nu Înfele, ci să înveţe ... ) Mistr. J a n H u s, Postilla,
podle Erbonova vydant . .. , Praga, 1952, p. 97.
2 «Iar oamenilor bisericii n-a lăsat domnia ca să domnească în chipul altor domni».
3 « Kralove svetHi tif panujl, ale vy ne, tak fe knezie nemajl panovati svetsky. Certovi
pani kdef su od Krista k svetskemu panovani povolani». H u s, Postilla .. . , p. 97.
4 cc ••• Tenepi. Hlll'le BH,!tHMe, urro 'lllWITl> nonoee: TJlY>K.z:tBIOTl> c.11 Ha}"laJOl!H ruo.z:teH: .z:t-k!l.11
cnaceHi.11 ceoero H JUO,ttCKoro ... » (A. Petrov, op. cil., p. 15).
1 cei, P· 13; 105, 185).
8 CC1, p. 81.

să
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Primejdia turcilor păgîni, de partea cărora treceau unii creştini, este - după
autor - un blestem din cauza lăcomiei vlădicilor după domnie şi venit:

CC4 182

PN 132

« că şi patriarşii, vlădicii, carei au
fost în cinste. . . şi carei au mai iubit
cinstea lor, domnia şi venitul. Aşa
şi împăraţii, domnii şi mişeii depreunâ
derept aceia mâ tem că văm şi noi
pieri călcaţi de limbă păgînă ».

şi

133

'WM'L H naTpiapxose H BJiaAbilzyl,
WTO 6bIJ1H y 'ICCTH. • • a OHH Mail nomo6wrn 'ICCTL HX'L, naHLCTBO H npHXYA'L, TaIOl<e H Qapese, naHose, y6orbIH
3a OAHO ••• AtJl.R Toro C.R 6oro a>K'L H
MLI norbIHeMe JlHXO H 6yAeMe IlOTOnLTaHLI DyA'L .R3Lll<Ll noraHbIH •••

Critica feudalilor. Autorul prototipului nu rămîne deci la punctul de
vedere strict al bisericii ortodoxe nici în problemele religioase, cum credeau
A. Petrov i, L. Deszo 2 etc., şi nici în problemele sociale, în care atacă vehement
clerul, începînd cu înalta ierarhie. Vlădicii, patriarhii, mitropoliţii şi episcopii
« sînt domni şi sfetnicii domnilor». Ei nu luptă pentru dreptate, ca să nu supere
pe stăpînitorii laici.
Autorul se ridică nu numai contra clerului superior, dar şi a domnilor
cruzi, care sînt «fiare sălbatice», reprezentanţii diavolului 3 şi vin peste
creştini ca o pedeapsă dumnezeiască 4 • Pe baza învăţăturii bisericeşti, autorul
acuză statul feudal nedrept, spunînd că Dumnezeu va pedepsi aspru pe ucigaşii
care varsă sînge nevinovat, pe slujbaşii nedrepţi, pe Juzii tîrgurilor, care judecă
strimb şi trimit pe oameni la moarte&.
Nemulţumirea aceasta e vecină cu răscoala. Autorul condamnă pe cei
care nu trăiesc din munca cinstită a celor două mîini e, critică pe cei bogaţi,
care se roagă, postesc, dar nu dau nici un ban (filer) celor săraci 7.
Condamnă, de asemenea, pe clericii lacomi, care erau preocupaţi să-şi
sporească averile, uitînd să mai înveţe poporule.
Cîrmuitorii bisericii sînt socotiţi, pe drept, stăpînitori feudali. Autorul
îi critică, pentru că el voia ca biserica să devină o biserică învă/ătoare, în sensul
1
2

A. Petrov, Dm3syK •. . , p. 88'-103.
L. Des z ii, A. Karpa1aljaji irodalom kezdelei Nyakovai Poszlila, Budapesta, 1963,

p. 157.
3
e<Aiîuo, J<OTpLIH C)'T'L H Tenep'L naHoee, WTO cyT'L 6e3yMHiH, HCMHJIOCTHBHLiii ...
TaJ<'L cyT'L ycl Jil!XbIH H Henpaee.zun,1. .. » (PN, p. 104); « ... dară ce sînt acum unii domni,
că sînt cu duh rău, unde sînt fieri sălbatice fără milosîrdie» (CC 1 , p. 116).
~ În postilele despre Decalog, care fiind adaose mai tîrziu nu există în versiunea românească (PN, p. 222).
6 Tot în omiliile despre poruncile la Decalog, PN, p. 209 şi urm .
• «Tyii MOlf<eMe Il03H8TH 'IOM'b OAffbl 6orarlJOT'L IDOAC npaBAOB'L, MYK08 PYl<l> C80UX1> •••
a ~yrLiii i<pl.fBAOB'L, H liPB.llClf<OM'L, H p836opOM'L H y»<aMH H3'L AllHJI 'IOpTOBoro (PN,
p. 174); cei, p. 282: «Aicea op să trebuiaşte să ştim că oamenii iară ei îmbogăţesc cu
do a o feluri de lucruri: că unii îmbogăţesc cu dereptate şi cu munca mănilor sale. . . iară alţii
îmbogăţesc cu strîmbătate şi cu furtişagul şi cu minciunile ... »
7
Reproduce din Vasilie cel Mare, care a văzut pe bogaţi postind, rugindu-se, gemînd
pentru păcate, dar nu dau wi ban săracului: «TaJ<'L MOBHB'L H Bac1rniiî:, J<OJlll ya;:qrte'L u
6oraTLm, WTO Cll. IlOCTll.T'L, li 'IHWIT'L MOJlllTBY' H 3a rpi>XLI CTOnryTL a y6orLIM 'L irli o.zury 6a61<y
He AaJIH» (PN, p. 126). CC1, p. 167:« Aşa zice şi Vasilie cum au văzut bogaţii carei au postit
şi au făcut rugăciuni şi de păcate au suspinat ce nici un filer mişeilor n-au dat».
8
(( ••• TenepL TaJ<'L IlOCTaJIO: XOTL naTpiapxLI, BJiaAL~li, J<aJiyrOpe H IlOIIOBe He J<a»<yr'L
CJIOBO Eo>1<ie Ai>mi: JlaJ<)'MLCTBa cero cstTLHero ... (PN, p. 82). cei, p. 71-72: «Şi acumii.
dacă patriarhul şi vlădicii, egumenii şi călugării, popii nu spun cuvintul lu Dumnezeu,.
derept măria ceştii lumi».
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principiilor reformate calvine. Cei ce nu învaţă în toată vremea sînt duşmanii
dreptăţii (CC 1 , p. 72); « ... eCTL n't.HyCTb Ta eopory10T'.b Ha npae.ny ... »
(PN, p. 82). Aşadar, textul românesc reprezintă o influenţă externă, pe care
greu am putea-o înţelege «în gura orăşenilor din Şcheii Braşovului», cum
arată prof. P. P. Panaitescu 1 • Aceasta este o dovadă că textul românesc
nu a apărut în Transilvania de sud, ci în Maramureş şi în Transilvania de
nord, din iniţiativa şi cu sprijin calvin.

Necesitatea

învăţăturii

pentru cei simpli. Lupta pentru limba poporului.

Un loc de seamă îl ocupă, atît în versiunea română, cît şi în copiile ucrainene,
grija autorului pentru învălătura, pentru cultura poporului, preocupare comună
şi esenţială tuturor mişcărilor de reformă. Se ştie că husiţii înfiinţează la Tabor
şcoli pentru masele poporului. Husiţii cereau ca fiecare om să ştie să citească
Biblia.
În teza a XXVIII-a a husiţilor din Transilvania se spune că preotul care
nu predică, nu învaţă poporul, este condamnat pe veci 2. În CC 1 (p. 72) şi
PN (p. 83) se spune, de asemenea, că trebuie ca preoţii să înveţe poporul în
mod simplu, să înţeleagă fiecare, « că sînteţi blestemaţi şi procleţi, unde legea
lui Dumnezeu nu ştiţi şi nu învăţaţi» (« ... anH Tpe6a xpeCTHHYM 1> 1<a3aTH
nonpocry, lllTO 6bI 1<am,nbtii: po3yMeB'b, ... 'IOM'b Tal<blH npOl<JIHTbI, lllTO CJIOBO
Eomie He 3HalOT1> H He ytJaT'b ero»).
În Cazania lui Coresi din 1564 se cere categoric ca preoţii să înveţe poporul.
Aceasta se făcea în primul rînd prin predică la biserică. După slujbă preoţii
trebuiau să meargă pe la casele oamenilor, să înveţe şi să ajute pe cei bolnavi.
Se vorbeşte despre şcolile de pe lingă mînăstiri, din care au ieşit episcopi învă
ţaţi şi preoţi prin sate şi oraşe. În Postilla de Neagovo se vorbeşte, de asemenea,
de şcoală chiar pe lingă fiecare biserică (PN, p. 99). Biserica în care nu se dă
învăţătură, nu se predică, este o peşteră a tîlharilor, chiar dacă ar fi tîrnosită
(CC 1, p. 105 şi PN, p. 99).
Chiar apropierea primejdiei turceşti este o pedeapsă venită din cauza
lipsei de învăţătură şi pentru batjocorirea învăţăturii celei noi calvine (PN,
p. 133). De aceea autorul cere să se dea poporului învăţătură, pentru că altfel
va pieri. Autorul se referă aci la cei care, fiind neînvăţaţi, treceau la mahomedanism:

CC1, p. 434

PN, p. 190

Patriarşii, vlădicii, popii să propovăduiască cuvîntul lui Dumnezeu şi să
înveţe şi să strige tare să dojenească
cum să nu piară mişelamea».

TiaTpirnpxose, ssia.nm.~H H nonose l<OJIH
cnoso Eo>1<ee nponoei;JJ:alOT H HaytJalOT'b
u ycni:raJOT'b JJ:yme lllT06b1 He norb16nb1
y6orb1.

Învătătura aceasta trebuia dată oricui, fără deosebire de nationalitate,
« fie că sî~t unguri, sau rumîni, au sîrbii, au greci, au nemţi, au leşi: .. » (CC 1,
p. 265); ((. . . XOJJ:HT'b mo~e JJ:O Qep1<Be, l<OTpbIH CYTb yrpe, XOTb BOJIOXbI, XOTb
pycHaQH, XOTb cep6one, XOTb rpel<OBe, XOTb Ht.MQe, XOTb JIHXOBe ... )) (P, P· 166).
P. P. Pan ai te s cu, lncepulurile ~i biruinfa scrisului în limba română. Ed. Acad.,
1965, p. 153.
2 « Dicit, quod cuincunque sacerdotum actu non predicat, damnatus est eternaliter»
(Monumenta spectantia Historiam Slavorum Meridionalium .. . , voi. XXIII, Zagreb, 1892).
1

Bucureşti,
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«ucrainenii», nu sînt menţionaţi în CC1 ;
tîrziu, de copiştii ruteni.
Izvoarele ce trebuiesc folosite pentru învăţătură sînt în primul rînd Scriptura,
nu tradiţia bisericii, nici canoanele, care sînt scornituri ale oamenilor, ceea ce
reprezintă una din tezele reformate esenţiale. Autorul Cazaniei apără adesea
independenţa învăţăturii şi a bisericii calvine întemeiată exclusiv pe Scriptură,
pe care oricine poate să o interpreteze cu raţiunea sa proprie:
Observăm că rusnacii, adică
probabil că au fost introduşi mai

CC1, p. 225

«

că

PN, p. 151

noao nu vine legea nece de în
Ierusalim, nece de la Roma, nece de
în ţara grecească, nece nemţească,
nece rumânească, nu e de la leşească,
nici de la moschicească, ce e lăsată şi
tocmită de la Hristos si iaste scrisă în
Scriptura Sfîntă.
'

l.JOM'h He

npHXOAHT'b npaBO

He H3'h

EpycaJIHMa, He H3 PHMa, He H3'h Aep»<aBbI rpe~1ec1<0ii:, He H3'h HeMeQKOH,
He U3l> MoAooB&t, He H3'h JlHQKoii: 3eMJIH,

He H3 Moc1<00c1<oii:, aJIH JIHllleHo ecri:.
HaM'h H

IlOTOMKHB'h :XpHCTOC'h,

eCTh HanHCaHo y

UITO

CH1ITYM IlHCMe.

Autorul spune cu amarac1une că oamenii iubesc întunericul şi nu învă
cea nouă, adică cea calvină, pe care ortodocşii şi mai ales vlădicii şi
judecătorii nu o primeau.
Autorul îşi susţine cu numeroase citate din Scriptură afirmaţiile şi îndemnurile sale. În versiunea românească se fac uneori numai trimiterile pe pagini
întregi. În Postilla de Neagovo se reproduc textual citatele. În general expunerea autorului e împletită cu citate din Biblie foarte numeroase alese însă
astfel ca să sustină învătătura calvină.
Din unele pasaje află'.m că poporul ortodox nu trecea la reformă; ba ortodocşii chiar criticau pe preoţii calvini., care se rădeau în cap şi pe care îi
numeau draci, iar învăţătura lor o numeau înşelăciune sau prelistitură.
Preoţii reformaţi erau criticaţi, în primul rînd, de preoţii şi călugării ortodocşi
şi catolici:
« Acum sînt vrăjmaşi dereptăţii popii şi călugării făţarnici. Ei săduesc şi
hulesc pre învătătura noastră ce nu iaste a noastră, ce iaste a lu Dumnezeu.
Şi deci nu credem tocmelelor şi pravilelor, sau dacă certăm lăcomia lor cu carei
prilăstesc mişelamea cu sărăcuste şi cu alte multe, - zău că noi grăim de în scriptura sfîntă şi adeverim tot ce grăim, iară ei zic pre noi că sîntem draci şi prilăstitori
cum ziseră pururea ... şi aşa sparie ei mişelamea, zicînd: nu asculta/i creştinilor.
Dercpt aceia, fraţii mei, nu credeţi că voi înşivă puteţi întelege lăcomia lor . .. »
(CC 1 , p. 121). În PN au rămas însă din acest fragment numai primele rînduri,
şi acelea cu sensul diametral opus:
ţătura

«TaK'h »<e H HbIHe cyTh BOporoBe npaBAe, UITO HeHaBHAHT'h, KOJIH CJIOBO
Eomue Ka»<eT'b JllOAJOM'b nyn'b A06pb1H .••

a OAHH cyT'h

TaKblH

UITO

BHAHT'b nponoBi>AHHK cnoea Eomoro. TaKHX'h ecn AOCbIT'b MemH HaMID>

p. 106

şi

107)

HeHa-

(PN,

1.

Pe lingă Biblie însă, autorul, deşi calvin, foloseşte şi omiliile pă,rintilor
bisericii ortodoxe, pe care-i citează, îndeosebi pe Ioan Gură de Aur, pe Vasilie
1 «Astfel şi acum sînt duşmani ai dreptăţii, cărora nu le place cînd un popă bun învaţă
cuvîntul lui Dumnezeu. . . iar unii sînt aşa că urăsc pe propovăduitorul cuvîntului lui Dumnezeu.
Printre noi sînt mulţi de acest fel».
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cel Mare, pe Teofilact, vlădică al bulgarilor, pe Chirii, al Ierusalimului pe Atanasie
cel Mare etc. Astfel el citează precis în care omilie vorbeşte Ioan Hrisostomul
despre post, sau despre îndrăciţi, ori ceea ce spune V asilie cel Mare despre bogaţii
care postesc, se roagă, se pocăiesc dar nu dau un han săracilor. Autorul reproduce
pasaje întregi din Ioan Gură de Aur şi din Teofilact, vlădică al bulgarilor, pe
care îl citează de vreo zece ori. De exemplu:

CC1, p. 194

Teofilact

PN, p. 138

K'lt.>KAO n p O ·r H K Or C HA 1i:

Slugile lui carei crezu A CJIY3H cyTh, 1<0Tpb1H
dede cuvintele slujheei eipylOT'b H AalOT'b CJIOBO
sînt episcopii, preoţii dia- Ha CJiy»<6bI, TO cyT'b BJiaconii, carei au luat darure AbIQH, nonoee, AhHKOHhI,
sufleteşti, unii mai mult 1<0Tphm H31<1JIH Aap'h AYalţii mai puţin cineşi îm- weBHhIH, OAHbI MaH MHOpotriva puteriei,
după ro a APYrbm MaH MaJio,

CKOfH. ~Hp1i:'lt. no 'IHCAlJ
K1i:pi.i H lJ'IHWTfHHl<I 1•

măsura credinţei şi cură

1<a»<AbIH npOTHB 'b CHJibI

ţitureei.

CBOeH.

P.ssH

)f(f fro c°'"'I'" H>Kf CAOKd

CA°'">KGi.J

npHÎfWf

l<IKO>Kf

C°'"T't. dPXHf j}fÎf CKfllJ,fHHU,H,
AH'(.tKOHH H Adj}i.J AO\"XOK•
Hi.Jf

npHtMWfH

60At.Wf1€

OAHH

OKH>Kf

0\"60

MfHl€f,

şi

Din Postilla de Neagovo s-a omis« după puterea credinţei şi curăţiturei»,
care însă există în versiunea românească, ceea ce înseamnă că a fost şi în
original.
Autorul cere ca preotul să fie apreciat după cum învaţă poporul, pe haza
scripturii, nu după haine şi vîrstă, ori dacă e ras în cap sau nu.

cc 1,

P· 1rn
« ... Nu socotiţi cine spune ce Jeli
de om iaste bătrîn e au tînăr, ras în
cap au ba, ce numai să spue ţie cuvîntul lu Dumnezeu cu derept ... »

PN, p. 106
«Mm.we
3a

He

<t>eJih

COl<OTH

l<TO

treJioei.1<1., trH

MOJIOAhIH,

JIHWe

6bI

liomie no

npaeA-h z.

1<a»<eT
craphm,

Ka3aBb

lllTO
trH

CJIOBO

Observăm că

din PN s-a omis expresia« ras în cap au ba» 3 •
Ca un exemplu de modul în care autorul Cazaniei înţelegea catehizarea
este însuşi stilul său. El simplifică la maximum învăţăturile, le sistematizează
pe puncte şi suhpuncte. Pune întrebări şi răspunde; foloseşte comparaţii şi
exemple din mediul apropiat ţăranilor,« mişeilor», face aplicaţii la societatea
din vremea sa, aşa cum se procedează şi în postilele husite 4 •
1 Bna>1<eHaro apXHenHCKona 6'bn:rapcKaro Oeo«t>HJIBKTa, TJI'bKOBBHHe

e>1<e oT Maeea

Eearrema Ms. 97 Academia R. 5.R., p. 305.
2 «Astfel să nu ţii seama cine învaţă, ce fel de om e, dacă e hătrîn sau tînăr, ci numai
să înveţe cu adevărat cuvîntul lui Dumnezeu».
3 De fapt, în cap se rădeau şi preoţii catolici, cu care polemizează predicatorii calvini
şi luterani. Astfel în nişte omilii traduse din izvod luteran polonez, se critică popii pl!Jfuvi, cu
tunsură (Ms. nr. 16 din fosta Arhivă a lui lavorski). A. Petrov, semnalind aceasta, subliniază
că aşa ceva nu găsim în Postilla de Neagovo. Constatăm însă că această expresie« ras în cap»
se păstrează în versiunea românească.
' J. Da ii he I k a, Dobova aktualnosl lidovosl Husovy leske postily În« Studia z literatury
~zeskiej slowackiej i polskiej, 1963, p. 5 u.
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Pentru ca poporul să înţeleagă, trebuie în primul rînd ca preoţii să fie
pregătiţi, învăţaţi. De aceea el se întreabă: cum vor putea popii, care « nu
ştiu, nece înţeleg sfînta scriptură, să înveţe pre mişelamea ?»
Dar preoţii nu trebuie numai să fie învăţaţi. Ei trebuie să grăiască în
limba poporului, care nu înţelege nimic cînd «popa boscorodeşte în beslrecă»,
adică atunci cinel popa vorbeşte sau citeşte într-o limbă străină (CC 1 , 172;
PN, 83).

cc 1,

PN, p. 166

p. 264

« Oamenii merg la besearecă ca acolo
împreună cu popa şi cu tot norodul
să faci rugăciune şi cereri toţi într-una
cu un glas şi cu o limbă grăind . .. »

«XOAHT'h JII-OAC AO ~ep1rne WTO 6&1
TaM 'h y Mt.cT t. H3 'h nonoM 'h H H3 'b
yceM 'h HapOAOM 'h WTO 6&1 Yt.JHJIH MOJIHTBY H npy3L6y yct: oiJNo oiJNblMo ronoCOM 'h H OAHblM H3bll<OM 'h. . . 1

În aceeaşi omilie, slavona este atacată direct, ca o limbă străină, neînde popor:

ţeleasă

CC1, p. 263

PN, p. 165

«Oamenii mergii în beseareci cum
acolo popa să spuie cuvîntul lu Dum·
nezeu, Sfînta Evanghelie în limba pe
care grăiesc oamenii să putem înţelege
noi mişelamea. Ce folosii e lor dacă
popa grăieşte în limba străini rumâ·

«JlI-OAe XOAHT'h AO ~ep1rne WTO 6&1
TaM nyn'h nponost.AaB'h cnoao Eomee,
CBHTOe eBaHreJiie, Ha H3bll<, l<OTpblM'h

sîrbeşte de nu înţelegu sau pre
altă limbă, ce nu vor înţelege ascul-

nilor

.lt08/1Rmo /1100e, UtmO 6bl MOZ/lU po3yMt.mu y6o2blU. liITO XOCHYCT'h HM'h, l<OJIH
nyn'h M08Umo no R3bZKY tty:ucoMy, WTO

OHM He po3yMeI-OT

2•

tătorii.

Observăm că

expresia « rumnâilor sîrbeşte», adică «în limba slavă», din
că acolo nu-şi avea
rostul (ea reprezintă desigur un adaos al traducătorilor români). În schimb,
reiese că slavona e privită ca o limbă străină şi din punctul de vedere al slavilor
ucraineni. Deşi n-o spune explicit, evident că este vizată şi ea în expresia
«MOBHT'h no H3&n<y qymoMy», din moment ce autorul o înlocuieşte, printr-un
act revoluţionar, cu vorbirea populară a ucrainenilor din Maramureş. În acest
grai slav local se traduc pentru prima oară chiar citatele din scriptură, pe care
nici Ivan Vişenski nu le traduce în limba vorbită folosită în scrierile sale,
ci le Iasă tot în slavonă 3 •
Conducîndu-se după modelul husito-reformat şi răspunzînd cerinţelor
societăţii în care trăia, autorul prototipului a ridicat cu curaj limba vorbită a
poporului la rangul de limbă a scrisului bisericesc. Se pun astfel hazele limbii
literare ucrainene, în a cărei istorie« Pustilele» de Tekovo şi de Neagovo ocupă
un loc echivalent cu traducerile maramureşene şi tipăriturile lui Coresi pentru
istoria limbii române literare.

Cazania lui Coresi nu apare în Postilla de Neagovo, pentru

« Oamenii merg la biserică pentru că acolo împreună cu popa şi cu tot poporul să facă
cerere, toţi împreună cu un singur glas şi cu o singură limbă».
2 « Oamenii se duc la biserică pentru că. acolo popa să înveţe cuvîntul lui Dumnezeu,
sfinte evanghelie în limba în care vorbesc oamenii ca să poată înţelege sărmanii. Ce folosesc
ei dacă popa le vorbeşte într-o limbă străină, pe care ei nu o în1eleg».
3 G. Ger o vs k i, Jazyk Podkarpal~ke Rusi, în Ceskoslovenskâ Vlastiveda, III, Jazyk,
Praga, 1938, p. 438-485.
1

rugăciune şi
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AUTORUL, LIMBA, LOCUL ŞI DATA SCRIERII PROTOTIPULUI CAZANIEI I
A LUI CORESI ŞI AL POSTILLELOR DE TEKOVO ŞI NEAGOVO.

Autorul care-şi apără cu îndîrjire noua învăţătură numind-o« a noastră»
şi opunînd-o vlădicilor, preoţilor şi călugărilor ortodocşi sau catolici, nu mai
lasă îndoială asupra confesiunii căreia îi aparţine. De aceea trebuie corectate
afirmaţiile altor cercetători, ca A. L. Petrov, L. Deszo, G. Gerovski etc., în
legătură cu natura influenţei calvine din această carte. A. Petrov considera
că autorul ei nu a trecut la nici un curent cristalizat pe atunci: luteranism,
calvinism, trinitarism, ci a rămas ortodox. La rîndul său, P. P. Panaitescu,
deşi semnalează unele concepţii calvine, afirmă totuşi că nici această carte
nu este o carte de învăţătură calvină, din cauza compromisului dogmatic vizibil
în amestecul de învăţături calvine şi ortodoxe 1 •
Autorul ei însă, după cum am văzut, este un militant antiortodox şi anticatolic. Am arătat că el militează pentru concepţii net calvine, pe care urmă

reşte să le răspîndească în rîndurile poporului de rînd ortodox şi catolic. Întîmpinînd rezistenţa, el îşi apără noua învăţătură cu vehemenţă. Chiar dacă în
copia de Neagovo, efectuată de ortodocşi, lipsesc ori sînt schimbate pasajele
de polemică violentă cu ortodocşii şi catolicii, ele pot fi recunoscute din versiunea
românească.

Din cuprinsul cărţii şi din afirmaţiile autorului deducem că era preot.
EI spune adesea «noi popii» (CC1, p. 422) «Mbl nonoBe» (PN, p. 205) sau «nouă
preoţilor» (CC 1, p. 364), «HaM'b nonoEOM'b» (PN, p. 43). Autorul se adresează
popilor, îndemnîndu-i să vorbească în limba populară şi-i numeşte: «Fraţii
miei yopi» (CC 1 , p. 477).
ln versiunea românească se subliniază că preot înseamnă şi învăţător,
cum e în organizarea bisericii calvine cu predicatori speciali: « că Ieremia
proroc zice noao preoţilor carei săntem învăţîtori» (CC 1 , p. 232). În PN se
spune doar« că Ieremia proroc ne spune nouă aşa» (<«IOM'b EpeMHff npopoK'b
HaM'b MOBHB'b TaK'b»- PN, p. 3). Din Postii/a de Neagovo mai lipsesc unele
adresări preoţilor şi chemări la învăţătură, ceea ce vădeşte intenţia de a
adresa cartea unui cerc mai larg decît al clericilor.
Autorul se pare că era doar preot de sat. Aceasta reiese din întîmplările
citate, din unele comparaţii luate din mediul oamenilor de rînd de la sat, din
<>biceiurile şi felul vieţii lor duminica, la iarmaroace etc. Dar el era destul de
cult, cunoştea bine scriptura, pe părinţii bisericeşti şi omiliile lor. Omiliile
sale sînt adevărate lecţii. Se pare că era un ucrainean din Maramureşul de sud.
Pe lingă limba maternă, cunoştea bine slava veche, maghiara 2 , probabil
română şi latina. Am văzut că el numeşte pe ruteni «rusnacii ; - «pycHaQH»
(PN, 166). Alte amănunte despre persoana autorului nu găsim în Cazanie.
A. Petrov susţinea că autorul a fost un preot ortodox, pentru că ordinea
<>miliilor sale este cea stabilită în biserica ortodoxă, pentru că ştia slava veche
şi pentru că nu atacă ortodoxia, cum făcea orice pastor protestant, orice predicator calvin sau orice ministrant antitrinitar 3 • Aceste concluzii se schimbă
însă, dacă ţinem seama de datele din versiunea românească. Aci vedem că
<>rdinea omiliilor în original a fost alta. Se începea cu Duminica Paştilor, ca
Vezi P. P. Panait eseu, op. cit., p. 31-42 u.
L. D e s z o, K eonpocy o eeHZepcKUX 3auMCmaoeaHURX e
XVI-XVIII t1t1., «Studia slavicu, I, 1958, p. 71-96.
1

1

3aKapnamcKux naM!lmHuKax

8 ((. • • HaJ<ORe~, OTC}'TCTBHCM Bblilll.l:iOB nponm npaeocnaem1, OT KOTOpblX HC Mor 6bI
YACpH<aTbCJI JDOTCpaHCKHA nacrop HJIH KaJibBHHCKHii npe~Top, HJIH MHHHCTP a.HTHTpHHHTapHhtii » (A. Petrov, 0m:JB)IK •• , p. 26).
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în Cazania I a lui Coresi. Autorul putea şti slava veche chiar dacă era luteran
sau calvin. Dar influenţa slavă veche care pătrunde în textul ucrainean provine
mai degrabă din izvoare sau din original, care se pare că a fost scris în limba
vorbită a rutenilor, dar cu mai multe slavonisme decît copiile PT şi PN. Ca
dovadă ar fi ucrainismele, apoi slavonismele şi titlurile slavone din versiunea românească. Acestea din urmă însă sînt în toate cărţile de slujbă din vremea aceea.
Autorul atacă tot ce era rău în biserică şi în cler, indiferent de confesiune
- deci şi pc ortodocşi - cum spune Coresi în epilog că dojeneşte pe cei răi,
nu pe cei huni. Am văzut că autorul atacă vehement chiar pe patriarhul din
Constantinopole.
Citatele aduse de noi în care autorul apără învăţătura calvină, numită
«a noastră», ne fac să credem că autorul era preot calvin predicator. Spre
această părere înclină şi Gerovski, care consideră că autorul studiase în colegiul
calvin din Sighet, ce exista încă din secolul al XVI-iea pentru populaţia ucraineană şi română clin Maramureş. Se cunosc trei predicatori husiţi din Maramureş: Matei Romasy, Toma Huszty şi Ioan Surdaster. Trebuie însă cercetat
dacă acest colegiu a existat înainte de 1564, cînd s-a tipărit versiunea română.
Ştim că în 1556 toate bisericile catolice din Maramureş se aflau în stăpînirea calvinilor şi că la 1569 magistrul Albert Szcgeoly reorganizează colegiul1. Autorul,
orice ar fi fost, are merite deosebite, pentru că a efectuat o lucrare aşa de complexă şi a scris-o în limba simplă a poporului, cu influenţe ale slavei bisericeşti.

Limba folcsită ele autor a fost dialectul ucrainean clin Maramureşul de
suci, numit şi JUllll3QHH, pentru că vorbitorii lui folosesc foarte mult adverbul
JIHllle, JIHWCH"b «numai». Ar trebui să admitem că limba versiunilor ucrainene
ele mai tîrziu a căpătat un aspect şi mai regional decît era în original.
Locul. Analiza limbii versiunilor slave şi română ne-a dus la concluzia că
atît prototipul, cît şi traducerea română şi adaptările ucrainene de mai tîrziu
s-au făcut în Transilvania de nord, mai precis în regiunea de sud-vest a Maramureşului. Această regiune cuprindea şi satele din fostele judeţe vecine Ugocea
şi Berejska.
În localizarea aceasta trebuie să ţinem seama şi ele particularităţile lingvistice, din PN, care numai aci se întîlnesc. De ex. frecventa folosire a adverbului lise şi lisen'b - JIHWa1<1>1, a particulelor şi interjecţiilor: Auno, 6azMe, a~,
11u, a conjuncţiei 'IOM'b «pentru că, că» a instrumentului s. fem. în -ov, -ev:
pravov verov «cu credinţă dreaptă, godulev «cu hrană», a numeroaselor elemente
române, latine şi maghiare în forma ucraineană locală, a unor elemente lexiale ca zooyAR (în CC 1 « mîncare») otqenoK (CC 4 , « pîine de ovăs») şi altele.
Majoritatea elementelor maghiare din versiunile slave şi română circulă şi
astăzi în dialectele române şi ucrainene din această regiune: cepeHtIJIHBbIH
(CC 1 «norocos», fericit») MepHaBbrH (CC 1 «măreţ, mîndru»), etc.
Localităţile în care s-au scris şi au circulat manuscrisele versiunilor slavoucrainene de mai tîrziu sînt tot din Maramureş: Neagovo, Tekovo, Ugnetovo,
Mînăstirea Cernetkaia etc.
Am văzut că ~ici, în regiunea de sud a Maramureşului, s-a scris şi versiunea
de Neagovo, localitate situată lingă centrul cultural din Peri al românilor din
Maramureş. Copierea şi răspîndirea Cazaniei în forma aceasta de mai tîrziu,
curăţată de învăţăturile calvine, s-a făcut chiar din iniţiative ortodoxe. Cazania
1

A I. Filip a

ş

cu, Istoria

Maramureşului, Bucureşti,

https://biblioteca-digitala.ro

1940, p. 107.

POSTILLA DE N EAGOVO

127

a ajuns să fie considerată o carte ortodoxă. Copiile s-au făcut şi s-au păstrat
de clerici ortodocşi: manuscrisul Postii/ei de Neagovo se află în mînăstirea
ortodoxă de pe muntele Cerneţka de lîngă Muncacs. Originalul s-a scris însă
din iniţiativa cercurilor calvine, poate chiar sub îndrumarea colegiului calvin
din Sighet sau din iniţiativa predicatorilor calvini. Despre manuscrisul versiunii
româneşti, care stă la baza tipăriturii din 1564, nu ştim <lecît ce ne spune însuşi
Coresi în epilog, că «am aflat aceste tîlcuri şi mie tare plăcură». Le-a aflat însă
tot în nordul Transilvaniei. Poate i le-a dat chiar Forr6 Miclăuş ori Ioan de
Sîngeorgiu, care era reprezentantul românilor din Transilvania şi Maramureş
trecuţi la calvinism. Oricum, Forr6 Miclăuş a susţinut cheltuiala tipăririi.
O spune chiar Coresi: « Chelciugu şi banii pre acest lucru înduratu-se-au a da
jupînul Forr6 Miclăuş ul».
În copia găsită la Pociovalişte, în Bihor, avem cîteva cuvinte cu rotacism:
lumira, lumirează. Centrul fenomenului de rotacizare este de fapt Maramureşul,
unde e posibil să se fi făcut traducerea, pe care apoi diaconul Coresi a adaptat-o
pentru tipărire, înlăturînd unele cuvinte şi forme prea regionale, aşa cum a
procedat şi cu tipărirea altor manuscrise maramureşene, ca Tetraevanghelul,
Praxiul etc. Cu toate acestea, în cărţile lui Coresi au rămas <lestule elemente
lingvistice de origine maramureşană 1 •

Data precisă a scrierii prototipului acestor Cazanii nu se cunoaşte. Carac·
terul arhaic al limbii, faptul că în carte nu se vorbeşte nimic despre unirea de
la Brest, Litovsk din 1596 duc la concluzia că originalul s-a scris în prima
jumătate sau la mijlocul secolului al XVI-iea. A. Petrov fixează sfîrşitul secolului al XVI-iea 2. G. Gerovski şi Deszo Laszlo se declară tot pentru sfîrşitul
secolului al XVI-iea 3 •
La secolul al XVI-iea ne duc şi alte elemente, ca de ex. referinţele autorului
la primejdia iminentă a turcilor şi îngrijorarea că autorul şi cititorii« vor pieri
călcaţi de limba păgînă». În prima jumătate a secolului al XVI-iea turcii
cuceriseră tot şesul Ungariei şi înaintau vertiginos mai departe. Alte referinţe
despre primejdia turcească se pare că privesc secolul al XV-iea. De ex., extinderea stăpînirii turceşti în Asia Mică, pe unde au propovăduit Petru, Pavel
şi alţi apostoli etc. Acestea se explică prin folosirea unui izvor mai vechi, din
sec. al XV-lea, cum ar fi, de ex., postilele husite, textele bogomilice etc. Autorul
ne vorbeşte însă mai cu îngrijorare de evenimente din vremea sa, ca de ex.,
trecerea la islamism a locuitorilor creştini din teritoriile ocupate de turci.
Aceşti renegaţi luptau apoi împreună cu turcii asupritori în contra celeilalte
părţi a poporului. Se ştie că în sec. XVl-lea, şi anume după 1540, o parte din
Ungaria era ocupată de turci, care, după moartea lui Zapolya, crează paşalîcul
de la Buda, iar altă parte era stăpînită de Habsburgi. Numai voievodatul Transilvaniei, care avusese un statut de cvasi-autonomie în cadrul statului maghiar,
rămîne în afara administraţiei directe otomane şi habsburgice. Devenind complet
autonom, el este asimilat juridic cu celelalte două ţări româneşti, ca principat
G. I v ă n e s cu, Elemente maramurt!fene în limba lui Coresi, în «Studii şi cercetări
istorie-filologie, X, 1-2, laşi, 1959 şi în extras, p. 1-31. P. O I te anu, Contribufii la studiul elementelor slave din cele mai vechi texte româRt!fli, în «Limbă şi literatură», 1962,
p. 67-97.
2
A. Petrov, °"'311)1K···• p. 30.
3 G.
Ger o vs k i, Jazyk Podkarpauki Rusi, p. 484. Cf. şi afirmaţie se: cc ••• JI 38HH1

ştiinţifice»,

MaJJCli H3}"1eHHeM moOODbJTHOI"O H 'lpe3Bbl'laHHO Ba>KHOI"O
Ilo,ttKapneTCKolt

Pyc11

Il<UUimHUKa

11Iloy'leHHit Ha eea.HI"eJIHe»

KOHl4'J

Om11nn„.,

XVI

BeKa,

Mii HCTOpHH Ji3bll<B nHCbMCHHOCTH
H3BeCTeH no~ HB3BBHHCM

KOTOpbilt

p. 79). Deszo Laszlo, A. Karpat„., p. 157.
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vasal Porţii otomane, dar bucurîndu-se de deplina autonomie internă. Situaţia
din Ungaria creea pericolul mahomedanizării. Exemplul unor populaţii din
sudul Dunării trecute la mahomedanism arăta că faptul era deplin posibil.
De aceea autorul cazaniei îndeamnă pe ascultătorii săi să-şi păstreze credinţa
creştină cu orice sacrificiu, chiar dacă turcii, tătarii, limbile rele sau alţi împă
raţi păgîni le-ar lua averea, femeile, copii 1 • Autorul începe cu turcii, fiindcă
ei reprezentau primejdia imediată, ceea ce ne-ar duce în preajma anului 1540.
Rezistenţa anti-otomană pe tărîm ideologic, combaterea credinţei otomane şi
întărirea conştiinţei creştine este o preocupare semnificativă, pe care numai
presiunea otomană asupra unor populaţii ortodoxe o poate explica. Un fenomen
asemănător înregistrăm la începutul sec. XVI şi în Ţara Românească, mai
tîrziu în Moldova, unde scrieri ca lnvăţăturile lui Neagoe Basarab sau Cronica lui
Eftimie urmăresc combaterea ideologiei musulmane şi înfierează pe renegaţi 2 •
Influenţa calvină atît de puternică, publicarea versiunii româneşti cu
sprijinul cercurilor calvine dovedesc că prototipul a putut fi scris pe la jumă
tatea sec. XVI. Populaţia maghiară din regiunile vecine a fost calvinizată
între 1550 şi 1560 3 • Pentru ca versiunea română să se tipărească în 1564
sau puţin după aceea trebuie să admitem că originalul se scrisese mai înainte,
avusese timp să circule, să fie cunoscut şi să fie tradus. Versiunea românească,
la rîndul ei, a circulat un timp în manuscris. Diaconul Coresi ne spune în
epilog că« am aflat aceste tîlcure».
După informaţiile de care dispunem astăzi nu putem fixa data precisă a
scrierii prototipului, nici a traducerii lui în româneşte. Ea poate fi însă aşezată
cu siguranţă între momentul pătrunderii calvinismului în Ungaria şi anul
tipăririi Cazaniei I a lui Coresi nu mult după 1564. Molitvenicul din anexă
nu s-a putut traduce înainte de 1551 sau 1559, cînd s-au tipărit cele două ediţii
ale originalului unguresc: Agenda calvinului Heltai Gaspar din Cluj.

Concluzii. Cercetarea comparativă a textelor ucrainean şi românesc întrede noi asupra unei cărţi ce ocupă un loc la fel de important în istoria
limbii şi culturii române şi a celei ucrainene poate da o idee asupra posibilităţilor de care dispune metoda şi disciplina ştiinţifică pe care întemeietorul ei,
Ioan Bogdan, o numea «filologie slavo-română». Preocupările noastre ştiin
ţifice din ultimii ani, care au dus şi la identificarea originalului celei de a doua
Cazanii a lui Coresi, continuă astfel o tradiţie mereu vie. Convingerea noastră
este că aportul slaviştilor la studiul vechii culturi româneşti devine cu atît mai
necesar cu cît, în locul repetării unor afirmaţii preluate de la înaintaşi, la baza
viitoarelor monografii şi sinteze trebuie să stea cercetările originale, verificarea
ipotezelor formulate anterior, ori care ar fi autorităţile pe care se sprijină.
Trebuie să aprofundăm cercetarea textelor originale ale vechilor traduceri
româneşti, comparînd diversele manuscrise şi variante. Acesta a fost spiritul
în care a lucrat întemeietorul slavisticii româneşti şi în acest spirit trebuie să
lucrăm şi noi, străduindu-ne să ducem mai departe opera înaintaşilor, chiar s-o
depăşim, pentru că astăzi ne bucurăm de alte condiţii de studii decît în trecut.
prinsă

JJHXhrn,

' «Xon 6bI ya1um myplfU, axon TaTape, axon .R3b1Kh JlKb1ii
a xon. JlKbIH Qapeee
noraHbIH, a.>K'b B03M}'T'b HM'Î;HJI HaWe, a XOTh >tcOH}', a XOTh .rtl;TH, WTO 6bI ecre JlHlllHJIH e-tpy
eawy ••• u144e iJaiiMe u l01108JI f!31.IIY .rtl;.Tlll HMJl Jio>tcoro H .lf);.Tlll Qapcrea ero ••• » (PN, p. 176).
1
D. Z a m fi re s cu, lnvdfdturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticitdfii, în Rsl,
VIII, 1963, p. 368.
8 I ova n y i S., Reforma în Ungaria pînd la 1565, Budapesta, 1921, p. 312-395, (în
limba maghiară).

https://biblioteca-digitala.ro

POSTILLA DE l\"EAGOVO

129

«Hm'OBCKAJI nocmJIJIA» B CBETEccIIEPBOro YllHTEJILHOro EBAHrEJIHH»
KOPECH (OKOJIO 1565 rOM)
(PC3JOMe)
B PYMbIBCKOM JIHTepaTypoBC,IJ;CHHH ,IJ;O HaCTOHLQero BpCMCHH cyLQeCTBOBllJIO MHCHHe,
Bblc1<aaa1U1oe H. ,Ilp3raH}' (1938), 'ITO T 011Koeanue esanze11uu HJIH ( ccIIepBaH nponoBC,IJ;b »), H3,IJ;aHHoe
B 1564 ro.zcy (CC 1) Kopecu B Epawose, HKo6b1 HBJUleTcH nepeBO,IJ;OM c seHrepcKoro H3bll<a
J<HHrH ccValogatot predikaciok a prophetac es apoatoloc irassokbol» (ccl'.136paHHbie nponoee,IJ;H
npopoKoe H anocronoe11) KaJibBHHCJ<oro KanenaHa IleTepa IOxawa Menuywa H3 ,Ue6pe1..1uHa,
H3,IJ;llHHOH B .lle6peJ..1HHe B 1563 ro.zzy.
l'.lccJie,IJ;OBaB noJDIOCTblO o6e BbIWeyKaaaHHbie KHHrH, Mb! npuWJIH K BblBO,IJ;y' 'ITO OHH
KOpellllblM o6paaoM OTJIH'laJOTCH ,!l;pyr OT ,!l;pyra H, B nepeyJO O'lepe,r:u., ceoeli HanpaBJICIUIOCTbIO,
CTHJieM H crpyicrypoli. Kmira IleTepa IOxawa Menuywa co,1J;epH<HT 35 nponoee,1J;eli Ha paaJIH'lHbie CJIY'laH H 15 nepeJIOH<eHHH no TeKcry BeTXaro 3aBeTa H eeaHreJIHH, HanHCllHHbIX npueepH<CH'-ICM H anonoreTOM Ka.JlbBHHH3Ma, KOTOpbIH cypoeo o6JIH'laeT nancreo. KHura To11Koeanue
eea11ze11uu, H3,IJ;aHHaH Kopecu, co,1J;ep>KHT 49 eocKpecHbIX nponoee,1J;eu H 8 nponose,1J;eu Ha paaJllNHhie npaa,!l;HHJ<H, HanucaHHblX no,IJ; KaJihBHHCKHM BJIHHHHCM ,IJ;JIH npOCTbIX JIIO)J;eu H OTpa>KaIOlllHX OT,IJ;eJihHbie cropoHbI >KH3HH TpaHCH!lhBaHHH H MapaMypewa nepeou noJioBHHbI XVI
BeKa. Me>K,IJ;y 3THMH KHHraMH He CyLQCCTByeT B3aHMOCBH3H. 3JieMeHTbl eeHrepcKOH pe'IH B
PYMhIHCKHX nponoBC,IJ;HX 1564 ro,IJ;a HMCIOT CBOHM HCTO'IHHKOM paaroeopHbIH H3b!K PYMbIH H
YKPBHH'-leB CeeepHoii TpaHCHJibBaHHH u MapaMypewa. l.JaCTb Ma,IJ;bHpH3MOB u 1..1epKOBHOCJiaBHHH3MOB, no HaweMy 3aKJIJO'ICHWO, BOCXO,IJ;HT K CJiaBHHO-YJ<paHHCKOMY opHrHHaJiy, HanucaHHOMY
s nepsoli nonoBIUle XVI eeKa H coxpaHusweMycH e ,IJ;Byx no3,IJ;Heiiwux cnucKax, H3BeCTHbIX
no,IJ; HaaBaHHeM TeKOBCKaR nocmu11a XVII Be1<a H HRZoBcKaR nocmu1111a 1758 ro,IJ;a.
Enaro,!l;apH ,IJ;eTBJILHOMY <t>HJI011oru4ecK0My HCCJIC,IJ;OBBHHIO, Mb! ycraHOBHJIH no11Hy10
H,IJ;CHTH'lHOCTh CO,!l;ep>KaHHH H TCKCTa o6eHX yKpaHHCKHX pyKonuceli H TOT <t>aKT' 'ITO HX npOTOTHn
XVI se1<a, snocne,IJ;CTBHH nepepa6oTaHHbIH, B CBOIO oqepe,!l;b H,IJ;CHTH'leH ccIIepsou nponoBe,IJ;u»
1564 ro,1J;a Kopecu. CnaeHCTbI, H3y'laBWHe H ony611HKosaewue TeKCT HHroBCKOH H Te1<0BCKOH
nOCTHJIJlbl (A. JI. IleTpoe, r. repoBCKHH, B. Hruq, 11. IlaHKCBH'I, Jlac110 .Ueaci! H ,!l;p.), He 3HaJIH
o CYlllCCTBOBaHHH 3TOH KHHrH B PYMblHCKOH pe,!l;aKJ..IHH, HB1IHJOLQCHCH CaMOH ,!l;pCBHCH, caMOH
nOJIHOH H CaMOH 6JIH3KOH K CJiaBHHO-YJ<paHHCKOH pe,!l;aK'-IHH. PyMblHCKHe HCCJIC,IJ;OBaTC11H He nO,IJ;03peBaJIH, 'ITO TeKCT<<IlepBOH nponose,IJ;Hll KopecH (1564) cyLQecrsyeT B ,IJ;Byx n03,IJ;HeHWHX cnucJ<ax cnaeHHo-yKpaHHcKoli pe,!l;aK'-IHH XVI eeKa, H,IJ;eHTH'IHOH pyMbIHCKOH pe,1J;aKL1HH.
0TKpb!THe, C,IJ;CJiaHHOe HaMH, no-HOBOMY npo11HBaeT CBCT Ha HCTOpHIO 3TOH KHHrH, Ha
ee H3bll<, H)J;eHHylO HanpaeJieHHOCTb, 3BOJIIOJ..IHIO yKpaHHCKoro TeKCTa, a TaK>Ke Ha npo611eMy
HCTOKOB nuchMa, Ha Hapo,!l;HOM pyMhIHCKOM H3bIKe H T.,IJ;. TaK, conocraeJIHH pyMbIHCKYIO pe,!l;aK1..\HlO c ccHHroecKOH nOCTHJIJlOHll, Y,iJ;aJIOCh YCTaHOBHTh, 'ITO nocJie,IJ;HHH OTXO,IJ;HT OT eBaHreJiuqeCJ<oro TCKCTa B Ha'laJie Kll)l<,IJ;OH nponOBC,IJ;H H ycrpaHHeT, - npaB)J;a, He '-ICJIHKOM, - nO'ITH
BCe noyqeHHH Ka.JlbBHHHCTOB, KOTOpble nOJDIOCThlO COXpaHHJIHCb B pyMbIHCKHX ccIIponoBe,IJ;HX»
1564. (HanpuMep, noy'leHHe o cnacenuu eepou - soia fide - , noyqeHHe o npeonat1epmanuu
cyOblibl, no11o>KeHHH KaJibBHHH3Ma o npoLQeHHH rpexoe, o nocre, KaJibBHHCJ<He MOJIHTBbI, 6opb6a
c KYJibTOM CBHTbIX H HKOH, KYJlhTOM MCpTBbIX, npoeo3rJiaweHHe Ba>KHOCTH y'leHHH, nponose,IJ;eH
H Heo6XO,IJ;HMOCTH cny>KeHHH Hapo,!l;y H ero npocBellleHHH Ha pO,!l;HOM H3bIKe). OcrpaH KpHTHKa
KJiepHKaJIH3Ma, eo3r11asJU1eMoro nanou H naTpuapxaMH, H <t>eo,1J;aJIH3Ma no'lTH 1..1eJIHKOM coxpaHHJiacb B ccHHrOBCKOH nOCTHJIJle li.
PyMhIHCJ<aH pe,!l;aKl.lHH npe,1J;CTaB11HeT HHTepec AJUI HCCJIC,IJ;OBaTeJieu, nocJ<OJibKY HB11HeTCll
C,IJ;HHCTBCllllbIM HCTO'lHHKOM, coxpaHHBWHM nOJIHOCTblO y1<paHHCJ<HH opHr!UlllJI H ,IJ;OKa3hIBalOlllHM, 'ITO OH 6bIJI HanHcaH paHee 1564 ro,IJ;a H, ecreCTBewm, nocne no6e,1J;bI KaJibBHHH3Ma e ceeepHOH TpaHcwn.eaHHH H MapaMypellle (1550). MoJIHTBeHHHJ< npHJioH<eHHH He Mor 6bITb nepeee,1J;ellllb1M paHee 1551 HJIH 1559 ro,1J;a, 1<or,1J;a 6bIJIH Hane'laTaHbI ABa H3AaHHH eeHrepcKoro opHrHHana: cc3anHCKH» -Agenda- KaJibBHHHCTa Xe11TaH racnapa H3 Kny>Ka.
ABrop npoTOTHna pyMbIHcKoA peA3JC'-IHH H yKpaHHCKHX cnuc1<oe 6hIJI ceJibCKHM nonoM Ka.JlbBHHHCTOM, eepOllTHO, YJ<PaHHCKHM nponoee.inmKOM, BbinyCKHHKOM KOJIJIC,IJ;>Ka KaJibBHHHCTOB e CHreTe. OH Hanucan Ha H3bIKe wpo,!l;a, Ha «JIHlllBKCJ<OM» ,IJ;HaJieKTe ceoero po,1J;Horo
KpaH - ioro3an8.1Uloro MapaMypewa, r,IJ;e H noHbme roeopllT Ha ,IJ;HaJICKTe, 31IeMeHTbI KOToporo
ecrpeTHM He TeKCTe crapbIX nponoee,1J;eli: aino •U.WBAINHt, nahaj •ocT••~•. bahme t1it-soq·•,
ail> «~•K H '!To•, ci tHAHt, tom •'ITO, uoroMS 'ITO"'; H3 eeHrep. mieri, godul'a UA••, ostepok
t osct11~it XAI& •, airentlavyi 1 C'l4 CTMBWH, SA•'IAHBWH •, meriavyi
BIAHKH it, pravov verov o nP•Boli
BlpOH ~ H ,!l;p. HeKOTOpble H3 HHX COXpaHHJlHCh H B PYMbIHCKOM BapHaHTe: budu,lui U4EA\" AHTi..c.$,
PlplCIAHTh.Cil ., hlăpie orASnocn.• H T.,IJ;.
ABrop HCilOJib30Ba11 3ana.IJ;1lbie JiaTHHo-ryCHTCJ<He, KaJibBHHCKHe H BH3aHTHHCKHe HCTO'l·
HHJ<H.
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11HHroBCJ<aH nocrwma » B nepsoiî DOJJOBHHe XVI sei<a nono>KWJa Ha'lllJJO opHI'HBllJJhHoH
JJHTepaT}'pbI na yJ<paHHCJ<OM .ll31>1J<e. Ey.zzyl.IU!e HCCJJCAOB&TCJJH AOJDKHbI HMCTb B BUAY pyMbDICJ<YJO
peA~ J<aJ< nau6onee IlOJJHYlO H uau6onee 6JJH3J<YJO J< opHl'HHaJJy :noii: J<HHrH, IIllMJITHHJ<Y
J<YJJbT}'pHoro B03pC>f<JtCHHJl H aHTHcPCOA8JlbHOH 6opi.6bI.

ccAPOSTILLE DE NEAGOVO» A LA LUMJERE DE LA I-ere uCAZANIA»1 DU DIACRE CORESI
(environl564)
(Resume)
L'histoire de la litterature roumaine avait enregistre comme parfaitement valahle l'opinion formulee en 1938 par N. Driganu, suivant laquelle Tilcul Evangheliilor (Explication
des Evangiles) - nomme aussi la« I-ere Cazania» - imprimee en 1564 (CC1) par le diacre
Coresi a Braşov, aurait ete une traduction du hongrois d'apres le livre Valogatoi predikacioc
a prophe1ac is apos1oloc irauokbol... (Sermons choisi des prophetes et des aplltres .•• ,
imprimee en 1563 a Dehreczen, reuvre du chapelain protestant residant dans cette ville-meme,
Peter Juhasz Meliusz.
Etudiant parallelement - et integralement - Ies deux livres, l'auteur de la presente
etude a neanmoins constate que Ies deux livres sont totalement dissemblables aussi bien par
leur contenu, que par leur esprit, leur style et leur structure.
Le livre de Peter Juhasz Meliusz contient 35 sermons occasionnels et 15 theses sur
l'Ancien Testament et Ies Evangiles, ecrits par un exegete et un apologete du calvinisme
qui attaque avec vehemence la papaute. Par contre, le livre imprimee par Coresi, Tilcul
Evangheliilor contient 49 sermons de dimanche et 8 sermons pour differentes fetes, ecrits
- incontestablement - pour des gens simples se trouvant sous l'infiuence de la doctrine
calvine; Ies textes en refletent aussi certaines realites caracteristiques pour le milieux du
XVI-eme siecle en Transylvanie et au Maramuresch. Entre ces deux livres ii n'y a nul rapport
de filiation. Les magyarismes qui se retrouvent dans la« Cazania» roumaine de 1564 proviennent pour la plupart de la langue parlie des Roumains et des Ukrainien.s du nord de la Tran·
dsylvanie et du Maramuresch. D'autres magyarismes et slavonismes y proviennent, selon
nos constatations, d'un original slavo-ukrainien ecrit vers le milieu du XVI-eme siecle et
conserve en deux copies tardives, connues sous les noms de Poslilla de Tekovo (PT) du XVII-eme
siecle et Poslilla de Neagovo (PN) de 1758.
Par une analyse philologique poussee, l'autenr a pu constater d'une part la complete
identite textuelle des deux manuscrits ukrainiens, d'autre part le fait que le prototype de
ceux-ci, datant du XVI-eme siecle - ulterieurement remanie -, a ete a son tour idemique
avec la « Je„ Cazania» de Coresi de 1564. Les slavistes qui ont etudie et publie le texte
de la Poslilla de Neagovo et de la Pos1illa de Tekovo (A. L. Petrov, G. Gerovski, V. Jagic,
I. Pankiewicz, Laszlo Des:zi:i etc.) ont totalement ignore l'existence de la version roumaine
du livre, qui est la plus ancienne, la plus complete et la plus proche du prototype slavoukrainien. De leur elite, Ies chercheurs roumains ont ignore le fait que le texte de la« Jer• Cazania»
de Coresi (1564) se retrouve en deux copies tardives d'une version originale slavo-ukrainienne
du XVI-eme siecle qui, celle-ci, est identique avec la version roumaine.
Cette decouverte de l'auteur, apporte de nouvelles lumieres sur l'histoire de ce livre,
sur Ies tendences ideologiques de l'epoque, sur l'evolution du texte ukrainien, sur la question
des debuts de l'ecriture en langue « vulgaire» etc.
Ainsi, en comparant la version roumaine avec la Poslilla de Neagovo constate·t-on que
de cette derniere on a llte non seulement Ies textes de l'Evangile qui - dans l'original ornaient le debut de chaque sermon, mais aussi - sans reussir quand meme a en foire disparaître toutes Ies traces - presque tous Ies enseignements calvinistes. Ceux-ci, par contre,
ont ete integralement conserves par la « Cazania» roumaine de 1564 (entre autres, l'enseignement sur le salul uniquemenl par la foi - soia fide - , l'enseignement sur la prides1inalion,
la these calviniste sur le pardon des peches, sur le jeune, Ies prieres calvinistes: l'iJ:ivocation
de la grâce et de la commiseration divine, le rejet du culte des saints, des icllnes et des
morts, l'insistance sur l'importance de l'enseignement du sermon, sur le necessite de foire
le service divin et l'edification du peuple en « vulgaire»). Toutefois, la critique violente du
clerge corrompu, papes et patriarches en tete, ainsi que la critique de~ moeurs des feodaux ont
ete presque entierement conservees par la Pos1illa de Neagovo elle-aussi.
l

Recueil de sermons.

https://biblioteca-digitala.ro

POSTILLA DE NEAGOVO

a

La version roumaine est importante parce qu'elle est la seule
avoir conserve, en
entier, I'original ukrainien et parce qu'elle prouve que celui-ci a ete redige avant 1564 mais,
sens doute, apres le triomphe du calvinisme au nord de la Transylvanie et au Maramuresch (1550).
Le Molitvenic 1 qui s'y trouve en annexe, n'aurait pu etre traduit avant 1551-1559
epoque a laquelle on en imprima Ies deux editions de l'original magyar: l'Agenda du calviniste
Heltai Gaspar de Cluj.
L'auteur du prototype de la version roumaine et des copies ukrainiennes a ete, vraisem•
blahlement, un pretre calviniste de campagne, predicateur, probablement ukrainien et certainement ancien eleve du college calviniste de Sighet. II a ecrit ses homelies dans la langue du
peuple, plus exactement dans le patois « lichaki» de sa region - probablement - natale du
sud-ouest du Maramuresch ou l'on perle aujourd'hui encore une langue truffee de dialectismes
qu'on retrouve aussi dans le texte des anciennes « Ca:anias» aino = « oui», nahaj = « laisse !»,
bahme =«ma foi!», atu=« que», ci=« est-ce-que?», lom=« par ce que», d'apres le magyar
mieri, godul'd = « nourriture», o§lepok « pain d'avoine», serenclavyi = « chan„ard», meriavyi =
« grandiose», pravov verov = « avec la juste foi» etc. Quelques uns de ces dialectismes sont
conserves aussi par la version roumaine: budllflui = « errer, migrer», hldpie = « stupidite» etc.
II est hors du doute que I'auteur de la « Cazania» oit utilise des sources occidentales
latino-hussites, calvinea et byzantines.
Avec la Postilla de Neagovo commence, vers le milieu du XVl-eme siecle la litterature
originale en u.krainien. Les recherches a venir devront necessairement tenir compte de la version
roumaine, celle-ci etant la plus complete et la plus proche de l'original de ce livre qui consacre
un moment de renouvellement culturel et de combat ideologique - antifeodal.

1
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LITERATURA BIZANTINĂ ŞI SLAVĂ
DUMITRU FECIORU

IN VECHEA CULTURĂ ROMÂNEASCĂ
şi

DAN ZAMFIRESCU

Una din principalele trăsături ale personalităţii ştiinţifice multilaterale a
marelui savant român Ioan Bogdan a fost interesul statornic, pasiunea sa
pentru studiul vechii culturi româneşti.
În 1891, cînd apare prima lui lucrare fundamentală, intrată în bibliografia
esenţială a oricărei istorii a literaturii române vechi, disciplina era la începuturile constituirii ei şi nu-şi precizase încă nici metodele de cercetare, nici
direcţiile în care urma să se îndrepte atenţia specialiştilor. Ioan Bogdan avea
să contribuie hotărîtor la clarificarea acestor probleme prin consideraţiile sale
teoretice şi programatice şi mai ales prin exemplul său personal. Se poate
afirma că, alături de Timotei Cipariu şi B. P. Hasdeu, Ioan Bogdan a fost fondatorul studiului ştiinţific al vechii culturi scrise româneşti, studiu care va
atinge curînd, în sintezele lui Nicolae Iorga, primele sale culmi. Este surprinzător să constaţi astăzi că, cel puţin pentru perioada cuprinsă între secolele
al XIV-iea şi al XVI-iea, înfăptuirile ulterioare merg fără excepţie pe drumul
deschis de Ioan Bogdan şi au la bază publicaţiile sale de texte, însoţik de
studii introductive, care sînt de fapt întîile monografii capitale asupra tuturor
problemelor ridicate de cultura română di11 această epocă.
Comunicarea de faţă îşi propune să reţină, din complexitatea problemelor
de cultură veche ridicate şi în mare măsură rezolvate de Ioan Bogdan, contribuţia sa la cunoaşterea modului în care vechea cultură românească a luat
cunoştinţă de valorile create de literaturile sud-dunărene, precum şi la dezvă
luirea importanţei pe care acest proces de difuzare l-a avut nu numai pentru
cultura românească, ci şi pentru istoria culturii răsăritene îndeobşte, conferindu-i celei clintii o funcţie general-răsăriteană.
În lecţia de deschidere a primului curs de filologie slavă în România (1891),
intitulată 1nsemnătatea studiilor slave pentru români (Bucureşti, 1894), I. Bogdan, între alte sarcini ale noii discipline pe care o întemeia în cadrul slavisticii
internaţionale - filologia slavo-română-, stabilea necesitatea ca «mină în
mină» cu studiul limbilor slave «Să meargă studiul, vechii literaturi slave,
născută în timpul apostolilor Chirii şi Metodiu ... , ajunsă la o înaltă dezvoltare în Bulgaria pe timpul ţarilor Simeon şi Ioan Alexandru şi împrumutată
de la bulgari de sîrbi, ruşi şi români. Toate producţiunile acestei literaturi mai
mult bizantine decît slavone - căci ele nu sînt în majoritate decît traduceri după
originale greceşti- erau cunoscute în ţările noastre, se copiau şi se citeau foarte
des, formau, cu un cuvînt, singura hrană intelectuală a oamenilor de carte în
perioada cea veche a literaturii noastre. Ele au înriurit şi asupra producţiunilor
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originale româneşti din acele vremuri» (p. 33). Această preocupare de a pune
în lumină capacitatea culturii vechi româneşti în asimilarea realizărilor culturale bizantino-slave şi în valorificarea lor originală revine în mai toate lucrările
lui Ioan Bogdan. El este preocupat să determine amănunţit ceea ce, în conferinţa despre Cultura veche română (Bucureşti, 1898), numea «bagajul literar
al străbunilor noştri» (p. 77). Astfel, în introducerea la Vechile cronici moldoveneşti pînă la Ureche (Bucureşti, 1891) ne oferă o magistrală lecţie de metodă
în analiza amănuntită a « Sbornicului» din 1561 al lui Isaia de la Slatina.
Analiza sa este călăuzită de dorinţa de a afla « în ce constă prin veacul al
XV-iea şi XVI-iea interesul literar al oamenilor învăţaţi din Moldova» (p. 3).
Uimitoare pur şi simplu este informaţia de care dispune asupra tuturor cate·
goriilor de scrieri adunate la un loc, într-o adevărată bibliotecă, de alcătuitorul
sbornicului.
Tînărul slavist, care dobîndise o cunoaştere sistematică a tuturor litera·
turilor slave, după ce pornise de la liceu şi din şcoala ieşeană cu o solidă formaţie de clasicist, se orientează cu aceeaşi uşurinţă în scrierile autorilor clasici
ai literaturii religioase bizantine - Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigore
Teologul etc. şi într-ale scriitorilor ascetici sau populari. El identifică apocrifele
şi poate da, pentru oricare din toate aceste scrieri, indicaţii precise, cu trimi·
teri la izvoarele greceşti din marea colecţie Migne 1 • În vreme ce, douăzeci de
ani mai tîrziu, bizantinologul Demostene Russo afirma ritos că «în limbile
slave nu găsim traduse decît cele mai joase produse ale literaturii bisericeşti»
(Elenismul în România, 1912, reprodus în Studii istorice greco-române, tom. II,
Bucureşti, 1939, p. 529) şi credea că această situaţie se continuă şi în traducerile româneşti, tînărul Ioan Bogdan (avea 27 de ani atunci) sesizează
dintr-o ochire în « Sbornicul » lui Isaia de la Slatina prezenţa scrierilor celor
mai importanţi autori bizantini, arătînd cu aceasta nivelul real al împrumuturilor culturale făcute Bizanţului de români prin intermediul culturii
sud-slave.
Dar conţinutul sbornicelor slavo-române nu se reduce la literatura religioasă bizantină, ci, aşa cum a arătat amănunţit I. Bogdan în conferinţa citată,
el cuprinde o mare varietate de scrieri populare, istorice, juridice. Ioan Bogdan
e cel dintîi cercetător român care are o imagine integrală asupra categoriilor de
opere citite de strămoşii noştri şi care emite asupra lor o judecată de ansamblu,
ce rămîne valabilă pînă astăzi.
Cea mai preţioasă constatare pe care o formulează şi o argumentează în
Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche ni se pare a fi însă aceasta: în
copiile slavo-române se întîlnesc - uneori în exemplare unice - aproape
toate creaţiile literare originale ale culturilor sud-slave. În istoria culturii
răsăritene, cărturarii români joacă rolul unor păstrători ai rezultatelor
eforturilor culturale ale scriitorilor vechi şi traducătorilor din sudul
Dunării, şi în acest tezaur, fie de scrieri traduse, fie de scrieri originale, se
pot găsi astăzi opere care în locurile de baştină au fost de mult risipite de
vicisitudinile istoriei. Întinsele lui cunoştinţe îi permit să descopere imediat
opera rară, nepreţuită, în liste întocmite de alţii fără bănuiala comorilor pe
lingă care au trecut. Astfel, numai în sbornicul lui Isaia de la Slatina, unul
1 În această direcţie a fost ajutat, într-o anumită măsură, de prietenul său, filologul slavist
V. N. Şcepkin de la Moscova. Cf. scrisorile sale către slavistul rus din 29 mai şi 21 iulie 1890,
expediate din Cracovia (D. P. Bogdan, Legăturile slavutului Ioan Bogdan cu Rusia, în
Studii privind relafiile româno-ruse, voi. IV, Bucureşti, 1963, p. 246-253) ..
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din cele mai preţioase manuscrise slave copiate în România, Ioan Bogdan
descoperă unica cronică medievală bulgară ce se cunoaşte în prezent, monument
al istoriografiei bulgare vechi ce ar fi rămas pierdut poate pentru totdeauna,
dacă nu l-ar fi copiat modestul cărturar moldovean. În acelaşi shornic Bogdan
relevă cunoscuta operă a călugărului Hrahr «Despre scriere», opera similară
a lui Constantin Kosteneţki şi o altă scriere « Despre cele 8 părţi ale vorbirii», toate constituind «întreaga operă gramaticală veche a sud-slavilor» 1 •
EI identifică fragmente din corespondenţa patriarhului Eftimie al Tîrnovei
cu Nicodim de la Tismana, precum şi « cele mai vechi anale sîrbeşti din toate
cite s-au descoperit pînă acuma» (p. 18).
Prin studiile lui Ioan Bogdan, opera culturală a cărturarilor români din
epoca în care s-a folosit slavona ca limbă universală de cultură este aşezată
dintr-o dată într-o lumină nouă, subliniindu-se cu exemple concludente rolul
ei în istoria culturii răsăritene; este pus în valoare, în condiţiile epocii,
nivelul general la care se ridicase cultura intelectualului român de atunci.
Din simpli copişti, tributari modelelor aduse de aiurea, aceştia deveneau
participanţi activi la destinele acestei culturi, ei înşişi creatori de opere
originale.
Intuiţiile sale, care porneau de la un studiu minuţios al textelor, au fost
confirmate şi sînt mereu confirmate de noi descoperiri. Multe din cele mai
vechi şi mai bune texte cunoscute din opera marelui cărturar bulgar, patriarhul
Eftimie al Tîrnovei, erau cele copiate de celebrul caligraf şi miniaturist
Gavril Uric de la Neamţu. Ele au fost luate ca text de hază în ediţia critică
a lui Kalui:niacki 2 • Regretatul I o a n I u fu a semnalat texte similare din
opera acestui scriitor în sbornice slave păstrate în Biblioteca mînăstirilor
Putna şi Dragomirna, într-o vastă colecţie de scrieri omiletice şi hagiografice bizantine şi slave, alcătuită, după unele indicii, după prăbuşirea Bulgariei. Această colecţie de scrieri omiletice şi hagiografice nu este cunoscută
nici unei istorii literare bulgare, pentru motivul că nu s-a păstrat ca atare
în copii sud-slave. Din 10 volume cite se presupune a fi avut întreaga colecţie,
6 au fost găsite de I. lufu în biblioteca mînăstirii Dragomirna. Toate par a fi
copii executate de cărturari români a.
O altă descoperire recentă aparţine slavistului I o n Radu Mircea,
care a găsit la mînăstirea Suceviţa din Moldova de nord unica redacţie mediobulgară cunoscută a celebrei colecţii de biografii sîrbeşti numită de editorul ei,
Danicic, «Vieţile regilor şi arhiepiscopilor sîrbi» (Shornicul lui Danilo). Datînd
din 1567 şi fiind copiată de monahul Azarie - probabil una şi aceeaşi persoană
cu cronicarul bine cunoscut -această versiune mediohulgară, încă inedită, este
totodată şi cel mai vechi text păstrat din opera biografilor sîrbi (manuscrisele
din Iugoslavia sînt din sec. al XVIII-iea, iar manuscrisul de la Lvov utilizat
V. J a g i c, Paccy:>1ei}eHU11 10:>1e11ocna61111cKoi4 u pyccKou
în Hccnei}oBaHUll no pyccKOMY 113blKy, t. I., St. Ph.,
1885-1895, p. 287-1029, în special p. 575-581.
3 Cf. E. Tur de anu, La liuiraiure bulgare du XIV-e sU!cle el sa diffwion dans les
Pays Roumains, Paris, 1947, p. 166 şi passim.
3
Cf. I. I u fu, Despre prololipurile slavo-române din sec. XV, în« Mitropolia Olteniei »,
nr. 7-8, Craiova, 1963, p. 511-535, şi mai ales Minăslirea Moldotliţa - centru cullural imporlanl din perioada culturii române în limba slavond, sec. XV-XVIII, în« Mitropolia Moldovei şi
Sucevei», nr. 32, 1963, p. 428-455. Şi articolul Manwcrisele slave din biblioleca fÎ muzeul
mănăs1irii Dragomirna, de Z I a t ca I u f fu, în voi. de faţă p. 189-202.
1

Vezi, în

această

privinţă,

cmapu11bl o ~pKot111ocna61111cKou 113blKe
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de DaniCic, şi el de provenienţă moldovenească, a dispărut în timpul răz
boiului) I,
Este lesne de înţeles, pornind de la aceste cîteva exemple, că tezaurul de
manuscrise slave lăsat de cărturarii noştri depăşeşte interesul cercetătorilor
de cultură veche românească; el intră în sfera de interese a slavisticii internaţionale şi în aceeaşi măsură a bizantinologiei, care foloseşte din ce în ce mai
sistematic textele versiunilor slave, realizate de pe originale greceşti, adesea
mai vechi decît cele ce s-au păstrat, spre a restabili şi edita critic numeroase
opere bizantine. Aşa cum arăta şi prof. P. P. Panaitescu, confirmînd afirmaţia
lui Ioan Bogdan pe baza cunoaşterii a 730 de manuscrise slave catalogate de
domnia-sa în lucrarea din care numai primul volum a văzut pînă acum lumina
tiparului, între manuscrisele slave copiate de români figurează operele cele mai
importante ale literaturii bizantine şi cele mai multe din cele slave 2 • Ele reprezintă un preţios material de studiu, rămas pînă acum în mare parte neexplorat.
În perspectiva sarcinilor actuale ale slavisticii româneşti şi a posibilităţilor ei prezente, se conturează tot mai limpede necesitatea de a porni la
explorarea sistematică a acestui vast tezaur, explorare menită nu numai să
arate nivelul de cultură la care s-a ridicat poporul nostru în trecut, dar şi să
dea posibilitatea slavisticii şi bizantinisticii mondiale să-şi facă o ideie exactă
asupra importanţei şi folosului studierii acestor opere, copiate de vechii noştri
cărturari. O realizare notabilă este fără îndoială întocmirea catalogului celui
mai important fond de manuscrise slave de pe teritoriul patriei noastre - cel
de la Biblioteca Academiei. La rîndul ei, Asociaţia Slaviştilor din Republica
Socialistă România a pornit o vastă acţiune pentru alcătuirea unui catalog
general al manuscriselor slave de pe teritoriul României, iar pentru o etapă
mai înaintată se proiectează un catalog al manuscriselor de provenienţă românească din bibliotecile străine. La aceste lucrări considerăm însă necesar să
se adauge în viitor şi un repertoriu analitic complet al operelor şi autorilor bizan-

tini

şi

slavi din manuscrisele slavo-române. -

Principiile după care ar urma să se lucreze acest repertoriu ar fi urmă
toarele:
1. Identificarea fiecărei opere în parte şi, în cazul celor traduse, a originalelor, greceşti sau latine, cu trimiterea la clasica Patrologie a lui Mignc, sau
la alte editii de autoritate;
2. lde'ntificarea versiunii slave căreia aparţine scrierea respectivă în cazul că
aceeaşi opera s-a tradus de mai multe ori, în etape diferite ale istoriei culturilor
slave;
3. Înregistrarea fiecărei scrieri în repertoriu cu indicarea începutului şi
sfîrşitului, spre a înlesni cercetătorilor ulteriori identificarea altor copii. Pentru
acelaşi motiv, începuturile şi sfîrşiturile scrierilor vor trebui să fie aşezate şi
separat, în ordine alfabetică, aşa cum a făcut Chrysostomus Baur cu începuturile scrierilor părinţilor greei în monumentala lucrare în 2 volume, lnitio
patrum graecorum, Roma, 1955.
4. La fiecare operă în parte se vor indica manuscrisele în care se găseşte,
cu arătarea filelor respective, precum şi a versiunii căreia îi aparţine.
1

Mulţumim colegului nostru Ion Radu Mircea pentru bunăvoinţa de a ne fi pus la

dispoziţie

aceste informaţii.
z P. P. Pan ai te s cu, Manuscrisele 1lave din Biblioteca Academiei R.P.R„ voi. I,
Bucureşti, 1959, Introducere, p. XII-XVI.
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5. Se va indica, în limita posibilităţilor, existenţa traducerilor în limba
din sec. XVI-XIX.
O atare lucrare, menită a fi un instrument de studiu şi totodată un tablou
sinoptic al culturii bizantine şi vechi slave în circulaţia lor pe teritoriul românesc,
va confirma strălucit imaginea schiţată de Ioan Bogdan acum trei sferturi de
veac. Ca să vedem în ce măsură inventarul complet al titlurilor poate măsura
intensitatea efortului de traducere şi asimilare a culturii bizantine de către
slavi, precum şi procesul de asimilare a produselor sud-slave de către români,
vom menţiona că cel mai mare orator bizantin, Ioan Gură de Aur, este reprezentat în manuscrisele descrise în primul volum al catalogului prof. P. P. Panaitescu cu 330 de titluri, toate în manuscrise copiate în Ţările Române. Ele
aparţin celor mai importante opere ale acestui scriitor. Concluzii similare se
impun şi pentru ceilalţi autori bizantini.
Considerăm deci că, pe drumul deschis de Ioan Bogdan şi în spiritul în
care a înţeles sarcinile disciplinei ştiinţifice denumite« filologie slavo-română»,
slavisticii româneşti actuale îi revine ca o sarcină de mare însemnătate alcă
tuirea Repertoriului autorilor şi scrierilor bizantine şi slave din manuscrisele
slavo-române. Asociaţia Slaviştilor, care a iniţiat două mari lucrări, Catalogul
manuscriselor slave de pe teritoriul României şi Dicţionarul slavonei româneşti,
este fără îndoială indicată să-şi asume o asemenea sarcină. Ducerea ci la hun
sfîrşit ar dota slavistica românească şi cea internaţională cu o lucrare fără
precedent, iar pe cercetătorii vechii culturi româneşti cu un instrument de
lucru indispensabil, capabil să dea o imagine mai bogată despre destinele spirituale ale poporului român în evul mediu şi la începutul epocii moderne, imagine pe care întemeietorul slavisticii româneşti a întrevăzut-o şi a anticipat-o,
arătînd totodată calea de urmat spre a o face vizibilă tuturor 1 •

română

BH3AHTHitCKAJI H CJIABJIHCKAJI JIHTEPATYPA B WEBHEA
PYMLlllCKOit KYJihTYPE
(Pe3!0Me)

HoaH Eor.z:taH, OCHOBonoJIO>t<HHl< pyMhlHCKOH cJiaBHCTHKH, HapHAY c TpaHCHJibBaHCKHM
lf>us10JIOroM THMoTeeM l.fonapHy (1805-1887) H BCJIHKHM JIHTepaTOpOM H Y'leHbl!\\ E.
Xaw,ttey

rr.

(1838-1907),

HBJIHeTCH H 331.IHHaTeJieM H3Y'IHblX H3y1.leHHH .z:tpeBHeii PYMblHCKOH KYJibTYPhl.

Ero BKJia.z:t B .z:teJio u3y1.1eHHH pyMhlHCKoii KYJ1bTYPhI XIV-XVI BB. 6h1JI H ocraeTCH 3Ha1.1HTeJ1bHbIM. Ero coo6pa>t<eHHH MeTOAOJioru1.1ec1<oro xapaKTepa, BCTpe1.1aeMhle B npe,ttHCJIOBHHX 1< H3.z:taHHHM xpOHHK, a T3K>t<e HX KOHKpeTHblH aHaJUl3, cnoco6crBOB3JIH ,tta.JibHeiiweMy HCCJie,ttoBaHHIO
3TOH 3Il0XH.
ABTOpbI
HCCJie.z:tOB3TeJib

CTaTbH

BhJ,tteJIHIOT

APCBHCH

O.z:tHH

PYMblHCl<OH

H3

acneKTOB

l<)'JlbT)'pbl:

ero

.z:teHTeJibHOCTH

HoaHa

KOMileTeHTHblH

Eor.z:taHa

aHa.JIH3

1<a1<

CJiaBHHO-

PY•\\hlHCl<HX c6opHHKOB, TO'IHaH H,tteHTH$Hl<3UWI asropoB npoH3Be.z:teHHH BH33HTHHLteB
HJIH CJI3BHH • .HBJIHHCb npeKpaCHhlM 3H3TOl<OM rpe1.1ec1<oro H JiaTHHCKOro H3blKOB, xopowo

1 Între cercetările pregătitoare din care a ieşit şi proectul expus aici, autorii comunicării
<le faţă îşi permit să citeze următoarele: D. Fecioru, Bibliografia traducerilor românefli din
lileralura palrislică, voi. I, Bucureşti, 1937; ace I a şi, Manuscrisele de la Neam1u. Traduceri
din Sfinlii Părin1i fi din scriitorii bisericq1i, în «Studii Teologice», an. IV, 1952, nr. 78,
p. 459-487; a c e l a ş i, Catalogul manuscriselor românefli din Biblioteca Patriarhiei române,
în «Studii Teologice», nr. 5-6 din 1959 ti în continuare pînă azi. D a n Z a m fi r e s c u,
Jltanwcrise slave cu traduceri din Sf Simian Noul Teolog, în « Ortodoxia , an. XI, 1959, P·
535-566. În prezent D. Fecioru a fitat, în vederea repertoriului anunţat, întreg volumul I din
catalogul prof. P. P. Panaitescu.
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OpHeHTHPYJICb B BH3aHTHHOBe,D;eHHH, 11. Eor,o;BH CMor H,D;eHTH<i>HllHPOBaTb B ((CJJaBJDIO-pyMbIHCKHX)) pyi<OilHCflX (3TOT TepMHH 6bUI C03,D;BH 11. Eor,o;aHoM; HM Ha3blBaJJHCb CJJaB.llHCKHe pyi<oIlHCH, HanHCaHHbie HJJH nepenHcaHHble Ha TeppHTopHH PyMbIHHH) 6ec1.1eHHb1e npoH3ee,o;eHW1
IO>KHOCJJ3BRHCHHX IlHCaTeJJeil:, cpe,o;H HOTOpbIX HaKO,D;HTCJI H yHHHaJJbHaJI cpe,D;HeBeHOBaJI 6onrapCHaR XpOHHHa, 06Hapy>1<eHHaJ1 B c6opHHKe, nepenHCaHHOM MOHaKOM liceaH H3 MOHaCTbipJI CnaTHHa B Mon.o;oee (TaH Ha3b1BaeMbiil: «KHeBCHHil: c6opHHH», Ha3BaHHbrH no Mecry Hax0>1<,D;eHW1
e nepHo.o;, Hor.o;a ero o6Hapy>KHJJ 11. Eor.o;BH, H r.o;e oH xpaHHTCJI H e Hacro111.1.1ee epeMH).
11oaH Eor.o;BH enepeb1e noHaaaJJ, 'ITO pyMLIHCHHe HHIDKHHKH HrpaJJH BHTHBHYIO po11b
B .o;ene paaBHTHR BOCTO'IHOil: HyJlbTYPbl. IloJJb3yRCb HHH>KHOCJJaB.llHCKHM Jl3bIJ<OM 1(31( e,D;HHblM
HYJlbTypHblM Jl3blHOM BocroHa Hap11.o;y c rpet1eCHHM BH3BHTHACHHM, 3TH HHIDKHHHH nepenHcaJJH
IlO'ITH ece, 'ITO 6blJJO nepeee.o;eHO c rpet1eCHOro HJJH C03,D;aHO .o;peBHHMH IO>KHOCJJaBllllCHHMH
nHcaTeJJHMH. B HCTOpHt1ec1<HX ycnoeHHx ornocHTCJlbHOil: He3aBHCHMOCTH pyMhIHCKHX HHJDKecre
coxpaHHBWHX aBTOHOMHIO H TCM caMblM o6ecne'IHBUDIM ,D;aJJbHeillwdi nporpecc HYJlbTYPbl,
.o;a>1<e B nepHO,D;bl HaH60JibWero 3HOHOMH'leCHOro H nOJJHTH'leCHOro .o;aeJJeHWl co CTOpOHbl CI03epeHHoil: OTTOMBHCHOH HMnepHH, pyMblllCHHe HHH>KHHHH cyMeJJH HailHCaTb Ba>KHefuuyro rnaey
B HCTOPHH HYJJbTypbl Ha HHH>l<HOCJJaBJIHCHOM Jl3bIJ<e. Eonee .o;eyx TblCJl'I CJJaBllllCKHX pyi<onHceli,
xpaHJlll.lffXCJI B Hacro111.1.1ee epeMH B PyMblHHH I( HOTOpblM CJJe,o;yeT .o;o6aBHTb HeCHOJlbHO
coT pYJ<anHceif, xpaHH1.1.111Xc11 a p33JJH'IHblX 3apy6e>1<HbIX 6H6JJHoTeHax, npe.o;craeJJHIOT co6olf
6ec1.1eHHble COHpOBHl.l.la HaK ,D;Jlll MHpOBOH CJJaBHCTHKH, TaH H ,D;Jlll BH3aHTHHOBe,D;eHWl,
HOTOpoe ace CHCTeMaTH'IHee HCil0Jlb3YCT CJJaBllHCKHe eepCHH npH onpe,o;eJieHHH rpet1eCKHX
TeHCTOB.
11cxo.o;a H3 e&1wecHaaaHHoro, aeTopbI yTo'IHlllOT, 'ITO Hapa.o;y c Kama11ozoM c/la811HcKux
pyKonuceu H C110BapeM KHU:>1eHoc11aB11HcKozo 11J&1Ka pyM&1HCKoU peoaK14uu, aa,o;yMaHHbIX Acco~a
QHeif CnaBHCTOB CoQHaJJHCTH'ICCHoil: Pecny6JJHHH PyM&IHHH, cne.o;yeT cocraBHTb H YKaJameAb
8UJaHmuucKux u c11aBRHcKux naMRnlHUKOB u aBmopoB, cooep:>1eaU1uxcR B CJUl8RHo-pyM&1HcKux pyKonucRx. 3TOT YH33aTCJJb Il03BOJJHT onpe,o;eJJHTb creneHb HHTeHCHBHOCTH PYMbIHCHOH H}'JlbTYPbI,
06JJat1eHHOH B HHH>KHOCJJaB.llHCHYIO <t>opMy (nO'ITH ece IlaMllTllHHH Ha HHH>l<HOCJJaBllHCHOM,
HOTOpblM CJJe,o;yeT .o;o6aBHTb MHOrO'IHCJJCHHble Ha3BBHHJI, nepeee,o;eHHbJe Henocpe,D;CTBeHHO c
rpet1ecHora a XVII H XVIII ee., M&I ecrpeTHM Ha pyMLIHCHOM Jl3bme e XVI - nepeoil: nonoBHHe XIX eeHoe). YHaaaTeJJ& TaH>1<e MO)l(CT ,o;aT& not1TH noJJHbIH nepet1em cnael!HCHHX nepeeo.o;oe H IlO,D;JIHHHHHOB, HOTOpble npoHHHJIH B IO>KHOCJJaBJDICHYJO HYJJbTYPY· 3TOT YJ<a3aTeJJb
He MO>l<CT 6bITb IlOJJHblM B HlllllH .o;HH, eCJJH 6y,o;CT COCTaBJJCH TOJJbHO Ha MaTepmlJle, XPB.HHl.l.ICMCJI
B COOTBeTCTBYJOl.l.lHX CTpBHax.
Mo>l<HO O)l(H,ll;3Tb npH 6anee BHHMaTeJJbHOM 06pa1.1.1eHHH I( COHpOB~e CJJaB.llHO-PYMblllCHHX PYJ<OnHceil: H HOBblX OTKpbITHil:. HanpHMep, He.o;aeHo CJJaBHCT 11oH Pa.o;y MHpt1a OTHpbIJJ
e Cyt1eBHQe, Ha ceeepe MoJJ,D;OBbI, yHHHaJJbHYJO cpe,D;He6onrapCHYJO eepcHIO H3BCCTHYJO )/(UJHeonucaHuil cep6cKux Kopo11eil u apxuenucKonoB (,UaHHJJoecKHil: c6opHHH) e HOnHH 1567 ro.o;a. 3ro
caMaH .o;peBHRJl BepCHJI, coxpBHHBWaJICJl .o;o HllWHX ,D;Heil:, <t>YH.AaMCHTa.JJbHOe npOH3Be,D;eHHe
.o;peeHeil: cep6cHoil: HYJlbTypbl. PYJ<onHC& nepenHcBHa MOJJ,D;aBCKHM MOHaxoM AaapHe, eepo11TH0
pe'lb H,D;CT o6 O,D;HOM H TOM >1<e JJHl.le H3BCCTHOM xpOHHCTe AaapHe. Ee OTHpblTHe BHOBb no.o;TBep)l(,ll;aeT Bbl,D;BHHYTYIO enepBbie 11. Eor,o;BHOM MblCJJb o poJJH PYMbDICKHX HHH>KHHHOB.
I(

LA LI1TERATURE BYZANTINE ET SLAVE DANS L'ANCIENNE CULTURE ROUMAINE
(Resume)
A cote du philologue transylvein Timotei Ciperiu (1805-1887) et du grend erudit
et savant que fut B. P. Hasdeu (1838-1907), Ioan Bogdan, qui est le createur de la slavistique roumeine, est aussi le fondateur de l'etude scientifique de l'ancienne culture roumeine.
Ses contributions a le connaissance de cette derniere aux XIV•, XV• et XVI• siecles ont
ete et demeurent capitales. Les considerations de methode parsemees a travers Ies etudes
introductives de ses precieuses editions de chroniques, de meme que ses anelyses concretes ont
oriente Ies recherches ulterieures sur cette epoque.
Les auteurs mettent en relief dens leur communicetion l'un des aspects de l'activite de
Ioan Bogdan en tant que chercheur de l'ancienne culture roumeine: se haute competence a analyser Ies « Sborniks» slavo-roumains, a identifier avec precision Ies ecrits des auteurs auxquels ils
appertiennent, fussent-ils byzentins ou slaves. Bon connaiseur du grec et du latin, doue de
solides connaissances en matiere d'etudes byzantines, I. Bogdan a pu identifier dens Ies manuscrits « slevo-roumains» (le terme lui appartient pour definir Ies manuscrits slaves ecrits ou
copies en territoire roumein) de precieux trevaux des ecriveins sud-slaves, dont l'unique
https://biblioteca-digitala.ro
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chronique medievale bulgare, cooservee dans le Sbornik copie par le moine Isaia du monastere
de Slatina en Moldavie (le« Sbornik» dit de Kiev, d'apres le nom de la viile ou le decouvrit
I. Bogdan et ou ii se trouve encore de nos jours).
Ioan Bogdan a mis eo lumiere pour la premiere fois le rOle actif joue par Ies lettres
roumains au sein de la culture orientale. Usant du slavon comme d'une langue universelle de
culture pour !'Orient, a cOte du grec byzantin, ces lettres ont copie presque tout ce que Ies
anciens ecrivains sud-slaves ont traduit du grec ou ont compose. Dans Ies conditions historiques de relative independance des Pays roumaios, qui, reussi~sant a maintenir leur autonomie,
se sont ainsi assure la continuite de leur developpement culturel progressif, meme aux momente
Ies plus penibles de la domination economique et politique de l'Empire ottoman suzerain, Ies
lettres roumains ont pu inscrire un chapitre remarquable de l'histoire de la culture de langue
slavonoe. Les pres de 2000 manuscrits slaves conserves de nos jours en Roumanie auxquels
s'ajouteot quelques centains appartenant a diverses bibliotheques etrangeres, constituent un
tresor exceptionnel aussi bien pour la slavistique en general que pour la Lyzantinologie qui
utilise de plus en plus systematiquement Ies versions slaves pour l'etablissement des textes
grecs.
C'est precisement pourquoi Ies auteurs preconisent d'initier, a cote du Catalogue des manuscrits slavea de Roumanie et du Diciionnaire du slavon roumain mis sur le metier par I'Association
des Slavistes de la Republique Socialiste de Roumanie, UD Repertoire des ecrits el des auleurs
byzantins et slaves des manuscrits slavo-roumains. Le dit repertoire permettait de se rendre
compte de l'ampleur de l'effort culturel roumain sous I'habit du slavon (presque tous Ies ecrits
en cette langue, auxquels s'adjoindrent maints titres traduits directement du grec aux XVIIe et
XVIIIe s., se recontreront en roumain du XVI s. a la premiere moitie du XIXe siecle). De
meme le repertoire eo question offrait un inventaire quasi complet des traductions et des
amvres originales slaves qui ont circule dans Ies cultures sud-slaves, inventaire que l'on ne
peut plus dresser de nos jours dans sa totolite a l'aide des seule materiaux conserves dans
Ies pays en question.
On peut s'attendre aussi de nouvelles decouvertes la suite de l'investigation plus attentive du tresor des manuscrits slavo-roumains. C'est ainsi par exemple que, tout recemment, le
slaviste Ion Radu Mircea a decouvert au monastere de Suceviţa (Moldavie septentrionale)
l'unique version medio-bulgare connue des Vies des rois el archev§ques serbes (Shornik de
Danilo), dans une copie de 1567. C'est la plus ancienne conservee jusqu'e present de celte
a:uvre capitale de la vieille culture serbe. Le manuscrit a ete copie par le moine moldave
Azarie, probablement le chroniqueur bien connu. Cette decouverte constitue une confirmation
de plus du rale exerce par Ies lettres roumains, ce qu'avait reconnu Ioan Bogdan pour la
premiere fois.

a

a
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ÎNCEPUTURILE LEXICOGRAFIEI ROMÂNE
DIOMID STRUNGARU

1. Glose româoe~ti la originea lexicografiei noastre. Lexicografia nu trebuie
considerată, cum greşit s-a afirmat acum cîţiva ani, « o ştiinţă nouă în ţara
noastră» 1 • Cu patru secole în urmă, cărturarii români au fost atraşi de această
«artă veche» 2 în explicarea unor cuvinte, operaţie necesară oricărui om de
cultură. În cele ce urmează ne propunem să aducem, pornind de la cercetările
iniţiate

de Ioan Bogdan, unele informaţii cu privire la originea lexicografiei
noastre, prezentînd, în continuare, cîteva date noi, care vor ilustra evoluţia
lexicografiei române în secolele XVI-XVII.
Începuturile lexicografiei române n-au fost pînă acum pe deplin clarificate,
deoarece - aşa cum remarca unul dintre cercetătorii noştri - nimeni « nu
şi-a propus să urmărească dezvoltarea lexicografiei de la origini pînă
astăzi» a, Eforturile meritorii ale lui Mircea Seche - căruia se alătură
apoi şi B. Kelemen 4 - de a înlătura această lacună se rezumă însă,
în ceea ce priveşte începuturile lexicografiei române, mai cu seamă la
reluarea cîtorva informaţii care fuseseră date, cu peste şase decenii în urmă,
de Gr. Cretu în studiul introductiv la editia celui mai vechi lexicon
slavo-român '5.
'
Înainte de Gr. Creţu, s-au ocupat de vechea noastră lexicografie B. P. Hasdeu 6 şi Ioan Bogdan 7, care s-au referit însă la o fază de dezvoltare avansată
din secolul al XVII-iea, fază pe care ei o considerau, pe baza informaţiei de
atunci, punctul de plecare în dezvoltarea ulterioară a lexicografiei române.
Totuşi, constatarea lui Ioan Bogdan privind legătura strînsă dintre lexicografia
slavo-română din acest secol şi lexiconul lui Berînda, apărut în prima ediţie
Vezi în articolul redacţional din« Limba română», II, 1951, nr. 5, p. 9.
Termenul aparţine lui Anatole France, după care lexicografia e devenit, din
cele mai vechi timpuri, un instrument indispensabil el societăţii: «Fiecare cuvînt el
dicţionarului corespunde unei idei seu unui sentiment, cere este ideea şi sentimentul unui
infinit număr de fiinţe» (Vezi De o S im o oe s cu, Proiecte de dicJionare române, laşi,
1945, p. 3).
3 M. Sec he, Schifă de istorie a lexicografei române, I (De le origini pînă la 1825), în
«Limba română», VIII, 1959, nr. 6, p. 3. Vezi şi volumul cu acelaşi titlu, Editura Ştiin
ţifică, Bucureşti, 1966, p. 5.
4 În articolul Cu privire la Începuturile lexicografei româneşti, În« Cercetări de lingvistică»,
Cluj, 1962, p. 89-96.
6 Marda r ie Cozi anu 1, Lexicon slavo-românesc Ji tilcuirea numelor din 1649. Ediţie
îngrijită de Gr. Creţu, Bucureşti, 1900.
8 În Cuvente din bdtrini, I, Bucureşti, 1878, p. 259 şi urm.
7
Vezi articolul Un lexicon slavo-român din secolul XVII, în« Convorbiri literare», XXV,
1891, or. 3, p. 193-204.
1

2
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la Kiev în 1627, reprezintă o preţioasă orientare a cercetărilor pentru clarificarea
problemei abordate aici, a originii lexicografiei române 1 •
Ceea ce nu s-a putut observa, în stadiul cercetărilor de la sfîrşitul secolului
trecut, este faptul că lexicografia slavilor răsăriteni din secolul al XVII-iea,
al cărei apogeu a fost atins prin lexiconul lui Berînda 2, era ea însăşi rezultatul
unei îndelungate evoluţii, şi că o situaţie foarte asemănătoare întîlnim atunci
cînd, pornind de la stadiul lexicografiei române din acel secol, ne adîncim privirea în trecut, asupra începuturilor lexicografiei noastre. Cîteva date comparative, din literatura rusă şi română, vin în sprijinul acestei afirmaţii.
Primele preocupări cu caracter lexicografic constatate în Rusia pornesc,
după cum a demonstrat recent L. S. Kovtun s, de la cuvinte cu înţeles neclar
cititorului rus, pe care diverşi cărturari anonimi au căutat să le explice intervenind pe text, în dreptul cuvîntului respectiv. În felul acesta au luat naştere
g I o s c I e ruseşti clin diferite texte vechi 4•
Aceste « glose şi interpolaţii», care îşi fac apariţia mai ales în texte religioase, s-au copiat ulterior separat, sub forma de liste scurte 0 , iar mai apoi
«în culegeri clin ce în ce mai mari» 6.
Legătura firească a acestor« glose şi interpolaţii» cu lexicografia rusă din
faza ei următoare de dezvoltare rezultă din însuşi faptul că asemenea· glose,
sub formă de liste, au fost înglobate, aproape fără nici o modificare, în primele
încercări ele dicţionare slavone, tipărite la sfîrşitul secolului al XVI-iea şi la
începutul secolului următor: dtfiHc-ul lui Lavrenti Zizanie, tipărit în 1595,
şi Lexiconul lui Berînda din 1627.
Să vedem acum dacă şi la noi au existat mai întîi g I o s e româneşti
- reunite ulterior în liste separate - în perioada anterioară întocmirii lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-iea.
În afara unor deducţii care vin să confirme o astfel de situaţie 7 , reţinem
că Ioan Bogdan ne furnizează, în această privinţă, cel mai temeinic argument.
În articolul intitulat Glose române într-un manuscris slavon din secolul XVI,
1 Reproducem cuvintele prin care e redată această constatare de Gr. Creţu:« Domnul
Bogdan susţine cu drept cuvînt că lexicografia slavo-română s-a dezvoltat în a doua jumătate
a secolului al XVII-iea, sub influenţa lexiconului slavo-rus al lui Berînda» (op. cil., p. 22).
1
Recent, acest lexicon a fost retipărit la Kiev: JleKCUKOH c11aseHopocbKUU IlllAIBbl EepuHi)u.
TiiworoBKa TeKcry i BCTYJIHa CTllTTH B. B. HHM'IYJ<a, Kiev, 1961.
3
Pe baza unei bogate documentări, în lucrarea sa întitulată PyccKaJI 11eKCUKOlpa(lu11
:moxu cpei)HeBtKOBbll, Moscova-Leningrad, 1963.
4 Este elocventă, în privinţa acestui procedeu rudimentar din domeniul lexicografiei
ruse, o veche menţiune a celebrului tipograf şi editor de cărţi Francisc Skorina. În prefaţa
Psaltirii slavone, tipărită în 1517 la Praga, el arată că, pentru a explica unii termeni neclari din
cuprinsul acestei cărţi, a adăugat, la fiecare în parte, explicaţia corespunzătoare pe marginea
textului: nOAOlKHA~ •~•\\H 114 GOl\IX1' HIKOTOphlH CAOB4 .i,At i\10.1,IH npOCThJX1', HIP\"W4IO~H C4MOI nc4AThlpH

llH B ~IAllKI, RKO cST~ : OH41'PH, H r1po.i,11Ro lKHAHljll, H XUGHI, H HHbll CAOB4, KOTOpWH cST~ 11' J1C4ATHpH
H1p4:iSAIHhJ,\IH npOCT1'M1' AIO.l,IM1' -

H4H,1.ST1'

H H4

GOl\IX1'

p~CCKH.111' R3hJ~OMi., no KOTOpOI C40B 03H4Ml-

=(«De asemenea, am pus pe margine unele cuvinte pentru oamenii simpli, fără a
atinge totuşi cu ceva Psaltirea însăşi, cum sînt: OH4rpH şi r•po.t. ;110 lKHAHllll şi XA•BH• şi alte
cuvinte, care în Psaltire sînt de neînţeles pentru oamenii simpli, ei vor găsi şi pe margine
ce înseamnă fiecare în limba rusă). Vezi A. Martei, La langue polonaise dans Ies pays rulhenes,
Ukraine el Russie Blanche, Lille, 1938, p. 103.
5
Primn listă de acest fel, cunoscută sub denumirea P·k4~ lKll.\Ol~CK4ro Rl!llJK4, se află
în ms. Nomocanonului de la Novgorod (din 1282) şi cuprinde 174 de cuvinte din limba
ebraică, greocă, latină, arobă etc., explicate în rusa veche.
6 L. S. Kovtun, op. cil., p. 390.
7
În prefaţa Psaltirii româneşti, tipărită în 1651 la Alba Iulia, se arată, asemănător
celor specificate de Fr. Skorina în prefaţa Psaltirii din 1517, că explicaţia unor cuvinte a fost
trecută uneori alături de cuvîntul respectiv, în paranteză (ceea ce echivalează cu« interpolaţiile»
11S•T1'
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publicat cu trei sferturi de veac în urmă 1 , primul profesor de filologie slavă
din ţara noastră a prezentat aproximativ patru sute de glose în limba română,
adică mai mult decît totalul gloselor din primele trei liste ruseşti din secolele
XIII-XV, socotite a sta la originea lexicografiei ruse 2 • Ele nu sînt decît o
parte din însemnările unui călugăr moldovean 3 , făcute în a doua jumătate
a secolului al XVI-iea, pe marginea mai multor foi dintr-un manuscris slav
cuprinzînd Sintagma lui Matei Vlastares. Din observaţia lui Ioan Bogdan:
« Glosatorul român a însemnat însuşi de multe ori cuvîntul slav pe care îl
traduce cu cîte o cruciuliţă» (op cit„ p. 728) - deducem şi motivul care a
generat apariţia acestor glose româneşti; el constă anume în necesitatea de a
clarifica diverse cuvinte slave din text prin alăturarea înţelesului corespunză
tor din limba glosatorului român.
Rolul gloselor româneşti, relevate pentru prima oară de Ioan Bogdan, în
închegarea unui început de lexicografie română, se întrevede limpede din simpla
înşirare a cîtorva dintre ele, după cum urmează:
.S.S HfnOKHHHOf
llj)Hll.SAfHMH
H.Sw&p.smrni.s
fCTfCTi.KfHb.
n.SCTOj)KHH1;:
n.SUJfHOSH
nj)OCTO
Ka HfrA.S

= pren trufă
= nevăletură
= dentru tocma
= den fire
= fiastru
=cumnaţi

= tocma

npt:H.Sl\HUJi.CTKOA\'i.= cu asupră
=cumva
K.SCHh.
=op că
r.IK1i: r.IKO
= aorea
H1i:~OrA.S
= căndu le vor ceti
n04HT.STHCI\\
= prespre măsură
H.Sl\HUJHO
= împreurare
Ol:lCKOfH (f
= tocmealele.
CaMOTj)fHi.S
0

=pără căndu

Primele preocupări lexicografice ale cărturarilor noştri se limitează, deci,
la redactarea de glose româneşti, care constau din cuvinte şi expresii simple,
în legătură cu anumite cuvinte neclare din cuprinsul textelor slave - operaţie
efectuată cu prilejul lecturii sau al traducerii acestora. Pentru istoria lexicografiei noastre este interesant că asemenea manifestări de ordin cultural apar
nu ca urmare directă a unei influenţe lexicografice străine, ci ele s-au impus
sub imboldul unor c e r i n ţ e i n t e r n e. Dacă glosatorii ruşi, vorbind o
limbă foarte apropiată de limba folosită în textele slavone, îşi îndreptau atenţia
mai mult asupra explicării simbolurilor teologice ale unor cuvinte, redactînd
glosele ruseşti în conformitate cu această preocupare, sau dind - prin glosele
respective - articole de dicţionar doar pentru termeni greceşti sau ebraici,
cărturarii români, în schimb, pentru care slavona era o limbă complet străină
de limba vorbită de conaţionalii lor, au resimţit de Ia început necesitatea unui
glosar bilingv slavon-român. De aici, evident, iniţierea acestui procedeu simplu
de recurgere la glose româneşti, pe care ei le-au însemnat, în dreptul anumitor
cuvinte, pe marginea foilor din texte slavone. Cele aproape patru sute de glose
româneşti, semnalate de Ioan Bogdan într-un manuscris slavon din secolul
al XVI-iea, reprezintă o dovadă peremptorie în această privinţă.
constatate de L. S. Kovtun), iar alteori ele au fost trecute «pre margine», adică redate ca
glose româneşti:«unele cuvinte le-am pus pre rînd, ce le-am închis în parintijis, cumu-s cestea
( ... ), iară altele le-am pus pre margine ... » (Vezi prefaţa reprodusă de Bianu - Hodoş, în
Bibliografia românească veche, I, p. 189).
1 În« Convorbiri literare», XXIV, 1890, nr. 9, p. 727-752.
2 Textul editat de L. S. K o v tu n (op. cit., p. 399 şi urm.), avînd la bază aceste trei
liste, explică şi numărul sporit de 319 articole la care s-a ajuns, pornind de la primele 178 de
articole cuprinse în lista din 1282; celelalte articole sînt însă din secolele XIV-XV.
3 «Glosatorul - probabil un călugăr din mînăstirea Neamţu» (I o an Bogdan, op. cit„
p. 750; vezi şi p. 751).
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În continuare, ne vom referi la faptul că glose româneşti se găsesc, fără
în alte texte slavone, scrise (sau utilizate numai) de cărturari români
în decursul secolului al XVI-iea, pe teritoriul patriei noastre. Întîmplător,
constat pe cîmpul unor foi din manuscrisul slav nr. 692 din Biblioteca Acade-

îndoială, şi

miei Republicii Socialiste România

1,

că

cuvintele

"

CTfnl

"

(f. 263v)

KU&p.s

li

şi,

simplu,

HIK"h.SKp.s

Hl.Sn"hp.STI ( f.

(f. 264•) sînt redate uneori prin glosele româneşti: cnHU,f
respectiv, HIMl"hjldTI ( f. 266•). De asemenea, la f. 287',

şi,

271')

•

•

'

T

în fraza următoare: .Sit.li KTO n~'kKpdTHTi. noTHpi. HfX'OTA\H, """ AOPA ol!poHH •••
observăm, în spaţiul dintre ultimele două cuvinte citate, un astfel de semn C :2,
care se repetă pe cîmpul de jos al paginii, urmat fiind de glosa: .sN.s$op"h Kd CK"hl14.
Mai constat, de asemenea, tot în ms. slav 692, că o serie de glose româneşti au apărut în legătură cu anumite cuvinte din cuprinsul textului românesc
(text care ocupă un anumit număr de foi din Pravilă). Deşi glosele se referă
îndeosebi la cuvinte prescurtate, ele denotă totuşi că ritorul Lucaci era preocupat şi de ideea de a preciza conţinutul unor cuvinte româneşti mai puţin
cunoscute cititorilor.
Dăm cîteva exemple:
Foaia din
ms. slav 692

235r

I

Teitul românesc, cu cuvintul prescurtat

-

'"

-

A

KOtl ri\CTf Tpotln\! MOPTh. cjlK..pK.. Cj\Ti.

Glosa de pe
ma~inea {oii

c~.~
~

p

AHHdcjl~pK..

235r

w&Wp,

2e5r

$11.p,1\ A• KPIAHHU,ri\, MpTll ri\CTI

235r

'
dWh\ WH KpU,.S

W.SMfHffj\W

-

-

H

237'.

Ktl rpqu j\\.SpMI K.SCffj\"j1

240r

AHSSl.pHilf CKpHTtliJH

240•

MM

240r

C$Tfl\f .ţ.K"hl~..11. TOtlp°i

-

-

n

~

-

-

K!UAHU,.S

-

'"

'
MWpT"h

"li" -

AStl

rp"hri\llJI

'"

Atl111i.S1i.flpHj\f
Mffj\4
CKIHTMI

1
Manuscris din secolul al XVI-iea (1581), scris de ritorul şi scolasticul Lucaci de la Putna.
Cîteva informaţii despre acest prelios manuscris au fost date mai întîi de I. P ere ţ, Pravila
de la Gouora. Text comparai cu Pravila ele la BislriJa şi Nomocanonul lui Cotelerius, Bucuretti,
1911, p. 15 şj urm. În ultimii ani, manuscrisul, readus în discuţie de P. P. Pan ai te s cu
(Al. Grecu), lncepulurile dreptului scris în limba română, în« Studii», 1954, IV, 1954, nr. 7,
p. 215-228, a mai fost utilizat, în parte, de diverşi alţi cercetători. Vezi:« Biserica
ortodoxă română», nr. 11-12, din 1961; «Limba română» XIII, 1964, nr. 2, p. 122-123
şi XIV, 1965, nr. 4, p. 439 şi urm.; «Studii şi cercetări de lingvistică», XV, nr. 6, p. 749-735.
1
Asemănător unei paranteze deschise, cu două puncte îngroşate.

https://biblioteca-digitala.ro

INCEPUTURILE LEXICOGRAFIEI ROM..\NE

145

Alăturînd acum, la glosele semnalate de Ioan Bogdan, aceste cîteva exemple
de glose româneşti, redactate în 1581 de ritontl Lucaci de la Putna, - cu scopul
vădit de a explica conţinutul unor cuvinte slave, sau pentru a preciza înţelesul
şi lectura corectă a unor cuvinte proprii limbii române - conchidem că, aşa
cum s-au petrecut lucrurile în diferite alte limbi, la originea lexicografiei noastre
stau glosele româneşti din secolul al XVl-lea.

2. De la glose la primele glosare din ~olul al XVI-iea. Prezenţa glo·
selor româneşti la originea lexicografiei noastre, ca o confirmare a faptului
că începuturile lexicografiei se ivesc la noi sub impulsul cerinţelor interne
de afirmare şi răspîndire a culturii româneşti, este un fenomen firesc.
Limba slavonă, sub învelişul căreia se adăpostea această cultură, fiind
o limbă străină, îngrădea acest ţel, iar cărturarii români, dindu-şi seama de
această situaţie, îşi iau asupra lor sarcina de a descoperi calea prin care ea
să devină înţeleasă. Utilizarea gloselor româneşti în cadrul textelor slavone
reprezintă o atare preocupare: de a clarifica cititorului român înţelesul anumitor
cuvinte străine din textele respective.
ln strînsă legătură cu acest fenomen trebuie subliniat, de asemenea, că
nu întîmplător prezenţa gloselor româneşti în secolul al XVI-lea coincide cu
epoca primelor noastre traduceri din limba slavă. Exista o ambianţă atît de
strînsă între munca efectuată de traducător şi munca lexicografului, incit nu-i
de mirare dacă unele pasaje din primele noastre texte traduse căpătau adesea
aspectul unor crimpeie de vocabular bilingv. lată, spre exemplu, cum a pro·
cedat, în 1581, ritorul şi scolasticul Lucaci la traducerea unor fragmente din
Pravila sa:
K

K

MTH

Tl\"11.

A"ll.lţ.IH

Tl\'11.

-f'M•Y.

.tHn(r1H

*4tT"ll.

TfCTi.

•m1.ţ.1i.

K

T

K

Gp.t

Tl\'11.

~Hnlr;H

Tl\"11.

K

Tl\'11.

T

T

Htnl)

A•

Hfn\)

K

T

$p.tTf

Cl)KP~ll

K

.Stil

Tl\'11.
K

·r

Wl)tip-k

Tl\"11.

Kl)liMH.l

T

Hfnl)

Tl\"11.

IJHHfPf

Toate exemplele de mai sus sînt culese de pe o singură pagină (f. 252•).
Exemple similare se pot desprinde de pe multe alte foi traduse de Lucaci,
din acest manuscris i, cît şi din alte manuscrise ale primilor traducători români.
Ele duc spre aceeaşi concluzie, că germenii lexicografiei române apăruseră în
secolul al XVI-lea, afirmîndu-se cu prilejul transpunerii unor noţiuni din limba
slavonă în limba maternă, atît în cadrul lecturii textelor slavone, cînd se recurgea
la glose româneşti, cit şi în timpul efectuării traducerilor după astfel de texte,
cînd anumite cuvinte şi expresii din cele două limbi erau tratate în aşa fel,
încît, puse faţă în faţă, cele româneşti să exprime noţiunea corespunzătoare
redată de cuvintele slave.
Faza următoare, evident superioară, în evoluţia lexicografiei române o
constituie întocmirea glosarelor slavo-române, ceea ce presupune culegerea gloselor româneşti de pe manuscrise sau tipărituri slave pe liste aparte, care
devin utilizabile independent de un anumit text. Cercetări speciale vor duce,
1

Vezi f. 252 v, 255 r, 255 v etc.
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fără îndoială, la descoperirea unor astfel de glosare, care pornesc de la existenţa
unor glose româneşti mai vechi. Deocamdată, amintim aici că la mînăstirea
Dragomirna există un manuscris slav din prima jumătate a secolului al XVI-iea 1,
în cuprinsul căruia se găseau mai multe foi dintr-un astfel de glosar, din care
însă n-a mai rămas <lecit o singură foaie - şi aceasta tăiată parţial, celelalte
fiind tăiate complet 2.
Autorul acestui fragment de glosar, deşi se orientează după TOl\KOKdHHf
Hll:IAO&h. noSHdK.4fMOM'11. pt'llM'11. 3 , totuşi a căutat să înlocuiască adesea glosa
slavă prin glosa corespunzătoare din limba română.
Pentru a obţine imaginea gloselor româneşti în cadrul acestei liste, reprezentînd un fragment de glosar slavo-român din secolul al XVI-iea, dăm - comparativ cu articolele respective din TOl\KOKdHHI. • • după textul editat de

Kovtun - cîteva exemple din acest fragment:
Articolele in textul editat de L. S. Kovtun

I

Acelea'i articole în fragmentul
glosarului de la Dragomima
A\

KOl\H'lh.CTKO

Mtp.i

KMHKO 16CTh.

KOl\H'lllCTKO

Kl:l, KâTl:l

OPOX'l\.4 •••

p.T.KOjlH'li

rA.i •••

lftTfl\f

CKOHCTKO

Câl:l

T

CKOHCTKO

KTO HM.4, KTO OC06HO

CKOl:lTdHÎI

COjlRITdHÎI, CâJPdHIH if

CK.T.TdHh.I

dCK<l:lH.SH>pf

KHH.4

ol:l.3pOK'11.

KHHd

l:l.spo

X'.T.l\O>KâCTKO

X'h.ITpOCTh.

X'~AO<>Kâ>CTKO X'HTpO, l:lHKl:lpMl.SH

CTplu\\h.

np.iKo, no HCTHH'k

HfOIJIOIO

MHIO

TdHMHH'IHIJ.lf

KOnll\H'IHIJll

0

K

w

T

H>Kf

HI

w

TdHMHH'IHIJ.lh.

KOOHl\ll

.3.4K0Hlfh.l-.91 )Kflfh.I, OTpO'ld
T

w

T

Kfplfâ

W Hl:l,&,ll

T

"

W Kpâ

T
A
W HX.., Kl:l TOTI\.

Un alt manuscris, descoperit - şase ani după ce Ioan Bogdan publicase
articolul său despre glosele româneşti - de E. Kaluzniacki, în Biblioteca Naţio
nală din Belgrad (Cod. mise. 321), conţinea (la fila 77) un fragment de vocabular
1

P. P. Pan ai te s cu, Începuiurile şi biruinfa scrisului în limba română, Bucureşti,

1965, p. 121.

2
D~ţin aceste informaţii de la N. Smochină, care a cercetat diverse manuscrise vechi de
la mănăstirea Dragomirna, făcîndu-mi şi o copie fidelă a acestei interesante rămăşiţe din glosarul
amintit, de care mă folosesc mai jos.
8
O listă cu 60 de articole, rezultate din acelaşi număr de glose, cunoscută în două redacţii
(din 1431 şi 1453), publicată în întregime de K o v tun (op. cie., p. 421-431), în comparaţie
cu variantele păstrate în alte cîteva manuscrise mai noi.
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asemănător. În urma unei cercetări amănunţite din partea descoperitorului
său, acest vocabular s-a dovedit a fi« der Ueberrest eines altern kirchenslavisch-rumii.nisch Vocabulars» 1 •
Acest aşa-numit Fragment de la Belgrad (denumire dată de Gr. Creţu)
este compus din două părţi. Prima parte conţine 26 de articole, extrase de pe
una din numeroasele copii existente ale glosarului slavo-rus mai sus menţionat
TOi\KOl!.dHHf HfOtlAO&ll llOSH.IKdfMOM'h pir'IOM'h. Partea a doua a fragmentului
cuprinde alte 66 articole slave, ]a care însă e dată (cu o singură excepţie:
nr. 16) şi traducerea lor în limba română. Această parte din fragment este
singura care ne interesează în mod direct, ea constituind pentru lexicografia
noastră, potrivit expresiei lui E. Kaluiniacki, descoperitorul acestor articole:
«rămăşiţa unui vechi vocabular slavon-român» 2. Reţinem, de asemenea, că
după aprecierea lui Gr. Creţu, acest glosar slavon-român reprezintă« cea mai
veche din încercările româneşti cunoscute», al cărui autor, adaogă Creţu,
« a fost oltean» 3.
lată cîteva exemple din ]ista dată de Kaluzniacki (cu indicarea numerotării articolelor făcută de către acesta):

1.
3.
6.
22.
28.
30.

UJ1HK1\dAHO

=tocmeală

W&d'lf

=însă

noco&îf

=biruire
= sverepire
= ospătare şi
= svătuire

Ctlj}OKCTKO
j}d'lfHÎI
j1dC3VKAIHÎf

iubeşte

44.
45.
46.
51.
54.
66.

şi

mai multe

l!.fijH

=lucru

UjlfKO

=curmezişu

np'lîSOJ1CTl!.O

= întrecere

KH'lfHÎf

=trufă

r<1A11H"(1

= gîcitori şi cimilitori
= sprinţaru.

HSi\H'IHO

şi

mîndrie

Prin urmare, atît fragmentul de la Dragomirna cit şi cel de la Belgrad '
reflectă procesul de trecere a gloselor pe o listă separată, deci însuşi modul de
alcătuire a unui glosar slavo-român. Cuvintele slave, transcrise împreună cu
explicaţia lor în limba română, capătă prin orînduirea pe coloane aspectul
unor încercări lexicografice propriu-zise. Lipseşte doar aşezarea cuvintelor în
ordinea lor alfabetică, pentru că ordinea înregistrării gloselor în aceste liste
este însăşi ordinea în care ele s-au ivit, pe parcursul lecturii textului, din
necesitatea de a «explica» anumite cuvinte în limba glosatorilor.
O altă rămăşiţă dintr-un glosar slavo-român, avînd 48 de articole, e cunoscută sub denumirea de Fragmentul lui Cipariu, fragment reprodus în întregime
de Gr. Creţu după o copie a lui I. I. Moldovan 5. Din analiza făcută de Gr. Creţu,
ar fi vorba de un «Vocabular biblic sîrbesc-românesc», ale cărui elemente
«arată că glosarul e destul de vechi», dar fără să avem siguranţa datării lui
1 E. K al ul ni ac k i, Ueber ein kirchenslavisch·rumiinisches
Vocabular în « Archiv
fiir slavischen Filologie», XIV, 1896, p. 46-53 (citat de la p. 49-50).
2 Trebuie făcută distincţia între conţinutul alav din prima parte şi cel slavo-roman din
partea a doua a acestui fragment, pentru că nu poate fi vorba de« două fragmente de vocabular
slavo-românesc din veacul al XVI-iea, păstrate pînă astăzi» (cum au afirmat M. Sec he,
op. cil., p. 4 şi în volum, p. 7, şi B. K e I e m e n, op. cil., p. 90).
3
G r. Creţu, op. cil., p. 23-24.
' Întregul glosar (partea slavă şi cea românească) este publicat de E. Kalulniacki în
articolul citat. Din nefericire, Kal:ufniacki a lăsat să se strecoare cîteva greşeli de transcriere,
făcînd şi unele intervenţii necorespunzătoare (Vezi G r. Creţu, op. cil. p. 23-24). O foto·
copie (sau un microfilm) după original ar înlesni cercetările, care trebuie reluate asupra acestui
fragment, dacă nu cumva manuscrisul a pierit în bombardamentul nazist care a distrus
Biblioteca Naţionala în cursul celni de-al II-iea război mondial.
6 Vezi amănunte la G r. C r e ţ u, op. cil., p. 24-28.
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din secolul al XVI-iea. Pe lingă acesta, copia lui I. I. Moldovan, pe care a
folosit-o Creţu, nu prezintă suficiente garanţii în ceea ce priveşte exactitatea
redării conţinutului. Numai o analiză riguroasă a originalului 1 ne va da posibilitatea să stabilim provenienţa şi vechimea glosarului, şi, o dată cu aceasta,
importanţa reală pe care o poate avea în rîndul celorlalte încercări de glosare
slavo-române.
Încheiem, deci, şi acest paragraf cu concluzia că lexicografia română a
parcurs, în dezvoltarea ei, toate fazele pe care le-a parcurs şi la alte popoare.
Atît prima etapă - a gloselor, cit şi a doua etapă - a glosarelor se integrează
în epoca primelor traduceri româneşti din limba slavonă, epocă anterioară apariţiei şi folosirii la noi a dicţionarelor slavone din secolul al XVII-iea.
3. Lexicografia slavo-română în secolul al XVII-iea. Vechea noastră
lexicografie ia o deosebită amploare în secolul al XVII-iea. În numai cîteva
decenii, pornind de la jumătatea acestui secol, îşi fac apariţia diverse
lexicoane slavo-române, care au circulat în mai multe manuscrise. În
fruntea celor păstrate pînă astăzi se află cunoscutul Lexicon slavo-românesc şi
tîlcuirea numelor al lui Mardarie Cozianul, manuscris din anul 1649, păstrat
sub nr. 450 la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România.
Alte două lucrări asemănătoare, care poartă data alcătuirii şi numele
autorului pentru fiecare în parte, aparţin decadei a opta a secolului al XVII-iea.
Este vorba de Lexiconul slavo-român al lui Mihai, din anul 1672, şi un alt
Lexicon slavo-român al lui Mihai Logofătul (altă persoană) din anul 1678;
ele se găsesc tot în Biblioteca Academiei, sub nr. 3473 şi, respectiv, 1348.
Al patrulea lexicon aflat în ţară - şi, după cum vom vedea, cel mai interesant - este Lexiconul slavo-român, păstrat în ms. nr. 312 din Biblioteca
Academiei, cunoscut sub denumirea de codicele Sturdza.
Alături de aceste patru lexicoane din Biblioteca Academiei noastre,
manuscrisele a două lexicoane asemănătoare au ajuns (nu cunoaştem în ce
împrejurări şi nici eînd anume) unul la Moscova - căruia i-a consacrat un
articol Ştefan Ciobanu 2, iar celălalt la Leningrad a. Sub raportul vechimii,
acestea sînt apreciate de către cercetătorii care le-au studiat ca fiind de la
sfîrşitul secolului al XVII-iea. Menţionăm totuşi că Ştefan Ciobanu înclină,
în ceea ce priveşte lexiconul de la Moscova, pentru începutul secolului
al XVIII-iea .
Ceea ce constituie legătura strînsă între toate aceste ş a se lexicoane este
baza lor comună: lexiconul lui Pamvo Berînda, apărut în prima ediţie la Kiev
în 1627. După cum s-a amintit mai sus, meritul de a fi sesizat această situaţie
pentru cîteva dintre ele a revenit lui Ioan Bogdan. Deşi n-a avut la îndemînă
decit un singur manuscris,« lexiconul de la Petersburg», totuşi - folosindu-se
de cîteva informaţii sumare despre lexiconul de la Moscova, despre cel din
codicele Sturdza şi despre lexiconul lui Mardarie, pe atunci în curs de publicare de către Gr. Creţu - marele slavist român a întrevăzut cu claritate raportul
1
Originalul există, probabil, printre manuscrisele trecute în fondul « N. Bii.lcescu» al
Academiei Republicii Socialiste România-Filiala din Cluj. Încercările noastre, din decembrie
1964, de a descoperi, în Biblioteca acestei filiale, originalul respectiv, au rămas fără rezultat.
Poate că alţi cercetători din Cluj, la care am apelat în acest sens, vor izbuti, totuşi, să-l descopere.
2
S. N. Ce ban, CAaa11HO-PYMWHCKuu CAO#lapb Eu6AUomeKu MocKoscKozo 06141ecmea
ucmopuu u iJpesHocmeu poccu.ilcicux, .M 240 (Extras). Varşovia, 1914.
3 Este lexiconul studiat de Ioan Bogdan (vezi mai sus).
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dintre lexicografia slavo-rusă şi lexicografia slavo-română din secolul al
XVII-iea 1.
Asupra lexiconului slavo-român din codicele Sturdza vom stărui mai
mult, pentru a încerca să clarificăm unele probleme privind izvoarele, vechimea
şi localizarea manuscrisului, identificarea autorului şi importanţa acestui lexicon
în raport cu celelalte lucrări lexicografice din aceeaşi epocă.
În urma unei analize amănunţite, B. P. Hasdeu consideră că acest lexicon
reprezintă «cel mai preţios dicţionar manuscris român», în raport cu alte
cinci lexicoane slavo-române, două din secolul al XVII-iea şi alte trei din secolul al XVIII-iea, pe care le cunoştea la acea dată 11. Hasdeu mai preciza apoi
că manuscrisul« merită a fi studiat cu de-amăruntul. . . şi chiar de a fi publicat
întreg», dar că o atare propunere - se justifica Hasdeu - «nu intră in cadrul
lucrării de fată» a.
Ioan Bogdan şi Gr. Creţu au insistat, de asemenea, asupra importanţei
acestui lexicon, însă fără a rezolva problemele menţionate. Primul s-a văzut
silit să-şi rezerve părerea sa «definitivă» numai după un «studiu complet»
asupra lexiconului 4, iar celălalt, declarînd că din punctul de vedere« al bogă
ţiei şi originalităţii e, poate, cel mai însemnat» 6, adaogă în cele din urmă:
« Despre acest codice şi limba lui sperăm că vom publica altă. dată un studiu
special» 8.
Din păcate, nici Hasdeu, nici Bogdan, nici Creţu sau altcineva în urma
lor n-au revenit, spre a clarifica problemele complicate în legătură cu izvoarele,
vechimea, localizarea şi identificarea autorului acestui manuscris 7.
Reluînd aceste probleme, am urmărit atent particularităţile de grafie,
de fonetică, de morfologie şi de stil în mai multe manuscrise româneşti de la
1 Acest adevăr a fost confirmat prin cele constatate ulterior de Gr. Creţu în studiul său
amănunţit asupra manuscrisului lui Mardarie, arătînd că acest lexicon este «o prescurtare»
după Berînda, limitată la 4575 de articole, faţă de aproximativ 7250 de articole aflate în lexiconul lui Berînda (G r. Creţu, op. cil., p. 13-20).
2 Cuveme den bălrîni, voi. I (1878), p. 261.

a Ibidem, p. 262.
4 Art. citat, p. 203.
11 Op. cit., p. 33.
e Ibidem, p. 37.
7 După cum se ştie, B. P. Hasdeu înclină să creadă că lexiconul din codicele Sturdza ar
fi fost folosit de Berînda (op. cit., p. 263-264), iar Gr. Creţu consideră că lexiconul nostru ar
putea fi întocmit după« nişte cărţi slavo-sîrbeşti», sau că ar fi o« prelucrare» după un original
necunoscut, de pe care am avea totuşi o« copie» în Le:iciconul lui Mihai (op. cit., p. 36-37).
Tot atît de neclară apare situaţia privind vechimea manuscrisului. B. P. Hasdeu presu·
pune« aproximativ lungul interval dintre anii 1600-1630» (op. cit., p. 265), iar Ioan Bogdan
(ari. cit., p. 203) şi, mergînd după el, E. Kalufoiacki (« Archiv», XVI, p. 48) îl consideri.
din anul 17 40, eroarea lor provenind din faptul că pe noua copertă, introdusă în locul celei
vechi, ce se pierduse între timp, figureazii. acest an. Este nieritul lui Gr. Creţu de a fi stabilit (!IP· cit., p. 32-33) perioada aproximativă a întocmirii manuscrisului: anii 1660-1670.
ln legătură cu localizarea manuscrisului, B. P. Hasdeu a susţinut pe bună dreptate originea
munteană a autorului, bazat pe observaţiile sale lingvistice. Sînt, într-adevăr, grăitoare în
această privinţă cuvinte ca: barză, cîrciumă, porumb (cu derivatele feminine porumbilă, porum·
boaie), puf, rănichi, varză. Întîlnim, de asemenea, fonetisme specific munteneşti, cum e diftongul
îi din pluralul unor cuvinte: ciini, mîini, pîini (cu singularele refăcute prin analogie: cîine,
pîine) _sau apariţia sporadică a prepoziţiei pă (alături de pe) şi altele.
ln sfîrşit, singura încercare de a identifica autorul aparţine lui Gr. Creţu. Pornind de
la calitatea de« dascăl», pe care şi-o atribuia autorul însuşi:« şi cum îmi zic, dascale» (f 217 v
din manuscris), Gr. Creţu a emis ipoteza care, după cum vom vedea, nu s-a dovedit întemeiată,
că« autorul a fost dascăl de slavonie de la şcoala din Bucureşti, care şcoală în a doua jumătate
a secolului al XVII-iea era la Biserica Sf. Gheorghe Vechi» {op. cit., p. 32-33).
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jumătatea secolului al XVII-iea. În cele din urmă am descoperit unele trăsă

turi comune între manuscrisul lexiconului din codicele Sturdza şi alte cîteva
manuscrise care s-au dovedit a fi opera unuia şi aceluiaşi autor. Dintre manuscrisele care fac obiectul acestei constatări amintesc aici manuscrisul de sub
nr. 1570 din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, scris în
limba slavă şi română 1 • Prezint cîteva fapte în sensul afirmaţiei că manuscrisele 312 şi 1570 aparţin aceluiaşi autor.
a) Articolul &oroMHAH, inexistent în lexiconul lui Berînda, explicat în
lexiconul din manuscrisul 312 prin «ereticii, cumu-s papistaşii şi armenii»
(f. 52v) datorează această explicaţie contextului din manuscrisul 1570, unde
acelaşi autor a folosit expresii ca acestea:« Pentru eresurile lăteneşti» (f. 25v);
«Eresurile rimleneşti, carele le luoară de la ... armeni» (f. 34v); «De eresurile armeneşti» (f. 59v).
bJ O serie de articole din lexiconul lui Berînda, traduse cu fidelitate în
lexiconul lui Mardarie, se întîlnesc şi în lexiconul din codicele Sturdza, cu deosebirea însă că, aici, ele sînt dublate de sinonime. Dăm doar trei exemple:
Traducerea în ms.
lui Mardarie

Articolele în lexiconul
lui Berinda

mMK"11.

.

= testudo,

.94KHCTKO
WCHOKdX"I

=

111p1n.tX'.t

'
HICKt!ACTKO

= t!rpt!HTOKdi\fM"11.

Traducerea în ms.
din codicele Sturdza

broască ţestoasă

broască ţestoasă,

pizmă, pizmătorie

zavistie,

zidiiu

am urzit, am temeiat

melciu

băsăuri

Sinonimele folosite în traducerea acestor trei articole ( melciu, băsău, am
temeiat) aflate în lexiconul din manuscrisul 312, nu însă şi la Mardarie, provin
tot din contextul manuscrisului 1570; ele figurează aici ca g I o s e introduse
de traducătorul textului slav, cu scopul vădit de a face cît mai clară explicaţia cuvîntului slav (din coloana stingă a manuscrisului). lată şi această situaţie
în cele ce urmează:
Manuscrisul

1570

I

I

Cuvintul în contexul Traducerea euvintului
slav (col. din stinga)
(col. din dreapta)

I

Glosa adăugată la
trăducerea cuvintului
broască

f. 52•

mfi\KhJ

melci

sau

f. 140•

.34KHCT"11.

pizma

băsăul

f.

WCHOK41T"11.

urzeaşte

temeiază

26~

ţestoasă

Zeci de articole aflate în situaţia acestora, la care se adaugă şi particulingvistice şi de grafie, comune manuscriselor 312 şi 1570, constituie
dovezi sigure că ambele manuscrise au fost întocmite de una şi aceeaşi persoană.
Această constatare ne oferă cheia, atît de necesară, pentru rezolvarea
problemelor de mai sus, care au preocupat, la sfîrşitul secolului trecut, pe Hasdeu,

larităţi

faţă

1 O culegere de texte religioase, în care se duce lupta pentru
de numeroasele erezii, combătute cu înverşunare.
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Bogdan şi Creţu: identificarea autorului, datarea şi localizarea manuscrisului
din codicele Sturdza, probleme devenite solubile datorită a două note autografe
din cuprinsul manuscrisului 1570. Prima însemnare ne indică localitatea şi
data efectuării traducerii:« lncepută fu a se scrie această dumnezeiască şi prea
bună carte ... în cetatea Tîrgoviştii, în ani de la facerea lumii 7176, în luna noemvrie 26 ... Şi isprăvită fu cartea aceasta în anii 7177, în luna mai 21 de zile»
(f. 165v). A doua însemnare ne dezvăluie numele autorului: « Truditu-se-au
la această carte a o aduce de pre limba slovenească pre limba românească. . . eu
mult păcătosul şi întru toate greşitul Staico grammaticul şi slujitoriu Besearecii
domneşti, tocma den unghi moi şi den coconie pănă la bătrîneaţe slujitoriu besearecii » (f. l 66r).
Iată-l, prin urmare, pe autorul lexiconului din manuscrisul 312: grămă
ticul Staicu, dascăl la şcoala de slavonie din Tîrgovişte 1 , slujitor al Bisericii
domneşti din acest oraş, unde a tradus între anii 1667-1669 manuscrisul
1570 şi unde a efectuat, în această decadă, cele din urmă completări în cuprinsul lexiconului său.
Analiza lexiconului întocmit de Staicu justifică importanţa deosebită pe
care i-o atribuim. În primul rînd, în afară de faptul că, la întocmirea acestui
lexicon, autorul a utilizat întregul material din izvorul de bază - Lexiconul lui
Berînda, ediţia din 1627 de la Kiev-, grămăticul Staicu din Tîrgovişte a
avut şi iniţiativa de a c o m p I e t a materialul lui Berînda cu un mare număr
de articole. Cele mai multe dintre noile articole au apărut în urma i n o v a ţ i e i
introduse de grămăticul nostru prin a indica, spre deosebire de Berînda, şi
alte cazuri, în afară de cazul nominativ, la substantive, iar la verbe prin a
adăuga adesea, pe lingă prima persoană, celelalte două, iar uneori dă şi forma
de plural. Multe articole introduse de Staicu sînt luate din diferite texte slavone, de redacţie rusă 2, pe care a avut prilejul să le utilizeze în decursul preocupărilor sale de traducător. Sporind, în felul acesta, lexiconul lui Berînda
«cu mai mult de jumătate» 3 , grămăticul Staicu face ca lexiconul său să capete
un loc aparte în rîndul celorlalte lexicoane slavo-române din secolul al XVII-iea,
distingîndu-se în primul rînd prin caracterul său o r i g i n a I.
Există însă şi alte constatări pe baza cărora lexiconul grămăticului Staicu
se situează pe o treaptă mult superioară în raport cu celelalte lexicoane slavoromâne din secolul al XVII-iea. Printre acestea, menţionăm cele de mai jos:
a) Include întregul lexicon al lui Mardarie Cozianul din 1649;
b) Lexiconul lui Mihai din 1672 nu-i decît o reproducere fidelă a manuscrisului întocmit de Staicu ;
c) Lexiconul lui Mihai Logofătul din 1678 e o prescurtare tot după manuscrisul lui Staicu;
d) Celelalte două lexicoane slavo-române aflate în Rusia - la Moscova
şi la Leningrad - se leagă şi ele, după cum vom vedea, de conţinutul lexiconului grămăticului Staicu.
Într-adevăr, nu-i necesar să venim cu argumente în plus faţă de cele
aduse de Creţu, pentru a dovedi că manuscrisul lui Mardarie Cozianul se regă
seşte în cuprinsul manuscrisului 312.
1 Cf. articolul nostru, Gramatica lui Sm-0tri1ki şi prima gramatică românească, Rsl, IV,
1960, p. 297 -298; Vi c t o r P a p a c o s t e a, O şcoală de limbă şi cultură slavonă la Tîrgovişte
în timpul domniei lui Matei Basarab în Rsl., V, 1962, pp. 183-194.
2 Nu cărţi« slavo-sîrbeşti», cum presupunea Gr. Creţu (vezi mai sus).
3 Aprecierea aparţine lui G r. Creţu, op. cit., p. 36.
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Nu-i greu de demonstrat nici dependenţa lexiconului lui Mihai din 1672
de lexiconul lui Staicu, încheiat în preajma anului 1670. Confruntarea, rînd
cu rînd, a manuscriselor 312 şi 34 73 ne duce la această constatare certă.
In ce priveşte dependenţa lexiconului lui Mihai Logofătul de lexiconul
grămăticului Staicu, această situaţie fiind mai puţin evidentă, reproducem cîteva
articole, aceleaşi din ambele manuscrise, în vederea unei comparaţii între ele.
Manmerisol 1348
(Mihai Logofitol)

Manmenol 312
(Staieo)

= miţele corăbiei ce aruncă în
mare cu funie şi ţin corabiia

4HKHjl4

dHK~pi.i

= maţele corabiei ce aruncă
în mare cu funile şi ţin corabia

4•"* H<\H H4li'IHCn\ =învaţă-te. 4At.'lt. =

slova dentîi în buchile ovreeşti, şi
începutul plîngerii Eremiei proroc
6f.9MA'lt.KHO = fără gîlceavă, cu tăceare

=

6f3A\A'lt.CTKlilO

cu

petrec

6f3MOAKHO

= fără gîlceavă, cu tăceare

fără gîlceavă,

tăceare

6f.9A\"kj)Hi.IH

= cel fără măsură

61.SM°kCTHi.IH

= cel

fără

61.SM°kj)Hi.JH

de loc,

fără

= cel fără de loc, fără de

cuviinţă

cuviinţă

6fCnt'l~AÎI = fără grije

6f3nt'l~AÎI = fără de grije

6jl4K'lt. =nuntă.

.

6pdK'lt.

=

nunta

6jl4Kli npHW6jl°kTIHÎI 'IHCTO ci.6'\IOCTH
T"kAO,

H

41111 CÎf Hf 6liAfT'h.,

HHK~

= Dobînda
nuntei iaste a păzi trupul curat.
lar(ă) de nu va fi aceasta, nici un

mt 6li,&.tT'lt. nOA.34 6jl4Kli

folos nu va fi de

T c
nuntă .SM 61 •••

O scurtă privire asupra acestor articole, luate la intimplare din primele
foi ale celor două manuscrise, ne dă prilejul citorva constatări importante.
Astfel, explicaţia la primul articol dHKHjld « ancoră», e redată de Staicu prin
expresia« miţele corăbiei» 1, Sensul acestei expresii nefiind cunoscut, probabil,
lui Mihai Logofătul - sau, poate, din cauza neatenţiei - acesta formulează
o altă explicaţie:« maţele co rabiei», schimbîndu-i astfel în mod eronat sensul real.
Al doilea şi al patrulea articol sint dintre acelea pe care Mihai Logofătul
le lasă la o parte, socotindu-le, pe cit se pare, nu atît de importante pentru
a ocupa un loc în lexiconul său.
.
Al treilea articol, cu excepţia unor mici deosebiri de grafie, e reprodus
întocmai.
1 Este un calc evident după sîrb. M•~K• « p1s1ca», şi «ancoră» (Hasdeu, Cuv inie ... ,
I, p. 291). Însuşi Staicu traduce în altă parte (la f. 208) cuvin tul slav M-.•:K• prin «cătuşă»,
sens apropiat de al cuvîntului modern« ancoră».
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ln schimb, în locul altor două articole, al cincilea şi al şaselea 1, din manuscrisul 312, apare un singur articol în manuscrisul 1348, avînd însă o explicaţie cu totul nefirească, deoarece pentru cel de al cincilea articol: tifllM'kpHhJH,
se dă explicaţia proprie celui de al şaselea articol: Gl.SM*CTHhJH. Evident,
ne găsim în faţa unui « burdon », comis de Mihai Logofătul ; primele două
cuvinte: cel fdrd, cu care începe explicaţia la articolele al cincilea şi al şaselea,
îl induc în eroare, sărind un rînd, incit copiază, pentru articolul al cincilea,
explicaţia necorespunzătoare din dreptul articolului al şaselea, acesta din
urmă fiind astfel suprimat 2.
Ultimul articol citat ilustrează procedeul la care a recurs adesea Mihai Logofătul, anume renunţarea la unele explicaţii de amănunt ale grămăticului Staicu.
Credem că aceste cîteva constatări sînt suficiente pentru ceea ce ne-am
propus să demonstrăm: dependenţa lexiconului lui Mihai Logofătul (din 1678)
de lexiconul grămăticului Staicu.
Ca să clarificăm legătura între cele şase lexicoane slavo-române, pe de o parte,
şi lexiconul lui Berînda, pe de altă parte, prezentăm, în tabelul de la p. 124-125,
citeva articole de la începutul literei :S, desprinse din toate aceste lexicoane.
O simplă privire asupra acestor articole ne înlesneşte următoarele deducţii:
a) Lexiconul lui Berînda stă atît la baza lexiconului ieromonahului Mardarie Cozianul, cit şi la baza lexiconului grămăticului Staicu ;
b) Lexiconul lui Staicu, deşi dependent de lexiconul lui Bcrînda, cuprinde
numeroase articole în plus, devenind aproape dublu faţă de al lui Mardarie;
c) Lexiconul lui Mihai, din 1672, reproduce cu fidelitate lexiconul lui
Staicu, încît putem spune că este vorba de o copie;
d) Lexiconul lui Mihai Logofătul (deşi strîns legat de manuscrisul lui
Staicu), apare mult prescurtat prin renunţarea la un mare număr de articole
şi la unele explicaţii detaliate;
e} La rîndul lor, lexiconul lui Mihai şi al lui Mihai Logofătul stau la baza
celor două lexicoane slavo-române aflate în U.R.S.S. 3 •
Toate acestea dovedesc că lexiconul lui Staicu este diclionarul de bază

a două lexicoane slavo-române, unul întocmit de Mihai în 1672, iar celălalt de
Mihai Logofătul în 1678 şi că, prin intermediul acestora, el se află de fapt
şi la baza celorlalte două le3Cicoane slavo-române din U.R.S.S. Prin urmare, aşa
cum au întrevăzut Hasdeu,
rămîne - prin conţinutul şi
lului - c e a m a i i m p u
grafie română de la origini

Bogdan şi Creţu, lexiconul grămăticului Staicu
prin modul său aparte de prezentare a materian ă t o a r e î n c e r c a r e în întreaga lexicopînă la sfîrşitul secolului al XVII-iea.

4. Pentru o ediţie critică a lexicoanelor slavo-române. Dacă Lavrenti
Zizanie a fost un pionier nu numai pentru gramatică, ci - prin modestul său
df~HC - şi pentru lexicografia slavă, Pamvo Berînda rămîne acela care a
pus bazele solide ale dicţionarului limbii slavone. Pe bună dreptate, Em. Kaluzniacki arată că lexiconul lui Berînda reprezintă «o nouă fază în istoria lexicografiei slave bisericeşti ... , o încercare pe cit de remarcabilă, pc atît de izbutită. . . pentru adunarea şi lămurirea tezaurµlui de cuvinte slave bisericeşti, o
Ele sînt citate la rînd (împreună cu cele două articole precedente şi cu articolul care
ele) din manuscrisul lui Staicu, pentru a avea, astfel, posibilitatea să constatăm
deosebirile care apar, în limitele unui fragment cit mai restrîns.
2 Notăm că în lexiconul lui Mihai (1672) nu se constată acest« burdon ».
3
Lexiconul din Leningrad e o copie după lexiconul lui Mihai Logofătul, iar cel de la
Moscova după al lui Mihai (să se compare, de exemplu, articolul GBR11p1cTRiHH"k).
1

urmează după
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încercare de a înfăptui aproape ceea ce lexicografia greacă şi latină de atunci au
înfăptuit pentru adunarea şi lămurirea tezaurului de cuvinte al ambelor limhi»l.
În dicţionarul lui Berînda, cu peste şapte mii de articole, sînt incluse glosele
extrase în diferite liste, începînd cu cele din secolul al Xiii-lea pînă la listele
mai dezvoltate de la sfîrşitul secolului al XVI-iea (acestea din urmă cunoscute
sub denumirea de« azbucovnice»). Nu lipseşte nici materialul din încercarea
lexicografică - apropiată de conţinutul şi forma de prezentare a unui dicţio
nar - a lui Zizanie, după cum recunoaşte Berînda în epilogul dicţionarului său 2.
Eqlicaţia

Le:iticonul lui Berinda
Articolul

li~rop ... ,

••li~· Pur-

w•pA;Tou1

_________
1
1

Mardarie

E11:plieat:ia

ljiocr1KI»

H

pura

aeelol'llfÎ articole

H

Staicu

mohorit

mohorît

caftan

caftan

311 ~1p1At

W4jlA4m ... ,

4AGO

IAB4G ...

G4rp~BOH f~jlGW HA~

W4jl"

roş

A4mN4AI w4m4
'

K

'

~4jlORHH, f4j1M4KOS,

descîntătoriu, fărme

ciltoriu sau lecuitoriu

G4ACTIO

lecuire

farmece

baia

baia, botezul

priveghiare, neadormire

priveghiare, nedormire

A411HO, 613 34Tj1SAHIHAI

lesne, fără de ostenealil

netrupeaşte

HICMtAWH

cel fără

neîndrăznitor

'
'4
11irK4jlCTBO 41160 OTjl~T

-

'

'

KjllplNI, 14HH4, 1143HAI,

'

~5Tu, HICH4Hl

.

'

Gl30AHAI, npoH4CT

'

G13AN4

'

rASGo~OCTI\, MHW3CTBO,

.

134THWS 41160

Gl3C

AORl~Ni:

fără

T

3Bi.PCKH, HIAIOA3KO

îndrilzneelă

de fund, pro-

pastie

cel

Gl3AOMOK"-..

Gl3MOACTBSIO

fărmăcător

fără acoperiş

fără

fund

fără casă

fără glăceavă

locuesc

petrec firii
cu tăcere

dobitoceaşte,

nu

fără

omeneaşte

gîlceavă,

omenie. ca un
dobitoc

Lexiconul lui Berînda, o sinteză a lexicografiei slavP de pînă atunci şi un
punct de orientare hotărîtor în dezvoltarea ei viitoare, prezintă importanţă
1
2

În« Archiv fur slavische Philologie», XVI, p. 48.
Vezi studinl introductiv al lui Nimciuk {op. cit.).
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şi pentru lexicografia noastră, ţinînd seamă de faptul că acest lexicon a fost
integrat imediat culturii româneşti vechi şi adaptat nevoilor acesteia. El a fost
apoi completat şi dezvoltat de grămăticul Staicu, profesor la şcoala domnească
din 'Fugovişte, care, adăugîndu-i numeroase articole, a procedat cu destulă
independenţă, ca un lexicograf modern, înregistrînd şi formele flexionare
(cele nominale şi verbale). Găsim, de exemplu, următoarele forme (care lipsesc
atît la Berînda, cît şi la Mardarie) de la verbul ocTpHTH: ocTplO - ascuţ,
OCTl)HT'll. ascute, OCTjM\T'll. - ascut. (f. Ulv/col. 2).

in limba romini, in eele t•se le:Deoane 1lavo-romine
Mihai

I

Mihai Logofitnl

I Le:1:, din Leningrad

I

Le:1:. din Mo1eova

şar mohorît, chenuvari

mohorît, chenii.şar
variu

şar mohorît, chinovari

caftan mohorît

caftan mohorît

caftan mohorît

caftan mohorît

fii.rmecii.toriul

fii.rmecii.toriul

fii.rmii.cii.toriu

fărmăcii.toriul

farmecele

farmecile

farmecele

farmecile

baia, botezul

baia, botezu

baia, botezul

baia, botezul

nedormire

nedormire

nedormire

nedormire

fii.rii. de fire

pre lesne

pre lesne

fii.ră

şar

mohorît, chinovari

fii.rii. de

îndrăznire

fără

fund

fără

de

casă

fiirii.

îndrăznire

cel fii.rii. îndrii.znire

fii.rii. de

fii.ră

fundul

fără

de fundul

fără

de fund

fără

de

fără

de

cel

fără

eu petrec fără de
gîlceavă, cu tăcere
fără

omenie, ca un
dobitoc

de fire

de

casă

fără

omenie, ca un
dobitoc

casă

îndrăznire

casă

eu petrec fără de
gîlceavă, cu tăcere

eu petrec fără de
gîlceavă, cu tăcere

fără

fără

omenie, ca un
dobitoc

omenie, ca un
dobitoc

Evident, Staicu a procedat astfel, spre a înlesni folosirea dicţionarului
de către neslavi, mai precis de către români, pentru care aceste forme
slave pricinuiau greutăţi mult mai mari din cauza necunoaşterii limbii
slavone.
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Redactarea dicţionarelor bilingve (slavo-române) în secolul al XVII-iea
confirmă, în general, vechea tradiţie a preocupărilor lexicografice ale cărtu
rarilor noştri, continuu antrenaţi în acest gen de muncă datorită activităţii
lor intense de t r a n s p u n e r e în limba română a diverselor texte slavoneşti.
Prin această vie activitate se imprimă un puternic caracter didactic studiului
limbii şi al culturii slavone la români, în diferite şcoli domneşti 1 şi din incinta
mănăstirilor, în perioada afirmării şi răspîndirii tot mai largi a limbii române
în cultura noastră.
Aceste cerinţe interne ale culturii româneşti explică şi rapiditatea cu care
erau aduse la noi lucrările lexicografice şi de gramatică slavonă existente la
acea epocă. Deşi prima ediţie a lexiconului lui Berinda devenise, imediat după
tipărire, o raritate bibliografică chiar în Ucraina, cărturarii români au ştiut
să găsească din timp mijloacele necesare pentru a-şi procura mai multe exemplare, - dintre care unele se păstrează şi astăzi în bibliotecile noastre 2 - spre
a le avea la îndemînă în vederea elaborării dicţionarelor bilingve slavo-române,
a căror necesitate se ivise încă din secolul precedent. Este o nouă dovadă că
lexicografia română în secolul al XVII-iea s-a dezvoltat nu atît sub influenţa
operei lui Berînda, cum s-a crezut în general, cit mai cu seamă utilizînd lucrarea
acestuia ca un preţios instrument auxiliar, în funcţie de satisfacerea unor vechi
cerinţe, animate de ideea răspîndirii culturii româneşti în liniba maternă.
Atît lexiconul lui Berînda cit şi lexiconul lui Staicu ne pun la îndemînă
un bogat material lexical, foarte variat sub aspectul provenienţei, cu cores·
pondentele respective din ucraineană, rusă, bielorusă, poloneză şi din limba
română. Prin aceste corespondente avem posibilitatea să înregistrăm înţelesul
atribuit cuvintelor respective de cărturarii secolului al XVII-iea, atît slavi
cît şi români, şi să surprindem, în aceste diverse exprimări, sensul cel mai firesc.
Astăzi, cînd Asociaţia Slaviştilor din Republica Socialistă România a
iniţiat elaborarea unui Diqionar al slavonei din Ţările Române, menit să reprezinte inventarul complet al lexicului slav utilizat în documentele şi scrierile
originale româneşti în limba slavonă, studiul lexicografiei slavo-române din

secolele XVI-XVII capătă o importanţă aparte. Îndeosebi cele cinci lexicoane slavo-române care ni s-au păstrat 3 pot constitui un preţios instrument
auxiliar pentru colectivul care participă la elaborarea acestei importante lucrări
pentru istoria culturii şi, în special, a lexicului limbii slavone şi române. Este
cu atît mai necesară o ediţie critică a întregii moşteniri lexicografice din secolul al XVII-iea, cu cit ea este menită să reflecte deopotrivă nivelul la care
s-au ridicat cunoştinţele de Jimbă slavonă şi, în legătură cu aceasta, competenţa lexicografică a vechilor noştri cărturari.
Reamintim, cu acest prilej, că cel care a enunţat utilitatea şi principiile
unei asemenea ediţii a fost însuşi Ioan Bogdan. lată propriile sale cuvinte:
« Lexiconul de la Petersburg ar merita a fi editat şi studiat în comparaţie cu
cel de la Moscova, cu al d-lui Sturdza şi cu toate celelalte lexicoane vechi slavoromâne ce se vor arăta a fi din acelaşi izvor. . . O ediţie cu index în ordine
alfabetică riguroasă (căci lexiconul în această privire nu corespunde ideilor
noastre moderne despre un lexicon şi seamănă mai mult cu un glosar) ar putea
Vezi V. Pap ac ost ea, ari. cil., p. 183 şi urm.
Vezi detalii la Magdalena Las z 16, în recenzia asupra lexiconului lui Berînda,
reeditat la Kiev în 1961, apărută în Rsl, X, 1964, p. 563.
3 Din care numai unul singur - al lui Mardarie Cozianul a fost publicat, într-o ediţie
de mult timp epuizată şi cu inerente greşeli la acea vreme.
1
2
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servi şi de carte ajutătoare pentru cei ce doresc să SP. ocupe cu limba slavă
bisericească. Ar fi de dorit ca Academia Română să ia măsurile pentru pregă
tirea acestei publicaţii, care ar prezenta un interes teoretic şi practic totodată» 1 •
Să sperăm că acest deziderat, consemnat cu trei sferturi de veac în urmă,
va fi tradus în fapt de Asociaţia Slaviştilor, dat fiind noile condiţii de sprijinire
a activitătii ştiinţifice în tara noastră. Prin realizarea unei astfel de editii,
studiul le~icografiei româu'e va atinge o treaptă superioară, treaptă înt~e
văzută cu deosebită claritate de marele slavist român Ioan Bogdan, deschizător de drumuri în atîtea domenii ale studierii vechii noastre culturi.

3A~TKH

PYMldHCKOA

JIEKCHKOrPA~HH

(PeaJOMe)

B cyLQeCTBYJOUUDC HCCJieAOBa.HWIX 3ll'lllTKH pyMhmcKoii JieKCW<orpait>HH CBH3bIBaJOTCfl
e OCHOBHOM, c noHBJieHHeM CJiaBHHa-pyMbIHCKHX JieKCHKOHOB BOBTOpoii nonoeHHe XVII BeKa
DOA HenocpeACTBeHHbIM BJIHflHHeM JieKCHKOHa TiaMBbl liepmmi.1, H3AaHHOM B l<HeBe B 1627
ro;zy. lkxo):tfl H3 HaJDl'IWI oKoJio 'leTbipexcOT pyMbIHCIGIX rnocc, OTMe'leHH&IX HoaHoM Bor.QaHOM B PYKOllHCH XVI BeKa, H pfl.Qa .Qpyrnx pyMbDICKHX rnocc e CJiaBHHCKoii pyKonucu 1581
roAa, xpa.JU11.QeiicH noA N2 692 B liH6JIHoTeKe AKaAeMHH HaYK Co~ami:CTu'leCKoii Pecny6JIHKH
PyMbIHHH, aBrop npHWeJI K aaKJIJO'leHHio, 'ITO pyMbIHCKaJI JieKcHKorpaq,H.11 Be.QeT ceoe Ha'laJio
oT pyMbIHCKHX rnocc XVI eeKa. C .Qpyroii cropoHhI, HaJIH'IHe pyM&IHCKHX rnocc B XVI BeKe
HecnyqaiiHa coBnaAaeT c anoxoii Hanmx nepBbIX nepeBO.QOB co CJiaBHHCKoro fl3bIKa. Pa6oTa nepeBOA'IHKa TaK TeCHO nepermeTaJiaCb c pa6oroii JieKCHKOrpaq,a, 'ITO nepeBOA PaHA MCCT H3 H33BaHHOH CJI3BflHCKOH PYKOllHCH N2 692 JIBJifleTCJI AOCJIOBHblM: .\1'1JIH
••Tk, TICTk
COKpS.
Cne)zylOLQHii 3TllD B paaBHTHH pyMblHCKOii JieKcmcorpait>uH - COCTaBJieHHe nepBblX
cnaBHHO-pyM&lHCKHX rnoccapuee, KOTop&1e noHBHTCfl B TOM :>1<e XVI BeKe. CpeAU HHX 3Ha'IHTeJlbHblii HHTepec npeACTaBJIJleT HeH3AaHHhIH OTpblBOK H3 CJiaB.IIHCKOH PYKOIIHCH, HaiiAewmii
B JJ;paroMHpHe. KaJ< pyMbrnCKHe rnocc&1, TaK H CJiaBHHo-pyMbIHCKHe rnoccapHH XVI BeKa
y6eAHTCJibHO CBH.QeTCJlbCTBYIOT o TOM, 'ITO pyMbIHCKaJI JieKCHKOrpait>WI aapO>f<AaeTCJI IlOA
AaBJieHHeM BttyTpemmx nOTpe6Hocreii B ymepH<AeHHH H pacnpocrpaHeHHH PYMblHCKOH KYJlbTypbl, o6Jie'leHHoii B KHH>IWOCJiaBflHCKYJO 4>oPMY.
B XVII eeKe pyMbIHCKaJI JieKCHKorpaq,Wl nonoJIHJ1eTCJ1 lleJibIM PflAOM cnaBHHo-pyM&IHCKHX neKCHKOHoB; nepBbie ABa H3 HHX: neKCBJ<OH MapAapWI KoaHaHyJia (1649) H JieKCHKOH
CTaiil<y (1660-1670), B OCHOBY KOTOporo IlOJIO:>l<eH JieKCHKOH TI. DepbIHAbl (1627). 0CT3.JlbHbie
'leTblpe neKCHKOHa nOCJie,!Vlero TpH.ll;I.laTHJICTHJI XVII BeKa HBJUUOTCJI KOilHHMH WlH nepepa6orKaMH neKCBJ<OHa CTaiiKy.
B lleJlKX BblllBJiellWI H OlleHKH APeeuero pyMbrncKoro CJIOsapHoro HaCJieAffJI Heo6XOAHMO
IlOArOTOBHTb H3A3HHe, CO.Qep:>1<a1.Qee ace CJIOBapHble CTaTbH_H3 H33B3HHblX JieKCHKOHOB, pacnoJIO:>l<eHHbie B anit>aBHTHOM nopll,ZU<e, KaK 3TO npeAJiaran TpH 'leTBepTH BeKa TOMy Ha3llA BeJIHKHii
pyM1>1HcKHii CJiaBHCT HoaH lior.QaH.

=

=

LES DEBUTS DE LA LEDCOGRAPHIE ROUMAINE
(Resume)
Les recherches effectuees jusqu'ici attrihuent generalement Ies debuts de la lexicographie
roumaine a l'apparition des lexiques slavo-roumains du XVIIe siecle sous l'infl.uence directe
du lexique de Pamvo Berînda imprime a Kiev en 1627. Prenant pour point de depart quelque
400 gloses roumaines signalees par Ioan Bogdan dans un manuscrit du XVIe siecle, auxquelles
1

În articolul Un lexicon slavo-român din secolul XVII, « Conv. lit.», XXV, 1891, nr. 3,

p. 204.
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s'ajoutent d'autres gloses, egalement en rownain, d'un manuscrit slavon de 1581 (le no. 692
de la Bihliotheque de !'Academie de la R. S. de Roumanie), l'auteur conclue qu'a l'origine
de la lexicographie roumaine reposent Ies gloses en roumain du XVIe s. Par aillenrs la presence
des gloses roumaines au XVI siecle ne coincide pas fortuitement avec l'epoque de nos premieres
traductions du slave. L'activite de traducteur et celle de lexicographe allaient de pair si etroitement que la traduction de certains passages du ms. slave 692 decoule par endroits mot A mot.
La phase immediatement suivante dans le developpement de la lexicographie rownaine
consiste dans l'etablissement des premiers glossaires slavo·roumains, qui font leur apparition
au XVIe siecle egalement. Un fragment inedit d'un manuscrit slave de Dragomirne offre, entre
autres, de l'interet a ce sujet. Les gloses roumaines comme Ies glossaires slavo-roumains du
XVI siecle sont une preuve peremptoire que la lexicographie roumaine a commence a se manifester BOUS J'action des necessites interne& d'affirmer et de repandre )a culture roumaine que
recouvrait le vernis de la langue slavonne.
Au XVIIe s., la lexicographie roumaine est caracterisee par l'apparition de plusienrs
lexiques slavo-roumains, Ies deu.x: premiers, le lexique de Mardarie Cozianul (1649) et celui de
Stoicu (1660-1670) reposent sur le lexique de Berînda (1627). Quatre autres lexiques des
trois dernieres decennies du XVIIe s., representent des copies ou des remaniements des lexique
de Stoicu.
Pour mieux mettre eu valeur le vieux tresor lexical roumain, l'auteur propose l'etablissement
d'une edition englobant tous Ies articles des lexiques mentionnes ci-dessus, maia classes alphabetiquement. C'est ce que preconisait, voici trois quarts de siecle, le grand slaviste roumain Ioan
Bogdan.
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CU PRIVIRE LA GENEZA ŞI RĂSPÎNDIREA POVESTIRILOR SCRISE
DESPRE FAPTELE LUI VLAD ŢEPEŞ
ŞERBAN

PAPACOSTEA

Faima europeană de care s-a bucurat personalitatea lui Vlad Ţepeş în
veacul al XV-iea, manifestată printr-o producţie literară abundentă şi răspîn
dită în aproape întreaga Europă centrală şi răsăriteană, a dat naştere în istoriografia contemporană unor ample controverse în cadrul cărora au fost şi sînt
discutate originea, răspîndirea, limba şi, în mai mică măsură, veracitatea istorică a povestirilor despre faptele domnului Ţării Româneşti.
Începînd cu lucrarea lui J. Ch. Engel, Geschichte der Moldau und Walachey,
publicată în 1804, şi pînă la monografia istoricului sovietic I. S. Lurie, lloBecmb
o ,[(paKy11e, apărută în 1964, specialişti în istoria şi filologia medievală
şi-au consacrat activitatea cercetării multiplelor aspecte ale reflectării literare a
personalităţii lui Vlad Ţepeş, fără însă ca vreuna din soluţiile oferite să întrunească o adeziune unanimă.
Însemnările de faţă, prilejuite de cercetarea unui izvor rămas în afara
investigaţiilor celor care s-au ocupat dt povestirile asupra lui Vlad Ţepeş,
îşi propun să aducă o contribuţie la lămurirea uneia dintre problemele controversate, şi anume aceea a apariţiei şi răspîndirii europene a primelor texte
scrise despre faptele domnului Ţării Româneşti.
Socotim că un pas înainte în elucidarea acestei probleme de istorie a culturii
medievale în veacul al XV-iea poate fi realizat prin determinarea mai precisă
a momentului şi a împrejurărilor generale - adică a conjuncturii politice în care sînt semnalate în Europa primele consemnări scrise ale tradi#ei orale
despre faptele, în acelaşi timp de vitejie şi de cruzime, ale domnului muntean.
Cercetătorul sovietic I. S. Lurie s-a străduit în recenta şi substanţiala
sa lucrare să fixeze o ordine de vechime a primelor povestiri asupra lui Vlad
Ţepeş, pentru a oferi astfel un teren solid discuţiei asupra originii şi întîietăţii
unora dintre variante în raport cu celelalte 1 • S-a stabilit astfel că cel mai vechi
manuscris în limba germană datează din anul 1462; că textul acestui manuscris
a fost integrat în cronica austriacului Thomas Ebendorfer şi că un text similar
a stat la baza Comentariilor lui Enea Silvio Piccolomini, a căror redactare nu
poate depăşi anul morţii savantului papă, anume 1464 2. Adăugăm că şi povestirea care stă la haza poemului lui Michael Beheim a ajuns la cunoştinţa acestuia
fie în ultima lună a anului 1462, fie, mai probabil, în cursul anului următor 3 •
1 I. S. L u r i e, 1n legăiurd cu originea subiectului povestirilor din secolul al X V-lea
despre Dracula (Vlad ŢeptJJ), în Rsl, X (1964), p. 5-18.
2 I. S. Lu r i e, op. cit., p. 9.
3 G. C. Con d nr atu, Michael Beheims Gedicht uber den Woiwoden Wlad II. Drakul,
Bucureşti, 1903, p. 18.
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Aşadar, primele înregistrări scrise ale povestirilor despre Vlad Ţepeş aparfin
anilor 1462-1463, deci perioadei cînd domnul muntean, în urma evenimentelor
istorice cunoscute - campania otomană în Ţara Românească şi arestarea lui
de către Matei Corvin - şi-a pierdut tronul şi a intrat într-o lungă perioadă de
captivitate.
Coincidenţa în timp a acestor două împrejurări istorice, la prima vedere
lipsite de legătură - înlăturarea lui Vlad Ţepeş din domnia Ţării Româneşti
prin acţiunea convergentă, deşi nu conjugată, a lui Mahomed al Ii-lea şi a lui
Matei Corvin şi apariţia primelor texte de relatare a faptelor domnului muntean - este fără îndoială o constatare care merită să reţină atenţia cercetă
torilor şi care se cere deci mai îndeaproape analizată. O sumară trecere în
revistă - atît cît o îngăduie sărăcia documentaţiei contemporane - a principalelor evenimente din cursul anului 1462 va înlesni înţelegerea strînsei legături
dintre acţiunea politică a lui Matei Corvin şi începutul circulaţiei scrise a povestirilor despre Vlad Ţepeş.
Se ştie că domnul muntean, folosind prilejul favorabil creat de campania
sultanului Mahomed al Ii-lea în Asia Mică, a luat în cursul iernii 1461-1462
iniţiativa unei acţiuni militare la sudul Dunării, ale cărei rezultate erau comunicate regelui Ungariei o dată cu cererea de sprijin împotriva ripostei
otomane, despre care ştia că nu se va lăsa mult timp aşteptată 1 • Matei
Corvin, ale cărui intenţii reale în această perioadă ne rămîn necunoscute,
transmite curiei papale, în cursul lunii mai, informaţiile primite de la solii lui
Vlad şi, în vederea campaniei de ajutorare a Ţării Româneşti, primeşte subsidii
atît din partea papei Pius al Ii-lea, cît şi a Veneţiei 2 • Realizarea unei mari
coaliţii antiotomane a puterilor europene a fost una din ideile dominante ale
pontificatului lui Enea Silvio, iar perspectiva unei acţiuni militare la Dunărea
de Jos era considerată de el ca preludiul ofensivei generale a lumii creştine
împotriva Islamului 3 • La rîndul ei, Veneţia, ameninţată de marile pregătiri
navale ale lui Mahomed al Ii-lea, pe care le ştia îndreptate împotriva posesiunilor ei din Mediterana orientală, se pregătea să iasă dintr-o perioadă de
îndelungată expectativă şi, în aşteptarea participării directe la război, subvenţiona acţiunile antiturceşti, care canalizau în alte direcţii puterea de expansiune
a Imperiului otoman 4 •
Beneficiar al unor însemnate subsidii pecuniare destinate finanţării inter·
veuţiei sale militare în Ţara Românească, în sprijinul lui Vlad Ţepeş, Matei
Corvin intră în campanie la sfîrşitul lunii iulie 1462; etapele prelungite ale unei
înaintări căreia i-au trebuit mai mult de trei luni pentru a parcurge drumul
de la Buda la Braşov, aruncă o puternică îndoială asupra sincerităţii intenţiei
1 Scrisoarea adresată la 11 febr. 1462 din Giurgiu de Vlad Ţepeş lui Matei Corvin, editată
de I. B o g don, Vlad Ţepeş fi narafiunile germane şi ruseşti asupra lui, Bucureşti, 1896, p. 7881: « ... Turci et Bulgari interempti sunt in numero XXJIIm VIII 0 et LXXXIII, exceptis
qui in domibus combusti sunt, vei quorum copita officialihus nostris non sunt presentata».
1 W. F r a k noi, Mathias Corvinus Konig von Ungarn 1458-1490, Budapesta, 1891,
p. 91-92.
3 Pregătirile în vederea organizării unei cruciate antiotomane şi în genere politica orientală a papei Pius al II-iea au fost analizate în ultimul timp de istoricul italian G i o a c hi n o
P a p a r e 11 i, Enea Silvio Piccolomini, Pia I I, Bari, 1950, în capitolele XV şi XVI (La crociata
del latino ..• e quella delie armi); se va vedea în rîndurile de mai jos legătura dintre aceste
preocupări politice ale papei şi apariţia în Comentariile sale a legendelor despre cruzimile lui
Vlad Ţepeş.
' F r. Ba bi n ger, Aufsătze und Abhandlungen mr Geschichte Sudosieuropas und der
Levante, Miinchen, 1962, p. 261.
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regelui Matei de a intra într-adevăr în război cu turcii printr-o campanie de
restaurare în Ţara Românească. Atent la conflictul său cu împăratul Frederic
al III-iea de Habsburg, care, sprijinit în Ungaria de un partid puternic, recrutat
din rîndurile magnaţilor unguri, revendica pentru sine coroana Sf. Ştefan,
Matei nu avea intenţia de a lua asupră-şi riscurile unei confruntări militare cu
Imperiul otoman, atîta timp cît un atac dinspre Apus îi putea periclita în orice
clipă poziţia în Ungaria însăşi 1 • JJe altminteri, cînd Matei Corvin ajunsese în
punctul cel mai avansat al înaintării sale - Braşovul - trecuseră mai bine
de două luni de cînd unele din autoritătile ardelene încheiaseră acorduri cu
Radu cel Frumos, noul domn instalat de' turci 2. Soluţia înţelegerii cu Radu,
deci de acceptare a faptului împlinit - instaurarea dominaţiei otomane asupra
Ţării Româneşti - i s-a părut, fără îndoială, preferabilă lui Matei Corvin în
conjunctura politică existentă. ln aceste împrejurări politice s-a născut conflictul dintre regele Ungariei şi domnul Ţării Româneşti, acum pribeag în
Transilvania.
Împrejurările imediate ale acestui conflict, care în decurs de cîteva luni a
transformat o legătură de colaborare politică şi militară, adusă şi la cunoştinţa
unora dintre puterile europene şi sprijinită de acestea, într-o duşmănie cel
puţin tot atît de notorie, ne rămîn încă necunoscute din pricina sărăciei izvoarelor de care dispunem în stadiul actual al documentaţiei. Dar concluzia acestui
conflict este îndeobşte cunoscută: arestarea şi întemniţarea lui Vlad Ţepeş,
în momentul în care campania de restaurare a sa în domnie şi de alungare a
turcilor din Ţara Românească era pe punctul de a începe (noiembrie, 1462).
Date fiind însă antecedentele diplomatice amintite mai sus, această întorsătură radicală a cursului politicii lui Matei Corvin nu putea rămîne un simplu
episod al raporturilor dintre regele Ungariei şi domnul Ţării Româneşti.
Interesul general cu care a fost urmărită în Europa lupta lui Vlad Ţepeş împotriva
turcilor şi concursul pecuniar acordat lui Matei Corvin de Roma şi Veneţia 3
pentru sprijinirea acestei lupte, a cărei însemnătate europeană era astfel recunoscută, impuneau o explicaţie publică subitei şi radicalei modificări politice,
care s-a încheiat nu numai cu întemniţarea lui Vlad Ţepeş, dar şi cu renunţarea
la actiunea militară antiotomană. Referindu-se la arestarea şi întemnitarea lui
Vlad' Ţepeş de către Matei Corvin, N. Iorga scrie: « Trebuia o înd;eptăţire
pentru această nedreptate ... Se născociră astfel scrisori, pe care le-ar fi adresat,
în noiembrie, Vlad, din Ardeal, de la Cisnădie (Hotel, Rivethel), Sultanului ... ,
ca şi Marelui Vizir şi domnului Moldovei1> 4 • Interceptată de oamenii lui Matei
Corvin, scrisoarea, autentică sau plăsmuită 5 , adresată de Vlad Ţepeş suita1 Pentru con.8ictul dintre Frederic III şi Matei Corvin, care nu s-a încheiat decît în 1463
prin ratificarea tratatului încheiat între cei doi adversari în anul precedent, v. W. F r a k noi,
op. cit., p. 95; realizarea acestui acord se datorează în mare parte acţiunii diplomatice a papei
Pius al Ii-lea, doritor să-l elibereze pe Matei Corvin de preocupările sale în Europa Centrală,
pentru a-l îndruma spre lupta antiotomană.
2 Hurmuzaki, voi. XV, p. 58; cf. N. I org a, Istoria Românilor, voi. IV, Bucureşti,
1937, p. 141.
a Merită să fie subliniat faptul că solul veneţian Tommasi l-a însoţit pe Matei Corvin
de-a lungul întregii sale« campanii», care s-a încheiat la Braşov; v. N. I org a, Istoria Românilor, voi. IV, p. 142.
' N. I org a, Istoria Românilor, voi. IV, p. 141.
5 Autenticitatea scrisorii, pusă la îndoială de G. C. Conduratu, op. cil., p. 154 şi contestată
printre alţii de N. I org a, Istoria Românilor, voi. IV, p. 141-142, a fost susţinută de curînd,
fără argumente de altminteri, de F r. Ba bi n ger, Jifaomello il Conquislalore e il suo tempo,
Torino, 1957, p. 312.
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nului, i-a slujit regelui Ungariei ca act de justificare imediată în faţa celor ce
aveau dreptul să-i ceară socoteală, pentru că avansaseră subvenţii băneşti,
anume papa Pius al Ii-lea şi Veneţia. Matei Corvin i-a transmis papei textul
pretinsei scrisori de trădare a lui Vlad Ţepeş, text care nu s-a păstrat decît
în Comentariile lui Enea Silvio. Veneţiei, regele Ungariei i-a trimis explicaţiile
<le rigoare, dacă nu şi o altă copie a scrisorii. La 26 noiembrie 1462 solul veneţian vestea conducerii republicii arestarea lui Vlad Ţepeş, iar nu mult timp
după aceea i se trimitea solului confirmarea primirii acestei înştiinţări, precum
şi a unei scrisori trimise în aceeaşi chestiune de însuşi Matei Corvin 1 • Aşadar,
abia înapoiat din «campania» al cărei singur «succes» a fost întemniţarea
domnului refugiat în Transilvania, Matei Corvin întreprinde la sfîrşitul anului
1462 şi la începutul celui următor o acţiune diplomatică de explicaţii, dacă
nu chiar de justificare, faţă de cei care învestiseră nu numai nădejdi, dar şi
însemnate mijloace pecuniare în această încercare de stăvilire a expansiunii
otomane în Europa.
lată <le ce apariţia primelor înregistrări scrise ale povestirilor despre Vlad
Ţepeş în aceeaşi perioadă în care s-au produs întemniţarea domnului muntean
şi campania de justificare a lui Matei Corvin nu pot fi considerate o coincidenţă
fortuită. Apariţia, la sfîrşitul anului 1462 şi în cursul anului 1463, a primelor
texte cu relatarea faptelor lui Vlad Ţepeş: manuscrisul de la Viena, încorporat
în cronica lui Thomas Ebendorfer, Comentariile lui Enea Silvio Piccolomini
şi Povestirea în versuri a lui Michael Beheim 2 nu constituie, aşadar, decît
un aspect al campaniei propagandistice menite să acopere abandonarea de către
regele Ungariei a actiunii antiotomane la îndeplinirea căreia se angajase.
Cercetarea izvoarelor contemporane ne îngăduie însă să cohorîm discuţia
din domeniul ipotezelor pe terenul mult mai solid al documentaţiei istorice.
1 « ... casum retentionis Dreguli olim voivode. . . circa quam rem idem serenissimus Rex
eliam per suas litteras nobis scripsil» (s.n.); Nagy Ivan şi B. Nytiry Albert, Magyar diplomacziai
emlikek, Matyas kiraly korab6l 1458-1490, voi. I, Budapesta, 1875, p. 172. Că senatul
veneţian nu s-e declarat satisfăcut de explicaţiile furnizate de Matei Corvin se poete constata
din instrucţiunile date le 18 aprilie 1463 - deci cinci luni după întemniţarea lui Vlad Ţepeş solului trimis la Matei Corvin. Într-adevăr, senatul veneţian cerea o informare completă asupra
împrejurărilor care au provocat hotărîrea lui Matei Corvin: « Studiosus eris intelligere conditiones regni illius, el in specie volumus quod nos advises qualiter se habuil negocium Dragulli Vallachiae (s.n.), dendo nobis advisationem de illo qui impresentierum reperitur vayvoda in pertibus
illis ... »; Monumenta speclantia hisloriam Slavorum meridionalium, XXII, Zagreb, 1891,
p. 241.
2
În versiunea lui Michael Beheim apar concomitent cele două teze fundamentale ale
justificării lui Matei Corvin: înţelegerea lui Vlad Ţepeş cu turcii şi cruzimile comise de el. Cea
mai mare parte a poemului este consacrată expunerii cruzimilor lui Ţepeş (primele 950 versuri):
a doua parte (ultima sută de versuri) expune trădarea şi arestarea domnului muntean.
În mintea lui Vlad încolţeşte ideea înţelegerii cu Mahomed al II-iea, căruia îi trimite o
solie; propunerea se este acceptată de sultan, din partea căruia obţine iertarea, cu condiţia
prinderii şi predării lui Matei Corvin:

« lch will versuchen, oh es docht,
«des ich sein huld erwerhen mocht»,
also (ge)dacht der fraiser.
Er schikt sein potschafft da zu hent
dar er denselhen heiden vant,
disem tiirkischen kaiser
Liess er se gen die mere:
welt er in nemen zu genat
und im vergehen solche tat,
misshendelung und swere

Dy er wider in het getan,
daz welt er in er gegen schan
und ellez pringen wider:
Kung Metiasch von Ungarn her
und euch sein pesten ret, welt er
pringen und richten nider
Und geJ.en in sein hande,
der Tiirk im widerumh enpot:
tet er des, so het er genat
seiner schuld allersande».
(G. C. Condur e tu, op. cil., p. 53).
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În cursul anului 1462 şi la începutul anului următor, vreme în care s-au
petrecut evenimentele amintite mai sus, s-a desfăşurat misiunea diplomatică
în Europa răsăriteană a legatului papal Nicolae de Modrussa 1, Însărcinat cu
o importantă misiune legată de proiectul de cruciadă antiotomană al lui Pius
al Ii-lea, al cărui colaborator apropiat era, Nicolae de Modrussa soseşte la
Buda pentru a purta negocieri cu Matei Corvin. Aici a avut prilejul nu numai
să-l vadă personal pe Vlad Ţepeş, a cărui înfăţişare fizică o descrie z, dar şi să
audă din gura regelui Ungariei însuşi relatarea actelor de cruzime ale domnului
muntean. Reprodusă succint în textul lucrării lui Nicolae de Modrussa, Historia
de bellis Gothorum - rămasă pînă în zilele noastre inedită, cu excepţia citorva
fragmente reduse - , relatarea lui Matei Corvin atestă interesul direct al regelui
în consemnarea şi difuzarea povestirilor despre cruzimile lui Vlad Ţepeş:
« Povestea regele, confirmat fiind de secretarii care asistau la descriere,
că patruzeci de mii de oameni de ambele sexe şi de vîrste diferite, care aparţineau
facţiunii potrivnice, au fost cu puţin timp înainte <s.n.> ucişi din porunca acestuia
(a lui Vlad Ţepeş) prin cele mai rafinate suplicii. Pe unii i-a ucis frîngîndu-i
sub roţile carelor, pe alţii despuiaţi, jupuindu-le pielea pînă la măruntaie, pe
alţii aşezaţi în ţepe şi fripţi pe cărbuni încinşi puşi sub ei, pe alţii străpun
gîndu-i cu ţepe prin cap, prin piept, prin ombilic sau, ceea ce e josnic chiar
şi numai de povestit, prin şezut şi prin mijlocul măruntaielor pînă sus în gură;
şi, pentru ca nici o formă de cruzime să nu lipsească, împlînta în ambii sîni
ai mamelor ţepe şi înfigea în acestea pe copiii lor; în sfîrşit, pe alţii îi ucidea
prin alte chipuri, cit se poate de cumplite, torturîndu-i mai înainte cu felurite
cazne, pe care cruzimea atroce a celui mai groaznic tiran a putut să le
născocească» a.
1 G. Mercat i, Nolizie varie sopra Niccolo Modrussiense, în Opere Minori, voi. IV,
Citta del Vatticano, 1937, p. 217-218. Unele informaţii din textul lui Nicolae de Modrussa
privitoare la lupta lui Vlad Ţepeş cu turcii, au fost folosite în articolul lui B. C î m p i n a,
Viaoria Oflii lui Ţepef asupra sullanului Mehmed al 11-lea, în «Studii», XV (1962), 3, p. 545-546.
a Merită a fi subliniată corespondenţa desăvîrşită între portretul literar al lui Vlad
Ţepeş în textul lui Nicolae de Modrussa şi cunoscutul portret anonim păstrat în castelul Amhras
din Tirol.
3 Reproducem integral fragmentul referitor la V1ad Ţepeş din textul lui Nicolae de
Modrussa. După o scurtă expunere asupra originii şi limbii românilor, autorul continuă astfel:
« Horum tyrannum Draculum nomine, quo ipsi demonem appellant, dum Pii secundi ponti·
ficis maximi apud Hunnorum regem legati essemus, captivum vidimus, non quidem procero
admodum corpore sed membroso sane ac valido, truci vuitu atque horrendo, pregrandi et adunco
naso, inflatis naribus, tenui et modice rubenti facie, in qua glaucos patentesque oculos extantia
opido cillia vallabant et nigrantia multo villo supercilia minaces ostentabant; abrasis preterea
genis mentoque omni, superiorum labrorum parte dumtaxat excepta. Tumentia tempora
testae molem augebant. Taurinum collum erectam cervicem latis connectebat humeris, ad
quos subnigri crispantes copilii pertinebant. Narrabat rex, 6dem notariis facientibus qui
descriptioni intenderant, quadraginta hominum milia promiscui sexus atque aetatis, qui
contrarie factionis essent, iussu ipsius per exquisita supplicia paulo ante necata. Hos car·
rorum confractos rotis, illos detracta pelle viscere nudatos, alios verubus impositos subiectisque
assatos prunis, alios trans caput, trans pectus alios, nonnullos per umbilicum, aliquos ah immo
sedis (quod dictu quoque faedum est) per media viscere ad summum os stipitibus trans•
fixos, et ne ullum deesset feritatis argumentum, matribus utroque in ubere infixos palos atque
in illis netos impositos, aliosque aliis dirissimis enectos exemplis per varia prius tormenta excruciatos, quecumque immanissimi tyranni seva crudelitas potuit excogitare ...
. . . Hoc în ftexu tercio anno Pii secundi pontificis maximi impurissimus Mahumetus Turcorum
imperator, a compluribus Vlacchorum proceribus adversus tyrannum eorum Draculum nomine
sollicitatus, lstro transmisso cum centum et quinquaginta pugnatoribus (corect: milibus pugna·
torum) totem per Vlacchiam, diu illum persequutus, et tandem în quodam monte eum nactus
obsedit; in quo se Vlacchus, natura loci fretus, cum viginti quator milibus qui eum sponte
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Povestirea regelui Matei Corvin, sumar relatată de episcopul Nicolae de
Modrussa, ne apropie cu un pas de intenţia din care s-au născut cele dintîi
texte scrise ale povestirilor despre Vlad Ţepeş şi înlesneşte în acelaşi timp explicarea largii lor difuzări în Europa. Apariţia primelor înregistrări scrise ale
acestor povestiri a fost nu un act de creaţie literară gratuită, ci un instrument
de propagandă în mina regelui Ungariei. Nimic altceva decît o finalitate politică precisă şi evidentă nu poate explica brusca trezire a sensibilităţii regelui
Matei Corvin la sfîrşitul anului 1462 sau în cursul anului următor, cînd relata
prelatului catolic« grozăviile» comise de acelaşi Vlad Ţepeş, pe care nu mult
timp înainte îl considerase demn de a fi ajutat şi pentru sprijinirea căruia solicitase concursul papei şi al Veneţiei. Şi tot astfel se explică apariţia în ultima
operă a papei Pius al Ii-lea a presupusei scrisori de trădare a lui Vlad Ţepeş
şi a povestirilor despre cruzimile lui, precum şi difuzarea, la sfîrşitul anului 1462
şi în cursul anului următor, la curtea din Viena, a relatărilor despre faptele
domnului muntean, cu cele două argumente de bază ale propagandei lui Matei
Corvin: înţelegerea lui Vlad cu turcii şi monstruozităţile comise de el. Tot la
Viena a luat cunoştinţă şi Michael Beheim despre isprăvile celui căruia îi va
dedica unul din poemele sale intitulat« Despre o fiară pe nume Dracul V odă»,
care reflectă punctul de vedere al curţii din Buda.
sequuti fuerant concluserat; ubi cum sibi tandem vei fame pereundum cerneret vei in manus
truculentissimi hostis deveniendum, utrumque fortibus viris turpissimum ratns memorandum
facinus ausus est. Advocatis enim militibus et statu rerum ante oculos posito, facile eis persuasit
ut partitis copiis hostium castra invaderent et vei fortiter pugnando cum laude et gloria
occumberent, vei, si fortuna ceptis favisset, hostem inaudito exemplo ulciscerentur. ltaque
nonnullis Turcorum ducibus usus quos incautius palantes sub vesperum exceperat, prima
noctis vigilia cum parte copiarum vallo perrupto castra Turci ingressus ac tota nocte fulminis
instar per omnia discurrens plurima cede affecit. Quod si vei alteri ex ducibus, cui reliquam
copiarum manum crediderrat, tantumdem animi fuisset, vei Turci monita imperatoris, quibus
sepius iussi fuerant oh nocturnos tumultus stationes non deserere, negligentius servassent,
maximam procul dubio clarissimamque victoria Vlacchus portasset. Sed cum nec sotius ductor
altera ex parte, ut institutum erat, castra aggredi auderet, nec Turci oh eam rem minus
strenue sua loca tutarentur, Draculus incredibili strage edita, non multis adeo ut in tanto
discrimine suorum amissis, compluribus tamen sauciatis, aotequam dies illucesceret castra
hostium egressus ad eosdem se montes recepit, nemine perseqni audente: tantum et laboris
et teroris cunctis incusserat. Exploratum habeo eam his qui huic prelio interfuere, lmperatorem Turcorum per eam noctem suis desperantem rebus, claro castra deseruisse seque iam
turpissime fugae commisissae, secuturus (corect: secuturum) uimirum iter, ni castigatus ah
amicis et pene inV:ltus retractus, illucescente mox die castra sua immota prospexisset. ln quae
reversus cum et gravem suorum vidisset plagam et Hunos Draculo ferre suppetias accepisset,
redire qua venerat festinavit Istrumque eodem in loco remensus est, ex quo flumen viam in
arctoum deflectit ... »
LTraducerea]: «Pe tiranul acestora (al Valahilor) Dracul, nume cu care ei numesc
diavolul, l-am văzut captiv, pe cînd îndeplineam funcţia de legat al papei Pius al II-iea pe
lingă regele Hunilor (al ungurilor); (era) nu foarte înalt de statură dar foarte vînjos şi puternic,
cu înfăţişarea crudă şi înfiorătoare, cu nasul mare şi acvilin, nările umflate, faţa subţire şi puţin
ro~atică, în care genele foarte lungi înconjurau ochii verzi şi larg deschişi, iar sprîneenele
negre şi stufoase îi arătau ameninţători; faţa şi bărbia erau rase, cu excepţia mustăţii. Timplele
umflate sporeau volumul capului. Un gît ca de taur lega ceafa înaltă de umerii laţi pe care
cădeau plete negre şi încîrlionţate.
Povestea regele ... (vezi citatul în textul articolului, la p. 261).
. . . (Se descrie cursul Dunării):« La acest cot, în anul al treilea al pontificatului lui Pius
al II-iea, necuratul împărat al turcilor, chemat de mulţi boieri valahi impotriva tiranului lor,
pe nume Dracul, trecînd Dunărea cu 150.000 de ostaşi, l-a urmărit pe acela prin întreaga Valahie
.timp îndelungat şi, în cele din urmă, l-a asediat aflîndu-1 (ascuns) într-un munte oarecare,
1 n eare Valahul, sprijinit de natura locului, se închisese cu 24.000 de oameni, eare îl urmaserl
de bună voie. Unde, cînd şi-a dat seama că sau va pieri de foame, sau va cădea în mina
preacrudului duşman şi socotind că ambele eventualităţi sînt nedemne de oameni viteji, a
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Este evident că la baza povestirilor despre Vlad Ţepeş din Comentariile
papei Pius al Ii-lea, redactate în anii 1462-1463, s-a aflat un text scris şi că
acest text i-a fost transmis de Matei Corvin, poate în acelaşi timp cu scrisoarea
lui Vlad Ţepeş către Mahomed al Ii-lea. Corespondenţa, sau mai degrabă
cvasi-identitatea dintre textul lui Enea Silvio şi textul cuprins în cronica
lui Thomas Ebendorfer I dovedeşte existenţa unui izvor comun, a unui text
scris, răspîndit concomitent în mai multe direcţii în anii 1462-1463.
Acelaşi text a stat şi la baza prelucrărilor ulterioare, întocmite aproximativ
două decenii mai tîrziu, în împrejurări istorice modificate, asupra cărora nu
insistăm în cadrul articolului de fată 2.
In concluzie, povestirile scrise despre Vlad Ţepeş nu pot fi considerate
o cronică internă a Ţării Româneşti şi nici înregistrări independente ale tradiţiei orale. Tradiţia orală despre faptele lui Vlad Ţepeş a început să fie consemnată scris în anii 1462-1463, la curtea lui Matei Corvin şi din iniţiativa
lui. Tot regelui Ungariei, căruia povestirile despre cruzimile lui Vlad Ţepeş
i-au slujit ca material propagandistic complimentar pe lingă «scrisoarea de
trădare» a lui Vlad Ţepeş, i se datorează rapida difuzare europeană a acestui
text, care a fost integrat în Comentariile papei Pius al Ii-lea şi în manuscrisul
german de la Viena, încorporat ulterior cronicii lui Ebendorfer.
Curtea lui Matei Corvin din Buda a fost aşadar centrul de iradiere în
Europa atît a primei serii de texte privitoare la faptele lui Vlad Ţepeş, puse
în circulaţie în anii 1462-1463, cit şi a celei de-a doua, adaptată la modificările petrecute între timp şi alcătuită din broşurile tipărite în limba germană
în deceniul 1480-1490 şi din versiunea rusă, care aparţine aceleiaşi
perioade.
îndrăznit să comită o faptă demnă de a fi amintită. Chemîndu-i aşadar pe ostaşi şi înfăţi
şîndu-le situaţia, i-a convins uşor să invadeze tabăra duşmană, cu trupele-i împărţite şi fie
să cadă vitejeşte în luptă, cu glorie şi cinste, fie, dacă soarta va fi favorabilă acestei iniţiative,
să se răzbune împotriva duşmanului într-un chip nemaipomenit. Aşadar, folosindu-se de
cîteva căpetenii turceşti pe care le-a prins spre amurg, pe cînd rătăceau în chip imprudent,
pătruns la începutul nopţii cu o parte a trupelor în tabăra turcească, străpungînd fortificaţiile şi în tot cursul nopţii, alergînd ca un fulger în toate direcţiile, a făcut măcel mare; incit,
fie dacă celălalt dintre comandanţi, căruia îi încredinţase restul trupelor, ar fi avut tot otita
curaj, fie dacă turcii s-ar fi conformat mai puţin strict poruncilor repetate ale împăratului
de a nu părăsi garnizoanele din pricina ciocnirilor nocturne, Valahul fără îndoială ar fi dobîndit
cea mai mare şi strălucită victorie. Dar întrucît nici celălalt comandant nu a îndrăznit să atace
tabăra din cealaltă parte, după cum fusese stabilit, şi din această pricină nici turcii nu au păzit
cu mai multă străşnicie locurile lor, Dracul, după ce a provocat un măcel de necrezut, fără a
pierde într-o ciocnire atît de mare pe mulţi dintre ai săi, dintre care totuşi foarte mulţi au fost
răniţi, a părăsit tabăra duşmană înainte de zorii zilei şi s-a reîntors în aceiaşi munţi (de unde
venise), fără ca cineva să îndrăznească a-l urmări, într·atît le dăduse de furcă şi vîrîse groaza
în toţi. Am aflat, cercetîndn-i pe cei care au participat la această luptă, că împăratul turcilor,
pierzînd în acea noapte orice încredere în privinţa situaţiei sale, a părăsit în ascuns tabăra,
luînd-o la fugă În chip ruşinos şi ar fi continuat drumul, dacă, dojenit de prieteni şi adus îndărăt

a

aproape împotriva voinţei sale, nu ar fi văzut în zorii zilei tabăra pe locul ei. Înapoiat în tabără,

după ce a văzut marea pierdere suferită de ai săi, şi afilnd că ungurii aduc Întăriri Dracului,
s-a grăbit să se Întoarcă pe unde venise şi a trecut Dunărea în acelaşi loc de unde fluviul îşi
îndreaptă cursul spre nord»; G. M e r ca t i, Notizie varie sopra Niccolo Modrussiense, În

Opere Minori, voi. IV, Cittii. del Vaticano, 1937, p. 247-249.
1 I. S. Lu r ie, ln legătură cu originea subiectului povestirilor din secolul al XV-iea despre
Dracula (Vlad Ţepef), Rsl, X (1964), p. 49 şi J. Str ied te r, Die Erzăhlung vom walachischen
Vojvoden Drakula in der russischen und deuucher Vberlieferung, în« Zeitschrift fiir Slavieche
Philologie», XXIX (1961), 2, p. 406.
2 Puţin probabili pare ipoteza lui I. S. Lurie, potrivit căreia la baza tuturor tipurilor
de legende despre Vlad Ţepeş se aftă o tradiţie orală, alterată în diverse sensuri - prin
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PAPACOSTEA

K BOIIPOCY O IIPOHCXO)l(,IUillllB H PACIIPOCTPABEHHD OBCLMEHllldX
DOBECTEil: O ~JlllllJIX BJIAM D;EDEDIA
(PC310Me)

Tipo6neMa WHpoKoro pacnpocrpBHeHHH e Eepone noeecreif o ,ttellHHllX M}'HTHHCKoro
eoeBOJ:thl Bna,tta Uenewa 3llHHMana H 3aHHMaeT MHOrHX pyMblllCKHX H 3apy6e)f{Hb1X HCTOpHKoe
H <i>HJJOJJOroe. B HaCT011meii pa60Te BHOBb no,ttHHMaeTCJI BOilpOC 06 OOCTOllTCJlbCTBax DOJIBJJeHWl
H pacnpOCTpaHeHHH nepeb1x TeKCToe o BJJa,tte Uenewe. AeTop OTMeti:aeT, 'ITO no11BJJeHHe 3TUX
TeKCTOB no epeMeHH coena,ttaeT c nepHo,ttoM 6ercrea pyMbIHCKoro rocno,ttapll e TpBHCHJlbBBHHIO
H ero apecroM KoponeM MaTHaweM KopBHHOM nocne noxo,tta cymaaa MaroMCTa II e BaJJllXHlO.
KopoJlb BeHrpHH, aanpaeHBWHHCll H3 Ey,tth1 eo rnaee eoiicKB Ha noMo~ BJlll.tlY Uenemy (Ha
'ITO DOJJY'IKJI cy6cH.1tHIO OT nallbl TIHll II H Beae~), OTKB3b!BaeTCJI OT BOCCTBHOBJJeHHll B npaBax H3rHaHHoro TYPKllMH rocno,ttapll H apeCTOBblBaeT ero. TIOllBJJeHHe DHCbMCHHblX DOBCCTCH
o M}'HTllllCKOM rocno,ttape (paJlbwe ~eCTeoea.JIH JIHWb yCTHb1e paccKB3bl) H HX pacnpOCTpaaeHHe
e Eepone 6blJIH npo,ttHKToBBHbl coo6pa.>KeHHllMH ,ttHIIJJOMaTH'lecKoro xapaKTepa, c n0Mo~10
KOTOpblX KOpOJlb BeHrpHH crpeMHJJCJI onpae,ttaTb pa,ttHKaJJbHOe H3MeHeHHe DOJIHTHKH He TOJlbKO
no oTHoweHHIO K Bna,tty Uenewy, HO H no OTHOWeHHIO K 3KCDBHCHH 0TTOMaHCKOH HMnepHH.
3THM OO'bllCHJICTCJI TOT <t>BKT, 'ITO B KOHqe 1462 H B Teti:eHHe 1463 IT. pacnpOCTpa.HHJJHCb nepBble TeHCTbI, e KOTOpbIX ODHCblBanacL H<eCTOHOCTb Bna,tta Uenewa: TeKCT, BCTaBJJeHHblii e xpoHHHY aecrpHiil.lll ToMaca 36e11,ttop4>epa, TeKCT e KOMMeHTapWIX DllIIbI TIW! II H noeeCTb e CTHXaX
MHXanna EereifMa.
TIHCbMCHHblH HCTO'IHHl< (HrHOpHpyeMbIH B npOIWIOM TCMH, KTO 33.HHMaJJCJI npo6neMOll
npoHcxo>«.i:teHHH npoH3Be,tteHHii o BJJBJJ;e Uenewe), Ha KOTOpblii oIIHpaeTCH aerop, HBXOJ:tHTCH e
pa6oTe nancKoro neraTa HHKOJJBll ,tte Mo,ttpycca (Modrussa) Historia de bellis Gothorum, H3 HOTO·
poH 6blJIO orry6JJHKOBaHO HeCKOJll>KO <t>parMeHTOB HCTOpHKOM
MepKaTH B N oti:iie varie 11opra
Niccol6 Modruuiense B Opere minori, TOM IV, crp. 247-249. HaxO,ttllCb npu ,tteope KOpOJlll
BearpHH e KOHl.le 1462 KJJH e Ha'lane cnep;yromero ro,tta; HHKOJJaH ,tte Mo,ttpycca HMeJJ B03MO>«·
HOCTb He TOJll>KO BH,tteTb M}'HTllllCKoro rocno,ttapll H OIIHcaTb ero BHClllllOCTb, HO H· YCJlbll.l.lllTb
H3 ycr KopoJIJ1 MaTHawa KopeHHa o«>«eCTOHOCTH>> Bna,tta Uenewa. KopoJlb BearpHH 6blJI 3llHHTepecoeaH B pacnpoCTpaHeHHH 3THX noeeCTeHj OHH HCDOJlb30Ba.JIHCb MaTHaweM KopBHHOM
KBK cpe,ttCTBO nponarBH,ttbI e l.leJlJIX onpBB,ttaHHH no.11HTHl<H OTKB38 OT o6emlllllloro noxo,tta e
Ba.naxmo npOTHe TYpDK. TSJ<HM o6p830M 1<oponeeCKHii ,tteop e Ey,tte 6b1J1 l.leBTpoM pacnpocrpaHeHHH e Eepone TeJ<CTOB o ,ttellHHllX BJJa,tta Uenewa.

r.

adăugiri şi amputări, prin modificarea amănuntelor şi mai ales a soluţiilor diverselor episoade cu prilejul transpunerii lor în scris. Fireşte că dificultăţile reducerii la acelaşi izvor a unor texte
care, în ciuda unui evident fond comun, oferă numeroase deosebiri - uneori esenţiale - sînt
foarte mari şi de natură să determine căutarea altei soluţii, de pildă aceea mai sus amintită.
Fără a anticipa asupra unei cercetări viitoare, semnalăm doar că, după părerea noastră, crite·
riul cel mai potrivit de grupare şi deosebire a diferitelor tipuri de înregistrări scrise ale poves·
tirilor despre Vlad Ţepeş nu este limba în care au fost redactate scrierile, ci epoca căreia le
aparfin. Socotim că o distincţie marcată trebuie făcută între prima serie de scrieri, apă.rute
în anii 1462-1463, în împrejurările analizate în paginile anterioare, şi a doua, mai tîrzie,
din perioada următoare reaşezării lui Vlad Ţepeş în domnie, căreia îi aparţin numeroasele
broşuri germane tipdrile, apă.rute în deceniul 1480-1490, şi versiunea ruaă. Este ceea ce s-ar
putea numi o« a doua ediţie», revizuită, în împrejurări asupra cărora ne propunem să revenim
ulterior; în această privinţă, unele date interesante se află în lucrările cercetătoarei maghiare
H u b a y I I o n a, neluate în seamă de cei ce s-au ocupat mai de curînd de problema poves·
tirilor despre Vlad Ţepeş: Egykoru ujsaglap Drakula vajdar6l (Foaie contemporană despre
voievodul Dracule), Budapesta, 1948 şi Magyar is magyar vonatko:rlillu roplakok, ujsaglapok,
ropiratok a:r Ors:ragos Szechinyi konyvtarban 1480-1718 (Foi volante, gazete şi pamflete ungureşti
sau privitoare la Ungaria, păstrate în Biblioteca Naţională din Budapesta 1480-1718), Budapesta, 1948, p. XX. Autoarea socoteşte cu drept cuvînt că în spatele activităţii de publicare
a uneia dintre« relată.rile germane cele mai căutate în veacul al XV-iea» - povestirile despre
Vlad Ţepeş - «se află probabil mina lui Matei Corvin» Şi J. Str ied te r, op. cit., p. 412,
constată existenta a« două straturi» în consemnă.rile scrise ale povestirilor despre Vlad Ţepeş,
unul datat de el în perioada imediat următoare anului 1460, altul aproximativ donă decenii
mai tlrzin.
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CONSIDERATIONS SUR LA GENESE ET LA DIFFUSION DES REcrrS ECRITS SUR LES
EXPLOITS DE VLAD L'EMPALEUR
(Resume)
La large diffusion europeenne dont ont joui Ies recits des exploits du prince valaque
Vlad l'Empaleur (Vlad Ţepeş) a preoccupe - et continue de le faire pas mal d'historiens et de
philologues, roumains el autres. Le present travail remet en discussion Ies circonstances qui
ont preside a l'apparition et a la diffusion des premiers textes ecrits relatifs a ce voevode.
C'est ainsi que l'on constate que l'apparition desdits recits coincide chronologiquement avec
Ies faits qui entraînerent le refuge en Transylvanie du prince roumain el son arrestation
par le roi Mathias Corvin. A la suite de la campagne de V alachie du sultan Mahomet II,
le souverain hongrois qui avait quitte Bude a la tete de son armee pour secourir Vlad - ii
avait rei;u dans ce but des subsides du pape Pie II et de Venise-, renonce a la campagne
qui devait retablir sur son treme le prince chasse par Ies Turcs et l'incarcere. La mise par ecrit
des recits sur le compte du prince roumain - lesquels n'avaient jusqu'alors circule qu'oralement - et leur diffusion en Europe se rattachent etroitement a la necessite d'ordre diplomatique oii se trouva le roi de Hoongrie de justi.fier celte modification radicale de sa politique
non seulement envers Vlad l'Empaleur, mais aussi a l'endroit de la menace ottomane. On
comprend ainsi comment c'est a la fin de l'annee 1462 et durant l'annee 1463 que Curent
diffuses Ies premiers textes renfermant le recit des actes de cruaute de Vlad: le texte incorpore
a la chronique de l'Autrichien Thomas Ebendorfer, celui des commentaires du pape Pie II et
le recit en vers de Michel Beheim.
Une source ignoree, par le passe, de ceux qui ont discute la question de !'origine
des ecrits en question relatifs l'Empaleur vient du reste l'appui du point de vue soutenu
par l'auteur. C'est l'Historia de bellis Gothorum du legat papal Nicolas de Modrussa, dont quelques fragments ont ete publies par G. Mercati, Nolizie varie sopra Niccolo Modrussieme (dans ses
Opere minori, voi. IV, p. 247-249). Nicolas de Modrossa, qui se trouvait a la cour de Hongrie
a la fin de l'annee 1462 ou au debut de l'annee suivante, eut l'occasion non seulement de
voir le prince valaque, dont ii decrit !'aspect physique, mais encore d'entendre de la bouche
meme du roi Mathias Corvin la relation des actes de cruaute perpetres par Vlad. L'interet
qu'avait le souverain a diffuser ces histoires est evident: elles lui servaient d'instrument de
propagande pour justifier son renoncement la campagne anti-ottomane en V alachie laquelle
ii s'etait engage. La cour royale de Bude a donc ete le centre d'irradiation en Europe des textes
concernant Ies exploits de Vlad l'Empaleur.
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DOCUMENTE ÎN LIMBA POLONĂ EMISE DE CANCELARmE DOMNILOR
ROMÂNI (SEC. AL XVI-iea ŞI AL XVII-iea)
ELENA

LINŢA

Printre marile merite de editor ale lui Ioan Bogdan se poate enumera şi
culegerea documentelor polone privitoare la istoria patriei şi poporului nostru
şi publicarea lor în Suplimentul 11 al colecţiei Hurmuzaki 1 • A vînd un larg
orizont asupra istoriei şi acordînd importanţa cuvenită tuturor surselor de
informare ştiinţifică, Ioan Bogdan selectează pentru publicare nu numai documentele elaborate în Ţările Române, sau adresate acestora, ci toate actele
polone în care se fac aprecieri asupra Ţărilor Române, asupra relaţiilor lor cu
turcii, tătarii, polonezii etc. « În decursul publicaţiunii volumului al doilea
- declară editorul în prefaţa la volumul II - m-am convins că Academia
posedă printre materialele sale o sumă de documente, corespondenţe şi memorii
care, deşi nu privesc de-a dreptul treburile moldoveneşti sau munteneşti, au
totuşi o oarecare însemnătate pentru istoria noastră ( ... ) Ele aduc afară de
aceasta material nou pentru istoria Poloniei şi încă un material foarte interesant pentru epoca de decadenţă a acestui stat» (p. II).
Astfel, Ioan Bogdan a adunat şi editat în cele trei volume ale Suplimentului II la colecţia Hurmuzaki materialele poloneze referitoare la istoria şi
relaţiile Ţărilor Române cu alte ţări, aflate în nouă biblioteci şi arhive din
Polonia 2 , în arhiva regală din Stockholm şi arhiva Curţii imperiale din Viena.
Aceste materiale privesc o perioadă de aproape două secole şi anume de la
1510 pînă la 1703.
Pregătind pentru tipar documentele respective, Ioan Bogdan s-a preocupat
ele publicarea lor cit mai corectă, însoţindu-le cu note şi explicaţii 3 , dorind
ca ele să reprezinte nu numai surse de informaţie istorică, dar şi lingvistică'·
Din păcate însă, copiile de care dispune sînt de multe ori incorecte s, iar editorul
1

Documente privitoare la isloria românilor, culese de Euxodiu Hurmuzaki, voi. I-XXI,
1887-1942; Suplimentul II, Bucureşti, 1893, 1895, 1900.
2 Biblioteca şi muzeul Czartoryski din Cracovia, Biblioteca Institutului Ossolinski din
Lvov, Arhiva municipală a oraşWui Lvov, Biblioteca Universităţii Jagiellone din Cracovia,
Arhiva familiei RadziwiU din Nieswiez, Arhiva Zamojski din Varşovia, Arhiva oraşului Cracovia,
Arhiva conţilor Dzialynski din K6rnik.
3 «Am căutat a explica orice nume sau dată care ar fi putut da naştere la îndoieli şi
presupuneri• - I. Bogdan în prefaţa la voi. I (p. X).
4 « Avînd o sumă de copii atît de variate înaintea mea, am crezut că e bine să le public
pe toate cu ortografia lor şi să nu urmez exemplul Academiei din Cracovia, care în publicarea
actelor istorice a adoptat ortografia polonă modernă.»
6 Copiile documentelor din Biblioteca Czartoryski « sînt copii de-ale celor doi studenţi,
colaţionate rău sau necolaţionate şi din pricina asta cu multe greşeli, pe care ne-am silit a le
îndrepta prin conjecturi» - Supl. II, voi. II, p. VII. Despre documentele din Biblioteca
Bucureşti,
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nu are posibilitate să le colaţioneze personal, sau cu ajutorul unei persoane
competente, aşa că încearcă să îndrepte singur ceea ce i se pare că a fost copiat
greşit, lucru care nu a dat cele mai bune rezultate.
În legătură cu împrejurările istorice, economice şi politice care au condistrînse dintre statele feudale româneşti şi regatul feudal vecin
începînd din a doua jumătate a secolului al XIV ·lea, există o serie de studii
preţioase 1, Există de asemenea studii cu referire în special la relaţiile culturale
româno-polone 2 • Nu s-a studiat însă pînă acum în mod special un aspect
important al acestor relaţii, care implică în acelaşi timp legături politice şi
culturale: întinsa corespondenţă diplomatică în limba polonă întreţinută de
cancelariile Ţărilor Române a. Ea atestă prezenţa unei« secţii polone» în aceste
cancelarii, arată interesul pentru limba polonă în societatea cultă a vremii şi
dovedeşte prezenţa unor cărturari cunoscători ai acestei limbi. Studiul ambianţei culturale în care a apărut marea şcoală a cronicarilor moldoveni trebuie
să cuprindă neapărat şi această latură, cu atît mai mult cu cît, aşa cum se
va vedea, curba parcursă de diplomatica româno-polonă urmează în esenţă
evoluţia celorlalte manifestări ale prezenţei culturii şi limbii polone, prin diferiţi
emisari ai săi, în viaţa culturală a societăţii feudale româneşti.
Primele manifestări scrise ale relaţiilor politice şi diplomatice dintre români
şi polonezi au folosit ca limbi de comunicare limbile slavonă şi latină. Această
stare de lucruri s-a menţinut de-a lungul secolelor al XIV-iea şi al XV-iea,
cu anumite preponderenţe în dependenţă de domni, de împrejurări şi probabil
de limba în care este scris mesajul la care se răspunde. Astfel, dintre domnii
Moldovei, Alexandru cel Bun corespondează cu polonii în latină 4, de asemenea
ţionat relaţiile

J agiellonă editorul declară: « S-au copiat de către funcţionarii bibliotecii ( ... ) Copiile sînt
rele şi necolaţionate; întocmai ca la documentele din tecile lui Naruszewicz, am fost siliţi şi
aici a face multe îndreptări şi conjecturi» - ibidem, p. VIII. Despre copiile documentelor
familiei Radziwiil din Nieswiez scrie: « Copiile documentelor polone nu sînt tocmai rele, ale
celor latine însă sînt aşa de rele, încît multe au trebuit lăsate la o parte» - ibidem, p. VIII.
Editorul vorbeşte cu respect despre copiile realizate de B. P. Hasdeu după documentele
din arhiva oraşului Lvov şi de Przyborowski, «un învăţat filolog polon», după documentele
din Arhiva Zamojski din Varşovia. De asemenea, reluînd documentele stavropighiei din Lvov
după ediţia lui I. Saranjevi~, I. Bogdan menţionează în prefaţă:« documentele fiind bine publicate, noi le-am reprodus aci, îndreptînd pe ici pe colea cite o mică greşeală».
1 Istoria României, voi. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1962; P. P. Pan ai te s cu,
La roule commerciale de Pologrni a la Mer Noire au Moyen·Âge, în «Revista istorică română»,
voi. 3/1934, fasc. 2-3, p. 14-15 (versiunea românească în Interpretări românBJli, Bucureşti,
1947); C. Racoviţă, Începuturile suzeranităţii polone asupra Moldovei, în« Revista istorică
romană», X/1940, p. 237-332; I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia pînă la moartea
lui Ştefan cel Mare, Piatra Neamţ, 1900; P. P. P an ai te s cu, Curs de istoria românilor,
predat în anul 1927-1928 (litografiat); acel a şi, Istoria Poloniei, curs litografiat; ace I a şi,
Legăturile moldo-polone în sec. XV şiprnblema Chiliei, în Rsl, III, 1958, p. 95-114; I. Pe t r ică,
Relafiile politico-economice Între Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XV-iea
în Rsl, X, p. 341-356.
2
P. P. Pan ai te s cu, Influenfa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore
Ureche şi Miron Costin, Bucureşti, 1925; acel a şi, Influenţa polonă şi rusă în cultura română,
curs litografiat, fără dată; I. C. C hi ţi mi a, Cronica lui Ştefan cel Mare, în «Cercetări
literare», III, p. 1939, p. 219-294; St. Lukasik, Pologne el Roumanie, Paris, 1938 ş.a.
3 Referiri sumare la N. Grămadă, Cancelaria domnească în Moldova pînă la domnia
lui Constantin Mavrocordat, în «Codrul Cosminului», IX, 1935, p. 131-231. Pentru stadiul
actual al cercetărilor asupra diplomaticii feudale româneşti (latină, slavă, greacă) a se vedea
Introducerea, voi. I, şi II la Documente privind istoria României, Ed. Academiei, Bucureşti, 1956.
' Cf. C o s t ă c h e s c u, Doc., II, p. 642 şi urm. ; Hurm. II, partea II, p. 42.
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şi urmaşul său Iliaş 1, spre deosebire de majoritatea domnilor
la care ne-au rămas scrisori în slavonă adresate Curţii polone.
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moldoveni, de

În secolul al XVI-iea începe să se scrie în cancelariile domneşti şi în limba
Trecerea se face treptat. Limba primelor scrisori slave cu caractere
latine este o îmbinare de formule slavone cu limba ucraineană şi polonă. De ex.:
« Thurci cyahnutz na thvyv Koronu Vherskuyu, ieho miloscz cza,sto dawal
wyedenye cralewy ieho milosczi y woyewode ledelskiemv, aby si1.ţ pazily y
przyhotowaly moczno voyskamy » 2; « iawno czynim i-sim naszym listom wsim
pospolite kazdomu, kotoryi tot list budiet czuti albo jeho czutczy uslyszyt» 3 •
Dintre documentele păstrate pînă în zilele noastre, cea mai veche scrisoare emisă de cancelaria Moldovei în limba polonă datează din anul 1524 şi
este adresată de Ştefăniţă, voievodul Moldovei, senatorilor Poloniei 4 • Prima
csrisoare în limba polonă adresată domnilor români, pe care o cunoaştem,
este solia lui Sigismund, regele Poloniei, către Petru Rareş, trimisă prin palatinul Podoliei la 16 oct. 1532 5, la care Petru răspunde tot în polonă e, deşi
în acea perioadă, atît cu Petru, cit şi cu Vlad, voievodul Ţării Româneşti,
Sigismund corespondează mai ales în limba latină.
Începînd din a doua jumătate a secolului al XVI-iea (mai ales după venirea
lui Alexandru Lăpuşneanu la tronul Moldovei) corespondenţa în limba polonă
se intensifică. Ea culminează cu anii domniei lui Ieremia Movilă (1595-1606),
cînd şi interesul general pentru cultura şi limba polonă este în Moldova în
plină creştere 7. În secolul al XVII-iea are loc o revenire a scrisului polon în
cancelaria de la curtea Moldovei în perioada domniei lui Miron Barnovschi
(1627-1629). După aceasta curba începe să scadă treptat, scrisorile în limba
polonă devin sporadice, ultima de care dispunem fiind cea din 1694 a lui
Constantin Duca către stavropighia din Lvov e.
Răspîndirea cunoştinţelor de limba polonă în pătura cultă a societăţii
româneşti s-a făcut pe mai multe căi, una din ele fiind educaţia primită de
unii fii de boieri în şcolile polone ale vremii.
Pătrunderea acestei limbi este favorizată şi de stabilirea de legături de
prietenie şi chiar de rudenie între boierii români (mai ales moldoveni) şi nobilii
polonezi'· Astfel, voievodul Moldovei Petru Aron ţinea la curtea domnească
pe o soră a sa, căsătorită cu nobilul polon Orzechowski, iar pe o nepoată din
această căsătorie o măritase cu un alt nobil polon, Czolhanski. Acestor rude,
cărora domnul le dăruise moşii întinse 10, li se cereau uneori şi servicii pentru
domnie 11, Datorită acestor înrudiri, învaţă limba polonă şi alţi membrii ai

polonă.

Cf. C o s t ă c h e s c u, Doc., II, p. 644, 646, 648 ş.a.
Scrisoarea lui Ştefăniţă către Sigismund I, 1523 (Hurm. II, 3, p. 708), despre care se
declară în nota redacţiei: « Contextus Slavicus huius tahulae, litteris latinis transcriptus et
lingua Polonice permixtuu. (ibidem, p. 720).
8 Scrisoarea lui Bogdan, voievodul Moldovei, către regele Poloniei, Sigismund, scrisă
în 1510 - Hurm., Supl. II, voi. I, p. 1; Costă c he s cu, Doc. Bogdan, p. 486-493.
4 Hurm. II, partea III, p. 732-734.
6 Hurm. Supl. II, voi. I, p. 57-59.
a Ibidem, p. 62-63.
7 Cf. P. P. Pan ai te s cu, Inftuenfa polonă în opera fi personalilalea cronicarilor
Grigore Ureche fi Miron Coslin, p. 11.
' Hurm. Supl. II, voi. III, p. 232-233.
9 lsloria României, voi. II, Ed. Academiei, 1962, p. 393; Mir o n Costin, Lelopiaeţul Ţării Moldovei, în Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti 1958, p. 57.
10 N. I org a, Isloria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1935, voi. I, p. 162.
11 La 7 martie 1594 Aron Vodă trimite pe Czolhanski drept sol al său în Polonia (Hurm.
Supl. II, voi. I, p. 309-310) şi mai tîrziu la Moscova (ibidem, p. 474).
1

1
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familiei. Astfel, dintr-un document adresat de solul polon Drozynski hatmanului Poloniei Jan Zamojski, la 24 februarie I594, în care relatează convorbirea avută cu Aron Vodă, reiese că sora lui Petru Aron (soţia lui Orzechowski)
îşi ajuta fratele servindu-i drept tălmaci:
« Od hospodara woloskiego iestem dosic luzznie przyi~ty. Pytal mie: mam
li z nim co mowic in secreto? Wzial mi~ na pokoi, tam sami dway, trzecia pani
Orzechowska, siostra iego, Humaczi-la» 1 •
Folosirea limbii polone la curtea moldovenească în a doua jumătate a
i;;ecolului al XVI-iea este favorizată şi de prezenţa aproape permanentă pe
lingă domnie a unor înalţi slujitori polonezi, militari sau nobili, care fie că erau
în slujba domnilor moldoveni, fie că veneau în misiuni, sau erau în trecere
spre Poarta Otomană 2.
Nu ne sînt cunoscute numele persoanelor care îndeplineau funcţia de pisari
de polonă, ceea ce îngreunează munca de grupare a documentelor. Din însemnă
rile rămase cunoaştem numai pe Teodor Rudinski, care semnează la I I martie
I6IO pe un document de limbă ucraineană cu elemente polone şi scris cu caractere latine 3 şi pe Iwitsult logofet, care scrie şi semnează la I3 iunie I6I3 o
scrisoare în limba polonă 4 • ln afară de dieci, întîlnim unele nume de secretari
domneşti de origine polonă, cum ar fi secretarul lui Ieremia Movilă, Lacki r.,
sau Stanislaw Czanski, în serviciul aceluiaşi domn 6,
Personalitatea cea mai marcantă pentru relaţiile culturale româno-polone
din această perioadă este Luca (Lupu) Stroici 1, EI este cunoscut la curtea
1 «Am fost primit destul de rece de domnul Moldovei. M-a luat în cămările domneşti
acolo (am rămas) noi doi şi cu doamna Orzechowska, sora lui, care traducea» (Hurm. Supl. II,
voi. I, p. 327).
2 P. P.
Panaitescu, Călălori poloni în (ările române, Bucureşti, 1930, p. 3-5;
Dinu C. G i u re s cu, Ion Vodă cel Vi1eaz, Bucureşti, 1963, p. 33; M. Costin, Lelopise(ul,
p. 45, 54; Hurm. Supl. II, voi. I, p. 441, voi. II, p. 102 ş.a.
3 Hurm. Supl. II, voi. II, p. 357.
' Ibidem, p. 375. Este de presupus că pe originalele documentelor se mai află şi alte nume
care nu au fost menţionate în ediţiile existente.
6 Cf. P. P. Pan ai te s cu, lsloria lui Mihai Viteazul, p. 91.
8 Hurm. Supl. II, voi. I, p. 593. Funcţia aceasta de secretar la scaunul Moldovei era
unanim cunoscută şi solicitată de nobilii polonezi poate pentru rentabilitatea ei. Deducem aceasta
şi dintr-o scrisoare în care Ieremia Movilă se scuză faţă de J. Zamojski că nu poate să primească
în serviciul său pe un oarecare Szymkowicz, recomandat de dînsul, deoarece ţara este înfometată şi nu poate să plătească atit cit cere candidatul. Hurm. Supl. II, voi. II, p. 321-322.
7 Iorga îl consideră descendent din familia Stravici, atestată în documentele secolului al
XV-iea (Istoria lileralurii religioase a românilor pînă la 1688, p. CXIll). Era un om cult, studiase
în străinătate împreună cu Ieremia Movilă .B. P. Hasdeu afirmă în Luca Stroici părintele.filologiei
latino-române (Bucureşti, 1864): «El fu crescut în şcoalele Germaniei, în ţara nemţească, împreună
cu Ieremia Movilă» (p. 5-6). Cunoştea greaca, latina, germana, italiana, polona şi slavona.
Datorită acestor calităţi a fost făcut mare logofăt de către Despot Vodă în 1562, deşi era încă
tînăr («Nu putea avea atunci nici 30 ani» - Hasdeu, op. cit., p. 6).
După căderea lui Despot şi întoarcerea Lăpuşnenilor la domnie, Luca Stroici este înlăturat
din funcţia de mare logofăt. la parte la complotul pentru înscăunarea lui Ion Vodă, dar noul
domn are rezerve chiar şi faţă de susţinătorii lui şi nu-l repune în funcţie. Abia Iancu Sasul,
conştient de valoarea de poliglot a lui Stroici, îl numeşte din nou mare logofăt al Moldovei,
dregătorie pe care o deţine şi sub Petru Şchiopul, în a doua sa domnie.
În 1591, o dată cu venirea lui Aron Vodă la tronul Moldovei, Luca Stroici Împreună cu
fraţii Movileşti şi cu alţi boieri, fuge în Polonia, unde se bucură de ocrotirea lui Jan ZamojskL
În 1593 lui Ieremia Movilă şi Luca Stroici li se recunosc la seimul din Varşovia indigenatul
şi prerogativele de nobili poloni (Niesiecki, Herbar: Polski, Lipsk, 1839-1846, voi. 8, p. 536),
prin actul semnat de Sigismund al III-iea (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 325-326).
În 1595 cînd Ieremia Movilă devine domn în Moldova, Stroici recapătă dregătoria de
mare logofăt, fiind foarte bine apreciat de către domnitor, după cum reiese dintr-o scrisoare a

şi
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Moldovei o perioadă foarte lungă, de aproximativ 60 de ani (a murit la aproape
80 de ani, în jurul anului 1610), fiind mare logofăt sub 6 domni (Despot Vodă,
Iancu Sasul, Petru Şchiopul, Ieremia Movilă, Simion Movilă, Constantin
Movilă). El a fundat şi a înzestrat împreună cu mitropolitul Anastasie Crimca
mănăstirea Dragomirna 1 • Sub controlul său s-au scris şi s-au tradus 2 majoritatea documentelor de limbă polonă din această perioadă, deşi, după cum
vom vedea mai jos, puţine sînt scrise de el personal.
In secolele al XVI-iea şi al XVII-iea în cancelariile din Moldova s-au elaborat
incomparabil mai multe documente de limbă polonă decît în Ţara Românească (deşi ne-au rămas şi de acolo unele mărturii din timpul domniei lui
Mihai Viteazul, Simeon Movilă, Matei Basarab şi alţii) ceea ce dovedeşte că
fenomenul stă în legătură cu întreaga orientare politică a curţii moldoveneşti.
In cancelaria domnească de la Suceava nu numai că se scriau în polonă scrisorile destinate Poloniei, dar se şi traduceau în această limbă unele documente
scrise în alte limbi şi pe care domnii aveau interesul a le trimite în Polonia,
aşa cum reiese din unele menţiuni făcute în documente s. Este de presupus că
traducerea se făcea fie direct dintr-o altă limbă în polonă, fie prin intermediul
oral al limbii române.
În perioada la care ne referim, în afară de scrisori şi traduceri de documente se mai scriau uneori în limba polonă şi acte de omagiu 4 şi privilegii s.
Documentele pe care le avem în vedere în articolul de faţă au fost găsite,
în marea majoritate, în arhivele polone (Ossolineum, Zamojski, RadziwiH din
Nieswiez, Czartoyrski) şi au fost publicate de diferiţi editori ca autentice.
«N-am admis în colecţiunea noastră - declară I. Bogdan - nici un document care să nu se fi arătat autentic din studiul comparativ cu alte izvoare
contemporane» (Hurm. Supl. II, voi. I, p. VII). Din păcate nu s-a urmărit
cu aceeaşi grije ca documentele să fie originale, sau să se facă specificări în
cazul unor copii 8,
Ţinînd seama de unele deficienţe ale culegerilor de documente existente,
de o deosebită importanţă pentru analizarea acestui aspect al diplomaticii
feudale româneşti ar fi elaborarea unui «corpus» al tuturor documentelor în
acestuia către Jan Zamojski, din 16 februarie 1590, în care îl apără pe Stroici împotriva insultelor aduse acestuia de către un nobil polonez:
« W ossobie posla naszego wielmoznego Lukasza Stroycza logofeta wielkil'go Ziem naszych
Moldawskich, czlowieka zacnego, dobrego, cnotliwego, spokoynego y nic nikomu niewinnego »
(În persoana solului nostru, respectabilul Luca Stroici, mare logofăt al ţării noastre a Moldovei,
om valoros, bun, plin de calităţi, liniştit şi nevinovat faţă de toată lumea» - P. P. Pan ai t e s c u, Doc„ p. 67.
1 Acestei mănăstiri i-a dăruit şi biblioteca sa, preluată apoi de Biblioteca Universităţii
din Lvov. Printre cărţi a existat un catalog al bibliotecii de la Dragolnirna, scris în slavonă,
pe patru file de pergament (Cf. B. P. Hasdeu, Luca S1roici, p. 14-15, 52).
2 P. P. Panaitescu arată că atunci cînd Stroici era plecat din cetatea de scaun, lerelnia
Movilă trilnitea soli pînă la moşia acestuia din Polonia, pentru ca Stroici să-i «traducă în poloneşte scrisorile moldoveneşti» (Curs de istoria românilor, p. 57).
8 « Trilnitem Înălţimii Voastre, domnul nostru prealnilostiv, scrisori de la sultan şi de
la paşe, cu traducerea lor în polonă» (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 514); «Tradusă din maghiară
în polonă» (Hurm. Supl. II, voi. II, p. 290-292).
' Hurm. Supl. II, voi. I, p. 263-265, 344-345.
6 Hurm. Supl. II, voi. II, p. 361.
8 Astfel, în unele colecţii se dau drept originale în polonă anulnite documente ca de exemplu,
scrisorile lui Mihai Viteazul către Ierelnia Movilă (Pan ai te s cu, Doc., p. 93-96) şi către
moldovenii asediaţi la Hotîn (ibidem, p. 109-110), sau scrisoarea lui Ştefan Răzvan din 12
octombrie 1595 către boierii moldoveni (Pan ai te s cu, Doc„ p. 15-16).
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polonă emise de cancelariile domnilor români. Realizat în mod ştiinţific
prin recolaţionarea documentelor publicate cu originalele lor din arhive, acest
corpus ar oferi o hază solidă pentru studiul istoric şi filologic al documentelor.
ln articolul de faţă vom încerca să determinăm pe haza materialului existent
trăsăturile caracteristice generale ale documentelor, în scopul grupării lor şi
al caracterizării scriptorilor de limba polonă. Nu vom analiza toate documentele, ci numai pe acelea care se grupează cronologic şi lingvistic
De asemenea, nu vom trata în cele ce urmează actele de cancelarie pe care le
considerăm copii poloneze, precum nici pe acelea care, prezentînd trăsături
cu totul singulare, par a fi scrise de polonezi aflaţi întîmplător la curţile

limba

domneşti.

Astfel, de la Petru Rareş ne-au rămas 2 scrisori în limba polonă. Una
dintre acestea, scrisă în timpul celei de-a doua domnii, la 22 ianuarie 1542
(Hurm. Supl. II, voi. I, p. 156-158), este o solie către regele Sigismund,
trimisă prin Nicolae Sieniawski, palatinul de Belz.
Cealaltă scrisoare de la Petru Rareş, din 1532 (Hurm. Supl. II, voi. I,
p. 62-63), precum şi scrisoarea boierilor moldoveni către regele Sigismund,
trimisă după prima cădere a lui Petru Rareş, în 1540 (Hurm. Supl. II, voi. I,
p. 139-141), par a fi scrise de un român cunoscător al limbii polone, dar
necunoscător al stilului epistolar polonez. Astfel, pe lingă lipsa formulelor
de politeţe care caracterizează epistolele polone ale vremii, adresîndu-se regelui
Sigismund, se vorbeşte (după modelul românesc sau slavon) la persoana a
doua singular sau plural, în timp ce în limba polonă în adresarea de politeţe
se folosea (şi se foloseşte şi astăzi) persoana a treia. Cităm din scrisorile
discutate unele exemple ele întrebuinţare a persoanei a II în adresarea către
rege: « nie raczylifcie Waszmosc, racz Waszmosc» (Hurm. Supl. II, voi. I,
p. 62), «ho wiecie sami, wasza milosc» (ibidem, p. 139).
Din punct de vedere morfologic, aceste documente, ca şi toate celelalte
pe care le vom discuta mai jos, se remarcă prin trăsături caracteristice pentru
epoca veche a limbii polone (sec. XVI-XVII), constituind adevărate documente de polonă veche. Aşa de ex.: la declinarea feminină de variantă moale
se întrebuinţează încă vechiul gen. sing. -e:
do swey si~ ziemie wr6cic (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 62), raczyli Waszmosc
tey ziemie dac (ibidem, p. 63), z zadnym panem co sa okolo ziemie, naszey
wygnali z ziemie (ibidem, p. 139).
La nom. -ac. pi. fem. se foloseşte terminaţia -e în locul celei dure -y, de
exemplu:
Bo te rade ci dway sobie uradzili (ibidem, p. 63).
La nom. pi. mase. se observă o anumită oscilare în folosirea terminaţiilor.
Astfel, la substantivul de temă moale zdrajca 'trădător' se aplică atît terminaţia -y (provenind de la vechea flexiune feminină), cit şi -e (flexiunea masculină). De exemplu:
p6ki sasi zdraycy w tureckim hyli wi~zieniu, a gdy nasi zdrayce sa, rozwia,zani (ibidem, p. 62).
Observăm de asemenea formele vechi ale flexiunii masculine la ac. pi. şi
lipsa flexiunii specifice pentru suhgenul personal:
azebysmy poslali z swey rady zacne a wazne pany swe stoleczne; gl6wne
i stoleczne pany z rady swej do Chocimia poszlemy (ibidem, p. 63), przeto
nawiodl sic na ziemie Turki (ibidem, p. 139).
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În domeniul pronumelui întîlnim folosirea pronumelui demonstrativ
arhaic on, ona, ono în loc de ten :
anismy oney wspominali, na on czas (ibidem, p. 62).
După cum am mai menţionat, acestea sînt trăsături caracteristice ale
limbii polone vechi şi se întîlnesc în toate documentele analizate în articolul
de fată.
Dintre trăsăturile specifice ale celor două documente analizate, remarcăm
desfacerea vocalelor nazale în vocală plus consoană nazală:
bţ:da,c somsiadami bliskimi (ibidem, p. 62), y z Multanami piancz san<lziakow (ibidem, p. 140).
În scrisoarea lui Petru din 1532, în expresia« tedy chciey my pomagac»
(ibidem, p. 62), credem că este o greşeală de transcriere şi că trebuia să fie:
« tedy chciej ny pomagac» ('deci binevoieşte să ne ajuţi') cu folosirea formei
scurte de dat. pi. din slava veche -N&l.
În concluzie, putem afirma că trăsăturile caracteristice ale celor două
documente analizate ne aduc argumente în sprijinul afirmaţiei făcute mai sus,
referitoare la originea română a pisarului acestor documente.
Din actele de cancelarie în limba polonă ale anilor 50-60 ai secolului al
XVI-iea ni s-a păstrat o scrisoare din 1558 (ibidem, p. 210-211) a lui Alexandru Lăpuşneanu către Sigismund August regele Poloniei şi actul prin care
Bogdan Vodă fiul lui Lăpuşneanu, prestează jurămîntul de credinţă faţă de
Sigismund August 1 , în anul 1569 (ibidem, p. 263-265).
Ambele documente sînt scrise într-o ortografie arhaică, uneori improvizată. Atît după ortografie, cit şi după trăsăturile morfologice şi lexicale, s-ar
putea presupune că sînt scrise de aceeaşi persoană, cu toate că au luat fiinţă
la mare interval una de alta. Limba documentelor este arhaică, anterioară datei
scrierii, ceea ce ne-ar putea face să presupunem că scriptorul era un om înaintat
în vîrstă, care rupsese contactul cu limba polonă vorbită.
Astfel, de exemplu, întîlnim cuvinte cu sensuri arhaice:
ksifiyc 'lună calendaristică' sens dispărut 2 (în polona modernă înseamnă
numai astrul luna). De exemplu:
« Wtorego dnia ksiezicza Octobra roku panskiego 1569» (Hurm. Supl. II,
vol. I, p. 265) 'În ziua ele 2 octombrie anul de graţie 1569';
towar 'animal, vită' sens arhaic pe care limba polonă l-a pierdut, păstrîndu-1
numai pe acela de 'marfă' 3 • De exemplu:
« zaden s poddanich nassich nye ma tam zsobie mieskania miecz, ani stado
s towarami, ani pczolami» (ibidem, p. 265) 'niciunul dintre supuşii noştri să
nu aibă acolo locuintă, nici cirezi de vite, nici albine'.
budowanie 'const~cţie, clădire' sens dispărut 4 (în limba modernă acest
cuvînt înseamnă numai 'acţiunea de a zidi'):
« przi them budowaniu» (ibidem, p. 210) 'la construcţia aceea'.
1

«

Dacă Lăpuşneanu

fusese partizanul

şi

prietenul polonilor, fiul

său

Bogdan îl întrecu

nesfîrşit în această privire. În 1569 el subsemnă un tratat de închinare din cele mai înjosite
în fond şi formă» X e no p o 1, Istoria Românilor, ed. III, voi. V, p. 85). În felul acesta, consi-

derînd că iniţiativa şi formularea acestui act a aparţinut lui Bogdan, ne putem explica de ce
este scris la laşi, dar în limba polonă.
2 Cf. A. B r il c k ne r, Slownik Etymologic:my }ţzyka Polskiego, Varşovia, 1957 (ed.
fototip.), p. 277.
a Ibidem, p. 574; J. Karlowicz, A. Krynski, W. Niedzwiedzki, Slownik
jzţyka polskiego, Varşovia, 1953 (ed. fototip.), voi. VII, p. 87.
4 Ibidem, voi. I, p. 227.
https://biblioteca-digitala.ro

176

ELENA

LINŢA

pisanie "scrisoare, epistolă' sens dispărut 1 (astăzi determină numai "acţiunea
de a scrie') :
« them pisaniem naszim» (ibidem, p. 210) 'prin această scrisoare a noastră'.
postapic 'a da ceva, a ceda ceva' sens dispărut 2. (ln polona modernă
înseamnă 'a progresa, a se comporta') De exemplu:
« niechcz~ im za pieniedze panowie lwowsczi tego postqpicz» (ibUkm,
p. 210), 'domnii de la Lwow nu vor să le dea aceasta pe bani'; « aby im za
pienia,dze n~ iednym mieisczu mathery i karamidy postha.pili» (ibidem, p. 210)
'să le dea pe bani într-un loc anume materiale (de construcţie) şi cărămidă'.
Aflîndu-se sub influenţa limbii române, scriptorul introduce uneori în
text termeni străini de limba polonă, cum ar fi karamide (rom. cărămidă în
loc de pol. cegla). Alteori, din aceeaşi necunoaştere deplină a limbii polone,
foloseşte termeni sau expresii improvizate, de ex.: bogomodlie 'rugăciune'
(p. 210), s bozq pomoczq 'cu ajutorul lui Dumnezeu' (p. 210 în locul expresiei
poloneze z bo:Jej laski.
Aceeaşi slabă cunoaştere a polonei secolului al XVI-iea şi oscilare între
limbile slave răsăritene, slavonă şi polonă se vădeşte şi în morfologie. Astfel,
de exemplu în cadrul folosirii prepoziţiilor:
-ku cu sens asociativ: « poslalichmy im skarbu naszego kilka seth slothyh
a ku temu wolow i ynych reczii» (ibidem, p. 210) în loc de: i do tego.
- construirea gen. partitif şi posesiv fără prepoziţie: « poslalichmy im
skarbu naszcgo kilka seth slothyh» (ibidem, p. 210) în loc de: ze skarbu ;« za,dali
abychmy sthrony naszcy dali ym czo ku spomozeniu» (ibidem, p. 210) în
loc de: ze strony ; « o czo thesz i nasz za,dali abychmy. . . da li ym czo » ( ibidem, p. 210) în loc de: od nas.
lncercînd să caracterizăm persoana care a scris aceste documente, ajungem
la concluzia că a învăţat limba polonă în teritoriile răsăritene ale statului polon
de atunci, deoarece scrie (şi desigur pronunţă) foarte moale consoana l (spre
deosebire de l dur) a. De exemplu:
na gard/ie karani (p. 265), dlia (p. 210), kroliowi (p. 263), krolicstwa
(p. 264), prziiaczielia (p. 210), nieprziiaczieliowi, alie, liudzi (p. 264) spre
deosebire de pronunţia literară poloneză: na gardle, dia, krolowi, kr6lestwa,
przyjaciela, nieprzyjncielowi, ale, ludzi.
Remarcăm de asemenea procesul de denazalizare 4 şi desfacere a vocalei
nazale-~ (ceea ce am îndrăzni să afirmăm că poate fi un indiciu al învăţării
pe cale orală şi nu scrisă a limbii polone), de exemplu: chowacz y strzecz
wiare czista,, przisziegam, obwiezuyemi (p. 263), sie, xsienzeciu (p. 211), szie,
b~de, obwiezuye (p. 264).
În concluzie, putem spune că diacul acestor două documente cunoştea
într-o anumită măsură limba polonă arhaică, fără să fie polonez, deoarece
introduce termeni străini de limba polonă. Limba documentelor este de provenienţă răsăriteană şi pare să fie însuşită pe cale orală (cf. nenotarea nazalităţii,
sau lipsa unei ortografii unitare). Există în plus unele criterii după care am
putea presupune că este român.
& Ibidem, voi. IV, p. 205.
s Ibidem, voi. IV, p. 763-764.
3 Z.
K I e m e ns i e w i c z, T. Le h r - S p I a w i ii s k i, S. U r b a ii c z y k, Gramatyka historyczna jţ:zyka pobkirgo, Varşovia, 1955, p. 151.
' Cf. K azi mie r z Nit s c h, Dialekty jţzyka pobkiego, Wroclaw-Krak6w, 1957,
p. 38-40.
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De la Ion Vodă, care stătuse cîţiva ani în Polonia 1, cunoştea limba polonă
şi întreţinea relaţii ample cu regatul Poloniei z, colecţia Hurmuzaki publică
numai două scrisori în această limbă (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 270-271 şi

274-275). În urma cercetărilor noastre 3, am mai descoperit textul necunoscut
al unei scrisori a lui Ion Vodă. Din păcate, atît scrisoarea descoperită de noi,
cit şi una din cele publicate de Bogdan (p. 270-271) - ambele provenind
din acelaşi an, 1572 - sînt copii poloneze contemporane, aşa că nu pot fi
luate în discuţie în articolul de faţă.
Ultima scrisoare de la Ion Vodă, din 1573, marchează apariţia unui nou
scriptor pentru limba polonă, pe care îl vom reîntîlni mai tîrziu, pe toată
perioada cit va fi Luca Stroici mare logofăt. Acesta se remarcă printr-o bună
cunoaştere a limbii şi ortografiei polone a timpului şi prin cunoştinţe în domeniul
stilului epistolar polonez. Din păcate, nu avem nici un fel de date despre acest
important grămătic, din mina căruia au ieşit majoritatea documentelor de limbă
polonă emise de cancelaria Moldovei în anii 1573-1604. Activitatea lui începe
deci sub Ion Vodă (1572-1574), se continuă sub Petru Şchiopul (1574-1579),
este predominantă în timpul domniei lui Ieremia Movilă (1595-1606) şi se
mai întîlneşte sporadic şi în timpul lui Simeon Movilă şi Constantin
Movilă.

Dintre persoanele cunoscute în istorie care s-ar putea identifica cu acest
pe Gavriil logofet, nepot al lui Luca Stroici, iscălit uneori
pe documente: «supt chrisoavele domnului (este vorba de Petru Şchiopul
- n.n.) întîlnim mai întîi numele lui Luca Stroici, mare logofăt, avînd ca al
doilea logofăt pe Gavriil, soţul fetei Vistierului Stroici» "· Din păcate însă,
pe nici unul din documentele discutate nu a rămas, sau nu s-a copiat în ediţii,
nici o notă din care să reiasă numele acestui scriptor. Regăsim doar iscălitura
logofeţilor sub care a lucrat el, respectiv Luca Stroici şi Ioan Golia, logofătul
Ţării de Sus «care iscăleşte actele supt Ion rebelul» li. Ne mai este de asemenea
cunoscut nu.mele pisarului Berbeci, care a scris la cancelaria Moldovei sub
Ion V odă şi Petru Şchiopul •.
Limba scrierilor acestui important grămătic anonim se caracterizează
prin următoarele trăsături distinctive:
1 - înmuierea consoanei l sub influenţa vocalelor anterioare, caracteristică
pentru dialectele polone de răsărit 7. De exemplu:
alie, zalieciwszy (Pan ai te s cu, Doc. p. 47), zalieczamy (Hurm. Supl. II,
voi. I, p. 348), wszelyaka (ibidem, p. 349), obywatelie (Pan ai te s cu, Doc.,
p. 18), liudze, zaliem (K a 1 uz ni ac k i, p. 56), dliategohmy, liepszey (ibidem, p. 57).
2 - trecerea consoaneig în h, caracteristică pentru aceeaşi arie lingvistică 8 •
De exemplu:
ku bochu (Pa n a i t e s c u, Doc., p. 48), z Bielohradu y z Tehiniej (Hurm.
Supl. II, voi. I, p. 342).
grămătic, cităm

1

C. C. G i u re s cu, Iatoria Românilor, voi. II, partea I, p. 195.
Dinu C. G i u re s cu, Ion Vodă cel Viteaz, Bucuretti, 1963.
3 EI e na Lin ţ a, Maleriale in.edile privi&oare la epoca primului interregn polonez fÎ
la politica domnului moldovean Ion Vodă, IUi„. XI, p. 287-310.
' B. P. Hasdeu, Arhiva u&oricd a României, voi. I, partea I, p. 117, 134.
& Ibidem, p. 134.
8 Ibidem, p. 134.
7 Z. Klemensiewicz .•. , Op. cil., p. 151.
8 S. U r b a n c z y k, Zarya dialeklologii polakiej, Varşovia, 1953, p. 23.
2
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3 - denazalizarea şi desfacerea vocalelor nazale, de exemplu: mie, sie,
proszoncz (Pan ai te s cu, Doc., p. 47), pamientayacz (ibidem, p. 48), naprttn·
dzei, iesliwienc, niechţnc, chttnc, hendanc (ibidem, p. 52), swienta, hendzie,
hflndqnc, sqndzic (ibidem, p. 53), za,ndami, h~ndziemy, proszonc (ibidem,
p. 43-44), wieczszych, wiecz (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 377).
4 - trecerea vocalei e respectiv 'e în i şi y, fenomen caracteristic pentru
dialectele polone de sud. De exemplu:
miwac wiadomosc (Pan ai te s cu, Doc., p. 107), naczyracz, szyrey
(ibidem, p. 28), niktorych (ibidem, p. 40), tydysz, tysz (ibidem, p. 43, 45), nieprzyiacil (ibidem, p. 107), kupczy ziemi naszey moldawsky (Kaluzniacki, p. 56).
5 - trecerea vocalei y respectiv i în e, trăsătură caracteristică a limbii
ucrainene. De exemplu:
nietelko (P a n a i t e s c u, Doc., p. 68), nie hely (Hurm. Supl. II, voi. I,
p. 316), zalozic raczel, przislo helo placzic (ibidem, p. 317).
6 - reducerea grupului consonantic dl la l sub influenţa limbilor slave
de răsărit, sau a limbii slavone. De exemplu:
doszel (Pan ai te s cu, Doc., p. 58), szel (ibidem, p. 59), naszel (ibi-

dem, p. 67).
este de remarcat că în cuvintele care prezintă alternanţa vocalică
je/ja, scriptorul analizat foloseşte grupul je caracteristic pentru
dialectele din sudul Poloniei. De exemplu:
przyiechali (Pan ai te s cu, Doc., p. 60), powiedzieli (ibidem, p. 61),
przyiechac (ibidem, p. 57). Uneori apar la el şi forme hipercorecte, ca de ex.:
opowiedaia,nc (ibidem, p. 59), widziel (ibidem, p. 39), powiedaia,cz (K a I uz·
n i a c k i , p. 56).
8 - păstrarea articolului hotărît românesc la numele proprii, de exemplu:
lancul starosta nasz Czarnowiecki (Pan ai te s cu, Doc., p. 36), lancul
tesz powiada (ibidem, p. 37).
ln concluzie, putem afirma că scriptorul care a scris documentele în limba
polonă analizate, cunoaşte foarte bine limba polonă, ortografia şi stilul epistolar,
manifestă unele trăsături dialectale polone de sud-est şi chiar ucrainene. El
este acela care scrie şi corespondenţa logofătului Luca Stroici, deşi acesta era
un hun cunoscător al limbii polone. Astfel, în fotocopiile scrisorilor lui Luca
Stroici din 20 aprilie 1599 şi Ieremia Movilă din 20 noiembrie 1600, publicate
de P. P. Panaitescu 1 remarcăm acelaşi scris în ambele documente şi aceleaşi
trăsături lingvistice ca cele analizate mai sus, diferind de scrisul şi semnătura
lui Luca Stroici z.
Există totuşi cîteva scrisori care par a fi scrise de Stroici personal (Hurm.
Supl. II, voi. I, p. 350, 373-374, 377-378 ş.a.). Ele se deosebesc într-o oare·
care măsură de cele analizate mai sus mai ales din punct de vedere fonetic
(folosirea corectă a nazalelor, întrebuinţarea formelor cu ja în cuvintele cu
alternanţa vocalică dialectală je/ja: przyjachal, jachac, przyjachawszy ş.a.),
şi prin trăsături specifice dialectelor de nord (mazovian şi vielkopolon).
Remarcăm în plus că şi scrisorile în slavonă scrise de Luca Stroici către sta vro·
pighia din Lemherg au foarte multe elemente de limbă polonă. De exemplu:
7 -

dialectală

1 P. P. Pan ai t e s cu, Documente priviloare la istoria h•i Mihai Viteazul, Bucureşti
1936, p. 75, 138.
1 Luca Stroici s-a iscilit cu litere latine pe mai multe hrisoave, de exemplu pe două docu·
mente de la Iancu Sasul din 1580, publicate de B. P. Ha s d eu în Arhiva lmricd a României,
I, p. 127 şi III, p. 198.
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Cînd era absolut necesar, Luca Stroici traducea unele scrisori şi le transcria
singur, aşa cum reiese dintr·o mărturisire de-a sa: « Pe ziua de 28 aprilie, la
moşia mea Zwinigrad, a venit un trimis al măriei sale domnului, cu o scrisoare
a măriei sale ... , îmi scrie măria sa s-o transcriu în polonă şi să v-o trimit».
Hurm. Supl. II, voi. I, p. 416.
Desigur însă că numai pe haza unei analize paleografice amănunţite a
originalelor documentelor respective s-ar putea stabili cu certitudine care
dintre documente au fost scrise de mina lui Luca Stroici.
Cele două persoane analizate mai sus efectuează munca de traducere şi
scriere a majorităţii documentelor emise sub domnii Movileşti.
Începînd cu domnia lui Miron Barnovschi - el însuşi un bun cunoscător
al limbii polone - îşi face apariţia un nou scriptor, care scrie cu uşurinţă într-un
stil complex, alambicat, cu o mare bogăţie de vocabular, dar cu unele trăsă
turi dialectale periferice polono-ucrainene. Astfel:
-y (i) trec în e, de ex.: z<lrowia zyczemy, belo (Hurm. Supl. II, voi. II,
p. 536), poselam (ibidem, p. 540), uczyniela (ibidem, p. 542).
-y trece în i, de ex.: tilko (ibidem, p. 541, 559).
Vocala nazală q este folosită corect, spre deosebire de 'l care apare denazalizată. De ex.: pamieci, swietego, bedzie, miedzy.
Din punct de vedere al apartenenţei dialectale, limba scriptorului respectiv
se caracterizează prin trăsături ale dialectelor centrale (ele exemplu folosirea
cuvintelor cu alternanţa vocalică ja: iam sie ziachal, sie ziachac - Hurm.
Supl. II, voi. II, p. 539), ceea ce ne poate îndreptăţi să presupunem o pregătire
în şcolile varşoviene (dialect mazovian).
În felul acesta, notînd în mod convenţional prin litere pe diecii de polonă
analizaţi, am putea considera că între anii 1532-1629 au scris în limba polonă
următorii:

Rareş, scrisori rămase din 1532, 1540; cunoscător al polonei,
clar necunoscător al stilului epistolar polonez, manifestă unele trăsă
turi arhaice, cunoaşte slavona, este român.
B - sub Al. Lăpuşneanu şi Bogdan Lăpuşneanu, scrisori rămase din
1558, 1569; (eventual B 1 şi B 2). Limba este foarte arhaică, mai ales
lexicul, trăsături fonetice dialectale răsăritene, cunoştinţe de slavonă,
probabil român.
C - sub Ion V odă, Petru Şchiopul şi Ieremia Movilă, au rămas multe
scrisori între anii 1573-1604; bun cunoscător al polonei, manifestă
unele influenţe fonetice dialectale răsăritene şi sudice. Este român.
Luca Stroici, mare logofăt al Moldovei, român, bun cunoscător al polonei,
manifestă unele trăsături dialectale mazoviene şi vielkopolone.
D - sub Miron Barnovschi, scrisori rămase între anii 1627-1629; foarte
bun cunoscător al limbii polone, unele trăsături dialectale mazoviene,
nu credem că e român.
În cele de mai sus am încercat ca pe haza analizei lingvistice a actelor de
cancelarie să caracterizăm în linii mari siluetele scriptorilor de limba polonă
de la curtea Moldovei între anii 1532-1629. O confruntare ulterioară cu manuscrisele documentelor discutate ar putea aduce mai multă lumină (şi poate
date inedite) pentru elucidarea problemei semnalate de noi în articolul de

A - sub Petru
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faţă. Deocamdată însă se desprinde cu pregnanţă concluzia că limba polonă
a fost folosită ca limbă de corespondenţă între curţile domneşti din Ţările
Române şi Regatul Poloniei în secolele al XVl-lea - al XVII-lea (cea mai
bună dovadă constituind-o Catalogul anexat). De asemenea reiese clar că în
ţările noastre au existat în secolele XVI şi XVII cărturari români cunoscători
ai acestei limbi (fără a mai aminti pe un Grigore Ureche, Miron şi Nicolae Costin
sau mitropolitul Dosoftei, care îşi făcuseră studiile în Polonia) şi că în cancelariile de curte, care au avut un profil larg, se elaborau documente în mai multe
limbi europene, printre care şi polona.
Analiza acestui aspect al diplomaticii noastre vechi este menită deci să
adaoge cîteva date noi la cunoaşterea tabloului complex al culturii româneşti
în epoca feudală.

ABREVIERI

B o g d e n. Doc.
Co st

ă

C o s t i c h e s c u, Doc. Ştefan
11

B o g d e n, Documentele lui
1913.
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cel Mare voi.

Bucureşti,

c h e s c u, Doc. Bogdan M i h e i

C o s t i c h e s c u, Doc.

H

Ioen
1-11,

s d e u, Arh.

Hurm.
Hurm. Supt. II
Keluzniecki
Penei te s cu, Doc.
Przyli:cki

C o s t i c h e s c u, Documenle moldoveJUJftÎ de la
Bogdan Voievod, Bucureşti, 1940.
M i h e i C o s t ă c h e s c u, Documente moldove1U!fti înainte
de Ştefan cel Mare, voi. I, Documente interne, voi. II, Docu·
mente interne şi externe, leşi, 1931-1932.
M i h e i l C o s t i c h e s c u, Documente moldove1U!fti de la
Ştefan cel Mare, leşi, 1933.
B o g d e n P e t r i c e i cu H a s d e u, Arhiva iatorică a
României, voi. I-IV, Bucureşti, 1865-1867.
Documente privitoare la istoria românilor, culest'! de Euxodiu
de Hurmuzak.i, voi. I-XXI, Bucureşti, 1887-1942.
Suplimentul II el colecţiei citate mei sus, editat de Ioan
Bogdan în anii 1893-1900.
E m i I K e I u z n i a c k i, Dokumenla moldaioskie i multan·
skie z archiwum miasla Lwowa, Lwow, 1878.
P. P. Pan ei te s cu, Documente privitoare la istoria lui
Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936.
St ani s I a w P r z y I~ c k i, Ukrainne spraii·y, Lwow,
1824.

ANEXA
CATALOGUL DOCUMENTELOR DE LIMBA POLONĂ EMISE DE CANCELARIILE
ROMANEŞTI PÎNĂ LA ANUL 1700

I. Moldova
I. 1524 (firi deti) - Ştefăniţă, voievodul Moldovei, către senatorii Poloniei (Hurm. Il, 3,
p. 732-734).
2. 1532 (firi dată) - Petru, voievodul Moldovei, către Sigismund, regele Pol«miei (Hurm.
Supl. Il, voi. I, p. 62-63).
3. 1540 (firi deti) - Scrisoarea unor boieri moldoveni către Sigismund (ibidem, p. 139-141).
4. 15'2 ian. 22
- Solie lui Petru Rareş către Sigismund (ibidem, p. 156-158).
5. 1558 aug. 25
- Alexandru Lăpuşneanu către Sigismund (ibidem, p. 210-211).
6. 1569 oct. 2
- Jurimîntul de creedinţi al lui Bogdan Lăpuşneanu către Sigismund
August (ibidem, p. 263-265).
7. 1572 iulie 28
- Ion Vodă către Seimul de la Kniszyn (Rsl. XI, p. 300-301).
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8. 1572 oct. 16 - Ion Vodă către consilierii regatului polon (Hurm. Supl. II, voi. I
p. 270-271).
9. 1573 febr. 10 - Ion Vodă către seimurile regatului polon (ibidem, p. 274-75).
10. 1579 ian. 8
- Petru Şchiopul către negustorii din Lvov (Kaluzniacki, p. 56-57).
11. „ martie 6-Petru Şchiopul către Jan Zamojski cancelarul şi hatmanul regatului
polon (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 289-290).
12. 1590 mai 26 - Petru Şchiopul către Jan Zamojski (ibidem, p. 309-310).
13.
dec. 14 - Petru Şchiopul către Sigismund al Iii-lea, regele Poloniei (ibidem,
p. 315-315).
14.
dec. 15 - Petru Şchiopul către stavropighia din Lvov (ibidem, p. 317).
15.
dec. 16 - Luca Stroici logofăt, către stavropighia din Lvov (ibidem, p. 318).
16.
(fără dată) Luca Stroici logofăt şi vornicul Ieremia Movilă către Jan Zamojski
cancelarul şi hatmanul Poloniei (ibidem, p. 319-320).
17. 1592 iulie 9
- Petru Alxanedrovici (Lăpuşneanul), voievodul Moldovei, către Jan
(ibidem, p. 321-322).
18. 1593 dec. 29 - Petru, voievodul Moldovei, către J. Zamojski (ibidem, p. 323-24).
19. 1594. mart!e 5 - Aron Vodă, domnul Moldovei, către J. Zamojski (ibidem, p. 328-329).
20.
martie 7 - Aron Vodă către J. Zamojski (ibidem, p. 329-330).
21.
martie 24- Aron Vodă către J. Zamojski (ibidem, p. 331).
22.
martie 25- Aron Vodă către J. Zamojski (ibidem, p. 333).
23. „ apr. 15 - Aron Vodă către J. Zamojski (Panaitescu, Doc., p. 9).
24. 1595 febr. 15 - Aron Vodă către J. Zamojski (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 340-341).
25.
martie 17- Aron Vodă către Caspar Povissaczei, hatmanul cazacilor (Panaitescu,
Doc., p. 10-11).
26.
iunie 28 - Ştefan Răzvan către oştirea cazacilor (ibidem, p. 12).
27.
iulie 1
- Ieremia Movilă, domnul Moldovei, către Sigismund al Iii-lea (Hurm.
Supl. II, voi. I, p. 342).
28.
aug. 27 -Jurămîntul de credinţă al lui Ieremia Movilă, domnul Moldovei şi al
boierilor săi către Sigismund (ibidem, p. 344-345).
29.
oct.
3 - Ieremia Movilă către Laurentiu Gobiecki, secretarul regelui polon (ibip. 348-349).
30.
oct. 9
- Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 350).
31.
oct. 28 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 367).
nov. 30 - Luca Stroici logofăt către J. Zamojski (ibidem, p. 368).
32.
33.
dec. 16 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 371-372).
34. „ dec. 21 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 373-374).
35. 1596 ian. 22 - Ieremia Movilă către Stanislaw Z61k.iewski (Panaitescu, Doc., p. 17 -18).
36.
martie 2 - Ieremia Movilă către Sigismund al Iii-lea (Hurm. Supl. II, voi. I,
p. 377-378).
37.
martie 19- Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 381-382).
38.
apr. 28 - Ieremia Movilă către Sigismund al III-iea (ibidem, p. 386).
39.
mai 15 - Ieremia Movilă către Sigismund al III-iea (ibidem, p. 387-388).
40.
iunie 18 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 389).
41.
iulie 8
- Ieremia Movilă către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 390-391).
42.
aug. 12 - Ieremia Movilă către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 393).
43.
aug. 28 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 395).
44.
oct. 4
- Ieremia Movilă către Stanislaw Zolkiewski (Panaitescu, Doc., p. 27 -28).
45.
oct. 27 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 399).
46.
nov. 23 - Ieremia Movilă către J. Zamojsk.i (ibidem, p. 403).
47.
nov. 25 - Ieremia Movilă către Sigismund al III-iea (ibidem, p. 404-405).
48.
dec. 18 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 406).
49.
dec. 24 - Ieremia Movilă către J. Potocki, starostele Cameniţii (Panaitescu, Doc.,
p. 36-37.
50. „ dec. 28 - Ieremia Movilă către J. Potocki (ibidem, p. 39).
51. 1597 febr. 10 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 413).
52.
apr. 15 - Luca Stroici logofăt către J. Zamojski (ibidem, p. 415).
53.
apr. 29 - Luca Stroici logofăt către J. Zamojski (ibidem, p. 416).
54.
mai 18 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 417).
iunie 8 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 419-420).
55.
56.
aug. 22 - Ieremia Movilă către regele Sigismund (ibidem, p. 422).
57.
aug. 29 - Ieremia Movilă către regele Sigismund (ibidem, p. 423-424).
58.
sept. 5 - Ieremia Movilă către Christoph Radziwill, voievodul Wilnei, şi mare
hatman al principatului Lituaniei (ibidem, p. 426).
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170. 1601 martie 28 - Ieremia Movilii. elitre J. Zamojski (ibidem, p. 24).
mai 9
- Ieremia Movilii. elitre J. Zamojski (ibidem, p. 32).
171.
172.
mai 15
- Ieremia Movilii. elitre J. Zamojski (ibidem, p. 33).
173.
iunie 30 - Ieremia Movilii elitre Sigismund al III-iea (ibidem, p. 38-39).
174.
iulie 5
- Ieremia Movilii. elitre regele Poloniei (ibidem, p. 47-48).
175.
iulie 26 - Ieremia Movilii cii.tre Sigismund al III-iea (ibidem, p. 52-53).
176.
aug. 9 - Ieremia Movilii. cii.tre Sigismund al III-iea (ibidem, p. 54-55).
177.
aug. 11 - Ieremia Movilii elitre Sigismund al III-iea (ibidem, p. 56 ).
178.
aug. 21 - Ieremia Movilii. elitre Sigismund al III-iea (ibidem, p. 57-58).
179.
aug. 28 - Ieremia Movilii. elitre Sigismund allll-lea (Panaitescu, Doc., p. 158-159).
180.
sept. l
- Ieremia Movilii. elitre Sigismund al III-iea (Hurm. Supl. II, voi. II,
p. 61-62).
181.
sept. l
- Ieremia Movilii. elitre Leone Sapieha, cancelarul voievodatului Lituaniei (Hasdeu, Arh. III, p. 38-39).
182.
sept. 30 - Ieremia Movilii. elitre Sigismund al III-iea (Hurm. Snpl. II, voi. II,
p. 64-65).
183.
oct. 18
- Ieremia Movilii. elitre regele Poloniei (ibidem, p. 66-67).
184.
oct. 22
- Ieremia Movilii cii.tre regele Poloniei (ibidem, p. 67-69).
185.
nov. 29 - Ieremia Movilii. către regele Poloniei (ibidem, p. 75-76).
186.
dec. 19
- Ieremia Movilii elitre Aleksander Koniecpolski (Panaitescu, Doc., p. 160).
187. „ dec. 28
- Ieremia Movilii elitre regele Poloniei (Hurm. Supl. II, voi. II, p. 78).
- Ieremia Movilii. elitre regele Poloniei (ibidem, p. 95-96).
188. 1602 ian. 11
189.
martie 12 - Ieremia Movilă cii.tre regele Poloniei (ibidem, p. 113-114).
190.
martie 12 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, 116-117).
191.
martie 12 - Ieremia Movilă cii.tre regele Poloniei (ibidem, p. 118-119).
192.
martie 24 - Ieremia Movilii. către regele Poloniei (ibidem, p. 123).
martie 24 - Ieremia Movilă cii.tre regele Poloniei (ibidem, p. 124-125).
193.
194.
apr. 12 - Ieremia Movilii către regele Poloniei (ibidem, p. 135).
195.
mai 26
- Ieremia Movilii elitre regele Poloniei (ibidem, p. 160).
196.
iunie IO - Ieremia Movilă elitre regele Poloniei (ibidem, p. 166-167).
197.
iunie 21 - Ieremia Movilii către J. Potocki, generalul Podoliei (ibidem, p. 171).
198.
iulie 4 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 172).
199.
iulie 8 - Ieremia Movilii cii.tre regele Poloniei (ibidem, p. 173-174).
200.
iulie 9 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 175-176).
201.
iulie 18 - Ieremia Movilă elitre regele Poloniei (ibidem, p. 181-182).
202.
aug. 2 - Ieremia Movilii către regele Poloniei (ibidem, p. 187-188).
203.
aug. 14 - Ieremia Movilă elitre regele Poloniei (ibidem, p. 191-192).
204.
oct. 7
- Ieremia Movilă elitre regele Poloniei (ibidem, p. 227-229).
205.
oct. 9
- Ieremia Movilii elitre regele Poloniei (ibidem, p. 231).
206.
oct. 21
- Ieremia Movilii. elitre regele Poloniei (ibidem, p. 234-235).
207.
oct. (?) Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 236).
208. „ dec. 4
- Luca Stroici elitre J. Zamojski (ibidem, p. 242-243).
209. 1603 ian. 9
- Ieremia Movilă elitre regele Poloniei (ibidem, p. 244).
210.
ian. 13
- Ieremia Movilă elitre J. Zamojski (ibidem, p. 245-246).
211.
ian. 17
- Ieremia Movilii către regele Poloniei (ibidem, p. 247-248).
212.
ian. 31
- Ieremia Movilii elitre regele Poloniei (ibidem, p. 254-255).
213.
ian. 31
- Ieremia Movilii către senatorii regatului polon (ibidem, p. 256-257).
214.
ian. 31
- Ieremia Movilă cAre J. Zamojski (ibidem, p. 258).
215.
febr. 4 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 259).
216.
febr. 5 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 260-261).
217.
febr. 5 - Ieremia Movilă către senatorii din seimul de la CracoYia (ibidem, p. 263).
218.
febr. 15 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 266).
219.
febr. 15 - Luca Stroici elitre J. Zamojski (ibidem, p. 267).
220.
febr. 20 - Ieremia Movilii către regele Poloniei (ibidem, p. 268-270).
221.
martie 4 - Ieremia Mo.,,·ilă către regele Poloniei (ibidem, p. 274).
222.
martie 12 - Ieremia Movilii către regele Poloniei (ibidem, p. 275-276)~
223.
iunie 7 - Ieremia Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 285-286).
224.
iunie 28 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 288).
225.
iulie 28 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 290-292).
226.
sept. 12 - Ieremia Movilă elitre regele Poloniei (ibidem, p. 296-297).
227.
sept. 29 - Simeon Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 299-300).
228.
sept. 29 - Simeon Movilă către J. Zamojski (ibidem, p 301).1
229.
sept. 30 - Ieremia Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 302-304).
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230. 1603 oct. 25 - Ieremia Movili citre regele Poloniei (ibidem, p. 308-309).
231.
oct. 25 - Ieremia Movili citre regele Poloniei (ibidem, p. 310).
232.
oct. 29 - Ieremia Movili citre J. Zemojski (ibidem, p. 311).
nov. 28 - Ieremia Movili citre regele Poloniei (ibidem, p. 318-319).
233.
234. „ nov. 29 - Ieremia Movili citre J. Zemojski (ibidem, p. 321-322).
235. 1604 ian. 18 - Ieremia Movili citre regele Poloniei (ibidem, p. 327).
236.
mei 23 - Ieremia Movilă către J. Zemojski (ibidem, p. 335-336).
237.
oct. 8
- Ieremia Movilă citre J. Zemojski (ibidem, p. 340-341).
238. „ oct. 17 - Luca Stroici citre J. Zemojski (ibidem, p. 342).
239. 1605 iunie 13 - Eleisebete Movilă către Leone Sepiehe, cancelarul voievodatului Lituania
(Hasdeu, Arh. III, p. 44-45).
240. 1608 (fără dată) Constantin Movili, domnul Moldovei citre Jenusz Ostrogski, castelanul
Crevoviei (Hurm. Supl. II, voi. II, p. 352-353).
241. 1609 ian. 20 - Constantin Movili către Matei Pstrokowski, cancelarul Poloniei (ibidem,
p. 354-355).
242. „ febr. 25 - Constantin Movili către regele Poloniei (ibidem, p. 355-356).
243. 1611 iulie 27 - Declaraţie lui Constantin Movilă, domnul Moldovei (ibidem, p. 359-360).
244.
iulie 30 - Privilegiul dat de Constantin Movili şi de mame se stevropighiei din
Lvov (ibidem, p. 361).
245. 1612 mei 4
- Ştefan Tomşa, domnul Moldovei către regele Poloniei (ibidem, p. 362-363).
246.
oct. 8
- Tratatul de pace între regele Poloniei şi Ştefan Tomşa şi jurămintul
de credinţă el acestuia (ibidem, p. 369-371).
247. 1613 febr. 18 - Elisabeta Movilă către Leone Sepiehe, cancelarul voievodatului Lituaniei
(Hasdeu, Arh. III, p. 46-47).
248.
iulie 7 - Elisabeta Movilă citre membrii stevropighiei din Lvov (Hurm. Supl.
II, voi. II, p. 375).
249. „ iulie 4 - Ştefan Tomşa citre regele Poloniei (ibidem, p. 376-377).
250. 1614 iunie 12 - Scrisoarea unui necunoscut (de la Soroca) citre voievodul de Kiev
(ibidem, p. 385).
251.
aug. 17 - Margarete Movilă către membrii stevropighiei din Lvov (ibidem, p. 388).
252.
sept. 6 - Instrucţiunile dete ambasadorilor lui Tomşa care s-au prezentat le regele
Poloniei (ibidem, p. 388-389).
253. 1620 oct. 12 - Alexandru Ilieş către voievodul de Kiev (ibidem, p. 480-481).
254.
dec. 23 - Todoi, pîrcălab de Soroce citre Stenislew Zemojski, starostele de Szerogrod (ibidem, p. 489).
255. 1622 iunie 14 - Scrisoarea voievodului moldovean elitre regele Poloniei (ibidem, p. 522
-523).
256. 1624 iulie 15 - Radu Mihnea Corvin către Toma Zemojski (ibidem, p. 525).
iulie 15 - Radu Mihnea Corvin către regele Poloniei (ibidem, p. 526).
257.
258.
sept. 13 - Radu Mihnea către hatmanul Poloniei (ibidem, p. 527-528).
259. „ oct. 26 - Radu Mihnea Corvin către Toma Zemojski (ibidem, p. 529).
260. 1627 mai 12 - Miron Bernovschi, domnul Moldovei către breasla stavropighiei din
Lvov (ibidem, p. 536).
iulie 4 - Miron Barnovschi către Ştefan Chmielecki (ibidem, p. 539).
261.
iulie 11 - Miron Barnovschi către Ştefan Chmielecki (ibidem, p. 540-541).
262.
263.
iulie 17 - Miron Bernovschi către regele Poloniei (ibidem, p. 542).
264.
iulie 17 - Miron Bernovschi către Maximilian Przerembski, castelan de Sieredz
(ibidem, p. 545).
265.
iulie 23 - Miron Bernovschi către regele Poloniei (ibidem, p. 550).
266.
sept. 14 - Miron Bernovschi către Ştefan Chmielecki (ibidem, p. 559-560).
267.
oct. 15 - Miron Bemovschi către Maximilian Przerembski (ibidem, p. 566-568).
268.
oct. 15 - Miron Barnovschi către Sigismund el III-iea (ibidem, p. 570-571).
nov. 10 - Miron Bernovschi citre Sigismund al 111-lee (ibidem, p. 573).
269.
270.
nov. 16 - Miron Bernovschi către regele Poloniei (ibidem, p. 574).
(fără dată) Propunerile lui Miron Bernovschi privitoare le încheierea picii cu turcii
271.
trimise prin Grame stolnicul şi Zore sulgerul (ibidem, p. 575-576).
272.
nov. 18 - Miron Bernovschi către Toma Zemojski vice-cancelarul Poloniei (ibidem,
p. 583).
273. 1628 iunie 9 - Miron Bernovschi către regele Poloniei (Przylţcki, p. 23-24).
274.
iulie 20 - Miron Barnovschi către Ştefan Chmielecki (ibidem, p. 28-29).
27 5.
iulie 30 - Miron Bernovschi către N. Potocki, starostede Podole (ibidem, p. 29-30).
276.
aug. 15 - Miron Bernovschi către St. Chmielec-i (ibidem, p. 30-31).
277.
aug. 18 - Miron Bernovschi către St. Chmiel~cki (ibidem, p. 31-32).
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278. 1629 iulie 3 - Miron Barnovschi către St. Luhominki, voievodul Ucrainei subcarpatice
(Hurm. Supl. II, voi. II, p. 584-585).
279.
iulie 21 - Miron Barnovschi către breasla stavropighiei din Lvov (ibidem, p. 586).
oct. 20 - Miron Barnovschi către vice-cancelarul regatului polon (ibidem, p.
280.
588-589).
281. 1632 iulie 13 - Alexandru Ilieş, dom.nul Moldovei către Toma Zamojski (ibidem, p.
600-601).
282. 1634. sept. 30 - Moise Movilă către Stanislaw Koniecpolski, hatmanul Poloniei (ibidem,
p. 611).
283. 1639 mai 13 - Vasile Lupu către voievodul de Sandomir (ibidem, p. 617-618).
284.
iunie 26 - Vasile Lupu către Ecaterina Zamojska, văduva cancelarului polon (ibidem, p. 619-620).
285. „ iulie 22 - Vasile Lupu către castelanul Cracoviei (ibidem, p. 621-622) •
286. 1641 ian. 12 - Vasile Lupu către breasla stavropighiei din Lvov (Hurm. Supl. II, voL
III, p. 1).
287. 16" nov. 8 - Nicolae Catargi vistiernicul Moldovei către Jauusz Radziwill, şambela
Lituaniei (ibidem, p. 11-12).
288. 1645 sept. 21 - Vasile Lupu către judele Podoliei (ibidem, p. 15-16).
289. 1651 oct. 21 - Vasile Lupu către Alexander Koniecpolski, stegarul Poloniei (ibidem,
p. 31).
290. 1655 martie 26- Gheorghe Ştefan, dom.nul Moldovei către Jerzy Tyniecki, secretarul
cancelariei regale (ibidem, p. 60-61).
291. 1656 martie 30- Registrul lucrurilor lăsate de Moise Movilă spre păstrare la stavropighia
din Lvov (ibidem, p. 69).
292. 1658 apr. 15 - Decretul lui Gheorghe Ghica către negustorii din Galiţia (ibidem, p. 71).
293. 1659 febr. l - Lista lucrărilor lăsate de Moise Movilă spre păstrare la stavropighia din
Lvov (ibidem, p. 72-73).
294. „ dec. 9 - Gheorghe Ştefan. dom.nul Moldovei către consilierii municipali din
(ibidem, p. 74).
295. „ (fără dată) Moise Movilă către stavropighia din Lvov (ibidem, p. 75).
296. 1660 (fără dată) Moise Movilă către stavropighia din Lvov (ibidem, p. 76).
297. 1671 ian. 26 - Duca, voievodul Moldovei către stavropighia din Lvov (ibidem, p. 84-85).
298.
(fără dată) Declaraţia lui Gheorghe Ursachi, vistiernicul Moldovei (ibidem, p. 185
-186).
299.
iulie 13 - Duce Voievod: act referitor la negoţul dintre Ursachi din laşi şi Alexan•
dru Balaban din Lvov (ibidem, p. 187-188).
300. „ aug. 3 - Înţelegere între Gheorghe Ursachi şi A. Balaban (ibidem, p. 190-197).
301. 1672 (fără dată) Chitanţă a lui Duca Voievod (ibidem, p. 206-207).
302. 1679 dec. 18 - Hotărîrea comisiei de proces în problema negoţului dintre Ursachi şi
Balaban (ibidem, p. 208).
303. 1680 iunie 21 - Duca Voievod sentinţă de întemniţare a lui Ursachi (ibidem, p. 210).
304. „ oct. 17 - Duca Voievod lui Alexandru Balaban (ibidem, p. 209).
305. 1681 iunie 20 - Alexandru Buhuş, hatmanul Moldovei către Mikolaj lzykowski (ibidem,
p. 134).
306. 1682 dec. 10 - Decretul lui Duca Vodă în procesul dintre Ursachi şi Balaban (ibidem,
p. 213).
307. 1687 apr. 3 - Diamant, cluceru în Moldova către sub tezaurarul Poloniei (ibidem, p. 159).
308.
iulie 12 - Constantin Cantemir, voievodul Moldovei către Marcin Za.mojski, tezau·
rarul Poloniei (ibidem, p. 168).
309. „ aug. 28 - Constantin Cantemir către Marcin Za.mojski (ibidem, p. 169-170).
310. 1688 ian. 29 - Constantin Cantemir către Marcin Za.mojski (ibidem, p. 172-173).
311.
oct. 23 - Ştefan Petriceicu, fostul domn al Moldovei către MarcinZa.mojski(ibidem,
p. 180).
312. 1689 febr. 4 - Constantin Cantemir către regele Poloniei (ibidem, p. 182-183).
313. 16M febr. 24- Constantin Duca, voievodul Moldovei către stavropighia din Lvov
(ibidem. p. 232-233).

II
1. 1595 iulie 15 - Mihai Viteazul
Doc., p. 13-14).
2. 1596 martie 7- Mihai Viteazul

Ţara Românească
către
către

Jan Potocki, starostele

Ca.meni~ei

(Panaitescu,

hatmanul cazacilor (ibidem, p. 19-20).
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.3. 1596 martie 16 - Mihai Viteazul către Sigismund al Iii-lea (Hurm. Supl. II, voi. I,
p. 379-380).
4. „ aug. 25 - Mihai Viteazul către Stanislaw Hanski (Panaitescu, Doc., p. 25).
5. 1597 mai 20
- Mihai Viteazul către J. Zamojski (Hurm. Supl. II, voi. I, p. 418-419).
6. 1598 (fără dată) Boierii munteni Dan vistiernicul, Vintilă clucerul şi alţii către J. Zamojski
(ibidem, p. 487-488).
7. „ oct. 10
- Mihai Viteazul către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 483).
8. 1600 febr. 4
- Mihai Viteazul către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 577-578).
9.
martie 11 - Mihai Viteazul către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 583-584).
10.
mai 21
- Mihai Viteazul către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 600-601).
11.
mai 22
- Mihai Viteazul către Sebastian Lubomirski, castelanul de Belz (ibidem,
p. 603).
12. 1601 ian. 11
- Simeon Movilă, domnul Ţării Româneşti către Sigismund al II 1-lea
(Hurm. Supl. II, voi. II, p. 4-5).
13.
apr. 23 - Dan, logofătul Ţării Româneşti către J. Zamojski (ibidem, p. 30-31).
14.
mai 28
- Simeon Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 34).
15.
iulie 5
- Simeon Movilă către J. Potocki (Panaitescu, Doc., p. 157).
16.
nov. 1 - Simeon Movilă către regele Poloniei (Hurm. Supl. II, voi. II, p. 70-71).
17.
nov. 5 - Simeon Movilă către J. Zamojski (ibidem, p. 71-72).
18. „ nov. 13 - Simeon Movilă către regele Poloniei (ibidem, p. 74).
19. 1602 ian. 2
- Simeon Movilă către Sigismund al 111-lea (ibidem, p. 94).
20.
martie 12 - Simeon Movilă către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 120-121).
21.
mai 4
- Simeon Movilă către Sigismund al III-iea (ibidem, p. 150).
22. „ sept. 8
- Simeon Movilă către Sigismund al Iii-lea (ibidem, p. 210).
23. 1603 febr. 10 - Mitropolitul şi boierii munteni către regele Poloniei (ibidem, p. 264-265).
24. 1604. apr. 9
- Boierii munteni citre J. Zamojski (ibidem, p. 331-333).
25. 1635 martie 11 - Matei Basarab către Toma Zamojski (Hurm. Supl. II, voi. III, p. 612613).
26. 1636 martie 11 - Matei Basarab către Cristoph Radziwill (ibidem, p. 614).
27. „ aug. 28
- Matei Basarab către Cristoph Radziwill (ibdem p. 615-616).
28. 1689 ian. 11 - Constantin Cantacuzin scrie din Bucureştii regelui Poloniei (ibidem
p. 181-182).

JJ;OKYMEHThl KAll.QEJUIPHit PYMhIHCKHX rOCDOAAPEit
DOJlhCKOA P~Hll (XVl-XVD BB).
(PearoMe)

lkxo.wi: H3 MaTepHa.na IIOJil>CKHX AOKyMeHTOB o pyMbIHCKHX KHJUKCCTBax, ony6JIHKOBllH·
llhIX l1011HOM DoI'AllHOM B $}'HAaMCBTaJlhHOM co6paHHH ccXypMyaaKH» (3 TOMa), aBTOp CTaThH
110,wlepKHBaeT 3aCJI}'I'H OCHOBOIIOJIO>KHHJ<a PYMhlHCKOH Ha}"IHOH CJiaBHCTHKH KaK H3AaTCJIH
nepeoro o6'beMHOro co6pa.HW1 BblllieHaaeawu.rx AOKyMeHTOB. (Haqano 6btJIO noJio>KeHo Xalimey
e ccl1CTOpH'leCKOM apxuee PyMblllHH»).
;::i;am.we llBTOp llHaJIH3HpyeT J1Hlllb AOK}'MCHTbl IIOJibCKOH pe~HH, C03AaHHbie B KaHl..leJUIPWIX Mo.JIAOBbl H B3.JlaXHH (HX nepe'leHb npHBororrcH e npWio>KeHHH). B noAaBruuo~eM
OOJihllIHllCTBC CJI}"laee OHll npeACTaBJVDOT co6oli .rtHDJIOMaTH'ICCK}'lO nepeDHCKY c IIOJihCKHMH
npaBHTCJUIMH H CllHOBHHKaMH. B CTan.e OTMe'laeTCH, 'ITO 3TH AOK}'MCHTbI, KOJIH'ICCTBO KOTOpblX
MO>KeT 6bITh YBeJIH'ICHO B npo11ecce HOBblX H3b!CK3HHH (aeTOp HCIIOJib3yeT HapHAY c H3A3HHbIMH
H. BoI'AaHOM AOK}'MeHTaMu H noJihCKHe AOK}'MeHTbI, ony6JIHKOBaHHbie CTllHHCJiaeoM IIWWie~
KHM, B. II. XB.WAey, M. KoC'l".3KeCK}', E. l<aJiy>tam~, II. II. IIaHaHTecKy), npeACTaeruuoT
co6oii: oco6brll: pa3ACJI B HCTOpHH APCBHeH PYMbIHCKOH .rtHDJIOMaTHH - IlOJibCKO·PYMbIHCKaH
,J:tHIIJIOMaTWl. Ee CJieAyeT H3yq&Th BMecre c JiaTHHO-CJillBHHO- u rpeKo-pyMbIHCKoil: J:IHIIJIOMameil:.
IIom.cKo-pyMhIHCl<llll ~oMaTWl CBH.QeTCJibCTBYeT o BbICOKoil: KYJihType pyMbIHCKHX
I<WDKHHKOB u eo3MO>KBOCTflX pyMbmCKoil: ,J:tHIIJIOMaTHH TOro epeMeHH. 0Ha npeACTaBJUleT co6oil:
Ba>KHefuwrli: 3Tan B HCTOpHH PYMbIHO·IIOJibCKHX omowemtii. B CBOCM nOHBJICHHH H pa3BHTHH
·OHa 1IpOAOJDK3.Jla o6~y10 JIHHH10 pa3BHTWI HCTOpH'ICCKHX H Kym.TypHbIX PYMblHO·IlOJILCKHX
omowemrlî: e XVI-XVII eeKax. B 33KJIJO'leHHH aeTop yYO'DllleT C03AaHHe ceoero poAa «Kopnyca» PYMbIHCKHX AOK}'MCHTOB, HaDHCllHHblX Ha IlOJibCKOM .Jl3bIKe, KOTOpblH AOJI>KeH 6bIT:&
H3AaH B COOTBeTCTBHH c <t>HJIOJIOI'H'ICCKHMH MeTOAaMH, HenocpeACTBCHHO no opunmaJiaM, XpllH.R~C.JI B apXHBax. (11. DOI'AW HCilOJih30BaJI HeTO'IHbie Komw, CACJIBHHbie 'IHHOBHHKaMH, B
peaym.TaTe 'ICI'O 6btJI Bbmy>K,ltCH CAenan. MHOI'O'IHCJICHHblC nonpaeKH, OCHOBbIBaHC:& Ha AOI'aAhttps://biblioteca-digitala.ro
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J<ax). IlOA06Horo pO.itB Kopnyc DPCAOCTa.BHT HCTOPHJ<BM BDOJDIC HSAC>f<HhJC TCJ<CTbJ H DOMO:IKCT
$HJJOJJoraM onpeACJJHTb npoHCXOM<ACHHC H npHHBAJJC>IOIOCTb J< J<YJJbTypHOA cpe;te p83JIH'IHbIX,
DHCI.IOB J<BHI.1CJU1pHA, B J<OTOphlX 6hJJJH C03A8Hl>I 3TH AOJ<YMCHThl. Co BCCMH OCTOpo>IOIOCTJIMH,
npOAHKTOB8HHblMH COCTO.llHHCM TCJ<CTOB, BBTOp DblTBCTC.11 BnepBhlC HX H3}"1HTb 6onee AOCJ<OHllJJhHO.

DOCUMEI\TS EN POLONAJS tMANANT DE LA CHANCELLERIE DES PRINCES ROUMAINS
(XVI• - XVII• •·)
(Resume)
Les trois volumes de documen&s polonais concernant Ies pays roumains, publies par Ioan
Bogdan dans la grande collection « Hurmuzaki» permettent a l'auteur de mettre en relief
le merite du pere de la slavistique scientifique roumaine en tont qu'editeur du premier recueil
massif de pareils actes. (Le debut en avait ete marque par Hasdeu dans l'c Arhiva ~storică a
României»).
L'article s'occupe ensuite exclusivement des actes redigcs en polonais dans Ies chancelleries de Moldavie et de Valachie (on en trouvera le catalogue en annexe). Ce sont dans leur
extreme majorite des pieces de correspondance diplomatique avec Ies souverains et hauts dignitaires de Pologne. Ces actes, dont on peut accroître le nombre grâce a de nouvelles recherches
(l'article utilise, en dehors des actes publies par I. Bogdan, Ies documente polonais edites par
Stanislaw Przyl~cki, B. P. Hasdeu, M. Costăchescu, E. Kaluzniacki, P. P. Panaitescu), constituent un chapitre a part de la diplomatique roumaine ancienne, la diplomaiique polono-roumaine.
Ils ont droit comme tels, a etre etudies sur le meme plan que la diplomatique latino-roumaine,
slavo-roumaine et greco-roumaine.
La diplomatique polono-roumaine prouve Ies horizons culturels des erudita roumains,
ainsi que Ies possibilites dont disposait la diplomatic roumaine de l'epoque. Elle represente un
chapitre important de l'histoire des relations roumano-polonaises, car elle epouse, dans son
apparition et son evolution, le courbe generale des relations historiques et culturelles roumanopolonaises aux XVle et XVIle siecles. L'euteur preconise en consequence l'elahoration d'un
corpus des documenta roumains rediges en polonais, corpus edite conformement aux methodes
philologiques et directement sur Ies pieces originales d'archives (I. Bogdan a utilise des copies
dHectueuses effectuees par des stipendies, ce qui l'a oblige a maintes corrections conjecturales).
Un pareil corpus mettrait a la disposition des historiens des textes entierement dignes de leur
confiance et permettrait aux philologues de determiner !'origine et le degre de culture des
divers notaires des chancelleries on ces documents ont ete elabores. Avec toutes Ies precautions
de rigueur, du foit de l'etat des textes, l'auteur tente ici pour la premiere fois une etude de
ce genre.
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MANUSCRISELE SLAVE DIN BIBLIOTECA ŞI MUZEUL MĂNĂSTffill
DRAGOMIRNA
ZLATCA IUFFU
Numărul manuscriselor slave intrate în circuitul culturii vechi româneşti
.sau copiate de cărturarii români este impresionant pentru un popor care vorbeşte
o limbă atît de îndepărtată de slavonă. A. I. laţimirski socotea la vreo 10.000
manuscrisele de provenienţă românească 1 , dintre care numai ceea ce a scăpat
vicisitudinilor istorice se mai păstrează astăzi în numeroase biblioteci din
ţară şi de peste hotare. Dacă aprecierea lui laţimirski ar putea să pară exagerată,
ideea pe care ea vrea să o ilustreze, şi anume intensa activitate culturală a românilor
in această limbă internaţională a cărturarilor răsăriteni, primeşte pe zi ce trece tot
mai multe confirmări. Devine tot mai clar, pe măsură ce se aprofundează studiul fenomenului, că adoptînd limba slavă veche (apoi slavonă) ca limbă de cultură, românii au făcut dintr-însa un factor de afirmare originală în cadrul culturii
răsăritene, contribuind activ la păstrarea şi înmulţirea prin copii - adesesa
splendid executate - a tezaurului cultural slav şi slavobizantin. Acestui tezaur,
românii i-au adăugat o valoroasă literatură originală în limba slavonă.
Marele număr de manuscrise slave copiate în alte ţări, dar păstrate o vreme
sau pînă astăzi în bibliotecile româneşti se explică prin situaţia politică şi economică deosebită a Ţărilor Române în răsăritul Europei: scăpînd, datorită luptei
eroice a poporului român, de stăpînirea otomană directă, care în sudul Dunării a
distrus în mare parte bazele unei dezvoltări culturale fireşti, Ţările Române au
devenit un adăpost pentru cărturarii şi operele de artă din ţările slave balcanice.
Dar majoritatea manuscriselor slave pe care le găsim în bibliotecile noastre
sau care, aflătoare azi peste hotare, provin din ţara noastră, sînt ieşite din
mîinile cărturarilor români, reprezentînd aportul lor la difuzarea culturii medievale în limba slavonă.
O problemă esenţială care se pune astăzi slavisticii româneşti este de a stabili
inventarul tuturor manuscriselor slave de provenienţă românească, aflătoare în
bibliotecile din ţară şi de peste hotare, acţiune care a fost reluată în ultimii ani.
Astfel, prof. P. P. Panaitescu a întocmit catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, în trei volume, care cuprind
descrierea a peste 730 de manuscrise 2. Sub auspiciile Asociaţiei Slavitilor, Ioan
lufo a întreprins întîia explorare sistematică a bibliotecilor din Transilvania şi
Banat, unde se credea că nu se află prea multe manuscrise, întrucît «se acreditase părerea greşită despre o mai slabă răspîndire. . . a limbii slavone» 3
1
A. I. I aţi mir s k i, CIUl811HCKUe u pyccKue pyKonucu PYMWHCKUX 6u6nuomeK, St. Pb.,
1905, p. XII.
1 Manuscrisele slave din Biblio1eca Academiei R.P.R., voi. I (numerele 1-300), Bucureşti,
1959. Celelalte două volume sînt pregătite pentru tipar.
3 Istoria literaturii române, voi. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964, p. 236.
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în această parte a ţării. Din aceste prime cercetări au ieşit însă la iveală 98 de manuscrise, a căror descriere sumară s-a publicat în «Romanoslavica» 1 • Numărul
lor, desigur, este mai mare şi va fi sporit pe măsură ce vor fi cercetate noi fonduri.
Ioan lufo împreună cu prof. Victor Brătulescu, au cercetat în anii 1960-1963
fondurile de manuscrise slave din mai multe biblioteci din Moldova, şi anume de
la mănăstirile Dragomirna, Suceviţa, Putna, Neamţul, Secul - vechi centre ale
culturii feudale - , de la Biblioteca centrală «M. Eminescu» din laşi, de la Arhivele statului din laşi, precum şi de la Biblioteca episcopală din Roman. Examinînd manuscrisele, primul sub raport lingvistic, literar şi istoric, celălalt sub
raport artistic - miniaturi, ornamente, legătură - aceşti cercetători au întocmit
descrierea preliminară a 650 de manuscrise păstrate în fondurile amintite. Dar, ca
şi pentru Transilvania, această cifră nu reprezintă totalul celor existente şi nici
totalul celor cercetate. După cum spunea I. lufo, pe lingă fondul Academiei
Republicii Socialiste România,« în diferitele biblioteci din ţara noastră mai sînt
încă 1200 de manuscrise slavone pe care am avut posibilitatea să le cercetez»2.
Trecîndu-i prin mină circa 1600 de manuscrise 3 , el a ajuns la formularea
unor constatări şi ipoteze, pe care le-a expus în trei articole, apărute în pragul
morţii sale, şi care se axează în jurul a două probleme:
1. Posibilitatea de a diferenţia, pornind de la redacţia slavonei în care
sînt scrise manuscrisele, pe cele aduse din altă parte de acelea care provin de
la copişti români.
II. Originea prototipurilor manuscriselor slave copiate în Ţările Române
în sec. al XV-iea - al XVII-iea.
Cum ipotezele şi concluziile sale sînt o încercare de a explica unele realităţi
constatate cu ocazia întocmiri descrierilor menţionate, le vom expune succint
pornind de la un exemplu concret, şi anume de la situaţia celui mai important
fond de manuscrise slave din Moldova, fondul de la Dragomirna '·
Tabelul în care am sintetizat datele principale despre cele 167 de manuscrise
slave de aci se bazează pe descrierea întocmită de I. lufo şi V. Brătulescu 5,
descriere pe care am verificat-o încă o dată, în cursul cercetărilor întreprinse
la faţa locului, împreună cu prof. V. Brătulescu în vara anului 1964 B şi singură în luna iulie 1966&.
1 I. I u fu, Manusaisele slave în bibliotecile din Transilvania şi Banal, ÎD Rsl, VIII,
1963, p. 451-467.
1 I.
I u fu, Mdnăslirea Jlfoldovi(a, - centru cultural important din perioada cullurii
române în limba slavond (sec. XV-XVIII), în« Mitropolie Moldovei şi Sucevei», an. XXXIX.
1963, nr. 7-8, p. 428.
8 Cf. I. I u fu, Despre pro101ipurile li1era1urii slavo-române din sec. al X V-lea, în «Mitropolie
Olteniei», an. XV, 1963, nr. 7-8, p. 516.
' Deşi la Neamţu există un număr mei mere de manuscrise, acestea provin majoritatea
din epoca lui Peisie Velicicovski (sec. XVIII-XIX). Vezi A. I. Ie ţimir s k i, op. cil.,
p. 515-583.
6 Manuscrisele slave din Moldova. I. Fondul mdnăslirii Dragomirna, 1962 (în manuscris).
Stabilirea redacţiei, traducerea textelor, datarea şi localizarea manuscriselor este făcută de
I. lufu, iar descrierea laturii artistice e lor: miniaturi, frontispicii, iniţiale, legătura şi ferecătura,
aparţine prof. V. Brătulescu. Munca pentru aftaree şi descifrarea fiecărui filigran în parte a
fost făcută în comun.
8 Mănăstirea Dragomirna, care se găseşte le 12 km N-V de Suceava, a fost zidită în primul
deceniu al sec. al XVII-iea de cunoscutul cărturar moldovean mitropolitul Anastasie Crimca.
Cele 167 de manuscrise slave pe care le posedă provin din mei multe mănăstiri (Moldoviţa
-prima ctitorie e lui Alexandru cel Bun-, Voroneţ, Putna, Solca, Suceviţa) şi din bisericile din
Vama, Broscăuţi, sf. Niculae din Suceava, Gavrileşti, Gemeni, Horodnicul de Jos, Siret şi altele.
Pentru istoricul mănăstirii şi vicisitudinile prin care e trecut, mei ales în vremea lui Vasile
Lupu, vezi Ip ol i t Vor o b c hi ev i ci, Istoria sf. mdnăsliri Dragomirna, Cernăuţi, 1925.
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I. CÂRTI DE CULT

Minele

I

Nr.
•
ert. Nr. mventar
1 1770/681
2 1771/682
3 1772/683

I

Luna

Sec.

xv
xv

4 1775/686
5 1778/689

octombrie
septembrie
XIV
minei praznicar
pe lunile martie-august
iulie
iunie
(1481)

de la Moldoviţa
scris la episcopia

6 1782/693
7 1783/694

iulie
mai-iunie

de la
de la

xv
xv
xv

XVII

8 1785/696
9 1792/703
10 1794/705
11 1798/709
12 1799/710
13 1804/715
14 1815/726
15 1816/727
16 1818/729
17 1822/733
18 1824/735
19 1826/737
20 1827/738
21 1833/744
22 1837/748
23 1840/751
24 1842/753
25 1843/754
26 1845/756
27 1846/757
28 1855/766
29 1856/767
30 1858/769
31 1866/777
32 1868/779

octombrie
aprilie
octombrie
mai
septembrie
ianuarie
pe tot anul
iulie
august
sept.-ianuarie
decembrie
mai
aprilie
pe tot anul
septembrie
sept.-noembrie
ianuarie
decembrie
febr .-iunie
martie
iunie
pe tot anul
februarie
august
pe tot anul

33 1872/783
34 1873/784
35 1874/785

pe tot anul ti
paraclise
noiembrie
pe tot anul

36 1876/787
37 1877/788

octombrie
pe tot anul

38 1882/793
39 1912/823

aprilie
pe tot anul

XVI

xv
xv
xv
xv
xv

de la

Moldoviţa

„

de la Suceava

Rădăuţului
Rădliuti
Moldoviţa

de la Cimpulung
de la Rădi.uţi
de la Moldoviţa

(1465)

XVI
XVI
XVI
XVI

xv
xv

XIV
XVIII

medio-bulgară

„

„
„
rusl cu elemente
medio-bulgare
medio-bulgară

„

"
"
"

"
de la Costetti
de la Cimpulung
de la Moldoviţa
de la Suceviţa
de la Moldoviţa
de la Rădăuţi
de la Vatra Dornei
de la
de la

xv
xv
xv

de la

XVI

de la

XVI-XVII

Moldoviţa
Solca
„
Moldoviţa
-

de la Moldoviţa
de la Voronet

-

XVII

"

"
"„

„

"
"„
rusă

medio-bulgară

"
"
"

"
"

"
"
medio-bulgară
rusă

„

cu elemente
medio-bulgare

Moldoviţa

medio-bulg11ră

XVI

"-

xv

-

xv

de la Moldoviţa
biserica de la

rusii cu" elemente
medio-bulgare
medio-bulgarii
rusii cu elemente
medio-bulgare
medio-bulgari
rusă cu elemente
medio-bulgare

xv

XVI-XVII
XVII

Broscăuţi

40
41
42
43

medio-bulgari
sir bă

„
„

xv

XVI
XVI
XVI
XVI
XIV-XV

Redacţia

Provenienta

1929/999
pe tot anul
XVI
1929 A/999 A ianuarie-febr.
XVI
1935/1005
februarie
1939/1009
minei praznicar
pe lunile sept.ianuarie
XVI
44 1940/1010
aprilie

xv

xv

de la

-

Moldoviţa

de la Dragomirna

„

https://biblioteca-digitala.ro

medio-bulgară

"„

„
"

192

ZLATCA IUFFU

Tetraevanfliele

Nr.I

ert.

Nr. inventar

See..

Provenienl&
de la Moldoviţa
de la Ruş-Moldoviţa

45
46

1776/687
1779/690

XVI
XVI

47
48
49

1780/691
1781/692
1787/698

XVI
XVI
XVI

50
51

1788/690
1800/711

XVI
XVI

de la Vama
de la Ruş-Moldoviţa

52

1801/712

XVI

de la bis. din Volosa

53

1805/716

XVI

de la bis. din
Gavriletti

54
55
56
57
58
59

1806/717
1809/720
1820/731
1821/732
1823/734
1830/741

XVI
XVI
XVIII

60

1839/750

61

1844/755

XVI

de la

62
63
64

1847/758
1848/759
1851/762

XVI
XVI
XVI

de la Gemeni

65
66
67
68
69

1859/770
1862/773
1870/781
1899/810
1903/814

XVI
XVI
XVI
XVI
XV-XVI

70
71
72

568/354/28
574/354/29/607
569/354/27

XVII (1609)
XVII (1609)
XVII (1614)

de la Dragomirna

73
74

577/608
1838/749/609

XVI (1550)
XVI

de la
de la

RedaeJia
medio-bulgară
medio-bulgară

cu
elemente rusetti

„

medio-bulgară
rusă cu elemente

medio-bulgare

xv

medio-bulgară
medio-bulgară cu
elemente ruseşti
medio-bulgară cu
elemente nHeşti
medio-bulgară

medio-bulgară

de la Putna
bis din Broscăuţi

rusă

medio-bulgară

XIV
XV-XVI

bis. din Horodnicul
de Jos
de la Costeşti
Moldoviţa

de la Siret
de la Moldoviţa

„
medio-bulgare cu
elemente ruseşti
medio-bulgară

+"

rusă
elemente
medio-bulgară

"

bis. din
Brosciuţi

"
Voroneţ
Moldoviţa

Psaltiri
75
76

1890/801
1892/803

XV-XVI
XVI

77
78
79
80
81
82

1898/809
1900/811
1901/812
1930/1000
1933/1003
573/354/32

XVI
XVI
XVI

xv

XVI
XVII (1616)

de la Cîmpulung
bis. Horodnicul
de Jos
bis. din Cîmpuluog
de la Vatra Dornei
de la Solca
de la Dragomirna

"
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Trioade
Provenienţa

Redacţia

Nr.I

Nr. inventar

Sec.

83

1793/704

XVIII (1754)

84
85

1810/721
1811/722

XVI
XVI

86
87

1878/789
1879/790

XVII
XVII

88

1777/688

XVI

medio-bulgară cu
elemente ruaeşti

89
90
91
92
93

1784/695
1790/701
1803/714
1814/725
1881/792

XVI
XVI
XVI
XVI
XVI

medio-bulgari

ert.

de la Ruş pe Boul de
lingli. Moldoviţa

medio· bulgară

„
medio-bulgară cu
elemente ruseşti

„

rusi
Apoetole

bie. din Vama

94

1819/730

XVII (1673)

95
96

1875/786
1907/818

XVI
XVI

97
98

1908/819
1913/824

XVI-XVII
XVI (1596)

99
100
101

1786/697
1808/719
1825/736

XVI
XVI
XVI-XVII

102
103
104

1834/745
1850/761
1854/765

XVIII
XVI (1582)
XVII

105

1861/722

XVI

Ceaeloave
biB. af. Nicolae
din Rldăuţi
de la Vama
bis. Adormirii din
Câmpulung
de la Vama
de la Moldoviţa
PentiC011tare
de la
de la

Moldoviţa
Ridăuţi

„
"

„
medio-bulgarii. cu
elemente ruaeşti
ruaă

de la Gemeni
de la Hatna
Octoihmi
de la

XVI
XVI

„

Moldoviţa

medio-bulgarii.
ruaa cu elem. din
medio-bulgari
medio-bulgari
medio-bulgară

106
107
108
109

1774/685
1797/708
1802/713
1807/718

xv

110

1829/740

xv

111
112
113
114

1857/768
1863/774
1864/775
1869/780

XVI
XVI
XVI
XV-XVI

medio-bulgară

115

1888/799

XVI

rusa cu elemente din

116
117

1891/802
1909/820

XVIII(l746)
XVIIl(1743)

de la

118

1910/821

XVIIl(1764)

de la Dragomirna

de la Solca

XVI

rusi cu" elem. din
medio-bulgară

de la Solca

"
"
medio-bulgară

Moldoviţa
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Liturghiere
Nr.,

Nr. inventar

Sec.

119
120
121
122
123
124
125
126
127

1887/798
1893/804
1914/825
1919/831
838
573/354/33/603
347/605
570/354/34/604
610

XVI
XVI
XVII
XVI
XVII (1641)
XVII (1616)
XVII (1610)
XVII (1610)
XVI-XVII

128 I

1841/752

XVI

ert.

Redacţia

ProvenienJ&
de la Solca

„

de
de
de
de

medio-bulgari

la Suceava
la Dragomirna
la Moldoviţa
la Dragomirna

Evangheliar

I
Catavasiere

1291
130

131
132
133

I

1936/1006
1938/1008

1896/807
1879/808
1902/813

1341

1835/746

I

1860/771

„

XVI
XVII

I

Moldoviţa

Tipicul .C. Sava
de la MoldoviJ&
de la Solca
de la Moldoviţa

XIV
XIV
XIV
XVI

de la

I

Acatiste ti paraclise
de la bis.

I

medio-bulgari cu
influenţe ruse1ti
medio-bulgari
sir ba
medio-bulgari
medio-bulgari

Ruş-Moldoviţa

Paraclisu ( acalistier)
135

136 I
1371

Acalistier ti ceaslov
I de la Moldoviţa

1904/815

XVI

1920/832

Acatistierul .r. Treime
de la Dragomirna
XIX (1833)
Paraelise, canoane
de la Ruş-Moldoviţa

138 I

1884/795

XVI

I

1817/728

xv

I

1831/742
1836/747

XIV
XIV

142 I

1918/830

XIX (1837)

139
140
141

medio-bulgari

I

XVII

Pal ea
de la
Pavecernie
de la

medio-bulgari
rusi
medio-bulgari

Moldoviţa

medio-bulgari

Voroneţ

medio· bulgari

Antologb.ion

1431

1886/797

XV-XVI

rusi

I
hmologion
I de la

Moldoviţa

li. CĂRŢI DE INYÂŢÂTURÂ RELIGIOA.SÂ

144
145
146

1773/684
1789/700
1791/702

XVI

xv
xv

Sbornice
de la

Moldoviţa

„

de la Solca
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Nr.,

crt.

See.

Nr. invmntar

Proveni1JD'8

Redacţia

Moldoviţe

medio-bulgari

147
148
149
150
151
152

1795/706
1813/724
1828/739
1880/791
1885/796
1911/822

xv
xv

153
154
155
156

1917/829
1923/835
1932/1002
1934/1004

XIX
XIX
XVIII(l766)
XIX

1571

1849/760

XVI

Varlaam ti Joasa(
de la Moldoviţa

1581

1865/776

XVI

Parenesi.snl lui Efl'fJm Sirol
de Ia Moldoviţa

159]

1883/794

xv

Grigorie Teologul. Covintiri
I de la Moldoviţa

1601

1937/1007

XIV-XV

1611

1797/707

Regulile monahale ale d. Vasilim cel Mare
(cuvinte pustniceşti)
XIV-XV
dm la Moldoviţa

i621

1812/723

XVIII

de la

XVI

xv

„

XVI
XVI

I

sir bă
rusă

Avva Dorotej
de la Solca

·medio-bulgară

medio-bulgari

sir bi

medio-bulgară

Taetieonol Joi Nieon
rusă

Trop
1631

1867/778

XIV

fi 1ndlet

I

sir bi.

IJI. ALTE CĂRŢI

Oglinda teologici
1889/800

XIX

1651

1942/1012

Pommlnieul lriserieii din Breaza
XIX (1829)

1661
167

1924/836
1838/749

1641

I

Foi

rusi.
rusi.

rlzlmţe

După cum reiese din acest tabel, cele 167 de manuscrise ale bibliotecii şi
muzeului mănăstirii Dragomirna se grupează, după redactia slavonei în care
au fost scrise, astfel:
I. 123 mss., adică peste 73,6% - slavonă de redacţie medio-bulgară;
II. 22 mss., adică 13,1 % - redacţie medio-bulgară cu elemente ruse
sau redacţie rusă cu elemente medio-bulgare ;
III. 15 mss., adică 8,9% - redacţia rusă;
IV. 5 mss., adică 2,9% - redacţia sîrbă.
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V. Manuscrisele 166, 167 cuprind foi
între scoarţe, fără a fi legate.

detaşate

din diferite mss.

şi

puse

Cronologic 1 , ele se grupează în felul următor.
I. Masivul grup de 123 manuscrise medio-bulgare, se distribuie pe secole
astfel:
Sec. XIV: 6 (nr. 20, 58, 131, 133, 140, 141 - din tabelul dat).
Sec. XIV-XV: 2 (nr. 27, 161).
Sec. XV: 32 (nr. l, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 28, 30, 31,
34, 36, 38, 42 ,44, 57, 69, 80, 108, 139, 145, 146, 147, 148, 150, 159).
Sec. XV -XVI: 4 (nr. 59, 75, 114, 143);
Sec. XVI: 63, (nr. 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 33, 40, 41, 43, 45,
48, 50, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 84,
89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 119,
120, 122, 134, 136, 138, 144, 149, 151, 157, 158,);
Sec. XVI-XVII: 4 (nr. 29, 97, 127, 128);
Sec. XVII: 11 (nr. 70, 71, 72, 82, 94, 121, 123, 124, 125, 126, 135).
Sec. XVIII: 1 (nr. 83).
II. Msse de redacţie medio-bulgară cu elemente ruseşti sau red. rusă cu elemente
medio-bulgare): sec. XV -1 (nr. 110); sec. XVI -12 (nr. 35, 46, 47, 49,
51, 52, 60, 85, 88, 109, 115, 129); sec. XVI-XVII - 3 (nr. 37, 39, 101);
sec. XVII: 5 (7, 32, 86, 104, 130): sec. XVIII (117).
III. Msse de redacţie rusă: sec. XVII -1 (nr. 87); sec. XVIII - 7 (nr. 21,
56, 102, 116, 118, 155, 162) şi sec. XIX - 7 (nr. 137, 142, 153, 154, 156, 164, 165).
IV. Msse de redacţie sîrbă: sec. XIV - 3 (nr. 2, 132, 163), sec.
XIV-XV -1 (nr. 160), sec. XV: 1 (nr. 152).
I. lufo a atras atenţia asupra importanţei deosebite pe care o poate avea
în stabilirea provenienţei manuscriselor redacţia în care ele sînt scrise. lntradevăr, situaţia de la Dragomirna, şi anume: majoritatea absolută în sec.
XV -XVII de manuscrise medio-bulgare, număr infim de manuscrise în redacţia
sîrbă şi apariţia tîrzie (sec. XVIII-XIX) a manuscriselor de redacţie rusă
se poate constata şi în celelalte fonduri moldovene, precum şi în fondul Academiei Republicii Socialiste România 2 • Încercînd să explice acest fapt, I. lufo
a ajuns la două concluzii:
1. Manuscrisele de redacţie sîrbă păstrate în bibliotecile româneşti au
fost aduse fie de la Athos, fie din Bulgaria, după căderea sub jugul otoman
a acestei ţări, unde se folosea această redacţie. Cele copiate sporadic pe teritoriul ţării noastre aparţin unor caligrafi sîrbi şi constituie fenomene izolate.
De regulă, manuscrisele în redacţie sîrbă nu au fost productive, adică nu
au servit ca prototipuri pentru alte manuscrise copiate în aceeaşi redacţie de
către cărturarii români. Numai acele manuscrise care au fost transpuse mai
întîi în redacţia medio-bulgară a slavonei au intrat în circuitul culturii române,
fiind răspîndite în copii 3 •
1 Din cele 167 de manuscrise, numai 21 eu fost datate de copiştii înşişi:' doui din sec
al XV-iea (nr. 5/1778/689 şi nr. 13/1804/715), trei din sec. el XVI-iea (73/577/608, 98/1913/824,
103/1850/761), ier restul din secolele XVII, XVIII şi XIX. Datarea celorlalte 146 de
manuscrise s-a făcut avîndu-se în vedere filigranele, grafia etc.
1 Vezi P. P. Pan ai te s cu, op. cil.
8 Argumentele în sprijinul acestor teze au fost expuse în articolul Măndstirea Hodo1Bodrog, un cenlru de cullurd slavond din Banal, în« Mitropolie Banatului», 1963, nr. 5-8,
p. 229-239.
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2. Redacţia consacrată a slavonei, comună în sec. XV -XVII atît culturii
române din Ţara Românească şi Moldova, cit şi celei din Transilvania şi Banat,
a fost redacţia medio-bulgară, revizuită, a şcolii patriarhului Eftimie al
Tîrnovei 1 •
Roadele reformei ortografice şi de revizuire a cărţilor bisericeşti întreprinse de marele cărturar nu au putut să fie răspîndite în Bulgaria din cauza
evenimentelor politice. În schimb, noua ortografie a devenit la români orto·
grafia oficială şi aproape general folosită în copierea manuscriselor şi în scrierea
literaturii originale. Cărturarii români, chiar ştiind sîrbeşte şi putînd citi slavona
sîrbească, scriau în medio-bulgară şi astfel se explică de ce, în epoca celei mai
intense influenţe a culturii sîrbeşti, autorul lnvăţăturilor lui Neagoe Basarab
scrie în medio-bulgară, deşi cu influenţe sîrbeşti evidente, şi de ce toate tipă
riturile slave făcute în Ţara Românească în acea vreme au la bază texte mediobulgare.
Dar dacă pentru cele mai multe manuscrise de redacţie sîrbă se poate
dovedi provenienţa lor de peste hotare, dacă manuscrisele de redacţie
rusă aparţin secolului al XVII-iea şi mai ales secolelor al XVIII-iea şi
al XIX-iea, cînd activează Paisie şi şcoala sa, şi dacă Bulgaria nu a practicat în continuare, după căderea sub turci, redacţia medio-bulgară, atunci
înseamnă că manuscrisele slave din epoca maximei înfloriri a culturii române
în limba slavonă, adică în secolele XV-XVI, aproape fără excepţie scrise în
medio-bulgară urmînd ortografia eftimiană, sînt produsul direct al cărturarilor
români şi nu au venit din altă parte.
Se constată, în plus, că sînt de origine românească un număr însemnat de
manuscrise în redacţia medio-bulgară, a căror prezenţă este înregistrată în
sec. XV-XVII la sudul Dunării, cînd în Bulgaria de apus se scria mai ales
în slavona de redacţie sîrbă.
Formulînd aceste teze, autorul lor nu făcea, pe de o parte, decît să tragă
nişte concluzii din constatări statistice, iar pe de alta să dezvolte nişte afirmaţii
curente în istoriografia literară bulgară. Astfel, încă prof. B. Ţone v, făcînd
statistica unui număr de 530 manuscrise medio-bulgare păstrate în majo·
ritatea lor în Biblioteca Naţională din Sofia, înregistrase următoarea
situaţie: sec. XII - 19 mss.; sec. XIII - 58 mss.; sec. XIV - 98 mss.;
sec. XV - 126 mss.; sec. XVI - 148 mss. ; sec. XVII - 81 mss.
« Dacă presupunem că vechimea tuturor acestor manuscrise este bine
stabilită - comenta Ţonev - , cifrele de mai sus arată o creştere treptată şi neîntreruptă a manuscriselor medio-bulgare din sec. XII pînă în
1 Ibidem, precum şi articolele: Despre prototipurile literaturii slavo-române din sec. al
XV-iea şi Mănăstirea Moldovi1a - centru cultural important din perioada culturii române în
limba slavonă (sec. XV-XVIII). În ce priveşte sensul reformei patriarhului Eftimie, normele
noii ortografii ce i se atribuie şi diferenţe faţă de vechea ortografie, nu există în slavistice
bulgară şi internaţională un studiu cere să fi dat răspunsuri clare le toate întrebările ce se ivesc.
Evident, un asemenea studiu, cere ar fi o contribuţie importantă le istorie limbii şi culturii
bulgare, se va întemeie pe compararea textelor medio-bulgare din perioade preeftimiană, cu
cele post-eftimiene. În bibliotecile româneşti se găsesc unele din cele mei valoroase texte preefimiene (vezi I. I u fu, Despre prototipurile literaturii slavo-române şi mei ales Sbornicul lui Gherman
(1359), în« Ortodoxia», Bucureşti, 1960, nr. 2, p. 253-279) şi, pentru motivele ce se vor
vedea mai departe, cea mei mare parte din materialul documentar post-eftimien.
Despre diferitele ortografii folosite în cultura bulgară veche, dete esenţiale se găsesc le
B. Ţonev, Hcmopu11 Ha EuzapcKU emK, t. I, partea generală, Sofia, 1919. O încercare de a
preciza normele ortografiei legate de numele patriarhului Eftimie face Iordan Ivanov în cursul
litografiat de Literatură bulgară veche (Cmapa6uzapcKa 11Umepamypa), apărut le Sofia în 1939.
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sec. XVII, o creştere la care nu ne-am fi putut aştepta, cînd ştim că la sfîrşitul
sec. XIV, după venirea turcilor în Bulgaria, a încetat orişice activitate literară.
De unde apar atunci aceste manuscrise medio-bulgare· în sec. XV-XVI?
Întrebarea se lămureşte din însăşi provenienţa acestor manuscrise: în timp
ce manuscrisele din sec. XII, XIII, XIV provin numai din Bulgaria, sau din
teritoriile de dincoace de Dunăre, celelalte, scrise în sec. XV-XVI provin
-aproape în întregime (subl. n. - ZI. I.) numai din Ţara Românească şi Moldova;
ele sînt produsul culturii româno-bulgare, care după secolul al XIV-iea apare
ca o continuare a culturii medio-bulgare» 1 • «Monumentele literare bulgare
din sec. al XV-iea - spune acelaşi savant - îşi au origina în centrele cărtură
reşti din afara Bulgariei, cele mai multe fiind din Ţara Românească şi Moldova ...
O dată cu căderea Tîrnovei la sfîrşitul secolului al XIV-iea, activitatea literară
bulgară găseşte la români un teren foarte favorabil şi se dezvoltă timp de trei
secole, deşi mai mult pasiv, adică numai prin copierea vechilor izvoade» 2.
«Şi în secolul al XVI-iea, literatura în medio-bulgară continuă să se dezvolte
numai în cele două voevodate române (în realitate, ea se dezvoltă şi în Transilvania - ZI. I.), în timp ce pe pămîntul bulgăresc activitatea literară, pe
lîngă faptul că este mai redusă, în plus ea cedează locul scrierilor scrise sub
influenţa sîrbă sau resaviană » 3 •
I or da n Ivanov, în cursul său Literatura bulgară veche, apărut în
1939, afirmă că« reforma lui Eftimie nu a putut prinde rădăcini adînci în Bulgaria
din cauza căderii sub stăpînirea turcească şi înăbuşirii principalelor centre
de cultură. Această reformă a găsit găzduire în România, unde s-au refugiat
ucenicii lui Eftimie» 4 .« Din cauza prăbuşirii statului bulgar - arată şi Pe tă r
Din e k o v - reforma lui Eftimie n-a reuşit să se consolideze în Bulgaria
pentru multă vreme. Ea s-a transferat în ţările vecine şi mai ales în România.
Noi putem să descoperim principiile ei mai degrabă în literatura slavă din
România» 6. În sfîrşit, K ir i I Mir ce v scrie, la rîndul său: « În secolele
al XV-iea şi al XVI-iea, producţia literară pe pămîntul Bulgariei decade
mult. . . Din epoca aceasta s-au păstrat relativ puţine manuscrise în limba
medio-bulgară scrise pe teritoriul bulgar. . . Literatura slavă a găsit condiţii
de dezvoltare mai favorabile în Serbia şi în România ... Mai deosebite au fost
condiţiile de dezvoltare a literaturii slave în România. Fluxul de refugiaţi din
pămînturile cotropite de turci dă un puternic impuls pentru dezvoltarea literaturii slavo-bulgare, începută cu puţin timp înainte în unele centre culturale
româneşti» e. Acelaşi autor constată că, dacă literatura religioasă copiată la
nordul Dunării « ne dă o imagine despre reforma ortografică a limbii literare
din epoca patriarhului Eftimie», în schimb «pentru studierea limbii bulgare
vii de atunci ea nu are nici o importanţă» 7.
Teoria «refugiaţilor sud-slavi», a căror trecere şi activitate la nord de
Dunăre ar explica impetuoasa dezvoltare a scrisului slav în Ţările Române
în sec. XV-XVI, s-a dovedit însă lipsită de temei documentar. Rolul lui
Nicodim d~ la Tismana în cultura veche românească este cu mult mai modest
B. Ţone v, lfcmopu.11 Ha 6Mzapc1<u e3UK, voi. I, Sofia 1919, p. 191-192.
Ibidem, p. 253.
a Ibidem, p. 258.
' Cmapa 6a112apc1<a AUmepamypa, Sofia, 1939, p. 348.
A Cmapo6a112apc1<a Aumepamypa, curs litografiat, voi. II, Sofia, 1953, p. 57.
e lfcmopu'lec1<a zpa.MllmuKa Ha 6&MapcKU e:mK, Sofia, 1958, p. 22-23.
1 Op. ci1., p. 23.
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decît se credea, aşa cum au arătat cercetările recente ale lui Emil Lăzărescu 1 ,
iar în ceea ce priveşte filiaţia directă între produsele şcolii de la Tîrnovo şi
cultura românească de limbă slavonă, care ar face din ultima o simplă conti·
ouare a celei dintîi, lucrările lui E. Turdeanu au arătat că este o presupunere
fără nici un temei care să o susţină 2 • Cultura în limba slavonă, atestată pe
teritoriul patriei noastre încă din sec. X, nu era în faşă atunci cînd se produce
înflorirea din sec. XV-XVI. In plus, cei mai străluciţi reprezentanţi ai ei
- copişti sau autori de opere originale - sînt în majoritate români, începînd
cu celebrul creator al izvodului moldovenesc şi al şcolii româneşti de miniatură,
Gavril Uric de la Neamţu.
Şi totuşi, rămîne o realitate incontestabilă faptul că prototipurile care au
stat la baza intensei opere a copiştilor români din sec. XV-XVI sînt opera
cărturarilor bulgari 3 • Dacă nu se poate susţine cu argumente teza unei conti·
nuităţi liniare a culturii bulgare pe sol românesc, prin refugiaţii de la sud de
Dunăre, se poate vorbi însă, cu toată îndreptăţirea, de faptul că moştenirea
culturală bulgară a fost salvată de către cărturarii poporului român de la
risipirea la care o condamnaseră calamităţile istorice în patria ei, au multiplicat-o şi au răspîndit·o prin copii, împodobite adesea de minunate miniaturi.
Fenomenul care îi îndreptăţeşte pe istoricii literari să vorbească de o
«continuitate» a culturii bulgare este, în realitate, o manifestare a efortului
si avîntului cultural românesc din secolele XV-XVI, avînt manifestat nu numai
printr-o intensă operă de asimilare a culturii sud-slave în genere (arhitectură,
pictură, literatură), dar şi prin crearea de opere originale în toate aceste domenii,
opere care nu o dată îşi depăşesc izvoarele şi modelele.
Dacă emigrarea cărturarilor sud-slavi nu poate fi considerată trăsătura
de unire între realizările culturilor sud-slave şi cultura română a secolului al
XV-iea şi al XVI-iea, atunci care a fost cauza acestei osmoze culturale şi cum
s-a desfăşurat procesul de asimilare şi difuzare a culturii sud-slave în Ţările
Române? lată întrebarea la care încerca să răspundă I. lufo în cercetările
sale din ultima vreme. El a formulat o ipoteză de lucru, pe care numai cercetări
aprofundate şi îndelungi o vor putea verifica în toate detaliile şi-i vor putea
da autoritatea unui adevăr stabilit. În rîndurile ce urmează voi expune succint
această ipoteză şi temeiurile pe care se sprijină.
Pornind de la constatarea că manuscrisele slave copiate în Ţările Române
în secolele XV-XVI sînt scrise în medio-bulgară cu ortografia revizuită,
eftimiană, şi că această ortografie, după părerea sa, nu a fost utilizată în Bulgaria
clin cauza prăbuşirii statului bulgar 4, I. lufo presupune că locul unde s-a
efectuat marea operă de colecţionare, confruntare şi îndreptare a literaturii
originale şi de traduceri sud-slave a fost, cel puţin pentru partea finală a lucră
rilor, nu Bulgaria, ci Constantinopolul 6, şi anume celebra mănăstire Studion.
1

Nicodim de la Tismana fi rolul

său

în cultura veche

românească,

285.

în Rsl, XI, 1965, p. 237-

2 Vezi în special lucrările Miniatura bulgară şi începuturile miniaturii românqti, extras
din« Anuarul Institutului român din Sofia•, 1942, nr. 2, p. 395-452 şi La litterature bulgare
du XIV-e siecle el sa difusion dans Ies Pays Roumains, Paris, 1947.
a Cf. şi E. Tur de anu, Les le11res slaves en Moldavie. Le moine Gabriel du monaslere
de Neamfu (1424-1447), în« Revue des etudes slaven, t. 27, 1951, p. 267-278.
' Prototipurile literaturii slavo-române ... , p. 511-531.
6 O părere similară exprimase A. I. Sobolevski, înl0:11eHOC/IQ6RHCKoe BAURHUe Ha pyccKy10
nuc/JMeHHCCm/J e XIV-XV eeKax, St. Ph., 1894, p. 12 (apud ccTpy.D;br OT.Qena .QpCBHepyccKoli:
JIHTCparypLrn, XIX, 1963, p. 117).
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Că această mănăstire era nu numai un mare centru de cultură al Bizanţului,
şi punctul de întilnire al cărturarilor bizantini şi slavi, locul unde se copiau
şi se păstrau deopotrivă manuscrise greceşti şi slavoneşti, este un fapt bine
stabilit, care nu mai comportă discuţii 1 • Sînt bine ştiute călătoriile de studii
ale lui Teodosie de Tîrnovo şi ale ucenicului său, viitorul patriarh Eftimie,
în această mănăstire, petrecerea lor mai multă vreme aici, unde Teodosie a
şi murit. Cum remarcă Iordan Ivanov,« în secolul XIV acolo au fost şi monahi
ruşi, care au copiat o serie de cărţi bulgare şi le-au trimis în Rusia» 2,
După părerea lui I. lufo, aici, la Studion, s-a alcătuit la sfîrşitul secolului
al XIV-iea o mare colecţie de scrieri hagiografice şi omiletice, în care au intrat
traduceri slave din literatura bizantină, precum şi o parte din literatura originală sud-slavă. Lucrările ce au intrat în această colecţie au fost ordonate după
calendarul liturgic al bisericii ortodoxe, colecţia avînd un caracter fix şi compunîndu-se din zece mari« sbornice». Nici unul nu a mai apucat însă să se întoarcă

ci

în Bulgaria, lucrarea fiind terminată după 1393. În schimb, le găsim în Moldova,
unde s-au păstrat fie copii executate chiar la Studion, fie copii efectuate în
ţară direct după prototipurile aduse de acolo, fie, în sfîrşit copii mai tîrzii.
Din colecţia de 10 sbornice, I. lufu a indentificat 6 la Dragomirna, toate
provenite de la mănăstirea Moldoviţa. Ele sînt:
1. Mss. 1789/700 din sec. XV, cu 48 de lucrări pentru perioada 1 septembrie - 15 noiembrie (nr. 145 în tabelul nostru).
2. Mss. 1795/706 de la începutul secolului al XV-iea, cu 46 de lucrări,
distribuite între 21 noiembrie - 31 decembrie (nr. 147 în tabel).
3. Mss. 1773/684 din sec. XVI, cu 24 de lucrări pentru lunile ianuarie martie (nr. 144 în tabelul nostru).
4. Mss. 1813/724 din sec. XV cuprinde« omilii, predici, cuvinte de învă
ţătură de la duminica Ortodoxiei, prima duminică a postului mare, pînă la
Florii» şi are denumirea de« Zlatoust», deşi nu cuprinde numai predicile lui
Ioan Gură de Aur (nr. 148 din tabel).
5. Mss. 1828/739 din sec. XVI, cu 23 de lucrări pentru perioada 23 aprilie
- 18 iunie (nr. 149 din tabel).
6. Mss. 1880/791 din sec. XV, cu 48 de lucrări pentru sărbătorile din
lunile iunie - august (nr. 150 din tabel) 3,
Această colecţie, a cărei existenţă a fost semnalată, după cite ştim, pentru
prima oară de către I. lufu, nu este înregistrată de cataloagele bulgare şi nici
menţionată în istoriile literaturii bulgare la capitolul ce se ocupă de epoca
patriarhului Eftimie 4 • Că nu este vorba de « sbornice» întîmplătoare, ci de
o colec#ie sistematizată, în care a intrat majoritatea literaturii omiletice şi hagiografice, tradusă şi originală, a slavilor de sud, este o realitate demonstrată
de însăşi structura lucrării.
Cînd a venit în Moldova această colecţie, ale cărei scrieri, detaşate şi intrate
în componenţa altor culegeri, au fost identificate de I. lufu în 40 de manuscrise
slave copiate la noi? li Cheia pare să ne-o dea ms. 1813/724, « Zlatoust» din
biblioteca mănăstirii Dragomirna unde, la f. 38, dedesubtul unui pasaj în care

111Ba

1
Vezi în special I. Du i c ev, l(e11t11p,,. BU3aHmuuc1<0-c./UJ811Hc1<010 o6114eHU11 u compyiJHU11ecîn ccTpy,IILI OT.r:tena .r:tpeeaepycrnoA JJHTCPBTYPLI» XV, 1963, p. 114 ti 117-118.
2 Op. cil., p. 529 şi urm.
3 Cf. I. I u fu, Mănă&lirea Moldooifa .. „ p. 4~9-438.
4
Ea nu este cunoscută nici lui Tur de anu, La li11eralure bulgare du XIV siecle .••
6 Mdndslirea Moldooifa . .. , p. 434.

https://biblioteca-digitala.ro

201

MANUSCRISELE SLAVE DE LA DRAGOMIRNA

se

vorbeşte

următoarea

'

despre sf. Teodor Studitul, întocmitorul manuscrisului a
însemnare în li~ba slavonă:

-

GThJH

,!,

01wpi..

lăsat
\

CTllAÎHCKhJH K Htromt

c

(sf. Teodor Studitul, în a cărui mănăstire s-au
scris aceste
cărţi», crede I. lufo, se referă la colecţia
amintită. Însemnarea aparţine sigur copistului, fiindcă e acelaşi scris (după
cum ne-am convins personal). Dacă acesta e prototipul însuşi, adus de
la Studion, sau dacă e o copie după prototipul care cuprindea însemnarea,
se poate discuta. Dar dacă nu admitem că întreaga colecţie a venit de la
Studion, sîntem obligaţi să presupunem că o lucrare atît de însemnată,
bazată pe adunarea unui mare număr de scrieri şi presupunînd sistematizarea
lor riguroasă, a fost alcătuită în Moldova în epoca lui Alexandru cel Bun. Fiindcă,
aşa cum a demonstrat cercetătorul ei într-un studiu special 2 , această colecţie
conţine materialul sbornicelor lui Gavril Uric de la Neamţ,- sbornice alcătuite în
prima jumătate a sec. al XV-iea. Singura explicaţie plauzibilă rămîne deci
aceea propusă de I. lufo: sbornicele, împreună cu alte scrieri în medio-bulgară,
cu ortografie revizuită 3 , au fost aduse în Moldova pe vremea lui Alexandru
cel Bun - dovadă că cele 6 manuscrise provin, toate, de la Moldoviţa, prima
ctitorie a acestui domn. Ele au servit ca prototipuri pentru copii similare
integrale, sau ca izvoare pentru culegeri mai restrînse alcătuite în Moldova.
Fără îndoială că cercetările ulterioare vor aduce lumini noi în această
problemă, retuşind unele laturi ale tezei lui I. lufo sau confirmînd pe altele.
Deocamdată, rămîne un bun cîştigat semnalarea acestei mari colecţii, rămasă
necunoscută cercetătorilor bulgari, şi din care şase volume sînt păstrate la
mănăstirea Dragomirna. Ea constituie o dovadă grăitoare despre activitatea
culturală bulgară la sfîrşitul secolului al XIV-iea şi începutul secolului al XV-iea,
activitate pe care prăbuşirea Bulgariei sub turci nu pare s-o fi suprimat dintr-o
dată, ea continuîndu-se în Constantinopol. Că aceste sbornice nu se mai găsesc
între manuscrisele medio-bulgare din sudul Dunării şi din alte părţi, păstrîndu-se
doar în tezaurul de manuscrise slave al ţării noastre, e o dovadă în plus despre
rolul jucat de cultura română în limba slavonă şi despre necesitatea studierii
mai aprofundate a operei cărturarilor români din secolele al XV-iea - al XVI-iea.
OGHT'kAH

CÎA\

KHHrhJ HdOHCdWA\
cărţi) 1 • «Aceste

CJIAB.HHCKBE PYKODBCH IJHBJIHOTEKH H MY3EB MOHACTLIPB
WArOMHPHA
(PeJJOMe)

B <l>opMe CHHODTH'l.CCKOH Ta6~1 aBTOp npeACTaBJUICT 167 CJlaBHHCKHX PYKODHCCH,
XPaHJUl.IHXCH B HaCToH~ee epeMH B MOHaCTb1pe ,UparoMHpHa B cesepHoii MonAoBe. EoJlblllaJI
'laCTh 3THX PYJ<ODHCCH npHHaA)le>1<ana pattee MOHaCTblplO MOJIAOBmµ, OCHOBaHHOMY AneKCaH·
APOM ,lJ;o6pblM (1~1432). 0HH crp}'IIllllpOBllHbl B xpoHonornqecKOM nopR:AKe no xapaKTepy
IDICbMa; TlUOf(e OTMC'laCTCH Tllil l.\epHOBHOCJJaBHHCKOro l'l3BOAa, AaTa HX Ha!DICllHHH H npOHC·
x~CHHe. Cocra.wleHHaJi Ha.MH Ta6JIHl.\ll nocrpoeHa c J'ICTOM onHCllHHH pyHonHceii noHoiiHoro
11oaHa

I04>y' BnepBblC ACTaJlbHO H3}"1HBWero cl>OHA CJlaBHHCKHX PYJ<OIDICCH Ha TeppHTOPHH
HBJ1J110uu!Hc.11 Ha.H6o.nee JHa'IHTeJILHblM.
11cnOJlb3YH CTaTHCTH'ICCKHe AaJDlblC CHHOUTH<IeCKOH Ta6JIHl.\bl, aBTOp, IlOAKPCilJIHCT
OCHOBHblC BblBO,!tbl B HCCJICAOBaHWIX 11. I04>y H ero pa6oqyro rHnOTeJy, BblABHHYTYJ-0 B

CPP,

1

Ibidem.

z «Colecţia Studion» (în manuscris).
3 În articolul Mănăstirea ilfoldoviţa ... este presupus ca provenind din Constantinopol şi
manuscrisul:« Cuvinte pustniceşti» de Vasile cel Mare (p. 432).
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nocnCi:tHHC ro.z:u,1 >KH3HH. ,PaaACJUUI MHCHHC 6onrapcl<HX HCcnCAOBBTeneA, li. IOct>y no.i:tt1epKHBBCT H no~pCllJlJICT HOBblMH ct>BKTaMH nono>KCHHC o TOM, 'ITO HOBIUl opct>orpact>HH naTpHapxa
Ect>THMHll Hawna 6onee WHpoKoe pacnpocrpaHeHHe B pyMblHCKHX l<Hll>KCCTBax, 'ICM B BonrapHH,
r]le TypCLU<OC 3BCH.llHC Mewano ce p113BHTmo. 3Ta opct>orpact>wt B H3BCCTHOii Mepe npe,11;11113Ha'lanacb pyMblHCKOii K}'Jll>Type Ha KHIDKHocnaBllHCKOM Jl3b1Ke, r.i:ie rocnoACTBoean cpeAHe6onrapcKHii H3BOA uep1<oeHocnaBJ1HCKoro Jl3bll<a. li. IOct>y, o.i:t11a1<0, He paaAenHn MHCHHJI o TOM,
'ITO yKaaaHHa11 opct>orpact>HH 6b1Jlll npHBHeceaa 6onrapcKHMH HMMHrpBHTBMH c JO>KHblX o6nacreii
.Il:}'HBJI. OH nonaraCT, 'ITO npoTOTHnbl cnaBJIHCKHX PYKOUHCCH, nepCnHcaHHblX B CCBCpHhEC o6naCTJIX .IJ:yHall no opct>orpact>HH naTpHaHXa Ect>THMHH, Mor.llH noCTynHTb 'ICpC3 KoHCTBHTHHonom.'
a HMCHHO - H3 MOHBCTblpll CTyAHOH. liMC!OTCJI CBHACTCJlbCTBa, 'ITO 3ACCb 6blno C03)laHO 6om.woe co6paHHC B ACCJITH TOMax arHorpact>H'ICCKOU H OMHnCTH'ICCKOU .llHTCpaTtpbl, nJIOAbl COTpYAHH'ICCTBa cnae.JIHCKHX H rpC'ICCKHX KHlOKHHKOB. li3 3TOro co6pa.HHll, nOJ<a HCH3BCCTHOFO
HCCnCAOBBTCIDIM APCBHCii 6onrapCKOii KYJlhTypbl, li. IOct>y OTKpblJI 6 TOMOB B ct>oHAax MOHaCTblpll .IJ:paroMHpHa B KO.llH'ICCTBC 189 Hll3BaHHU npOH3BC)lCHHH aruorpact>H'ICCKOH H OMHnCTH'ICCKOii m1TCpaTypb1, nepeBCACHHblX c rpe'ICCKOro Jl3bll<a H.llH opHrHHanbllblX. IloCTynnCHHC
3TOro co6paiu1J1, C03AaHHoro nocne 3aBoeea.HHJ1 Typl<BMH EonrapHH, B MoMOBY CJICAYCT o6'bJ1CHJ1Tb cpaKTOM CYl.l.lCCTBOBBBllDIX OTHOWCHHH MC>KJW MOMOBCKOH · H KOHCTaHTHHOilOJibCKOH
QCPKBflMH B 3llOXY npaeneHWI AneKCBHAPY Jl:o6poro. HCCJI}''laHHO ynOM!IHyTblC TOMa co6p3.HHll,
ABTHpyeMblC B 6om.WHHCTBC cnyqaee xv BCKOM, HaXOAJITCJI cpe)lH PYKOnHCeii, o6aapy>KCHHblX
B MOMOBHl..lC.
IlpC>KACBpCMCHHBJI CMCpTb npepeana HCCnCAOBBHHJI li. IOct>ct>Y H noMewana CMY ,[IBTb
6onee r.rry6oKOC o6oCHOBaHHC Bbl.u;BHH)'TOH rHnOTC3C, B03MO>KHOC B pe3y.llhTaTC npoeepKH BCCX
,[laT. Ero TO'IKa 3peHHJI 6b1Jlll BblCKll3aHa B p11.r1e CTaTCH. ABTop HaCTOJll.l.lCH CTBTbH CTpCMHnaci.
H3nO>KHTb OCHOBHblC llOJIO>KCHHJI ero HCCnC,[IOBBHHH, npe,I:IOCTBBHB TCM CBMblM B03MO>KHOCTb
30HaKOMHTbCJI c HHMH 6onee WHpOl<OMY Kpyry Hccne,1:10BaTeneii.
LES MANUSCRITS SLAVES DE LA BIBLIOTBEQUE ET DU MUSEE DU COUVENT
DE DRAGOMIRNA
(Resume)
L'auteur presente dans le cadre d'un tableau synoptique Ies 167 manuscrits slaves conservees actuelement au mouastere de Dragomirna en Moldavie du Nord et provenus en grande
partie du monastere de Moldoviţa, la premiere foudation d'Alexandre le Bon (1400-1432).
Les manuscrits sont ranges d'apres Ies categories des ecrits, en ordre chronologique, avec l'indication de la redaction en slavon, la date proposee et la provenance. Le tableau este base sur
la description foite par le regrette Ioan luffu le premier chercheur systematique de ce fonds
de manuscrits, l'un des plus importants du territoire de la Roumanie.
Partant des resultats statistiques offerts par le tableau synotptique, l'auteur expose dans
se:1 lignes essentielles Ies conclusions des recherches de I. luffu et l'hypothese de travail laquelle
ce dernier etait arrive
la fin de sa vie. D'accord ovec Ies chercheurs bulgares, I. Iuffu a
souligne et a donne plus de force par de nouveaux exemples
la constatation selon Iaquelle
la nouvelle orthographe du patriarche Eftimie a trouve une plus large expansion dans Ies Pays
Roumains qu'en Bulgarie ou la conquete turque l'a empechee de se developper. En quelque
sorte, cette orthographe a ete conservee dans la culture roumaine en langue slavonne ou la
redaction dominante du slavon a ete le moyen-bulgare. I. Iuffu n'etait cependant pas d'accord
avec l'explicotion de l'introduction de cette orthographe par Ies refugies bulgares du sud du
Danube. II estimait quc Ies prototypes des manuscrits slaves copies au nord du Danube dans
l'ortographe du patriarche Eftimie ont pu venir par Constantinople,
savoir du monastere
de Studion. II y a des indices qu'une grande collection d'ouvrages hagiographiques et
d'horniletique en dix volumes, a ete elaboree ici, par suite de la collaboration des erudits slaves
avec Ies erudits grecs. I. luffu a identific dans cette collection, encore inconnue aux chercheurs
de l'ancienne culture bulgare et non signolee par eux, 6 volumes dans le fonds de Dragomirna,
totalisant 189 titres d'ecrits hagiographiques et horniletiques traduits du grec et originaux.
La penetration en Moldavie de cette collection, elaboree apres la chute de la Bulgarie sous
Ies Turcs s'explique par Ies relations existent entre l'Eglise de Moldavie et celle ile Constantinople a l'epoque d'Alexandre le Bon. La fait que Ies volumes de la collection dont ii s'agit,
datant dans leur majorite du XVe siecle, aient ete trouves justement parmi Ies manuscrits provenus de Moldoviţa n'est pas du au hasard.
La mort prematuree a interrompu Ies recherches de I. luffu et l'a empeche de donner
son hypothese un fondement plus ample, par une verification de toutes Ies donnees. Son point
de vue a ete formule dans une serie d'articles dont l'auteur a essaye de retenir Ies theses essentielles, en Ies signalant ainsi un cercle plus large de chercheurs.

a
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CEL MAI VECW MANUSCRIS MINIAT DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ:
Tetraevanghelul popii Nicodim (1404-1405)
ION-RADU MIRCEA

Printre vechile monumente de cultură din ţara noastră, un loc special îl
ocupă tetraevanghelul lui Nicodim (1404-1405), întemeietorul mănăstirilor
Vodiţa şi Tismana 1 • Este primul manuscris cu dată certă scris pe teritoriul
României şi unul dintre rarele izvoare care vorbesc de condiţiile vieţii literare
.şi artistice de la începutul secolului al XV-iea.

Încă din secolul al XVII-iea, existenţa acestei lucrări este semnalată de
Paul de Alep 2, iar Anton Pann o cunoştea la 1844 3 •. Mai tîrziu, în vizitele lui
la mănăstirile şi bisericile din ţară, în căutare de antichităţi, Gr. Tocilescu 4
atrage atenţia cercetătorilor asupra acestui vechi monument. Scurt timp după
călătoria de studii a lui Gr .. Tocilescu, manuscrisul intră în patrimoniul statului 5
şi este cercetat de Al. Ştefulescu 6, O descriere mai ales din punct de vedere
paleografic şi lingvistic dăduse laţimirski în 1905 7 şi cam în acelaşi timp
Gr. Tocilescu, în catalogul pieselor de la Muzeul Naţional de Antichităţi e,
prezentase unele aspecte artistice, completate cinci ani mai tîrziu de Sp.
Cegăneanu e.
Cercetările asupra acestei opere se opresc în 1916, cînd evanghelia lui Nicodim, împreună cu alte opere de artă, cu numeroase manuscrise şi documente de
preţ ale istoriei noastre, a fost adăpostită de distrugerile războiului la Moscova.
1 Pentru Nicodim vezi Emil L ă zăr e s cu, Nicodim de la Tismana şi rolul său in
cultura veche românească, Rsl., XI, 1965, p. 237-285.
a Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului Macarie în Ţările Române, trnd. Em.
Cioranu, Bucureşti, 1900, p. 181.
3 Vezi însemnarea autografă În fescsimil fig. 2.
' G r. Tocilescu, Raporturi asupra citorva mănăstiri, schituri şi biserici din fară,
în« Analele Academiei Române», memorii, seria II, secţia II, vol. VIII, Bucureşti, 1887, p. 224.
6 La 1884; vezi mai jos, n. 8.
6 A I.
Ştefu Ies cu, Mănăstirea Tismana, Bucureşti, 1909, p. 56-57; facsimile
la p. 33, 40.

7

C/IQ811HcKue u pyccKue pyKonucu pyMYHCKUX 6u611uomeK ( ccC6opRlrn

0TAeJieHHH

pyccKoro

Hayi<», vol. LXXIX), Petersburg, 1905, p. 267, nr. 7.
El îl identifică cu T1TPO•\"•Hr1n. oKOBdH1' H noaA•lll•Hi. din documentul lui Vladislav I pentru Vodiţa
(P. P. Panaitescu, Documentele Ţării Româneşti, I.Documente interne (1369-1490),
Bucureşti, 1938, p. 35-36; DIR, B. sec. XIII-XIV, Bucureşti, 1953, p. 27). Acest tetraevanghel al Vodiţei este mai vechi decît cel din 1404-1405, în orice caz înainte de 1374, anul
morţii domnitorului.
·
B G r .. Toci Ies cu, Catalogul Muzeului Na1ional de Antichităfi din Bucureşti, ediţia
prescurtată, Bucureşti, 1906, p. 142, nr. I.
e Catalogul Muzeului Nafional de Antichităfi din Bucureşti, Secfiunea Eclesiastică. Obiecte
bisericeşti, Bucureşti, 1911, p. 44-46, planşa XVIII (ferecătura).

H3bIKa H CJIOBCCHOCTH HM. Al<aAeMHH
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În lipsa originalului, N. lorga 1 , Sextil Puşcariu2, N. Cartojan 3 şi Ecaterina
Piscupescu 4 nu fac decît să o menţioneze în treacăt. Prima descriere a unuia
din frontispicii, dar după o fotografie, o face G. Popescu-Vîlcea 6, remarcînd
caracteru] singular a1 decoraţiei în comparaţie cu alte miniaturi similare. Aceleaşi
deosebiri faţă de manuscrisele româneşti din sec. XV-XVI şi chiar faţă de
cele ba1canice ]e relevă şi Em. Turdeanu 6,
În fine, după 40 de ani, în 1956, preţiosul manuscris a revenit din U.R.S.S.,
figurînd în expoziţia organizată cu acest prilej la Muzeul de Artă al Republicii
Socialiste România şi apoi în expoziţia permanentă a aceluiaşi muzeu. Studiile
de artă provocate de acest eveniment au readus în discuţie multe probleme ce
nu putuseră fi rezolvate înainte 7. O atenţie deosebită îi acordă Tit Simedrea s,
dar mai ales profesorul Virgil Vătăşianu, care, într-o amplă lucrare de sinteză 9 ,
studiază pe scurt aspectele artistice ale manuscrisului. În paginile de faţă vom
încerca să reluăm studierea, sub toate aspectele, a operei lui Nicodim, coordonînd datele literare cu cele artistice şi căutînd să precizăm locul ce-l ocupă
în evoluţia culturii româneşti şi să stabilim legăturile, prin autoru] ei, cu lumea
din Peninsula Balcanică.
Descrierea. Manuscrisul este un tetraevanghel slav, scris pe pergament
de« popa Nicodim» la 1404-1405, probabil la mănăstirea Vodiţa 10, şi ornat
cu patru frontispicii şi patru iniţiale în culori, cu litere şi titluri în aur, cerneală
roşie şi albastră. Scoarţele de lemn sînt ferecate în plăci de argint aurit. Manuscrisul se păstrează în secţia de artă feudală a Muzeului de Artă al Republicii
Socialiste România, sub Nr. 6672/430. Este format din 40 de fascicole, în
majoritate de 8 file 11 ; fiecare este numerotată cu cifre chirilice la începutul şi
sfîrşitul fascicolei de la 1 la 41 ; fascicola 16 lipseşte. În total are II
320 file;

+

1

Histoire de l'art roumain ancien, Paris, 1922, p. 33-34, descrie în special lucrarea de
I, Bucureşti, 1934, p. 40, 47, descrie numai grafia

argintărie. Les arts mineurs en Roumanie,
şi neagă existenţa miniaturilor.

2 lsloria literaturii române, epoca veche, Ed. III, Sibiu, 1936, p. 15, 16, unde dii şi un
facsimil al frontispiciului evangheliei lui Marcu.
a Istoria lileralurii romârni vechi, voi. I, Bucureşti, 1940, p. 9.
' Literatura slavd din Principalele Române în veacul al XV-iea, Bucureşti, 1939, p. 16-17,
29-31, consideră că manuscrisul s-a scris în mlinlistirea Tismana, aminteşte de vignete şi iniţiale.
6 Le probleme de l'entrelac el de l'ornemenl des vieux manuscrilS roumains, Bucarest, 1941,
p. 1 şi fig. 1 în pi. I.
6 Miniatura bulgard fi incepulurile miniaturii româRe§li, În« Buletinul Institutului Român
din Sofia», voi. I (1942), p. 419 şi fig. 1 - frontispiciul evangheliei de la Marcu.
7 Te o do r a Voi nes cu studiază ferecdlura tetraevanghelului în capitolul Argintăria
în tezaurul artistic restiluil de URSS, iarj E m. L ă z ă r e s c u şi I o n • R a d u M i r c e a
cercetează miniaturile în capitolul cu acelaşi titlu din volumul Studii asupra tezaurului restituit
de URSS., Bucureşti, 1958, p. 230. Sînt prezentate aci pentru prima oarli cele 4 file cu frontispicii.
s Glosdpe marginea unei insemndri, în «Mitropolia Olteniei», anul XIII, 1961, nr. 1-4,
p. 15-24. Se prezintă o interpretare cu totul personalii a însemnării scriitorului de la sfîrşitul
manuscrisului.
8 Istoria ariei feudale în Ţdrile Române, val. I. Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului,
Editura Academiei, 1959, p. 456-457 şi 462-463.
1 0 Aluzia la «Ţara Ungurească», unde se afla popa Nicodim la acea datli, ne trimite la
Banatul Severinului; v. N. I org a, Studii fi documente privind Istoria Românilor, voi. III,
Bucureşti, p. IX-X; Al. Ştefulescu, op. cil., nota l, 19(14; V. VAtAşianu, (op.
cit., p. 462) crede că« a fost scris în timpul cAIAtoriei sale în Ţara Ungurească în anul 6913
(= 1404-5) ... N-ar fi exclus ... sli fi fost lucrat chiar în mănăstirea întemeiată de Nicodim
la Prislop».
11 Fascicolele 2 şi 41 din 7 file iar fascicolele 13 şi 31 din 10 file.
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dintre acestea, două file albe la început, numerotate separat, şi 320 file numerotate cu creionul la 1882. La sfîrşit, filele 317, 318 şi 319 sînt de asemenea albe 1 •
Pergamentul subţire de 31 (- 31,4) cm X 24 (- 24,4) cm are adesea găuri
provenind de la fabricaţie; filele 14 7 şi 148 sînt formate dintr-un material mai
gros. Colţul din dreapta, jos, este foarte tocit din cauza întrebuinţării. Pe
lingă acest defect, manuscrisul a avut de suferit şi unele accidente 2.
Caietele sînt legate cu un şnur subţire de mătase răsucită, de culoare
verde-deschis: capetele fiecăruia dintre cele 6 şnururi sînt trecute apoi prin
găuri făcute în grosimea plăcii de lemn cu o sulă şi ies într-un şanţ săpat pe
faţa scoarţei. De marginea superioară şi inferioară a cotorului este cusut cu
mătase roşie un şnur din fire de cînepă, îmbrăcate în mătase roşie şi verde,
care formează benzi alternînd cu fire poleite cu aur şi argint. Scoarţele din
lemn de tei au pe muche, la cele trei laturi, cite 2 găuri, unde erau probabil
înfipte cuiele în care se prindeau încuietori cu zale. Pe aceste scîndurele sînt
bătute cu cuişoare plăcile de argint ce ferecau manuscrisul. Marginile acestor
plăci, corespunzînd cu cele ale scoarţelor de lemn, au fost scurtate; totuşi, într-o
mai veche legătură, ele depăşeau dimensiunile lemnului, deoarece cotorul din
zale de argint depăşeşte sus şi jos cu cite 1,5 cm actuala legătură. Acest amănunt,
adăugat la lipsa fascicolei 16, sau tăietura adîncă din placa de lemn, care nu
apare şi la placa de argint, ar permite ipoteza că legătura actuală nu este cea
de la origine, ci e datorită unei refaceri ce a folosit aceleaşi plăci de metal. Remarcăm
de asemenea mica diferenţă între lungimea şi lăţimea pergamentului, care
deosebeşte manuscrisul acesta de textele similare din Ţara Românească şi
Moldova în secolul al XV-iea şi începutul secolului al XVI-lea 3 • Acest format
ne trimite la textele bizantine şi la cele slave mai vechi.
Textul. Cuprinsul este cel obişnuit tetraevanghelelor, atît de răspîndite
în trecutul ortodox: tabelele care cuprind explicaţii sau arată capitolul sau
paragraful (zaceala), precum şi data sau ocazia la care se cuvenea să fie citite
evangheliile în ordinea canonică; ele sînt precedate de lista« capetelor» (glave),
dar fără predosloviile arhiepiscopului Teofilact al Bulgariei, ceea ce ne trimite
la un izvod mai vechi decît cel obişnuit slavilor meridionali în sec. XIV-XV,
izvod complet necunoscut Ţărilor Române'· La sfîrşit, pericopele (zacealele)
din evanghelia de la Matei ce se citesc în joia mare la liturghie şi în vinerea
mare la vecernie.
F. 1-11 albe.
Vom respecta numerotaţia veche, făcută cu creionul.
Astfel, fila 117 are jos două tăieturi paralele, făcute probabil cu o lamă grea, care străbat
pînă la fila 93, iar la fila 118 tăietura se repetă o singură dată, în marginea de sus, pînă la
fila 198. Aceeaşi tăietură prezintă sus şi placa de lemn a scoarţei din faţă. Cele două tăieturi
se datoresc probabil unor lovituri de sabie, înainte de repararea cărţii, datorate vicisitudinilor
prin care a trecut tezaurul mănăstirii oltene căreia îi aparţinea. Este de remarcat că fascicola
16 exista la data cînd a avut loc acest accident, deoarece tăietura din dreapta are o întrerupere
între fascicolele 15 şi 17. Faptul acesta ne îndeamnă să credem că legătura a fost refăcută - poate
în secolul al XVII-iea - după ce manuscrisul a suferit o degradare, pierzînd chiar o fascicolă.
3 Faţă de cei 31,3 X 23,5 cm ai ferecăturii şi 31 (- 31,4) X 24 (- 24,4) cm ai foii scrise,
tetraevanghelul din 1436 al lui Gavriil Uric (Muzeul de Artă Ms. 4) are lungimea cotorului de
38 cm, lăţimea plăcilor de argint de 23 cm, iar cel al postelnicului Mareea din 1518-1519 (ibid.
Ms. 7) are 41,5 cm X 27 cm cu tendinţa pentru celelalte manuscrise de a se lungi în detri·
mentul lăţimei; această tendinţă este impusă de caracteristica semi-uncialei româneşti liturgice,
mai subţire şi mai înaltă ca cea folosită în trecut.
• V. şi I aţi mir s k i, loc. cit.
1
2
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F. I: C K~4Hît np1i:tMAioip~1 sc~ro

A1i:,T4 'IHcAo 1y«1r>r<1HcKot H 1y<i1r>r<M>H-

WT KlJAOY H4'1HH4IOTk H Ao
pe tot anul cifra evangheliei şi ordinea
unde se sfîrşesc) I.

CT0Mi. np-k;-r'(1

F. Iv.:

care zi în

1m1

CK4.S4Hît

=
HIA<t>A141Mh. sctro

A1i:T4

săptămînile

H4

sc~Ki.

cT~IOTk (Arătare cuprinzînd

r A'
evangheliştilor,

-de unde încep

şi

A<k>Hi. A="i.mH01 r<A4ro>A4TH c1 •V<4r>r<tMîr

(Arătare ele evanghelia ce trebuie
pe tot anul).

să

se

spună

în fie-

F. 6: C11.G~jlHHKh. c G<oro>Mh. Ki-<TH>Mh. M<~>c<t>U,EA\h. nOK438t rA~sw, Ko"'°'"*AO •v<4r~<f>AÎIO H36jl4HHWMh. C<Kf>TliJMhl H KA4AH'lljliJMh. njl43AHHK0Mh. (Sinaxar
cu dumnezeu al celor 12 luni, arătînd
sfinţii aleşi şi sărbătorile împărăteşti.).

capetele

fiecărei

evanghelii pentru

F. 12: 61(<4r >r<f>AÎ4 ,P4.91\H'IH4 H4 KC4KO\" noTjlii:Goy H4 OC<Kf>!pfHÎf M4CA4 CfA,\\HMh. nonoKOMh. (Evanghelii diferite la orice trebuinţă, pentru "sfinţirea untdelemnului cu

şapte

popi).

F. 13v.: IIpoK~MtHH
r<t>Aîf"A,

·

Kh.CKfl<h.>CHH H4 °'"Tjl<k>H141X' Kh.

HfA<MÎf>

npii:A

tl(<4r>·

(Prochimenile învierii la utrenii în duminici înaintea evangheliei).

F. 14:

CK434HÎf

K~KO

noA"<o>G4fTh.

~Gp1i:T4TH

si.ct

AHfKH44

tl(<4r>r<t>AÎ4

H

El(<4r>~f>AÎ4 Kh.CKjlMH4 H 4n<oX<TO>Ah. H rA<4>COKf (Arătare cum se cade să afli
orice evanghelie a zilei şi evangheliile Învierii şi Apostolul şi glasurile).

F. 14v.: 6m1 wT" 414-r0t4
evanghelii de la Matei).
F. 16-16 v. albă.
F. 17v.: 6m1 w"T
Matei).
F. 97v.: KoHh.i\

M4T0f4

•)fC• wT
-

c<Kl>T<4>ro tl(<4r>r<tMî4

c<Kt>TOf

f\"<4r>r;Aît

rA~W (Capetele sfintei

(Sfînta evanghelie

M4T0t4 c<Kt>T<4>ro •1(<4r>r<1>Aî4

=

cT~ros1

-

de la

Mii:

1»e

-

w-r '114T9f4 c<sf>TOf tl(<4r>r<t>ttîf H.SA4CT c1 no A1i:T1i:X' ocMHX'h. X<pH>C<To>K4
Kh3HfCfHÎ4 (Sfîrşitul sfintei evanghelii de la Matei, stihuri 2600. Sfinta evanghelie dela Matei s-a dat la opt ani după înălţarea lui Hristos).

F. 98.: 6m1 wT 414PK4 C<Kf>T<4>ro flj<Ar~t>AÎ4 rMKW (Capetele sfintei
evanghelii de la Marcu).
F. 99-101 albe.
F. 101: 6m1 w,:- '1il~jlK4 c<Kf>TOf fl(<4r>r<t>A'(1 (Sfînta evanghelie de la
Marcu).
_
,
_
_„
F. 144v.: 6m1 wT M4pK4 c<Kf>TOf f\"<4r>r<t>Aît H3,l.4CT ct no Aii:T-kX'h. AfCtTWX'h.

X <jlH>C<TO>K4

Kh.3HfCfHÎ4 CTHX'<OKf>x4i: jlf'lfHO'f<f GliJCTh. IltTjlOMh. Kh. PHM"k

p"kHO'f<f H4'1fAW WT npop<O>'lh.CK4r<O> CAOK4 f'f<f Ch. KliJCWTliJ

H4UJ<h.>AUJ4 Hc4Î4 H4

141KA141t (Sfînta evanghelie ele la Marcu s-a dat la
lui Hristos, stihuri 1600. S-a spus de Petru în Roma

KjlHMTh.

06jl43h. fl(<4r>r<f>AÎ4

zece ani

după înălţarea

1

ci. TKO·

Facsimil la A I. Ş t e fu I e s cu, op. cit„ planşe nenumerotată la p. 40.
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şi s-a făcut început de la cuvîntul proorocesc care din înălţime coborînd asupra lui Isaia un chip înaripat i-a dezvăluit evanghelia).
F. 145: 6)1(1 wT dSK<h.I> c<Kl>T<.t>ro 1y<.tr>r<1Mîf rMKhJ (Capetele sfintei
evanghelii de la Luca).
F. 147: 6)1(1 WT dSKhJ C<Kl>TOI- 11(<.trW<f>AÎI (Sfînta evanghelie de la Luca..)

F. 235 v.: 6m1 )f(T '10\"K<h.I> c<Kl>TOI 11(<.1r>r<1Mî1 HSA.tCT:z:Cf no A1i:T1i:(

=

fi

Th.IX' X<pH>C<TO>Kd K"lt.SHfCfHÎ.l, CTH(<OKI>

-

-

0

-

xi;

K1i:AO[AO]Mo

Ad ICTt. lilKO

-

-

f)f(f
:z::z:

WT dSKhJ C<Kl>TOI 1y<.ir>r<fM ft j}f4<f>HO lihJCT 11.sy"oMh. Kt. PHM1i: WT C<Kf>l.JHHHH4-

~Sj}d3d w-:;. 3.ir.ip"ft C<Kf>l.JlfH;HKd Kd.AHPd Nd4fT (Sfînta evanghelie de la
Luca s-a dat la 15 ani după înălţarea lui Hristos, stihuri 2800. Să se ştie
că sfînta evanghelie de la Luca a fost spusă de Paul la Roma, şi începe de
la preotul Zaharia pe cînd cădelniţa după cinul preoţesc).
F. 236: rMKhJ 1m<1> WT lw<.tHHd> C<Kf>T.tro 11(<.tr>r<f>j\Îd (Capetele sfintei
evanghelii de la Ioan).
F. 237: 6~1 WT lw<.tHHd> c<Kf>TOf fl(<.tr>r<1>""(1 (Sfînta evanghelie de la
Ioan).
•
CKdrO)f(f

F. 304:

6)1(1

WT lw.tHHd c<Kt<T<Ot> fl(<.ir>r<t>Aît HSA.tCT ct no .t1i:T1i:X'

"K·

n Il~T·"'k ~CTj}OK1i: CTHX<OKf> xi; (Sfînta evanghelie
de la Ioan s-a dat la 32 ani după înălţarea lui Hristos) în insula Patmos;
stihuri 2300).
F. 304v.:
M<.t>Q<fd> e:i. KfAHK<hJH> 4fTKj1t.<Th.>K Hd l\l(T<S>prîH (De la
Matei în sfînta joia mare la liturghie).
X<pH>C<TO>Kd Kh.3HfCIHÎd,

ra.:r

F. 311: &'.>T M<.t>9<t.i> Kh. KMHKh.I ntTlo.K K;4fj}lo. (De la Matei în vinerea
mare seara).
F. 316 albă.
F. 316v.: Însemnarea popei Nicodim· (fig. 2): (}HIE C<Kf>TOI 11(<.tH>r<l>AÎI
I

I

I

(

,

HdnHCd noni. HHKOAHMh. Hd O\"rpi..cu,1i:H .91Mj\H Kt. "1i:TO WICTO TOrou rOHIHÎd WT
Hd41M)f(I &h.ITÎd 4HCAÎMO xS H AfKfT Clo.THO H ;i. - (Această sfîntă evanghelie a
scris-o popa Nicodim în Ţara Ungurească în anul al şaselea al prigonirii lui, iar
de la începutul firii socotim (ani) 6000 şi nouă sute şi 13 1 ).
Sub textul original slav 2 , cu litere semi unciale:

Tîlmăcire. Această sfîntă evanghelie s-au scris de popa Nicodim la a şasea
Ţara Ungurească, la anul de la facerea lumii 6913 (1405) 3 •
Textul se continuă cu chirilice cursive (Vezi fig. 2):
S-au tălmăcit de mine Anton Pan, prof<esor> de muzică, sem<inarul>

gonire în

sf<intei< Mitrop<olii>. 1844 august 9
1

4

•

(Vezi fig. 2).

Text şi traducere la G r. To ci I e s cu,

Raporturi, p. 224; A I.

Ş

te fu I e s cu,

Mănăstirea Tismana, p. 56-57, facsimil la p. 32-33; S p. Cegii ne anu, Obiecte biserice,ti

etc., p. 44; T i t S im ed re a, loc. cit.
2 Textul pare a fi întărit cu altă cerneală de Anton Pann sau de cel ce a mai procedat
la fel şi cu restul textului evangheliilor.
a Anul« (1405)» adăugat cu creionul. Textul a fost publicat şi de A I. Ştefu Ies cu,
op. cil., p. 57, nr. l, şi de S p. Cegă ne anu, loc. cil.
' Vezi T ( e o dor a ) V (oine s cu ), Manuscrise ale lui Anton Pann în biblioteca
mănăstirii Tismana, în« Studii şi cercetări de istoria artei», 1-2 (1954), p. 218-219.
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F. 317-320 albe.
F. 320 v. Însemnarea cu litere chirilice:
fnvrednicindu-ne şi noi nevrednicii robi al lui D<umnen;eu şi slujitori ai
sfintei mîn<ă>stiri Tismana, Chyriac ieroshim<o>n<a>h şi d<u>hov<nic> şi
Ştejan ierod<iacon> a ceti pre această sj<Î>ntă şi d<umne>zeiască ev<an>gh<e<lie,
purtători de grijă fiind spre păzirea sfintelor cărţi, am îndrăznit a ne scrie păcă
toasele nume întru smereniia d<u>hului rugindu-ne a fi erta/<i> şi a zice to/i:
D<umne>zeu să-i iarte !
(semnat) Chiriac ierosh<imonah>, d<u>hov<nic> Tism<enei> obstejn<i>cesc.
(semnat, alt scris) Ştejan ierodia<con> Tism<enei> Buc<u>r<e>şteanu.
1'811 apr<ilie> 16 zile.
Sub această însemnare, cu litere chirilice:
După socoteala Jăcută astăzi, această sfintă evanghelie are ani 477 ~ la
.scrierea sa, 1882, mai. File 321 1 •

Grafia (fig. 1). ln pagina de 31 (- 31,4) X 24 (- 24,4) cm textul se
înscrie pe o suprafaţă de circa 20 X 13 cm, lăsînd o margine mai lată pe laturile
exterioare şi mai îngustă la cotor. Pe această suprafaţă, copistul aşterne textul
evangheliilor cu un scris ordonat în cite 21 de rînduri, cu cerneală neagră-verzuie.
Pe lingă evangheliile, scrise pe o singură coloană, la începutul manuscrisului
{f. 1-14), se găsesc o serie de tabele - uneori pe două coloane - utilizînd
o literă mai mică decît cea obişnuită. Surprinzător este faptul că lipsesc frontispiciile obişnuite la asemenea tabele ; începutul lor nu este marcat decît de titlul
scris cu aur sau cu roşu, iar cifrele cu albastru şi roşu. Fiecare evanghelie este
precedată de lista« capetelor» (glave), scrisă cu vădită lipsă de ornamentare,
adesea fără o despărţire între« capete». Pe lingă începutul fiecărei evanghelii
- cu frontispicii şi titlu ornamentat, scris cu aur pe fond roşu - fiecare pagină
>Cste împodobită de însemnări marginale sau în text: pericopele (zacealele)
cu aur pe fond roşu, «capetele» şi monograma evanghelistului cu cerneală
albastră, rînduri marginale sus şi jos sau în text cu cerneală roşie, indicind
sărbătorile cînd se citeşte pericopa şi începutul şi sfîrşitul ei. Dacă adăugăm
punctuaţia cu roşu sau cu aur pe roşu, textul scris cu cerneală neagră-verzuie
·este înfrumuseţat în acest fel de varietatea coloristică: aur, roşu, albastru.
Dar acest efect a dispărut astăzi în multe locuri din cauza calităţii inferioare
.a cernelei negre, a culorii albastre şi a aurului: groasă şi prost preparată, ea
.s-a spălat din cauza umidităţii, s-a lipit sau şi-a pierdut chiar de la început
uniformitatea. ln schimb, cerneala roşie - cu excepţia primelor 14 pagini
unde este de o culoare brun spălăcit - are o strălucire care se păstrează şi
astăzi. Scrierea prezintă pe lingă defectele tehnice menţionate şi numeroase
greşeli. Uneori copistul încurcă cern el urile: scrie cu roşu textul destinat culorii
albastre sau negre, şi invers; se corectează prin răsătură, adaugă în margine
cuvintele sărite, greşeşte unele dintre ele, iar pe altele le trunchiază sau le
omite. ln special, scrierea îşi pierde acurateţa cu cit înaintează către sfîrşit.
S-ar părea că scriitorul a lucrat în condiţii dificile, fiind lipsit de materiale de
prima calitate, iar numeroasele greşeli lasă impresia că ar fi fost un om în
1 În text mai sînt două însemnări lipsite de valoare: la f 2·•· cu un scris chirilic din secolul
XVIII,« Evanghelie ferecată»; la f. 141, o însemnare marginală, privind o corectură a textului.
Corectura a fost introdusă în text după ce s-au ras cuvintele greşite. Ulterior s-a ras şi însem·
narea marginală. Corectura pare a fi contemporanii sau aproape. contemporană cu scrierea
textului.
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vîrstă, fără

II'.are experienţă în munca de caligraf, lucrînd izolat de centrele de
activitate ab copiştilor din Balcani.
Manus•~risul foloseşte o literă semiunicială cc depăşeşte în înălţime cu
puţin lăţimea (3 X 4 mm); la unele litere (A, s, )1( 1 a\\, T, w, w,
-k) lăţimea este
mult ruai mare ca înălţimea (7 X 4-5 mm) sau, la literele cu depăşirea rîndul•.;u (.s, y, X, 111, x,
0 ), lungimea atinge 9-12 mm, dindu-le o înfăţişare
m.ti subţire. în tabelele de la început (f. 1-14) şi în inscripţia originală de
Ir. sfîrşit (f. 316 v.), mărimea literelor se reduce la 1-2 mm, fără o modificare
a· raportului dintre înălţime şi lăţime. De aceea scrierea este mai apropiată
ca aspect general de uncială decît de semiunciala scrierii elegante a şcoalei
de la Tîrnovo sau de cea a caligrafiei moldoveneşti de mai tîrziu 1 •
O menţiune specială merită prezenţa literei o lăţită, rareori cu cite un
punct la partea de sus şi jos, precum şi folosirea ca cifră a literei koppa ~
şi s sau folosirea cu exclusivitate a grafiei III (nu WT ). Ligaturile se
întîlnesc mai des în titluri şi la monogramele cu numele evangheliştilor (4K,
4p, .ipK, np, "V• AS, Al'.i), ele avînd un evident caracter ornamental. Se folosesc deasemenea prescurtările cu o titlă dreaptă sau bombată, precum şi semnul= sau"' pentru suplinirea ierului eludat de scriere sau pronunţare. Literele
suprapuse, mai ales în silaba finală, sînt numeroase (&, A• 0, K, M, o, p, T,
X, u,) iar c suprapus apare ca un punct ; totuşi folosirea suprapunerii numai
cu un singur rînd este departe de a fi frecventă. Rareori, autorul foloseşte
şi cursiva (pentru M suprapus şi pentru K).
Ornamentarea literelor, mai ales cea a iniţialelor de la începutul pericopelor,
se face prin îngroşarea la mijloc printr-un punct a liniilor verticale (r, )K, K,n, 4)
sau a barelor orizontale (n, 141). Literele A\ şi w sînt ornamentate în centru cu
cîte o floare de crin, cu o mică Oacără sau cu un vîrf de lance. Multe initiale
sînt împodobite spre stînga sau în jos cu o palmetă cu 2 şi 3 lobi. Dar ace~stă
ornamentare este lipsită adesea de proporţie şi eleganţă, literele apar greoaie,
fără graţia cu care ne-a obişnuit scrierea liturgică românească începînd din
sec. al XV-lea (vezi fig. 6).

*·

*•

Limba. Textul manuscrisului este redactat uniform în aceeaşi slavă
de redactie sîrbă. Fată de textele clasice vechi slave, el se caracterizează prin consecve'nţa cu care Înlocuieşte vocalele nazale (iusurile) cu or şif,
prin întrebuinţarea regulată a ierului mic (i.) în locul ierului mare (11.), chiar
în cazul lui 1>.1(lll); în poziţie intensă 11. şi h. uneori 1t.>f şi chiar > '(, H, ; iar 1>. > o,
fenomen caracteristic graiurilor macedonene. Scriitorul înlocuieşte pe t: prin
141 în poziţie iniţială şi finală, acolo unde are valoarea fonetică Ia (un a iotat),
dar îl păstrează acolo unde redă pe
etimologic. Alteori se schimbă în • 2
sau cu ,i3. Adesea H > i.i "', ca şi o > i.i s. lotarea intervocalică nu mai este
marcată, chiar în cazul lui • final (cu excepţia textului însemnării lui
Nicodim-CHl6-şi a ferecăturii-iero-); adesea, în cazul lui-16'>-io, iotarea dispare
bisericească

*

e

*

şi avem-~·-.
1 «La lettre de cet Evangeliaire est de type balkanique (?), petite, assez laide en somme,
tandis que la lettre cyrillique moldave, elancee, fine, plus tard penchee, est elle-meme un element
d'art» (N. I org a, Les arts mineurs en Roumanie, I, p. 47).
a dH.\Pt• > dH.\P••; uptH, •• pHCtH > ltp•H, ••pHCtH.
8 cirMo > cu10; si.cirK„ > BC•~„; Tpt1t > Tp•1ir.
4 La verbele GHw1, H3HTH, s-.sHrp•TH, etc. > &111w1, HlhlA•, ai.:iwrpaTH. (Totuşi 11wHt > HHHt.
fenomen datorat unei confuzii grafice).
&

M-.HoroM-.

> MHOrhlMi.;

cAtnoM-.

>

CAirnwM„.
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lusurile prezintă şi ele deosebiri în transpunere, după valoarea fonetică
ce o aveau în mediobulgară: astfel .& > i. - destul de rar - cînd avea valoarea
ăi, iar d\ >ii: (I) 2. De asemenea manuscrisul prezintă contractarea vocalelor
duble ·dd· la imperfect sau la declinarea compusă a adjectivelor şi participii·
lor; la fel pentru ·HH·, în aceeaşi situaţie 3 •
Sistemul consonantic nu prezintă deosebiri importante decît în ceea ce
priveşte consoanele palatale: s înlocuit peste tot cu .s 4 ; ci.· iniţial devine 3.6,
deşi întîlnim şi procesul invers He· pentru H3·, chiar cînd nu este prefix 6;
în fine, consoanele palatale sau înmuiate îşi schimbă caracterul prin pierderea
iotării vocalei următoare: adesea ·IO > ·oy 7. Caracteristică este folosirea diftongului grecesc otU·, eu- chiar acolo unde nu se cerea (•V.PfHCKhJ, grec, E~poti:oc;;
.iyp.t.tMAra, grec, ot~pococµ.oc;. Din studierea textului manuscrisului lui Nicodim
se desprinde clar un fapt: redacţia şi ortografia lui sîrbească. Deşi s-a afirmat B
că acest manuscris este prima dovadă de folosire în Ţările Române a scrisului
«în noua ortografie a redacţiei sîrbe», deci încă înainte de CKd3MIÎf H31.ilKAfNN~ w
nHCA\fNfX' a lui Constantin din Kosteneţ (circa 1418), folosirea consecventă a
unui singur ier, lipsa literei s, înlocuirea deasă a lui hJ şi t: cu H şi f ne dovedesc
exact contrariul, şi anume păstrarea de către scriitorul tetraevanghelului din
1404-1405 tocmai a tradi/iei de ortografie sîrbească din secolul precedent.
S-a afirmat de asemenea că acest manuscris a slujit ca model unui mare
copist şi artist moldovean, Gavriil Uric 9 ; acest lucru nu se vede însă nici în
ortografie, nici în conţinutul sau miniaturile tetraevanghelelor din 1429 10 şi
din 143611. Încercînd o comparaţie a textului în special a sinaxarului - aspectul
artistic al pretinsului izvod nu a lăsat nici o urmă în manuscrisele moldoveneşti am constatat deosebiri esenţiale între manuscrisul din 1404-1405 şi cele de
la Gavriil Uric în ceeace priveşte atît redactarea 12 , cit şi conţinutul1 3 • Lipsa
sfinţilor sîrbi din textul lui Nicodim şi prezenţa, 25 de ani mai tîrziu, a lui
Simeon şi Sava în texte de redacţie mediobulgară din Moldova, legată în
1•

oy

CAIMHt )

ci.MHt; 11'.llrAN.GH )

.„

rAi.&H.

2 • O&PA\l!l•Ti. ) OBptl!lSTi.; MAIK1'K1' ) MtKKW.
3 Totuşi, în cazul contractării, npHHTH deşi

se întîlneşte contractat în cele mai vechi
copii din sec. al XI- Xii-lea - acest verb este redat cu regularitate în cazul de faţă necontractat.
' Se folosit numai ca cifra 6.
5 C1'A•· C1'AP•BO, etc. > 3,\1, 3AP„O
8 HsP•HA1'

> Hcp•HAlo..

De semnalat dispariţia semnului de înmuiere a consoanei.
I. I u fu, Despre prototipurile literaturii slavo-române din secolul al X V-lea în« Mitro·
polia Olteniei», an. XV, 1963, nr. 2-8, p. 533.
8 Ibidem, p. 533: « ..• Gavriil de la Neamţ. În anul 1429 el a transcris în redacţie medio·
bulgară textul tetraevanghelului lui Nicodim de la Tismana, scris în anul 1405 în noua orto·
grafie a redacţiei sîrbe». Em. Turdeanu crede că este scris în mediobulgari La li11era1ure
bulgare du XJVe au siecle el sa diffusion dana Ies pays roumains, Paris, 1947, p. 125 nota 2 şi 3).
10 Biblioteca Bodleiana din Oxford-Anglia, Cod. Can. Graeci no. 122, după P. A. S î r cu,
3aMemxu o CJUJ61iHCKUX u pyccKWC pyKonuC/vc 11 Bodleian Library 11 0Kcrfiopoe cclfaBeCTlUI OT.rte·
JJeHIDI pycc1<aro H3hil<a H cnoBecHOCTH MMn. Al<a.rteMHH Hayic», 1922, tom. VII, cartea 9,
p. 325-345.
11
Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, Ms. 4.
12 Făcînd comparaţia cu tetraevanghelul din 1436, constatăm numeroase diferenţe în
redactare la 1, 5, 13 sept., 11, 22, 23 oct., 13 dec., 18, 23, 30 ian. etc.
13 În sinaxarul manuscrisului lui Nicodim lipsesc: cuviooul Ioan Postnicul (posti torul)
la 2 sept., sf. Sozont la 7 sept., sf. « Avtonom» la 12 sept., cuviosul Roman Cîntăreţul la 1 oct.,
lpolit, papa Romei la 30 ian. şi în special sfinţii sîrbi: arhiepiscopul Sava la 14 ian. şi Simion
«noul izvorîtor de mir» la 13 febr. În schimb în manuscrisul de la 1404-1405 apar la 24 noiembrie sf. Mercurie şi Ecaterina care lipsesc la Gavriil Uric.
7

8

https://biblioteca-digitala.ro

TETRAEVANGHELUL POPEI NICODIM

211

acea vreme doar indirect de ţările şi feudalii sîrbi, sînt foarte concludente
pentru noi: manuscrisul din 1404-1405 nici nu a fost imitat, nici n-a servit ca

izvod lui Gavriil Uric - ba mai mult chiar - nici copiştilor munteni de mai
tîrziu, căci tetraevanghelul ferecat la 1518-1519 de postelnicul Mareea al lui
Neagoe Basarab poate fi asemănat ca scriere, conţinut şi miniaturi (frontispicii)
mai curînd cu cel moldovenesc de la 1436, decit cu cel de la mănăstirea Tismana 1 •
Totuşi e de remarcat că deşi redacţia sîrbească este rar folosită în manuscrisele
moldoveneşti, ea a continuat să fie folosită în Ţara Românească, atît în cărţi cit
şi în documente 2; uzarea colţului din dreapta a cărţii lui Nicodim dovedeşte
întrebuinţarea îndelungată

a acestei redacţii în obştea monahală de la Tismana.

Miniatura. Dacă scrisul înghesuit, auster, aminteşte de orele nesfîrşite
de trudă şi de monotonia programului mănăstiresc, cele patru frontispicii sînt
tot atîtea ferestre deschise către o altă lume, neaşteptată, de gingăşie şi de
bogăţie. O vegetaţie vie de flori, frunze şi fructe, împodobeşte frontispiciile
care apar străjuite pe de lături de păsări cu penaj strălucitor.
Cele patru frontispicii (f. 17, 101, 147, 237) a înfăţişează un portic scund,
caracteristic manuscriselor greceşti şi slave din sec. al XIV-lea. Ele se pot
înscrie într-un dreptunghi de circa 14 X 6 cm şi încadrează pe 3 laturi titlul
scris cu litere de aur al fiecărei evanghelii. ln lungime, nu depăşesc rîndurile
scrise cu negru iar în înălţime formează cam o treime din partea scrisă a paginii.
Fiecare frontispiciu este mărginit de un chenar îngust de culoare brun
roşcată, pe care se află pictat cu culoare albă fie un şir de triglife albe la primul
şi la al treilea '• fie un zigzag de aceeaşi culoare la cel de-al doilea, sau de
culoare roşu-deschis cu marginea albă la ultimul li. Aceste chenare închid
un cîmp suflat cu aur, pe care miniaturistul şi-a aşternut decoraţia florală,
atît de variată ca compoziţie şi motive.
Primele două frontispicii, foarte apropiate ca armonie de culori - mult
albastru pe fond auriu - , se aseamănă şi ca concepţie: vreji albaştri, al căror
relief este accentuat de un fu alb la mijloc, se răsucesc în volute închizînd la
mijloc o floare cu petale răsucite înlăuntru şi purtînd ghimpi albi. Din loc în
loc se ridică pe vreji alte flori, verzi sau roşii, ori frunze în trei lobi, ca de smochin,
a căror luminozitate dă viaţă miniaturii. La frontispiciul I (fig. 1) vrejii au o
mişcare continuă, pe cînd la frontispiciul II (fig. 3) ei sînt fragmentaţi şi
compun cercuri sau bucle în formă alungită de inimă, fie adosate, fie afrontate.
Deşi pentru ansamblurile decorative simetria este obligatorie, şi la primul
frontispiciu, şi la al doilea, axul central al compoziţiei este deplasat spre stînga,
1
Aceestii. esemii.nere nu se detorette filiaţiei manuscriselor, ci probabil unui izvod comun
mediobulgar.
1
Vezi pentru sec. al XVI-iea I o n ·Radu Mircea, Relations culturelles roumanoserbes au XVI• siBcle, în RESEE, I (1963), nr. 3-4.
3
Frontispiciul I a fost reprodus în Iatoria Romdniei, voi. II, Ed. Academiei Republicii
Socialiste România, 1962, fig. 218; G. P o pe s cu - V î Ic ea, Le probleme de l'entrelac,
pi. 1, fig. 1; V. Vi t i t i anu, Istoria ariei feudale, .. . , I, p. 462, fig. 431; Corina Nic o1 e s cu, Miniatura ,i ornamentul cărţii manuscriae din Ţările Romdne, sec. XIV-XVIII.
Catalog, Bucuretti, 1964, fig. 6. Pentru frontispiciul II, descriere ti fotografie le G. Popescu V îl c e e, loc. cit. ; şi E m. T u r d e e n u, op. cit. fig. 1.
4
Le frontispiciul III, triglifele sînt redate neglijent.
1
Ambele chenare împodobesc adesea miniaturile bizantine ti cele slave ti armene, cere o
imiti ( J. E b e r s o lt, La miniature by:antine, Paris, 1926, pi. XXI ; S . S i r e r p e D e r
Ne r se s sie n, Manuscrils arrneniens iUwtres dea XII•, XIII• et XIV• siecles, Paris, 1937,
1 ... ; M. V. Ş c e p k i n e Eo11ZapcKa11 MUHU1l11110pa XIV 11eKa, Moscova, 1963, p. 41).
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volutele, buclele şi cercurile, sînt inegale ca dimensiuni iar mişcarea de
a vrejilor este inegală.
Ultimele două frontispicii, mult mai rău conservate, sînt sărace ca inspiraţie şi mai puţin reuşite ca armonie de culori; s-ar părea că miniaturistul îşi
epuizase resursele. La frontispiciul III (pag. 4), fondul de aur este împărţit în
romburi printr-un grilaj albastru reliefat cu alb, avînd la încrucişarea barelor
un punct roşu, ca un rubin. În :fiecare despărţitură se află cîte o floare cu patru
petale în cruce 1 , de diferite culori (verzi, castanii, albastre) conturate cu alb;
adîncimea corolei este redată cu tonuri mai deschise de aceeaşi culoare 2. Florile
sînt rînduite în şiruri oblice alternante: unul de flori verzi, altul de flori albastre.
Cele din şirul 2 şi 3 de la început au accente roşii, la care apoi artistul a
renunţat. Aceleaşi flori decorează şi cîmpul frontispiciului IV (:fig. 5). Dacă forma
lor aminteşte întrucîtva de cele din primele două frontispicii, aşezarea lor în
şiruri oblice ar corespunde celui de-al treilea. Se remarcă şi aici inegalitatea
de desen.
În afara chenarelor, frontispiciile sînt ornamentate cu accesorii :fie vegetale, fie animale (păsări). Apar vrejii cărnoşi din cîmpul central al frontispiciilor
I şi II cu flori mari de acelaşi tip sau bobiţe simple sau triple cu circei de aur
atîrnate pe tulpini graţios încovoiate. O decoraţie exterioară aparte prezintă
frontispiciul III, în care se îmbină frunze amintind semipalmeta, flori cruciforme, spini străpungînd bobiţe roşii. Prin accente de culoare, toate acestea
capătă mult relief.
Iniţialele de la începutul textului fiecărei evanghelii (K, .s, n, &) fac parte din
ornamentarea obişnuită a tetraevanghelelor (fig. 6). Ele depăşesc în înălţime o
treime a textului, iar rîndurile scrise îşi adaptează lungimea după contururile
literei. Numai primele două iniţiale se armonizează ca motive frontispiciilor
respective. Astfel .s şi & se întîlnesc destul de des în manuscrisele slavoromâne mai ales în cele moldoveneşti 3, pe cînd literele K şi n, folosind motivul
florii cruciforme din frontispicii - iar prima şi o pasăre - , se întîlnesc în
ornamentica bizantină din sec. al XI-XIV şi a celei slave din Balcani 4 • Pe
acelaşi fond de aur sau desenate cu acelaşi metal, iniţialele ornate folosesc
culorile şi tehnica frontispiciilor.
Alături de motivul vegetal, miniaturistul întrebuinţează şi motivul zoomorf (păsări) pentru care dovedeşte o pricepere deosebită. El îşi găseşte
aplicarea la frontispiciile I, II şi IV şi la litera ornată K. Doar frontispiciul
III, mai sărac şi cu ornamentaţie exterioară deosebită, nu prezintă acest motiv.
Cel mai bogat ornamentat este primul frontispiciu: la colţuri, două păsări
mici cu aripi aurii, cu ciocul rotunjit, îşi ciugulesc :fiecare cîte o ghiară ridicată
în sus. Deasupra florii laterale, pe marginea exterioară a paginii, este pictat
desfăşurare

Floarea cruciformă se repetă la iniţialele D şi K ; ea aminteşte crucile din teracotă
ce ornează la Cozia şi la alte construcţii contemporane, ferestrele sau cornişa la
exterior.
1 Acest element decorativ este răspîndit în manuscrisele bizantine din sec. al XIV-iea.
(K u r t W ei t z man n, Die bizantinische Buchmalerei des IX. und X JahrhunderlS, Berlin,
1925, p. 16, fig. 13-15; p. 62, fig. 11; Vladimir St as o v, L'ornement slave et oriental
d'aprtls les manuscrits anciens et modernes, Sankt-Petersburg, 1864, pi. CXX.11, 36; M. V. Ş cepk i n a, op. cit., 57).
3 Vezi în special Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel
Mare, Ed. Academiei, 1958, fig. 394 şi 396.
' K. W ei t z man n, op. cit., p. 16, 62; V. S t a so v, op. cit., pi. CXXII Nr. 36;
M. V. Ş cep k i na, op. cit., p. 57.
1

smălţuită
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un şoim cu penaj verde-albastru, cu picioare lungi cu ghiare roşii şi cu o coadă
ce se răsuceşte la vîrf ca una din literele de aur din text. În fine; litera de
dedesubt reprezintă un trunchi de flori, pe care s-a prins cu ghiarele o pasăre
acoperită cu pene roşii, cu cioc puternic de aceeaşi culoare, de care atîrnă un
fruct roşu. Aripile verzi cu nuan~e de aur, uşor desfăcute, capul întors, lasă
impresia unei păsări gata de zbor.
Frontispiciul II este împodobit lateral cu un păun cu gîtul ondulat, de
un albastru sclipitor, cu pieptul şi aripile de aur, avînd o coadă cenuşie acoperită cu « ochi» albaştri şi aurii. Pasărea singură dă bogăţie întregii pagini prin
eleganţa desenului şi culorile delicate.
În fine, ultimul frontispiciu este ornat de două păsărele cu aripi albastre,
căţărate pe o tulpină de aur cu fructe; ele se întorc speriate, cu ciocul deschis.
Dacă frontispiciile au o valoare inegală ca realizare, mai ales prin defectele
de compoziţie; dacă ele sînt executate - mai ales ultimile două - neglijent,
dind dovada că nu au fost lucrate cu precizia geometrică obligatorie desenului
decorativ al minia turisticei, acestea sînt răscumpărate de mari calităţi de culoare:
pe un fond bogat de aur sau pe albul pergamentului, miniaturistul foloseşte
mult albastru, verde, castaniu (siena ars), roşu (vermillon sau cadmiu) şi alb;
pentru a-i da o nuanţă mai deschisă, el le combină fie amestecînd vopselele
pentru a obţine culori noi, fie amestecînd culoarea cu negru. Ca să deschidă
culoarea prin« lumini», el haşurează albastrul sau verdele cu linii de aur sau
cu alb. Ceea ce caracterizează armonia aceasta este predominanţa culorii
albastre, mai ales în primele frontispicii. Afară doar de chenar, desenul este
executat cu aur şi la celelalte elemente ornamentale (păsări, flori, litere ornate)
iar în cuprinsul lui, uneori cu alb.
În opoziţie cu felul în care este tratată ornamentarea geometrică, viu
colorată, dar plată ca un covor, a manuscriselor româneşti, cea a manuscrisului din 1404-1405 dă senzaţia unui puternic relief: motivele florale şi păsările
se detaşează de fond. Miniaturistul foloseşte în acest scop linii de culoare
mai închisă, puncte de alb sau de aur, accentuează conturul şi crează diferenţe
de nivel cu alb sau aur, întăreşte linia desenului, pentru a reda părţile umbrite
sau luminate.
În toate miniaturile, care împodobesc cu o sobrietate reţinută manuscrisul, miniaturistul se dovedeşte a fi un artist care încearcă să redea într-o
formă stilizată o lume reală. Farmecul frontispiciilor şi iniţialelor ornate izvorăşte nu atît dintr-o savantă schematizare, cit din calităţile lui de pictor (armonizarea culorilor, relieful, expresivitatea păsărilor). El dă dovadă de talent,
însă nu şi de cunoaşterea unor procedee de meşter.
Această operă de miniatură rămâne prin caracterele ei izolată de celelalte
lucrări executate pe teritoriul lării noastre ; căci atît în Moldova, cit şi în
Ţara Românească şi Transilvania, în sec. al XV-iea - al XVIII-iea motivele
geometrice domină decoraţia frontispiciilor, dîndu-le acestora aspectul de stofe
scumpe brodate cu fir. Numai primul frontispiciu al evangheliarului lui Neagoe
Basarab, aflător azi la Suceviţa 1 , şi cîtcva manuscrise greceşti scrise la sfîrşitul
sec. al XVI-iea şi în sec. al XVII-iea - şi nu cu singuranţă în ţara noastră 2 se apropie totuşi prin desenul (flori, vreji, păsări şi animale) şi prin coloritul
lor de tetraevanghelul lui Nicodim. Tîrziu, în sec. al XVII-iea, miniaturiştii
1
Biblioteca mănăstirii Suceviţa, Ms. nr. 25 (expus în muzeu; vezi D. Dan, Mănăstirea
Sucevi(a, Bucureşti, 1923, p. 61-2). Asupra lui vom reveni cu alt prilej.
2
N. I org a, Les arls mineurs en Roumanie, p. 50-51.
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români, urmînd curentul nou în artă şi sub influenţa grecilor, încep să folosească
din nou motivele oferite de realitate, poate chiar de propria lor observaţie.
Este însă vorba de o altă concepţie artistică, de alt curent în miniaturistică.

Un prototip anume al miniaturilor tetraevanghelului lui Nicodim nu am
putut gdsi. Totuşi unele elemente se întîlnesc ici şi colo în manuscrise ornate
bizantine, bulgare şi armene, dar - fapt demn de luat aminte - nu şi în cele
în această vreme încă nedesăvîrşite ca execuţie 1 , dar avînd un repertoriu de motive propriu.
În aceste condiţii, ni se pare că izvorul de inspiraţie al decoraţiei manuscrisului lui Nicodim trebuie căutat în arta bizantină. Pătrunsă de numeroase
elemente orientale, între care şi de elementul zoomorf şi floral a, dar păstrînd
3
0 claritate, o sobrietate şi o ponderaţie moştenită din arta vechilor eleni ,
ornamentarea textelor aşa cum au realizat-o meşterii Bizanţului a continuat
să fie imitată de ţările din sud-estul şi estul Europei. Astfel motivul frontispiciului I şi II are o largă răspîndire în timp şi spaţiu în miniatura şi pictura
decorativă din această zonă. Frontispiciul III se întîlneşte aproape identic într-un
tetraevanghel grec cu comentarii din 1062 4 ; chenarul în zig-zag apare în Bizanţ
încă din sec. al X-lea - al XI-iea 6 , iar cel format de triglife este foarte răspîndit
în arta greacă şi greco-bulgară din sec. al XIV -lea sau în cea armeană, strîns
legată de cea bizantină. Motivul florii cruciforme este la fel de caracteristic
acestei arii de răspîndire. Alte elemente din miniaturile tetraevanghelului lui
Nicodim apar şi în manuscrisele armene din sec. al XIV -lea; de pildă, pasărea
din iniţiala K împodobeşte, cu mici deosebiri, frontispiciul unui tetraevanghel
armean din sec. al XIV -lea, păstrat în bibliotecile sovietice 8 şi ale cărui motive
şi culori ne amintesc de frontispiciile I şi II. Alte mici accesorii exterioare îşi
găsesc corespondente în tetraevanghelele din 1307 şi 1331 păstrate la Veneţia 7
şi în diferite alte manuscrise armene 8 • Dar, cu toată asemănarea motivelor
manuscrisului de la 1404-1405 cu miniaturile armene, această apropiere trebuie
căutată mai curînd în strînsa legătură dintre arta armeană şi cea bizantină
în sec. al XII-iea - XV-iea decît într-o dependenţă directă de cea armeană.
Alături de miniatura bizantină şi după modelul ei apare ca o expresie
proprie a fiecărui popor - după tendinţele şi posibilităţile lui de realizare,
Ia un anumit stadiu al dezvoltării sale - mai î.ntîi miniaturistica bulgară, apoi
cea sîrbă, rusă şi în fine română, avîndu-şi fiecare trăsăturile proprii 9 • Pentru
secolul al XIV-iea, realizarea cea mai înaltă este cea a ţaratului de Tîrnovo.
Aici se fixaseră meşteri greci1°, prin care s-au implantat la curtea imperială
bulgară caracterele miniaturii bizantine, răspîndite apoi pînă la Dunăre, uneori,
sirbeşti,

1 Nu mi-e fost posibil să consult lucrarea lui S v. Red o j ~ i C, S1ore srpske miniolure,
Belgard, 1950. Am folosit Minijoluro u Jugoslaviji. Mu:ej :o umjelnosl i obrl, Zagreb, April·
Juni, 1964.
a J. E b e r sol t, La miniolure by:anline, p. 74.
a J, E b e r s o I t, op. cil., p. 62.
' Păstrat le biblioteca publică din Leningrad. Reprodus în HcmopuR pyccKOlO opHaMeHma
c XI iJo XVI cmo11mruR no iJpe8HUM pyKonuCRM. BwaHmuUCKUu opHaMemn XI-XII 88., Moscova 1870, voi. I, pi. XV, fig. 2.
'1 J. E b e r sol t, op. cil„ album, pi. XXI, XXXII.
1 VI. Stasov, op. cil., pi. CXLVI 8.
7 S. D e r. N e r se s s i a n, op. cil„ album, pi. XLI/133, 141.
s S. Der Nersessian, op. cil., album LXV-LXXXIV.
e I. Du ic ev, EolllapcKUe AU11881U pyKonucu XIV 8eKa, în M. V. Ş cep k i na,
EolllapcKaR MW1U1Jm70Pa XIV #JeKa, Moscova, 1963, p. 7-19.
10 Ibid., p. 15.
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ca în cazul de faţă, trecînd şi la nordul fluviului. Motivele bizantine de fiori
bogatul fond de aur al miniaturii Paleologilor, pe care se armonide bine culoarea albastră, ca şi relieful puternic al desenului, forma
frontispiciilor, sobrietatea şi armonia decoraţiei şi armonia de culori 1 sînt
comune ornamentării manuscrisului lui Nicodim şi miniaturilor bulgaro-bizantine ale atelierului imperial de la Tîrnovo, în special celor ale Psaltirei Tomic
din 1360-1363 2 • Aceasta ne îndreaptă spre o sursă comună de inspiraţie,
care trebuie căutată în arta constantinopolitană. Totuşi, execuţia perfectă a
Psaltirei, datorită unui mare artist este superioară celei de neprofesionist a
tetraevanghelului lui Nicodim.
Ţinînd seama de considerentele de mai sus, miniaturile prezentate în aceste
pagini îşi găsesc locul mai mult în arta bizantină şi în cea de la sudul Dunării
decît în miniaturile româneşti de mai tîrziu. Ele reprezintă unul din multiplele
elemente de viaţă greco-slavă importate, care au jucat un anumit rol în Ţara
Românească şi Moldova în primul lor secol de existenţă ca stat. Această tradiţie
culturală se va stinge însă repede: opera lui Nicodim va rămîne fără continuator3,
căci miniaturile ce vor izvorî din centrele româneşti, mai ales în Moldova, au
alte caractere, a căror origină îşi aşteaptă încă explicaţia.
şi păsări,
zează aşa

Ferecătura (fig. 7). Plăcile de argint aurit (31,3 X 23,5 cm), lucrate
«au repousse» şi completate prin cizelare ori de cite ori a fost nevoie să se
diferenţieze planuri deosebite ale fundalului sau să detaşeze pe el figurile lucrate,
reprezintă pe avers« Răstignirea», iar pe revers« Învierea», în forma obişnuită
în Răsărit (Anastasis). Scena «Răstignirii» este redată cu multă simplitate,
fie pentru a facilita execuţia, fie datorită folosirii unor modele arhaice. Totul
se aftă redus la esenţial: în centru, pe crucea ce depăşeşte lateral suprafaţa
impusă de cadrul compoziţiei, se aftă Isus cu capul înconjurat de un nimb
cruciger. De o parte şi de alta a capului, pe bara transversală a crucii, se aftă
textul slavon cu litere masive «Isus Hristos» (Ic. Xc.), iar deasupra capului textul «Împăratul măririi» (u,<.i>pi.. CA<.t>K<~>) 4• Personagiile care mai
tîrziu înconjoară atît de numeroase « Răstingirea», sînt aici reduse doar la
două: apostolul Ioan în dreapta şi în stînga o mironosiţă (MHpOH<OCHU,t.>), 6
poate Maica Domnului. Artistul a ştiut să armonizeze siluetele celor două
personagii unduirii corpului lui Isus, printr-o mişcare accentuată şi de costumele lor cu falduri puternic trasate. Deasupra crucii, de o parte şi de alta a
inscrh>ţiei, spaţiul este acoperit de doi îngeri.
lntreaga scenă este redată cu multă forţă, prin reliefarea formelor pieptului, prin grija deosebită pentru arhitectura construcţiei. Expresia tulburăl J. Ebersolt, op. cit., p. 51.
• M. V. Ş c e p k i n a, op. cit., dar se deosebeşte mult de ornamentica tetraevanghelului
lui Ioan Alexandru sau a cronicii lni Manasses.
a Din nefericire, manuscrisele datate din Ţara Românească pînă la începutul sec. al XVI-iea
sînt foarte rare. Nu cunosc decît un manuscris ornat de la 14.74., păstrat la Biblioteca publică
de stat« Saltîcov Şcedrin• din Leningrad (E. E. G r an str e m, OnucaHue pyccKux u CillUJ!i•

HCKUX

nepzaMeHHblX

pyKonuceiJ.

PyKonucu

pyccKue,

6011ZapcKue,

M011iJ08J1aXUUcKue,

cep6cKue.

Leningrad, 1953, p. 89).
' Atît de obişnuit în iconografia bisericilor de limbă slavă. Şi în acest caz artistul nu-şi
proporţionează de la început desenul şi se corectează în timpul lucrului: literele l\Pk, mari,
înghesuie pe celelalte trei CA&.
6 Cuvîntul MHpoHOCHl\k, are litera H redată greceşte µ (sau v). Este oare o eroare a artistului care omite bara din stînga sau este o imitaţie involuntară a unui model în care textul
(altul) era grecesc? S-ar putea ca în acest caz Mp.l}r să devină MHPOV.
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toare a capului lui Isus căzut pe umăr, sfîrşit de suferinţă, ca şi vigoarea cu care
artistul a ştiut să înfăţişeze corpul gol sau cele două personagii sînt compromise
de proporţia dată picioarelor lui Isus, prea scurte pentru restul corpului 1,
şi mai ales de mişcarea lor falsă ce poate fi explicată prin încercarea artistului
de a continua aceeaşi mişcare de unduire, care străbate ca un fior scena.
Această scenă este încadrată de un chenar format din 16 iconiţe dreptunghiulare,
închise în chenare cu arcadă trilobată, unele pe colonete avînd bine marcate
hazele şi capitelele. În ele sînt reprezentaţi apostolii şi evangheliştii, precum
şi busturi de îngeri cu cite un toiag, terminat cu o cruce dublă, şi de serafimi.
Apostolii şi evangheliştii apar şezînd pe jeţuri şi ţinînd cite o carte sau un rotul
într-o mină, iar cu cealaltă hinecuvîntînd. Dacă proporţiile figurilor, prea
mari, şi ale corpurilor, prea robuste, nu corespund realităţii, mişcarea este
sugerată cu multă expresivitate iar formele cu un puternic relief.
Deasupra fiecărei arcade se află înscris într-un cartuş dreptunghiular numele
celui reprezentat. În partea stingă sfîntul Pavel ( c<Kf>TH Ildll<Mh>), sfîntul
Petru (c<Kf>TH IlfTph), sfîntul Luca (c<KfTH> dot;Kd), sfîntul Vartolomeu
(c<KfTH> &djlTo.\OMfH), sfîntul Iacov (c<KfTH> ldKOKh.), în dreapta, sfîntul « Iovan»
(t<Kf>TH <H>WKdHh), apoi alt sfînt (( Iovan» (c<KfTH> <H>wK4Hh),
sfîntul
Matei ( C<KITH> '1.\4TfH), sfîntul Marcu ( c<KfTH> M4pKo ), sfîntul Toma ( t<KfTH>
ToM.i), jos, sfîntul V. . . . ( t<Kf>T<H> & ••• ) şi sfîntul Filip ( t<KfTH> cl>H1\Hnh).
O asemenea încadrare a scenelor de pe copertele de metal ale tetraevanghelelor şi icoanelor este obişnuită lumii sud-dunărene, mai ales Bizanţului,
iar pe teritoriul Ţărilor Române, ea apare destul de rar în sec. XV-XVI.
Se remarcă lipsa între apostoli al lui Simeon şi Andrei, obişnuită acestor reprezentări. În locul lor apare aci numele repetat « sfîntul Iovan» (o dată sub

m

forma
GlK4Hh şi sub el a doua oară, c. GlK4Hi.). S-ar putea să avem de
a face cu una din greşelile de scriere ale argintarului, care a desfigurat numele
lui Simion în CTH GlKdHh. Cit priveşte pe« sfîntul» V ... » care apare în locul
lui Andrei, nu poate fi V artolomeu, care este menţionat.
Cealaltă copertă înfăţişează« Învierea» sub forma« Anastasis». Cu aceeaşi
putere de evocare, artistul redă în centru pe Isus, de proporţii mult mai mari
<lecit celelalte personagii, conform principiilor esteticii bizantine; crucea masivă
purtată de el depăşeşte cu mult cadrul scenei, întrerupînd cartuşul dublu cu
inscripţia. Sub picioarele lui Isus, o bandă în unghi, cu vîrful în jos, transformă
în postament cele două porţi frînte ale iadului, redate de obicei încrucişate
în X sau în V. Şi aci vîrful unghiului sau piciorul unuia dintre personagii
sparge cadrul scenei, dovedind că lucrarea a fost făcută fără schiţă prealabilă.
Spre dreapta apar Adam şi Eva iar în spatele acesteia, pierzînclu-sc în perspectivă, şirul urmaşilor, sugerat numai prin trei chipuri de bărbaţi. De cealaltă
parte, în dreapta, două figuri încoronate, cu nimb în jurul capului, în veşminte
bogate, unul cu barbă, celălalt adolescent, întruchipează - după canon - pe
Solomon şi David 2. Prin veşmintele lor regeşti, de tip bizantin (nu antic),
în cute largi şi simple, prin trupurile lor drepte, grupul din această scenă apare
în contrast evident cu agitaţia de mişcări şi falduri a grupului celor din stînga.
Silit parcă de spaţiul mic ce-i rămîne în partea de jos a plăcii.
David, cu chip juvenil şi cu o îmbrăcăminte oarecum deosebită, şi Solomon au fost
ide~tificaţi c_u Vledislav şi soţia se Anca (N. I org a şi G. Ba 1 ş, Histoire de l'art roumain
ancien, Paris, 1902, p. 34.) Te odor a Voi nes cu (în Studii asupra tezaurului etc.,
p. 60-61), şi apoi Vi r g i I Vătăşi anu (în Istoria artelor etc., voi. I, p. 456) resping
această identificare.
1

2
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Fondul scenei este completat cu un peisaj convenţional de stînci, arbori şi
palmete, obişnuit icoanelor sau miniaturilor.
Deasupra întregii scene, pe două rînduri despărţite între ele, se aftă scris
tot în tehnica« au repoussee», textul slav al antifonului 3, glasul 5, din duminica paştilor: All Kt.CKpi.cH1fTh. &<or>i. H p11s 2HASTt. c1 Kp11s 3H 1€r4o li H All &H 5(Să învieze Dumnezeu şi să se risilui cei ce-l urăsc).
Întocmai ca şi textele evangheliilor, inscripţia antifonului este scrisă în
redacţie sîrbească: înlocuirea iusurilor cu S şi f, un singur ier, cel moale;
lipsa lui s - dacă în cuvîntul p11SHASTi., şi poate Kj}llSH, avem un .s bătut
pe dos - H pentru 1i: ; iotizarea lui tro în două locuri; trecerea lui - KH - în
- Kf - • Grafia prezintă unele forme ciudate ea acel r culcat, apropiat de
scrierea greacă din sec. al Xiii-lea - XIV-iea sau unele greşeli ale argintarului, care bate unele litere pe dosul plăcii în pozitiv, astfel că apar pe
faţă inversate (H şi u,, poate .s). De altfel, asemenea forme ortografice apar şi
la prima placă (H redat cu H în wKllHt., cu ligatura HI\; MllTfH, ToMll redat cu T
în loc de e). Împreună cu textele slave de pe prima copertă (este caracteristică
forma sîrbească lovan în loc de Ioan), toate acestea trădează apartenenţa
etnică a meşterului (sau a cărturarului care a redactat textul).
Scena« Învierii» este înconjurată de un chenar compus din două vrejuri
cu noduri şi semipalmete, înfăşurate în spirală, formînd cercuri turtite ce amintesc motivul frontispiciilor I şi II; ele sînt înlănţuite şi întrerupte la colţurile
chenarului şi la mijlocul fiecărei laturi de bulbi puternic reliefaţi. Desenul
surprinde şi aici prin neregularitatea lui, prin inegalitatea volutelor şi a poziţiei
bulbilor; se pare că artistul nu a folosit compasul şi a căutat mai mult efectul
decît precizia. Adesea la capete, spirele sînt înghesuite din lipsă de spaţiu
- cum am mai văzut şi la figurile reprezentate în centru sau la cartuşele cu
texte - datorită lipsei unui traseu dinainte schiţat. Motivul vrejului circular
cu spirele împletite a avut o mare răspîndire în ornamentica bizantină, mai
ales în miniatură, încă din vremea Paleologilor 11 şi de aci în cea armeană din
sec. al Xii-lea - XIII-iea 12 şi cea sud-slavă 13. Cei opt bulbi ce decorează
chenarul sînt aşezaţi în colţuri şi la mijlocul fiecărei laturi. Ei folosesc două
motive ornamentale inegal distribuite: unul dintre ele apare la 5 bulbi, altul
numai la 3. Prim ul motiv, format prin încrucişarea a două zale ovale alungite,
petrecute una printr-alta, cu buline în locurile libere din interior şi cu o floare
de crin între braţe 141 , îşi găseşte analogii în lumea balcanică a sec. al XII-XIII.

)KfTI\ OT Affll,oll 1€r7 o HfH11Kf8 A1 81.JJfHf w 7 o10
pească vrăjmaşii lui şi să fugă de la faţa

1

în loc de ".
Poate 3 bă tu t pe dosul plăcii de argint în pozitiv în Ioc de negativ.
4 p în loc de r.
6 H în loc de t >•·
8
~ scris pe dos .
7 r are o formă aparte, ca un fel de p înclinat şi cu bucla deschisă.
8 o1 în loc de a H.
' Ligatura între .i. şi 1.
10 Lig.:ituri: •'l, • p, os, .1,1; n
de 3 ori; iar în cealaltă inscripţie, la numele apostolilor
Al, •P, 4 lk de 2 ori, H nk.
11 J. EI b e r so l t, La minialure byzanline, pi. LXIX, nr. 3.
12 S.
D e r N e r e s e s s i a n, op. cil., fig. 11.
1 3 Vezi portalul b isericii de la Studeniţa.
u S p. Cegă n ea nu BCMI, III, 1910, p. 3-6, Din odoarele bisericeşti ale Muzeului
Na1ional. I. Bar ne a, Tetraevanghelul de la Căldăruşani, ibid., XXXVII. 1944, p. 59, confundă
ace>t m >tiv cu crucea formată din împletituri.
H
2- 3
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Cel de-al doilea reprezintă o cruce greacă cu capetele terminate în braţe de
ancoră ce se unesc între ele, închizînd cite o floare de crin. Ambele motive au
o largă răspîndire în ornamentica sculptată de origină bizantină i. Lipsa unui
plan de detaliu desenat înainte de începerea lucrului pentru fiecare copertă,
lipsa de varietate a trăsăturilor reliefului, datorită folosirii unui mic număr de
unelte, şi acestea probabil grosolane, stîngăcia în execuţie, ar indica nu un
meşter specializat, ci un artist care a repetat din memorie şi destul de inabil
un model pe care atît limba folosită, cit şi tipul iconografic arhaic şi motivele
ornamentale, îl caracterizează ca sîrbo-hizantin.
Tetraevanghelul lui Nicodim şi cultura veche românească. Analiza manuscrisului din 1404-1405 pune o serie de probleme pentru începuturile culturii
româneşti, mai ales în Ţara Românească. Prin caracterele bizantino-slave ale
miniaturii, prin grafia şi textul său arhaizant, acest monument apare izolat în
cultura noastră medievală.
Inscripţia de la sfîrşitul manuscrisului ne dezvăluie numele scriitorului,
«popa Nicodim». Nu credem că greşim atribuindu-i acestuia şi pictarea miniaturilor 1 • ln afară de trăsăturile comune scrisului şi miniaturii datorite personalităţii autorului (defecte de compoziţie, neîndemînare în execuţie, inconsecvenţă ce se întîlneşte atît în folosirea motivelor la miniaturi cit şi în grafie,
calitatea inferioară a cernelii şi a culorilor), un alt element vine să confirme
ipoteza noastră: la primul frontispiciu pentru evanghelia lui Matei, cifra 1
din marginea titlului (rMK<d> d) este legată de chenarul de aur, fiind continuarea grafică a acestuia şi se repetă ca mişcare de condei în coada şoimului
de deasupra. Redacţia sa sîrbească, puţin obişnuită în literatura scrisă şi în
cancelaria din Ţara Românească la începutul sec. al XV-lea 3 şi deloc în Moldova,
ortografierea unor nume biblice într-o formă pretenţios grecească', ne-ar
sugera şi în cazul lui Nicodim caracterul dublu, grec şi slav, al culturii scriitorilor isihaşi din Balcani de la sfîrşitul sec. al XIV-lea 5, iar atribuirea originei
sale greceşti în izvoarele sîrbeşti ale timpului B capătă o nouă confirmare. Nu ar
fi exclus 7 ca tot Nicodim să fie şi meşterul improvizat al ferecăturii, căci şi
aici întîlnim trăsăturile comune grafiei şi miniaturii, menţionate mai sus, precum
şi folosirea redacţiei sîrbe în textele de pe cele două coperţi de argint.
Aşa dar, la 1404 toamna - 1405 vara, cu mai mult de un an înainte de
moartea sa, acest ctitor de mănăstiri pe ambele maluri ale Dunării, în Kraina
vidineană şi munţii Severinului şi apoi ai Gorjului, se gîndeşte să-şi încheie
viaţa - după concepţia isihastă - printr-o muncă de scriere şi împodobire a
principalei cărţi liturgice, tetraevanghelului. Personajul de vază la sud de
1 G a brie I Mi 11 e t, Monuments by::antins de Mis1ra. Materiau:sc pour reiude de rarchi1ec1ure el de la peinture en Grece au XJVe et XVe siecles. Album, Paris, 1910, pi. 49-1, pi. 56-3,
pi. 57-2, 4, pi. 53-8, pi. 116-4.
1 Verbul H•nHc•TH nu se limitează numai la scriere; în slava timpului fÎ chiar în limba
română veche,« a scrie o icoană» însemnează« a picta» (F r. M i k I o s i c h, Lexicon palaeoslavico-graeco-lalinum, Viena, 1862-1865, p. 478).
8 Folosirea redacţiei sîrbe în sec. al XVI-iea am căutat să o prezentăm şi s-o explicăm
în studiul citat, Relalions cultureUes, p. 309, n. 2.
' Vezi mai sus p. 308.
I Vezi Ivan Du ic ev, op. cit., p. 9.
8 Vezi E m. L ă zăresc u, op. cit., p. 274-275, anexe.
7 J. E b e r so I t, op. cil., p. VIII; A. N. S vi r i n, l(pes11epyccKa11 MUHUamlOpa,
Moscova, 1950, p. 8; S p. Cegă ne anu, B.C.M.I., III, p. 3.
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Dunăre şi

apoi în Ţara Românească, protejat de craii sîrbi şi de domnii români,
promotor al luptei anti-catolice care se dădea tocmai în acest colţ al lumii
balcanice 1 , în relaţii cu patriarhul Eftimie al Tîrnovei 2 şi cu Isaia de la Hilandar a, popa Nicodim, cunoscut cărturar şi orator, a folosit cunoştinţele de limbă,
-0.e scriere şi de împodobire a cărţii căpătate în locurile unde a trăit: Serbia,
Athos, Vidin. De aceea, el recurge la un izvor de redacţie sîrbă, folosind o
literă mai turtită, caracteristică centrelor culturale arhaizante, şi încearcă să
împodobească textul prin folosirea culorilor în grafie. Oare acest text se găsea
la îndemînă în ctitoria sa de la Vodiţa? Admiţînd că la Vodiţa, « în Ţara U ngurească » 4 , a scris Nicodim în 1404-1405 tetraevanghelul său miniat, credem
că - cel puţin pentru text - prototipul folosit se găsea în acel loc. Ştim că
pe la 1372 6 mănăstirea Vodiţa avea - după documentul de la Vladislav I «un tetraevanghel ferecat şi aurit», probabil adus sau procurat de Nicodim
de la Vidin, în a cărui apropiere trăise şi cu care Ţara Românească era în contact
direct de relaţii politice, culturale şi de frontieră e. Şi nu este de mirare. Texte
de redacţie sîrbă se scriau chiar pentru ţarul bulgar Ioan Sraţimir din Vidin
şi pentru ţariţa sa Anca, sora lui Vladislav I, la 1360 7; aducerea în Ţara Românească a unui asemenea manuscris pe la 1371-1372, unde se găsea refugiat
Nicodim şi mitropolitul vidinean Danii!, protejatul domnului şi al patriarhiei
din Constantinopole, nu este un lucru improbabil. De altfel, este momentul
iniţial al expansiunii cărţii de redacţie sîrbă chiar pe teritoriul de limbă bulgară e.
Nu este exclusă însă nici posibilitatea originii atonite a izvodului, poate de la
Hilandar, lavra mare sîrbească ; pentru aceasta pledează forma arhaică a
conţinutului, fără predosloviile patriarhului Teofilact al Bulgariei şi fără acele
inovaţii în Sinaxar, proprii bulgarilor şi sîrbilor, care introduseseră sfinţii
<<naţionali» în literatura slavă 9 • Spre aceeaşi origine ne îndreaptă şi tipul de
frontispicii şi mai ales de litere ornate. 10
Caracterul miniaturii este cu certitudine bizantin sau slavo-bizantin (atonit
sau tîrnovean). Dar se pune întrebarea: a avut autorul lor în faţă un model
ornamentat pe care l-a copiat? S-ar părea că izvodul pentru text nu purta
Vezi E m. L ă zăresc u, op. cit., p. 262-264.
Vezi şi Hcmopu11 Ha 6MzapcKama AUrrupamypa, vol. I, Editura Academiei Bulgare de
Ştiinţe, Sofia, 1962, p. 303.
3 Vezi E m. L ă zăresc u, op. cit., p. 262 şi anexa III, p. 275.
' Vezi mai sus p. 205.
• Data lui nu poate fi 1374, cum este publicată în DIR, p. 27-28 (vezi mai sus), ci o
dată imediat anterioară, (argumentaţia la E m. L ă z ă r e s cu, op. cit., p. 267).
8 Vezi mai ales E m. Tu r d e a n u, La littirature bulgare etc., p. 38; cf. şi Hcmopu11
Ha 6MzapcKama .11t.1mepamypa, l, p. 280.
7 Sbornicul din Gand (Belgia) din 1360 (Em. Tu r d e a nu, loc. cit.,)
Reproduceri
în cc lfaBeCTWI Ha 6'bJII'apcKH apxeonoI"H'leCKH HHCTHTyr» III, 1925, p. 246-8, fig. 58- 59.
Nu am putut face o comparaţie cu tetraevanghelul de redacţie mediobulgară, lucrat tot la Vidin
în 1348 (vezi literatura la E m. Tur de anu, loc. cit.) şi nici cu Apostolul de la mănăstirea
Sf. Pavel de la Athos (menţionat de E. T h. K a r s k i în C.!UJ811HCKa11 KUpu11A06CKQll na;uozpa(Tu11, Leningrad, 1928, p. 249-5) sau cu Trifologhionul de la Zograf (menţionat de acelaşi),
lucrările în care se găseau reproduceri nefiindu·mi accesibile.
8 Hcmopu11 Ha 6MzapcKma .11t.1rrupamypa, voi. I, p. 357.
9 Legăturile cu Isaia de la Hilandar şi cu Athosul se continuă şi după venirea în Ţara
Românească (vezi ViaJa lui Isaia, la E m. L ă zăr e s cu, op. cit., Anexe, p. 275, rînd 10).
lo Pe lingă izvoarele citate la nota 7, trebuie să mai adăugăm exemplele de litere ornate
cu flori cruciforme şi vreji din manuscrisele atonite de limbă slavă din sec. al XIV-iea, reproduse
de E. T h. K ars k i (op. cit., p. 406, pl. 47) şi de P. A. Lavro v (IIa;uozpaţ/iuttecKue
CHUMKU c IOZOC/UJ811HCKUX PYKonuceU 60112apcKOZO u cep6cKOlO nUCbMa, lfa):IBHHe c. IleTep·6yprcKoro ApxeonoI'H'!ecKoro l1Hcrmyra (f. loc şi an), XI-XIV, p. 53, 64.
1

1
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ornamente, cac1 aşa s-ar explica neglijenţa şi inconsecvenţa în reproducerea
titlurilor paginale (monograma evanghelistului, cifrele zacealelor şi glavelor,
colorarea lor diferită, mai ales în partea de început) i. Iar posibilitatea de a fi
reprodus ornamentaţia unui alt tetraevanghel miniat pare redusă, dată fiind
diversitatea motivelor şi lipsa lor de unitate 2 în cadrul manuscrisului de faţă,
mai ales dacă ţinem seama de absenţa inexplicabilă a micilor frontispicii la
tabelele de capitole, sinaxar etc., atît de obişnuite manuscriselor ornate slave
şi bizantine contemporane, lucrate într-un atelier de miniaturişti. Putem
presupune că Nicodim, la o vîrstă înaintată, a improvizat această decoraţie
după amintiri atonite sau poate chiar vidinene: utilizarea unor motive disparate
şi lipsa unui plan desenat ar pleda în acest sens. Totuşi siguranţa tehnică a
desenului şi a aplicării culorilor ar arăta că autorul avea experienţă în această
artă, fapt care ar explica şi memorizarea decoraţiei. Dacă am comparat ornamentaţia manuscrisului lui Nicodim cu cea din Psaltirea Tomic de la 1360-1363 3 ,
am făcut aceasta pentru a sublinia caracterele sale bizantine şi valoarea lui
artistică faţă de manuscrisele provinciale balcanice din epoca sa, căci nu avem
dovada unei copieri după operele atelierului tîrnoveanu; activitatea acestuia
s-a reflectat şi în alte centre din Balcani: la Athos, poate la Vidin, şi în Ţara
Românească prin opera lui Nicodim"· De aceea, tetraevanghelul miniat din
1404-1405 se încadrează în arta balcanică, ca una din realizările ei de bună
calitate, şi este pentru începuturile scrisului o mărturie rară şi importantă pentru
Ţările Româneşti, care precede cu peste 20 de ani seria manuscriselor miniate
ale lui Gavriil Uric. El aparţine unei epoci încheiate la începutul sec. al XV-iea
şi ne deschide calea spre aprofundarea raporturilor dintre ţările de la sudul şi
nordul Dunării din perioada anterioară ocupării Peninsulei Balcanice de turcii
otomani.
Toate aceste constatări vin să completeze - sub rezerva pe care o lasă
deoscoperirea unor noi monumente - imagina noastră asupra situaţiei cărţii
slavo-române din sec. al XIV-iea. In arhitectură, în broderie s, în pictură şi
miniatură se manifestă în Ţara Românească acea sinteză greco-slavă care şi-a
găsit expresia cea mai caracteristică în viaţa de la curtea din Tîrnovo. În urma
distrugerii acestui centru şi pierderii independenţei statelor de la sudul Dunării,
arta bizantină şi literatura slavă vor avea în Ţările Române o dezvoltare aproape
independentă. Centre proprii de scriere şi împodobire de texte vor lua naştere
mai ales în Moldova: se crează o şcoală moldovenească în artă şi literatură, care
atinge apogeul în vremea lui Ştefan cel Mare. O vie activitate începe să se
manifeste şi în Ţara Românească în sec. al XVI-iea, cînd un rol important il
va juca emigraţia sîrbească. Se poate spune că momentul« Nicodim» încheie
prima perioadă a relaţiilor culturale dintre Ţara Românească şi lumea balcanică.
1

Vezi mai sus, p. 208.
În special deosebirea dintre primele două frontispicii - destul de asemănătoare - 'i
frontispiciul III şi IV, atît de diferite. Ceeoce le leagă este motivul zoomorf şi ornamentele
accesorii. Frontispiciul III este cel mai aparte, legîndu-se ca motiv (floarea crucifo:unii) de două
din initiale.
3 Dotarea la M. V. Ş cep k i na, op. cit., p. 35.
' În Moldova exista în vremea lui Alexandru cel Bun evanghelia lui Ioan Alexandru
din 1355-1356 după care s-au executat tetraevanghelele ilustrate (ms. 23, 24) păstrate în
muzeul mănăstirii Suceviţa (vezi 1\1. V. Ş c e p k i n a, op. cit., p. 89-100).
6 Vezi şi I o n - R a d u M i r c e a, Cîteva observaţii asupra unor broderii româneşti de
la mănăstirile Dionisiu-Athos şi Tismana-Gorj, în «Mitropolia Olteniei», an, XI, nr. 7-8,
Craiova, 1959, p. 431-435.
2

https://biblioteca-digitala.ro

TETRAEVANGHELUL POPEI NICODIM

221

WEBHEil:mAB PYKOilDCh C MHHHATIOPAMH BAJIAXHH:
qeTBepoeB8lll'elllle nona lhmo~a (1404-1405)
Pe3JOMe

qeTeepoeeaHrCJIHe HHKo.ll;llMa, ocHoeaTeJUl MOHaCTb1peii Bo.z:t111.1a H THCMaHa, HBJVleTcH
nepeoii PYKOilHCblO c TO'IHOH AaTHpOBKOil:, HanHCllHHOH Ha TeppHTOpHH PyMblHHH, H OAlfH H3
HeMHOrHX AOKyMeHTOB, noeecreyrouum o6 YCJIOBWIX p8.3BHTWI JIHTepaTypbl H HCK}'C-CTea B Hat1ane
eeKa. TiocKOJlbI<y pyt<OllHCh nOCJiep;HHe AeCHTHJieTHH H8XOAHJI3Cb 3arp~eii H JlHlllb HeAaBHO
6bIJia B03BpaILteHa Haweii crpaue, B Tpy,[18.X no HCTOPHH PYMblllCKOH JIHTCpaTypbl H ApeeHeMy
pyMblHCKOMY HcKycCTBy o Heil: o6bI'IHO ynoMHHaJIH, HO He AeJlllJIH npeAMCTOM H3yt1eHW1. B
HaCTOHll.leil: CTaTLC ACJ18CTCH nepeaH IlOllblTKll AeT8.JlhHOro H3}"1eHWI :noro Bb!AaIOl.l.lel"OCH lla.MHTHHI<a KaK B IIJlaHe ero XYAO>KeCTBeHHbIX oco6eHHOCTeil:, Tal( H H3blKOBblX H HCTOpHKO-JIHTepaTypHblX t1epT.
B npoTHBOllOJlO>l<HOCTb CYl.l.leCTBOBaeweMy AO HaCTO~ero epeMeHH MHeHHIO, a HMeHHo:
'ITO 'leTBepoee8HI'CJIHe HH!<o~ IlOCny>KHJlO llpOTOTHIIOM AJVI pyt<OllHCeil: aH8JlOrH'IHOro xapa1<Tepa, 11epenHC8HHhlX Il03>Ke, H CT8J10 TaI<HM o6p8.30M 11pOH3BeAeHHeM, 38JIOlfQIBWeM OCHOBbl
KYJlbTypbI e Ba.JlllXHH, aerop 1101<8.3bIBaeT, 'ITO 3TOT llllM.llTHHI< nHc&MeHHOCTH npeACTBBJVleT
co6oil: H30JIHPOBaHHoe HBJleHHe Ha ct>oHe pyMbrnc1<oil:: cpeAffeee1<oeoli I<yJlbTYPbI. HH ero opHrHHan, HH ero IIOCJie.l{}'IOl.l.IHe l<OllHH He IlOXO>KH Ha THIIbl 'leTBepoeBaHrCJIHil:, l<OTOpble 6blJ1H
pacnpocrpaHeHbl Ha TeppHTOpHH pyMbllfCKHX I<Wl.>KeCTB.

xv

LE PLUS ANCIEN MANUSCRIT ENLUMINE DE VALACHIE1 LE TETRAEVANGILE DU
POPE NICODEME (1404.-1405)
(Resume)
Le tetraevangile de Nicodeme, le fondateur des monasteres de Vodiţa et de Tismana,
est le premier manuscrit surement date de Roumanie, et l'une des rares sources illustrant
Ies conditions de la vie litteraire et artistique roumaine au debut du XVe siecle. Aliene
pendant de longues annees et ramene en Roumauie depuis peu, il a ete plutât cite
qu'etudie dans les syntheses d'histoire de la litterature roumaine ou de l'art ronmain
ancien. Le present article represente donc la premiere tentative d'etudier en detail ce
manuscrit celebre, tant sous le rapport artistique que li.nguistique et historico-litteraire.
Contrairement a ce que l'on croyait anparavant, a savoir que le tetraevangile de Nicodeme
a servi de prototype pour les manuscrits similaires, copies ulterienrement dans notre pays, et
faisait en quelque sorte fonction de chef de file dans l'histoire de la cultnre valeque, l'auteur
demontre qne ce monument apparait isolement au sein de la culture medievale ronmaine.
Ni per l'originel ntilise, ni par Ies copies nlterieures auxquelles ils eurait pu servir de source, il
ne resemble eux types de tetreevangiles qui ont circule dens Ies Peys Roumeins.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

III.

DISCUŢII

ÎN LEGĂTURĂ CU ISTORICITATEA EPICII ORALE ROMÂNEŞTI ŞI
CÎNTECUL ((UCRAINEAN» AL LUI ŞTEFAN VODĂ
A. BALOTĂ

Al. Amzulescu, autorul unei antologii a baladelor noastre 1 , repune în discuţie, în introducerea ediţiei sale, istoricitatea baladei ucrainene despre Ştefan Vodă din Grama1ika teska
a lui Jan Blahoslav, cercetată pentru prima oară la noi de B. P. Hasdeu. Considerînd-o principial ca o producţie poetică ce aparţine« vechiului epos slavo-român», Al. Amzulescu o prezintă
în realitate ca pe o creaţie populară pur românească şi îi neagă istoricitatea 2 • Al. Amzulescu
nu observă că balade provine, în textul lui Blahoslav, clin repertoriul unui guslar profesionist
şi că ea nu a avut şi nici nu are - prin transmisiuni care să se fi conservat pînă în zilele noastre
în circulaţia folclorică românească - raporturi cu domeniul nostru poetic popular 3 •
Natura nepopulară a acestei forme poetice este indicată şi de faptul că în versurile ei nu
se pot identifica urmele presupusei sale funcţiuni social-populare, urme care constituie semnele
distinctive ale oricărei producţiuni autentic populare. B. P. Hasdeu, care a gîndit şi lucrat
în vremuri dominate ideologic de folcloristica romantică, pentru care viaţa maselor populare,
ca şi credinţele şi vorbirea «erau una la boieri şi la ţărani», a interpretat versurile formei
poetice de limbă ucraineană ca fiind ale unui cintec de dragoste, în care ţărănimea nr fi exprimat
numai sentimente general-omeneşti, utilizînd cadrul voievodal doar pentru a dota versurile
cu prestigiu social. Dar perspectivele exacte pe care ni le-a deschis înţelegerea ştiinţifică a
istoriei asupra vremurilor medievale, în care viaţa nu se scurgea idilic, ci într-o aspră luptă de
clasă, nu pot fi împăcate cu interpretarea lui Hasdeu. De aceea, constatînd evidenta lipsă de
tangenţă dintre versurile baladei despre Ştefan Vodă şi viaţa maselor populare, am luat în
considerare, pe de o parte, provenienţa baladei - circulaţia guslarilor - iar pe de alta trecerea
acestora prin Moldova lui Ştefan cel Mare în drumurile lor către regiunile polono-ucrainene,
precum şi frecvenţa apariţiei «amazoanei» - partenera voievodului din versurile baladei
ucrainene - în formele poeticii slavo-române dunărene a veacurilor XV-XVI. Pe această
bază am conchis că versurile respective aparţin unei balade istorice care a făcut parte genetic
din poetica de curle.
Pentru Al. Amzulescu, forma poetica în cauză - asupra căreia se pronunţă numai declarativ - ar fi aparţinut« unui epos rudimentar sincretic» (voi. I, p. 62). De ce şi pentru ce,
sînt probleme la care nu aBăm răspuns. Protestînd împotriva calificativului «rudimentar»,
aplicat acestei forme epice, care întrece în frumuseţe oricare din baladele şi colindele epicii
slavo-române dunărene şi suportă comparaţia cu poetica sud-slavă, observăm că aplicarea
termenului « sincretic» (în înţelesul contopirii în versurile ei a două genuri literare diferite)
nu are nici un sens.
Premisa majoră a întregii demonstraţii pe care o încearcă Al. Amzulescu este teza inexistenfei poeticii de curte (clin care face parte şi balada istorică de limbă ucraineană a lui Ştefan
Vodă) la români. Autorul nu se sfieşte să fie în mod gratuit violent faţă de cercetătorii care au
afirmat această existenţă. Cit de solidă este această premisă? Existenţa poeticii de curte a fost
cunoscută cronicarului Nicolae Costin (1660-1712), care a scris la vremea se următoarele:
«Vedem şi pînă astăzi, le mesele domnului, cîntînd lăutarii cîntecele domnilor trecuţi cu nume
bun, ier cu ocară celor răi şi cumpliţi!» t (Se documentează astfel nu numai existen1a poeticii

Balade populare românqti, voi. 1-111, Bucureşti, 1964.
:a Voi. I, p. 60-67.
3 A. Bal o tă, La liueralure slavo-roumaine a l'epoque d'Etienne le Grand, în Rsl, I,
1958, ne. 234, nota 116.
' M. K o g ă I n i c e a nu, Cronicile României, I, Bucureşti, 1872, p. 36.
1
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de curte în Moldova, citi caracterele ei poli1ice). Curios: citind din cronicarul polonez M. Stry·
kowski copioase extrase, în care se descriu recitările epice din pieţele publice balcanice, Al. Amzu·
lescu omite singurul pasaj în care cronicarul se referă şi la fapte românetti. lată ce spune în
acest text Strykowski: după ce povestette cele văzute la curţile domnetti de la Bucureşti, unde
se păstra, în sala de ospeţe, un portret el voievodului moldovean Ştefan cel Mare:« Moldovenii
ti muntenii cîntă despre acesta la toate mesele lor, acompaniindu-se cu muzica alăutei:« Ştefan
Vodă hătea pe turci, hătea pe tătari, hătea pe unguri şi pe galiţieni şi pe polonezi!» 1 • Prezenţa
g:uslarilor le mesele domneşti este atestată, de altfel, încă de la începutul sec. al XVI-iea, în
ln.văJălurile lui Neagoe Basarab, care nu sînt străine de suft:ul eroic al epicii orale. Cunoscători adînci ai culturii noastre vechi ca N. Iorga şi P. P. Panaitescu nu s-au îndoit
de existenţa poeticii de curte, element constitutiv al culturii feudale românetti, ca ti al
altor culturi.
Existenţa poeticii de curte nu implică o alterare a geneticii ti a rosturilor sociale ale poeticii
populare, cum pare să creadă Al. Amzulescu, căutînd să stabilească între ele o incompatibilitate
imogineră. Cea mai superficială cercetare critică a formelor poetice presupuse sau dovedite a
fi aparţinut genetic poeticii de curte arală că asemen.ea forme aufosl CTeale de cin.lărefi profesion.ifli,
care Îfi exercilau aria aril la mesele domn.aşii ori boiereşli, cil fi la nedeile fi praniicele populare fi
chiar pe la han.uri, ulilizîn.d pen.lru crearea operelor lor acelaşi fond epic fi aceleaşi mijloace lehn.icoarlislice care, IOale, au fosl de esen.Jă populară. Dar deosebirea reală dintre cele două serii de forme
poetice - de curte ti populare - o constituie funcţiunea socială a formelor respective - determinată de publicul căreia i se adresa - ti posibilitatea de a identifica în versurile celor dintîi
reflectări social-politice specifice lumii feudale.
Coincidenţa dintre linia politică a baladei lui Vartici 2 şi aceea a lui Alexandru Lăput·
neanu faţă de soacra sa, doamna Elena Rareş, atestată de textul cronicilor oficiale, indică destul
de clar că forma iniţială a baladei a aparţinut repertoriului orientat politic după tendinţele ti
interesele curţii domnetti. Balada lui Radu Calomfirescu povesteşte în forme literare similare 3
uciderea din porunca lui Mihai Viteazul a boierului vinovat de trădare, dar fi dUJmăn.il de boierii
Buz8Jli, acest ultim fapt, care a rămas necunoscut cronicilor epocii, fiind consemnat exact într-un
raport diplomatic secret'· Este evident că ti în acest caz balada a fost zisă întîi la curte,
prin care trebuie să se înţeleagă de astă dată curţile marii boierimi. Existenţa unor evidente
similitudini între realizarea artistică a versurilor unei balade de curte şi a celor populare nu
infirmă această realitate, fiindcă pentru cercetarea temeinică a unei creaţii poetice orale trebuie
cercetat în primul rînd fondul de faple refleclale, ten.din.fa generală a operei, din care se poate
vedea mediul căreia i-o destina cîntăreţul profesionist, care circula ti în adunările populare şi
în cele de curte.
În vremurile dominate ideologic de conceptul romantic de «poezie populară», existenţa
formelor poetice populare în a căror anecdotică se identifică evenimente ti tendinţe feudale nu
ridica probleme, deoarece în acele vremuri societatea medievală era imaginată de cercetători
ca un complex patriarhal, în cere convieţuiau idilic boierul şi ţăranul. In concepţia noastră
situaţie este însă alta: geneticii şi conservării formelor folclorice de acest tip trebuie să li se
caute şi să li se dea explicaţii pe linie de gîndire materialist-istorică. Simple negaţie a existenţei
poeticii de curte, care singură explică totuşi geneze unor asemenea forme, negare la care se
reduce în ultima esenţă poziţia lui Al. Amzulescu, nu constituie o soluţie ttiinţifică.

Premisa greşită de la care pleacă - inexistenţa poeticii de curte, pomenită totuti de
izvoare contemporane - duce la abordarea necorespunzătoare a problemei istoricităţii epicii
noastre populare. Singurul argument notabil împotriva acestei istoricităţi invocat de Al. Amzulescu îl oferă balada ucraineană a lui Ştefan Vodă (1571). Crezînd că metoda identificării de
fapte istorice retlectate în balade ar fi, mai ales aici, vulnerabilă, Al. Amzulescu îti exercită
asupra ei priceperea critică.
Miezul anecdotic al versurilor baladei lui Ştefan Vodă îl formează competiţia dintre trei
tabere: tătari, turci şi moldoveni, pentru posesiunea unei fecioare, care îi pune la încercare pe
pretendenţi. Această competiţie apare ti în textul unei alte tradiţii despre Ştefan cel Mare•.
1

Pasajul e citat de-abia în subsol, la p. 65.
Vezi A. B a 1 o t ă, Fun.cfiun.ea socială a cin.tecului bdlrîn.esc. Balada lui Varlici, în
«Revista de folclor», III, 1958, nr. 1, p. 101.
3 A I. O do b e s cu, Antichilăfi din. judeJul Roman.afi, Bucuretti, 1878, p. 31 ti urm.
• Hurmuzaki, XII, p. 741, nr. MCVII.
1 Simion T. Kirileanu, Şiefan. cel Mare fi Sfînt, isiorisiri ri cin.l«e populare, ed. III,
Mîn. Neamţu, 1924, p. 209, nr. 75.
2
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Pe de altl parte, în numeroase forme epice dunlrene, slave şi româneşti, cefdfile sînt figurate
literar prin fecioare 1 • Aceasta ne-a permis sl identificăm, în anecdotica baladei, reflectarea
cuceririi cetiţii Chilia în anul 1465 de cltre Ştefan cel Mare, care a luptat intr-adevlr cu aceastl
ocazie împotriva turcilor şi a tătarilor. Al. Amzulescu nu discutl aceastl argumentare, ci
mutind întreaga problematici în domeniul unei analize artistico-stilistice pur formale, încearcl
sl ocoleascl dificultlţile din calea tezei ce o susţine, îocercînd sl lege genetica baladei de un
pretins proces « sincretic». Ceea ce nu observi însă autorul e el utilizarea aceleiaşi stilistici
1 Tipul amazonic este un personaj frecvent în epica elavl dunlreanl. El pare tot atît
de frecvent şi în versurile româneşti din aceeap regiune. Numele fetei este asociat totdeauna
cu al unei cetiţi:« Ana Giurgiuveana» în epica lui Iancu de Hunedoara, sau« Stanca Belgrldeana», legali de faptele aceluiaşi. ln folclorul bulgar existl personajul« bojena romanka»
adică « luptltoarea bizantină». Faptul el în jurnalul expediţiei burgunde din 1445, scris de
Jehan de Wawrin, se spune el cetatea Mangaliei ar fi fost ziditl de« regina amazoanelor» nu
este lipsit de leglturl cu aceastl poetici a Dunlrii, unde femeia provoacl pe voinic, punîndu-1
la încercare. O indicaţie cit se poate de interesantl ne-o oferi cîteva colinde ardelene publicate de Sabin Drlgoi şi Al. Viciu, variante ale unei aceleiaşi anecdote: un june plecat la vînltoare
este întrebat de unde vine. Răspunzînd el de la vînltoare, el este contrazis de o fatl, care îl
denunţi el n-a fost la vînltoare, ci la iubitl. Dialogul intre june şi fatl se desflşoarl într-un
limbaj care la prima vedere pare inexplicabil:

- Tu, fatl, nu minia,
Cl daci mi-i minia,
Murgu-n pinteni strînge-1-oi
Sw la tine slri-oi,
Cosiţa tlia-ţi-oi,
pune-ţi-oi

Sw în turnuri

(A 1. Vi c i u, Colinde din Ardeal,
Buc., 1910, p. 149, nr. 74).

- Grli fata-njoljolată
Din turnul joljanului ;
- June a fost la-nsuratu,
Şi nu-şi dl pe clpltatu.
- Taci tu fatl-njoljolald
Cl eu de m-oi miniere
Sw la tine voi slltare
Din cosiţi ţi-oi tliare
Cu joljanul, te-oi legare
De flirful joljanului
Sl te batl vînturile
Ca pe june gîndurile» (S. D r l g o i, 303 colinde, Craiova,
f.a., nr. 232).
Sabin Drlgoi trece cuvintele« jorjolatl», « joljanul», « înjoljolatl» la glosarul« de provin·
cialisme şi cuvinte al căror înţeles nu-l cunosc», (p. XXXX) încercînd el explice pe« înjoljo·
lată» prin« învelită în julj», dar llsînd semnul întrebării, care arată el« nu ştie înţelesul precis».
Daci această familie de cuvinte ar descinde din «giulgiu», cum se explici «turnul joljanului »?
Sensul acestor cuvinte misterioase se llmureşte însl prin alte variante:
- Taci tu fatl din cea poartil
Ci eu de m-oi minia
Eu la tine voi sllta
Şi cosiţa ţi-oi tăia
Şi din sus ţi-oi arunca-o

Pe vîrful giurgeanului
Sl mi-o batl vînturile
Ca pe mine gîndurile...

(S. Dr l goi, op. cit„ nr. 10).

- Taci tu fată giurgiuleancă
din vîrful Giurgiului,
Că de m-oi sui la tine
zo el n-oi păţi-o bine,
cosiţa ţi-oi tăia,

sus în virf fi-oi ridica

(A I., Viciu, op. cil„ p. 120, nr. 18)
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atît în versurile baladei, cit şi în cele ale colindelor laice la care se referă, este un fenomen normal,
deoarece toate aparţin poeticii orale din aceeaşi epocă ti aceleiati poetici dunărene slavo-române.
Faptul lilerar invocat de Al. Amzulescu nu constituie deci un Bigument potrivnic susţinerilor
noastre, ci, dimpotrivă, leagă stilistic balada de poetica dunăreană, întărind susţinerile
noastre. În al doilea rînd, Al. Amzulescu propune o imagine sui-generis asupra naturii colindului laic (cu care confruntă stilistic versurile baladei). Apariţia numelui« Ion» în versurile
colindului laic nu constituie - cum crede - o indicaţie pentru eventualele caractere domestice
inifiale ale acestuia, deoarece numele provine din uzul nostru folcloric modern, care cere să
se dea protagoni9tilor din colinde numele gazdei pentru care zice colindul. În sfi< 9it, nepotrivită este ti tehnica confruntării, pe care autorul a crezut că o poate face, între o baladă
populară moldovenească (ceea ce cîntecul ucrainean nu este în realitate) ti epica colindelor
Inice, gen literar nespecific Moldovei, ci numai Ţării Române9ti şi Transilvaniei. Cei doi termeni
ai confruntării nefiind echivalenţi, comparaţia dintre ei nu poate duce la concluziuni valabile
9tiinţific. Comunitatea stilistică dintre versurile baladei lui Ştefan Vodă şi cele ale colindelor
Versurile acestor variante ardelene, alterate succesiv în expresia lor verbală, sînt transmisiunile unei forme epice iniliale, în a cărei anecdotică cei doi protagonişti nu erau un flăcău
vînător şi o «pruncă» ce şedea« într-o poartă», ci un voinic şi o fată ce 9edea undeva în vir/ul
unei celăfi, de unde îl sfida, şi al cărei nume evocă, pretutindeni, Giurgiu/. Personajul epic
feminin ce figura celdfi În multiple forme literare medievale, descinzînd din imaginea mitologicelor amazoane ale lumii eline, a fost atit de răspîndit în lumea populară dunăreară, incit a
dat naştere în folclorul sud-slav şi românesc unei categorii întregi de forme epice, aşa cum
aminteam Io început. Forma iniţială pe care o presupunem la originea colindului ardelenesc
o găsim într-un colind din Ţara Românească, publicat de G. Dem. Teodorescu (Poezii popu 1'lre
române, Bucureşti, 1885, p. 53)
Face-o fată d-o cetate,
dar n·o face cum se face,
ci mi-o face-ntr-o ispită,
'ntr·o ispită, 'într-o pofidă:
în ispita Frâncilor
şi-n pofida Turcilor
Turci mi-o bat de pe uscatu,
Frâncii de pe Marea-neagră.
Striga fata din cetate:
- cine-o lume s-ar afla
cetatea să-mi prididească !
Ier (cutare) Făt Frumosu,
unde-mi ete
şi-mi asculte,
tare-acasă-mi alerge
'n grajd de piatră
că-mi intre
Cerea-şi murgul,
Cerea-şi negrul ;
găsi-şi pe Livdul mai bunu
şi mai iute de picioru.
De căpestru mi-l scotea,
cu ţesala-I ţesăla,
cu gebreaua mi-l ştergea,
şaua pe dînsul punea
şi din chingă mi-l strîngea,
şi pe el încălica.
Lua-ntr·o mînă suliţa
şi paloşul într-alta,
ş-unde-I strînse,
ş-unde-I frânse,
în poarta cetăţii-I duse.
Cu
cu

suliţa
paloşu

turnu surpa ;
ziduri tăia.
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fiindcă escamotează tocmai

laice, bine

Amzulescu, nu poate fi concludentă pentru problema
fondul, oprindu-se exclusiv la formă 1 •
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Vom încerca să precizăm acum sensul exact al istoricităţii epicii orale în concepţia noastră,
sens care, evident, se deosebeşte fundamental de acela al concepţiei romantice.
Istoricitatea poeziei populare nu constă exclusiv în transmisiunile feudale din versurile
sale, care pot constitui totuşi mijloace eficiente de cronologizare şi identificare, ci în reflectările
vie1ii şi atitudinii maselor populare fală de evenimentele, faptele şi personalitălile epocii de creare
a formelor respective. Astfel, este evident că faima lui Ştefan cel Mare în rîndul maselor populare
nu a fost generată de faptele sale de arme (cum crede Al. Amzulescu), ci a fost creată de
politica sa socială şi militară, nouă pentru acel moment, şi avînd laturi pozitive pentru aceste
mase. Războiul de apărare împotriva turcilor l-a obligat să ducă, faţă de lumea satelor, o
politică nouă, deoarece vechiul sistem feudal militar, care se bizuia pe puterea boierimii, nu
era suficient apărării Moldovei împotriva turcilor. Acest fapt l-a obligat pe Ştefan cel Mare
să se adreseze, pentru a putea asigura apărarea Moldovei, satelor încă libere, ţărănimii dependente
numai faţă de domnie. Această politică a dus la remarcarea şi răsplătirea directă, pentru
vitejie, a ostaşilor recrutaţi din rîndurile acelor sate. Aceşti viteji, cunoscuţi mai tîrziu sub
numele de« slujitori» ori răzeşi, şi-au creat (ca membri ai unei pături sociale în ascensiune)
o suprastructură proprie, al cărei prim fond epic l-a constituit faima voievodului ce-i ridicase
pe o treaptă superioară în viaţa social-economică şi politică a ţării. Procesul genetic al acestei
faime a fost, tehnic-literar, similar celui al poeticii sud-slave a lui Marko Kralievici, a cărui
faimă nu se explică prin pretinsele sale vitejii, ci prin faptul că a ştiut să asigure populaţiei de
pe teritoriul său condiţii de viaţă superioare celor de pe restul teritoriului supus imperiului
otoman. Această poetică nu transmite fapte şi evenimente autentice din punct de vedere istoric.
Acelaşi este cazul cu faima populară a lui Ştefan cel Mare, care ne-a transmis o imogine a
marelui voievod fundamental justă, confirmată de ştiinţă în esenţa ei.
Absenţa din versurile noastre populare a transmisiunilor despre unii mari voievozi şi
despre evenimente însemnate ale trecutului medieval (de exemplu, Mihai Viteazul, bătăliile
de la Rovine ori Călugăreni) constituie un fenomen folcloric semnificativ şi, în concepţia noastră,
firesc. Aceşti voievozi nu au solicitat direct masele populare, iar faptele lor nu nu produs un
ecou poetic în sufletul acestora. Miron Costin explica prăbuşirea lui Mihai Viteazul ariitînd
Striga fata din cetate:
- hei, (cutare) făt-frumos,
nu strica,
nu fărîma,
cetatea nu-mi dărîma;
vino-n-coace pin la mine;
suie scară boiereşte,
şezi la masă chip domneşte,
să vedem,
să judecăm

pe cei drepţi pentru dreptate
pe cei strâmbi la strîmbetate.
Iar (cutare) făt-frumos
elu se-mi fie sănetos.
Personajul descris în versuri a fost, evident, o amazoană. El nu poate fi separat, ca
tip epic, de acel al colindelor laice ardelene citate mai sus, în vreme ce evenimentele sînt înrudite cu cele povestite în versurile colindului« Din vad în vadul Brăilei» (G. D. Te odor e s cu,
p. 54-55). Acesta din urmă evocă lupta de la Turtucaia din 28 august 1445, cînd românii
s-au războit şi cu turcii şi cu « frîncii». În cursul acestei veri a fost asediată şi cucerită de
români cetatea Giurgiului (Wawrin). Este deci evident să fata care zideşte cetatea, care provoacă
pe voinic din înălţimea turnului său, a fost literar o« amazoană», la fel cu« pruncele» colindelor ardeleneşti şi cu« fecioara» dorită de cele trei tabere şi dobîndită prin încercarea puterilor
de către Ştefan cel Mare.
1 Utilizînd asemenea metode, e firesc să se ajungă la rezultatele la care a ajuns Al. Amzulescu. El nu se sfieşte să repună la loc de cinste şi să ia ca temei al concepţiei sale ideile unui
vechi şi depăşit folclorist idealist, Van Gennep, opunîndu-le concluziilor deosebite la care au
ajuns o serie de cercetători, cel puţin tot atît de valoroşi, ca P. B. Bogat î re v, HeKomop1>1.e 3aija"u cpaeuume116HOZO wy'4eHUll Jnoca CAQIJRHCKUX uapoijoe, Moscova, 1958, sau Max,
B r a u n (Kosovo. Die Schlacht auf dem Arruelfelde in Geschichtlichen und epischen Uberlieferung
Leipzig, 1938).
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că« se urîse muntenilor cu Mihai vodă tot cu oşti şi cu războaie». Numeroase hrisoave ale
domnilor ce au urmat lui Mihai dau dreptate satelor ce făcuseră apel împotriva confiscării moşiilor
lor din cauză că locuitorii nu îşi îndepliniseră îndatoririle militare 1 • Era o stare de spirit
nepotrivită cu geneza unui epos popular despre acest domn. Dimpotrivă, acţiunile lui Mihai
au provocat un întreg epos sud-dunărean (la greci şi bulgari), deci acolo unde faptele sale au
trezit, ca şi odinioară acelea ale lui Dan al 11-lea, nădejdi de eliberare în mijlocul maselor
populare. Refiectările luptelor de la Rovine ori Călugăreni (evenimente care au dobîndit în
epoca modernă o excepţională rezonanţă, de ex. la liălcescu, Eminescu), trebuie să fi fost
la timpul lor determinate de cumplitele cotropiri ale ţării, care au provocat maselor populare
nenorociri şi dezastre. În această situaţie, evident că nu s-a putut naşte o epică a acestor bătălii,
şi nici tradiţii de felul celor care au rămas chiar despre Valea Albă, unde răsturnarea situaţiei
în favoarea lui Ştefan cel Mare şi victoria finalii a fost obţinută cu sprijinul maselor. Ceea ce
e semnificativ este faptul că în vreme ce eposul de curte din jurul lui Ştefan cel Mare, limitat
numai la vitejiile sale şi atestat categoric de Strykowski, a dispărut, tradiţiile populare care
pun în lumină colaborarea voievodului cu masele populare şi preţuirea vitejiei oamenilor din
popor s-au păstrai pînd în secolul nostru.
Al. Amzulescu, care se prezintă şi ca un susţinător al ideii, evident exacte, că istoricitatea
formelor epice este rellectată prin mijloace specifice artistice, dar nu cronicăreşte, nu a sesizat
faptul că în baladele româneşti rellectarea unor fapte şi atitudini istoriceşte autentice a avut
loc prin mijlocirea unor forme literare cu totul independente, uneori de circulaţie folclorică
universalii.. De pildă, tema asprimii iernii oferii. cadrul pentru o baladii despre expediţia lui
Malcoci Paşa, eveniment ce declanşează apariţia unei forme epice ca« Balada gerului»; idealizarea personalităţii lui Ştefan cel Mare este un proces care, pornind de la o bază istorică reală,
transformă pe marele voievod În reprezentantul epic al Moldovei populare, polarizînd în jurul
lui legende de folclor universal. Acelaşi lucru se întîmplă cu Vlad Ţepeş în Ţara Românească.
Motivul amazoanei, care se supune numai puterii dovedită vitejeşte a bărbatului, întîlneşte
faptul istoric real al cuceririi cetăţii Giurgiului sau Chiliei şi dă naştere formelor epice cunoscute.
În toate cazurile, elementul universal, folcloric, oferă cadrul literar-artistic, dar cristalizarea formei epice este determinată în egală măsură de manifestarea unor evenimente istorice.
Nu totdeauna descoperirea lor este uşoară, şi o anumită manie istorizantă a putut duce uneori
la discreditarea metodei. Dar a renunţa la găsirea sîmhurelui istoric, a faptului real, înseamnă
a renunţa la studierea unuia din cei doi factori fundamentali, din întîlnirea cărora se naşte eposul
popular. Ca să dăm un exemplu, tema universală a« amazoanelor» sau a« fetei care pune la
încercare pe mai mulţi compeţitori», nu explică singură de ce realizarea ei într-o formă epică
determinată a trebuit să facă uz de prezenţa celor trei tabere de oşti, care - istoria ne-o atestă s-au confruntat în 1465 sub zidurile Chiliei. Ea nu explică nici de ce eroul acestei balade este,
ca mentalitate şi ca nume, un domn feudal celebru.
Balada ucraineană a lui Ştefan Vodă, fără să fie o formă poetică populară românească,
cum crede Al. Amzulescu, a fost totuşi un cîntec cu substrat istoric,făcînd parte din repertoriul
poeticii de curte. Spusă la ospeţele domneşti, la care se practicau asemenea ziceri, balada,
compusă în stilistica epicii dunărene a secolului al XV-iea este unicul caz de conservare a unei
forme originale din poetica de curte românească. Prin circulaţia guslarilor, care treceau prin
Moldova către Polonia şi Ucraina, forma iniţială a fost transpusă în limba ucraineană, păstrîndu-se
însă urme lingvistice sud-slave. Această formă a ajuns la cunoştinţa acelui Nicodim, care a
spus-o lui Jan Blahoslav 2 •
Ţara Românească, sec. XVII, voi. I, p. 38, doc. nr. 40; p. 40, doc. nr. 41 etc.
În articolul B. P. Hasdeu despre folclorul ucrainean, publicat în Rsl, X, 1964, p. 101-118,
Magdalena Las z 16 se ocupă şi de cîntecul lui Ştefan Vodă. Pentru M. L1hzl6,
cîntecul lui Ştefan Vodă aparţine folclorului ucrainean şi n-are nici o legătură cu Veneţia italiană,
cu circulaţia guslarilor, şi cu poetica slavo-română. În ceea ce ne priveşte, rămînem la părerea
exprimată anterior că Blahoslav avea în vedere Veneţia italiană. Explicaţia faptului trebuie
să fie legată de o realitate recunoscută de toţi cei care, uzînd de singurul mijloc al localizării
lingvistice, au plasat balada în regiunea din Pocuţia. Acesta este un teritoriu direct legat de Moldova
pentru o lungă perioadă, unde guslarii sîrbi, care-şi prezentau repertoriul şi în limba populaţiilor
cărora li se adresa, puteau găsi un public pentru asemenea cîntece (ştiută fiind faima de care
se bucura voievodul în partea locului). Pentru circulaţia guslarilor în Ucraina şi Polonia vezi
Te r sa k o vi c, Beziehungen der ukrainischenLieder, resp. Dumen, zum sud-slavischen Volksepos,
în« Arhiv fiir slav. Philologie», XXIX, 1907. Cîntecul adus în Pocuţia de circulaţia guslarilor
n-a rămas în folclorul ucrainean şi n-a putut fi identificat în variante mai apropiate de vremea
noastră (vezi '"· Liiszl6, art. cit., p. 107, nota 2). Autoarea trebuia să ţină seamă de acest fapt
în consideraţiile sale.
1

DIR,
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LIMBA POVESTIRILOR SLAVE DESPRE VLAD

ŢEPE Ş

EMIL VRABIE

În anul 1896 a apărut la Bucureşti lucrarea lui Ioan Bogdan Vlad Ţepeş 1i nara1iunile
germane 1i ruseJei asupra lui, primul studiu aprofundat privitor la aceste naraţiuni în literatura ştiinţifică românească şi în slavistică în genere. Bazat pe manuscrisul Rumeanţev, copie
de la sfîrşitul secolului al XV-iea sau începutul celui de-al XVI-iea, pe care l·a cercetat nemijlocit
la Moscova şi l·a editat cu scrupulozitatea caracteristică lui, învăţatul român a ajuns la concluzia
că povestirile slave despre Dracula sînt o producţiune rusească originală, independentă de
orice izvor occidental (lucr. cit., p. 119). Ulterior, mai mulţi specialişti de seamă, printre
care A. I. laţimirski 1 , A. D. Sedelnikov 2 , J. Striedter3 şi, cu totul recent, I. S. Lurie 4 ,
au întărit, direct sau indirect, prin noi argumente istorice, literare, textologice şi, într·o anumită
măsură şi lingvistice, teza lui Ioan Bogdan.
În opoziţie cu aceasta, alţi cercetători, printre care În ultimul timp prof. P. P. Panaitescu 1 şi Anton Balotă 8 , sînt de părere că Poveseirile slave despre Vlad Ţepeş nu reprezintă
o operă originală rusească din secolul al XV-iea, ci numai o adaptare sau o traducere în ruseşte
a unui text slav preexistent, redactat în limba mediobulgară 7 •
În sfîrşit, tezei lui Ioan Bogdan şi celei mediobulgare li se opune o a treia, recentă,
leza carpaeică, al cărei autor este P. Olteanu. Potrivit acestei teze, expuse pe larg într-un
amplu studiu, întitulat Limba poveseirilor slave despre Vlad Ţepeş (Bucureşti, 1961, 409 p.),
protogroful Povestirilor ar fi fost redactat de un supus al lui Matei Corvin, în slavona
carpatică. lată ce scrie autorul, după ce recunoaşte prezenţa în Poveseiri a unor particularităţi,
pe de o parte bulgare, iar pe de alta velicoruse: «Noi am constatat şi o a treia categorie
de particularităţi, care caracterizează slavona rusă, dar din regiunea carpatică, pentru că le
întîlnim în textele scrise în regiunea carpatică, precum şi în graiurile slave de aici ... Din slava
aceasta carpatică - scrie autorul - au pătruns în opera noastră aşa-zisele « velikorusisme»,

1 A.
I. I a ţ i m i r s k i, lloBecm& o MyHm&llHCKOM eoeeoiJe /(paKy11e B ucc11eiJosa11Uu
PYMWHCKOZO y~lHozo, Sankt-Petersburg, 1897, p. 1-24.
2 A. D.
Se de 1 ni k o v, JlumepamypHa!i ucmopu!i nosecmu o J(paKy11e, în «lfaeeCTIUI
no pyccKoMy H:lbn<y H cnoeeCHOCTH», editate de Acad. de ştiinţe a U.R.S.S., voi. II, fasc. II,
Leningrad, 1929, p. 621-659.
a J. S t r i e d t e r, Die Er::iihlung vom walachischen Vojevoden Drakula in der russischen
und deulschen Uberlieferung, în « Zeitschrift fiir slavische Philologie», Heidelberg, t. XXIX,
fasc. 2 din 1961, p. 398-427.
4 I.
S. Lu r i e, llosecm& o /(paKy11e, Moscova - Leningrad, 1964. În legătură cu
originea subiectului poveseirilor din secolul al XV-iea despre Dracula (Vlad Ţep6f), în Rsl, X,
Bucureşti, 1964, p. 5-18.
5 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicaee de Ioan Bogdan, ediţie revăzută
şi completată de P. P. Panaitescu. Editura Academiei, Bucureşti, 1959; v. Ineroducere, p. XIV
şi p. 198-199; v., de asemenea, recenzia lui P. P. Pan ai te s cu la studiul citat al lui
J. Striedter, publicată în « Revue roumaine d'histoire», voi. II, 1963, nr. 1, p. 253-259.
8 A. B a 1 o tă, recenzie la lucrarea lui P. Olt e anu Limba poveseirilor slave despre
Vlad Ţep6f, Bucureşti, 1961, în SCL, XIII, 1962, nr. 1, p. 90-97.
7 Acelaşi punct de vedere apare şi în Iseoria României, II, 1962, p. 675, unde citim:
«Deşi păstrată bine într-o traducere rusească, se vede bine că originalul - care a lăsat urme
în lexicul traducerii - fusese redactat în limba slavă meridională, în mediobulgară, limbă
folosită în Ţara Românească şi în Transilvania».
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care, explicate astfel, nu mai pot constitui o dovadă că PŢ 1 s-au scris în rusa de la Moscova
sau de nord, cum se credea pînă acum• (P. Olteanu, lucr. cit., p. 300).
În cele de mai jos ne vom permite cîteva observaţii în legătură cu argumentele de ordin
lingvistic pe care le invocă împotriva tezei lui Ioan Bogdan _pe de o parte susţinătorii teze
mediobulgare, iar pe de alta - susţinătorul celei carpatice. Incepem cu aceasta din urmă
A.

TEZA CARPATICĂ

Înainte de a intra în analiza propriu-zis lingvistică a textului lui Eufrosin, pe care
îl transcrie după cel editat de A. D. Sedelni.kov în lucrarea amintită, P. Olteanu face citeva
consideraţii introductive, menite să pregătească terenul pentru teza carpatică. «Este greu
de admis - scrie domnia-sa - că acest sol (e vorba de F. Kuriţîn 2 - E. V.) a reprodus
opera numai din memorie» (p. 22).
Dar, după cum se ştie, Povestirile slave despre Vlad Ţepeş sînt sărace în amănunte
care ar încărca memoria: nume de persoane, denumiri geografice, cifre etc. În afară de
aceasta, e de presupus că membrii unei solii atît de importante ca aceea pe care o conducea
Kuriţîn ştiau să-şi facă însemnări scrise despre cele văzute şi auzite. Minimalizînd această
posibilitate, teza carpatică admite că autorul protografului ar fi putut fi un român, căci
«un bulgar, un sîrb, slav de sud, sau un rus de la Moscova nici nu ar fi ştiut atîtea amănunte
despre viaţa lui Ţepeş şi a fiilor săi la Buda şi la Oradea ... » (p. 26). Autorul tezei carpatice
nu acordă, credem, însemnătatea cuvenită observaţiei foarte importante şi competente a prof.
P. P. Panaitescu că în această perioadă, adică în jumătatea a doua a secolului al XV-iea,
solii ruşi în Ungaria« se interesau de obicei de cele ce se petreceau în Ţările Române» {Cronicile ... , p. 199). De altfel, mai departe P. Olteanu renunţă în fond la ipoteza că protograful
slav al Povestirilor ar fi fost redactat de un român:« Faptul că autorul nu face greşeli de aspect
- scrie P. Olteanu - dovedeşte că a fost probabil un slav care ştia şi româneşte» (p. 133).
În altă parte a lucrării sale, P. Olteanu scrie, fără nici o rezervă, că şeful statului celui
care a redactat protograful Povestirilor slave despre Vlad Ţepeş ar fi fost Matei Corvin (p. 26).
Nu se aduc însă dovezi în acest sens. Cercetînd cu de-amănuntul manuscrisul de la Kirillo Belozersk şi pe cel din colecţia Rumeanţev, noi n-am găsit vreun indiciu că autorul protografului
ar fi fost supus al regelui ungar. Există însă un detaliu care dovedeşte, după părerea noastră,
contrariul, şi anume, că autorul nu era supus al lui Matei Corvin. E vorba de începutul povestirii a XIV-a: H·kKorA•lll• noHA1 114 H1ro IOHHCTBOM KOPoAi. oyropcK~ M4TTt•wi. «O dată a pornit
cu oaste împotriva lui (împotriva lui Vlad Ţepeş - E. V.) regele ungar Mateiaş» (214r).
Oare un supus al lui Matei Corvin care scrie pentru contemporanii săi localnici din zona Carpaţilor s-ar exprima în acest fel, adică adăogînd precizarea că regele era ungar? În schimb, o
asemenea precizare apare cu totul firească dacă admitem că protograful slav al Povestirilor
despre Vlad Ţepeş a fost redactat pentru cititorii dintr-o ţară atit de îndepărtată de Budapesta ca Rusia marelui cneaz Ivan Vasilevici.
Să trecem însă la examinarea probelor lingvistice pe care se bazează teza carpatică.

Fonetica. Toate particularităţile fonetice pe care se sprijină ipoteza că protograful
Povestirilor ar fi fost redactat în slavona carpatică şi cu influenţe din graiurile populare slave
transcarpatice se constată în realitate şi în alte părţi ale ariei lingvistice slave de răsărit,
inclusiv în velicorusa din secolul al XV-iea şi de la începutul celui de-al XVI-iea. Era bine
dacă teza carpatică ţinea seamă de scrierile ruseşti redactate în Rusia în aceeaşi epocă în care
s-au scris şi Povestirile despre Vlad Ţepeş. Acest lucru nu s-a făcut însă, comparaţiile fiind adesea
limitate doar la scrierile şi la graiurile slave din Carpaţi şi din regiunile imediat învecinate.
Prezentăm mai jos argumentele fonetice invocate de P. Olteanu în sprijinul tezei carpatice şi observaţiile pe care le suscită:
1. Referindu-se la prepoziţiile so, ko, vo a din exemple ca so srama, ko mne, vo svoem
domu, prezente în textul Povestirilor, susţinătorul tezei carpatice atrage atenţia că c prepoziţiile cu vocale se folosesc şi astăzi în graiurile ruse din Carpaţi» (p. 34). În continuare, domnia
sa adaogă: «Aici autorul a auzit ko mne şi 1-a folosit în opera sa» {ibid.).
Observăm însă că în secolul al XV-iea reflexul fonetic o al ierurilor din prepoziţiile
amintite era un fenomen caracteristic pentru velicorusa vorbită, ceea ce rezultă la fiecare pas
1 PŢ

Vlad

- abreviere folosită de P. Olteanu în studiul său pentru Poveatirile slave despre

Ţepeş.

1 Despre personalitatea lui Feodor Kuriţîn v. E0Abiua11 cotJemcKall
II-a, Moscova, 1953, voi. 24, a.v.
1 În citarea cuvintelor după P. Olteanu păstrăm transcrierea sa.
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din izvoarele scrise în Rusia în această perioadă. Exemple: în LewpiseJul din 1425 to tMOAH.fllnl
(Creswm., 159); în Scrisoarea posadnikului Aleksaoor lgnalievici din Novgorod la Riga (14181420) tro 1t1M-.. A104H1M-.. (Creslom., 148); în Scrisoarea arhiepiscopului Simeon din Novgorod
la Riga (1418-1420) KO Mtrk (Creswm., 148); în documentele ruseşti moscovite din jumă
tatea a doua a secolului al XV-iea: to ac1io p-..isHolO AOIAllO, co 1d1MH y~41o1, - iulie 1451
(Documente, 157); to 1d1MH, .., 1t1M, - mai 1461 (Documente, 193-198); KO KH{A).910, 10
TatpH, - martie 1462 (Documente, 202) etc. Numeroase asemenea cazuri se întîlnesc şi în
alte scrieri prin excelenţă ruseşti din aceeaşi perioadă, ca Zado11fcina, Cdldtoria ••• lui Afanasie Nikitin ş.a.
De aceea, părerea noastră este că prepoziţiile cu ierurile vocalizate în o (so, ko, 110)
din manuscrisul lui Eufrosin nu pot constitui o dovadă, fie şi cit de mică, în sprijinul tezei
carpatice.
2. După ce constată că în Pooesliri caracterul moale al consoanelor şi tema moale a
substantivelor se redau prin -i, P. Olteanu scrie că tot astfel se indică grafic consoanele moi
de la finele cuvîntului «şi în graiurile ruse carpatice: olecl, peni» (p. 37). Este bine ştiut însă
că acelaşi procedeu grafic se întîlneşte la slavii de esl în genere, fiind propriu, prin urmare,
atît scrierii ruse vechi, cit şi velicorusei din secolul al XV-iea şi începutul celui de al XVI-iea.

Exemple : în Zado11fcina: ;;;;;;; ( Creslom., 168), KOHel/b ( Creswm., 169), Poyc& ( CreslOm., 170);
în Cuvintul despre lege 1i bundvoinJd al mitropolitului Ilarion al Kievului: 61uuoifam&, zocnoi)&,
:>ICU3H&, 11.11om& (Creslom., 180). Nenumărate alte exemple se pot aduce din documentele
ruseşti menţionate mai înainte, din CăldlOria ••• lui A. Nikitin etc.
3. « O altă particularitate a acestor dialecte - scrie P. Olteanu, referindu-se la graiurile
ruse carpatice 1 - este pronunţarea moale a consoanei r, ceea ce se redă în scris prin ·I: 11erlch,
tvorl na der'bli». Acest r', adaogă domnia-sa,« nu există în dialectele ucrainene» (p. 37).
În legătură cu aceasta se impun două observaţii: a) Există şi alte graiuri ucrainene,
în afară de cele carpatice, în care funcţionează în finală opoziţia fonologică (r) - (r'), ca,
spre exemplu, o serie de graiuri din raioanele Kupeansk şi Dvoriceansk din regiunea Harkovz,
b) În velicorusă nu s-a produs, de regulă, durificarea vechiului r'. lată ce scrie în această
privinţă prof. P. S. Kuzneţov: «Durificarea vechiului r' moale (din rj şi din r aflat înaintea
unei vocale anterioare) s·a petrecut, indiferent de poziţia sa, în limba bielorusă şi într-o parte
considerabilă a graiurilor ucrainene» a. Cf. şi menţiunea lui V. V. Ivanov, care scrie, referindu-se la 'limba rusă, că în cuvinte ca nepeMu, JepKaAo, eep6a, cMepm&, t1emeepz, eepx, cepn,
KoeepKam&, l/epKOBb etc. lipsa reflexalni o < e se explică prin durificarea tîrzie a consoane r
(din 1~'1 - E. V.)•.
Prin urmare, r' din textul slav al Pooestirilor nu trebuie considerat un fenomen fonetic
specific numai pentru graiurile carpatice. Trecerea sub tăcere, în pasajul citat, a faptului că
această consoană moale există şi a existat, cu atît mai mult, în velicorusa din secolul al
XV-iea, ar putea să creeze impresia unei selectări preferenţiale a realităţii lingvistice. Drept
este că, în altă parte, revenind asupra lui r', P. Olteanu spune că această consoană« era larg
răspîndită şi în rusa veche». Fără să ţină seamă însă de acest lucru, scos în relief chiar de
domnia-sa, autorul monografiei de care ne ocupăm conchide în mod tranşant că« folosirea aşa
de frecventă (30 de cazuri) a consoanei r muiat constituie încă o dovadă că PŢ s-au scris
în slavona rusă din regiunea carpatică» (p. 51).
4. Întrucît reflexul o sub accent din desinenţele adjectivale «pline» caracterizează
velicorusa în ansamblul ei, fonetismele de tipul zlaloj din manuscrisul lui Eufrosin nu pot constitui,
după părerea noastră, un argument în favoarea originii carpatice a protografului slav al Poveslirilor, chiar dacă acelaşi reflex fonetic se întîlneşte, cum scrie P. Olteanu (p. 38), şi în graiurile ruse carpatice.
P. Olteanu foloseşte termenul de« rusă carpatică» pentru a denumi graiurile ucrainene
nordici.
1 L. Li sic e n k o, Oco611U6ocmi zoBipoK cxii)Hux pafioHie (Kyn'11Hc&Kozo, /(eoputUJHc&Kozo)
XapKiBCbKOf o6Aaemi, p. 37, vezi L. E. Kalnîn', KoppeAlll/Ull msepi)Mx u MllZKUX COZ/UZCHWC (JoHeM
B yKpauHcKoM 113'1lKe, în tY'leHbre 311IIHCKH MHcnnyra cnae.1moee~eHW1•, t. XXIII, 1962, p. 82.
8 V. I. B or k o vs k i, P.
S. K uz ne ţ o v, Hcmoput1ecKa11 zpaMMIJmuKa pyccKozo
1136lKa, Moscova, 1963, p. 155.
• V a Ieri V. Ivanov, Hcmoput1eCKa11 lj>aM.MamUKa pyccKozo 113'1lKa, Moscova, 1964,
p. 195-196.
1

din

Carpaţii
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5. « Forma ploti din PŢ - spune mai departe susţinătorul tezei carpatice - este un
element expresiv (? - E. V.) al slavei de răsărit şi nu al celei de sud ti de apus. Autorul
- continui domnia-sa - l-a cunoscut din graiurile ruse carpatice aau dir& 11echea ru•d,
(sub]. n. - E.V.) de unde provin toate cele 30 de cazuri în care găsim r, l (desigur
o

~

- E. V.)

>

•

er, or, ol» (p. 40). Şi acum, concluzia:« Aceasta dovedeote deci că PŢ s-au scris

în slavona rusă de
flagrant vicios.

redacţie carpatică»

(ibid.).

După părerea noastră,

acest silogism este

6. După ce aminteşte că reflexele fonetice u ('u) şi 'a din etimol. p (jp), respectiv ţ,
sint caracteristice pemru ala11ona de redacfie rusd în genere (subl. noastră - E. V.), P. Olteanu
conchide, fără nici o rezervă, că aceste particularităţi fonetice ale POtJeslirilor provin din rusa
carpatică (p. 42). În felul acesta se comite aceeaşi greşeală de argumentare ca şi cea pe care
am semnalat-o la punctul 5.
7. Ocupindu-se de litera ii din manuscrisul lui Eufrosin, P. Olteanu scrie: « Pronun·
ie pare să fie atestată în PŢ în grafi.a i! ( = i; - E. V.), îndeosebi în cuvintele
ruse subcarpatice, ca: pOtllda «zise», llpu «frumoasă», :dodlju «hoţ», 11lro «credinţă»
(p. 42-43).
~
Nimic nu dovedeşte însă că i; din aceste cuvinte se rostea de autorul protografului ie,
iar nu e: în monumentele scrise ruseşti din secolele al XIV-iea şi al XV-iea confuzia dintre
i; şi 6 este un fenomen frecvent. De exemplu, în HrisOtJul cneazului de la PskotJ Ivan AleksandrOtJici, scris între anii 1463 şi 1465, citim: cm Bcex& nocaoHUK081> noK081>CKU'I> (CreslOm.,
165). În legătură cu grafi.a Bcen î.l.d. Bciln, S. P. Obnorski şi S. G. Barhudarov
comentează: «în hrisov (în cuvîntul Bcex& - E. V.) lipseşte litera i;, ceea ce constituie o
mărturie a coinciderii lui i; şi 6 intr-un singur sunet» (CreslOm., 167). În acelaşi document
sint şi alte cazuri de acest fel: 3oece, 6e11Ke 6e3'6 11uc11a, Ha wpooe etc. (Creslom.,
167-168). Fenomenul e frecvent şi în alte scrieri ruseşti, ca, de ex„ în Documemul juridic d8
la PskOtJ, scris în secolul ol XV-iea şi păstrat într-o copie din secolul al XVI-iea (vezi comen·
tariile lui S. P. Obnorski şi S. G. Barhudarov, în Crestam., 209, note, pct. 3).
În fine, ar mai fi de adăugat că nici unul din cele 4 cuvinte considerate în monografia
lui P. Olteanu« ruse subcarpatice» (ibid.) nu este în realitate numai carpatic: toate patru se
cunosc bine în velicorusă în genere.
ţarea diftongată

8. O altă caracteristică a dialectelor« ruse subcarpatice», scrie P. Olteanu, este« înmuierea
c:-onsoanelor labiale p, b, m, v, a consoanei r şi semi(-)înmuierea consoanelor dentale cind
sînt urmate de e, i!, o ... » (p. 43).
Dar, în primul rind, ne permitem să atragem atenţia că în limba comună a slavilor de
răsărit înmuierea treptată a consoanelor semi-moi începuse cu mult înainte de finele secolului
al XV-iea, cind s-au scris POtJeslirile despre Vlad Ţepeş, şi anume încă din secolele al XI-iea - al
Xii-lea 1 • Acest proces fonetic a cuprins graiurile tuturor slavilor de răsărit, inclusiv cele
care au stat Ia baza limbii ucrainene 1 • De aceea, noi nu putem împărtăşi părerea lui P. Olteanu,
care consideră caracterul moale al consoanelor labiale şi al lui r din manuscrisul lui Eufrosin
drept o particularitate locală, carpatică.
Cît priveşte« semi(-)înmuierea» consoanelor dentale înainte de e, e şi ă (= o11 - E. V.),
de care vorbeote autorul tezei carpatice, considerăm că nu există nici nn mijloc prin care să
se demonstreze că ele erau în graiul autorului protografului slav al POtJestirilor aemi-moi, iar
nu moi. Dubletele grafi.ce din text, de tipul 11epr.i şi Biipoy , nu sînt altceva decît un caz
particular al confuziei dintre it şi 6 de care a fost vorba la pct. 7 de mai sus. Aceste dublete
nu pot constitui în cazul de faţă un punct de plecare pentru ipoteza că autorul protografului
ar fi. fost, cum se susţine, un «rus subcarpatic» (p. 43).
9. De vreme ce formele pronumelui personal de persoana a III-a, formele de prezent
ele verbnlni 6r.imu oi adverbele ezoa, eAUKO apar în scrierile redactate în Rnsia în secolele
al XV-iea - al XVI-iea, ca şi în cele anterioare, şi cu 16 - iniţial şi cn 6 -, ni se pare neîntemeiată concluzia din lucrarea lui P. Olteanu că autorul POtJestirilor a cunoscut cuvintele
cu 6· la iniţială nu numai din ruse veche, ci« şi din slava de redacţie carpatică» (p. 45).
1 L. E. K a I n î n ', Pa311Umue Kamezopuu m1Jepoocmu u MJUKocmu coz11acHr.ix 11 pyccKOM
J13r.iKe, în ,,Y<1eHble 3BDHCKH MHCTHT}'Ta cnaBJ1HOBe,lleHHJ1", voi. XIII, p. 137 ş.u.
2 V. V. Ivanov, lucr. cit., p. 172.
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10. După cum se ttie, plenisonia este o particularitate fonetică specifică pentru limbile
elave de răsărit considerate în ansamblul lor. Cu toate acestea, autorul tezei carpatice consideră
că cele 7-8 cazuri de plenisonie din manuscrisul lui Eufrosin ar constitui« o dovadă importantă» că protograful slav al Povestirilor a fost redactat în slavona rusă din regiunea carpatică.
«Formele plenisonice - se exprimă textual P. Olteanu - au trecut ... prin pana autorului,
care auzea frecvent în limba vorbită koroll (de fapt korol' - E. V.), :aperel' etc.» (p. 49). Raţio
nînd astfel, trebuie să admitem însă ca loc de origine posibil al autorului protografului ti alte
ţinuturi decit Carpaţii nordici, ca, spre exemplu, Novgorod, Pskov, Tver, Vladimir, Moscova,
Reazan ti multe altele, căci şi acolo se spunea, la sfîrtitul secolului al XV-iea, tot korol' ti :operei'.
Teza carpatică este însă înfăţitată în ata fel, ca şi cum singurul loc de pe cuprinsul teritoriului
lingvistic slav de răsărit în care se cunoaşte plenisonia ar fi Carpaţii nordici. Această metodă
de lucru - căci cazul, cum am văzut ti cum vom mai vedea, nu este izolat - a fost definită
bine, în recenzia menţionată mai înainte, de A. Balotă (Critica acestei metode constituie, de
altfel, - după părerea noastră - singura parte valabilă a recenziei).
11. Nici consoanele tuierătoare moi din textul lui Eufrosin nu pot servi, după părerea
drept argument în sprijinul tezei carpatice (p. 50), deoarece în secolul al XV-iea procesul
îndelungat de durificare§' > I şi!' > ! era, în graiurile care au stat la baza velicorusei, departe
de a se fi încheiat 1 (De altfel, au rămas ti pînă în ziua de astăzi o serie de graiuri velicoruse,
de ex. în regiunile lvanovo şi Kirov, care mai păstrează vechile consoane şuierătoare moi ) 2 •
noastră,

12. Deti bine informat asupra coexistenţei formelor cu ! şi !d din limba rusă veche şi
din velicorusă, autorul tezei carpatice scrie, în legătură cu ! < * dj, următoarele:« Numeroasele
forme cu i . .. dovedesc că PŢ nu au fost scrise în slava bulgară, dar nici în rusa propriu-zisă,
în care au pătruns numeroase cuvinte cu !d din slavona bulgară . . . Formele acestea bulgă
retti nu au pătruns în limba ucraineană, nici în graiurile ruse din Carpaţi. De aceea, nu sînt
numeroase nici în PŢ, care sînt scrise în slavona rusă din regiunea carpatică» (p. 53).
După părerea noastră, puţinătatea cuvintelor cu reflexul id faţă de cele cu reflexul i
din manuscrisul lui Eufrosin nu poate comtitui nicicum o dovadă în sprijinul tezei carpatice,
deoarece atît în limba rusă literară veche, cit ti în velicorusa din secolul al XV -lea variantele
autohtone, cu i < * dj, coexistă cu cele cărturăreşti, în care dj e reprezentat prin id. Raportul
cantitativ dintre cazurile cu i şi cele cu id este departe de a fi o constantă, atît în operele
copiate şi traduse, cit şi în cele ruseşti originale. De aceea, afirmaţia atît de categorică a autorului tezei carpatice că Povestirile n-ar fi fost scrise« în rusa propriu-zisă» (ibid.) ni se pare,
şi în acest punct, nedemonstrată.
13. Mergînd pe aceeaşi linie, de prezentare a diferitelor fenomene fonetice din textul
slav, comune pentru velicorusa din secolul al XV-iea şi pentru graiurile din Carpaţi, drept indicii
în sprijinul tezei domniei-sale, P. Olteanu interpretează şi caracterul moale al africatei c din
ego serdcju (216•) tot ca pe o tril.Bătură proprie numai anumitor graiuri ruse din Carpaţi (p. 63
-64), fără să ţină seamă că la finele secolului al XV-iea africata c' era moale atît în sudvestul extrem al ucrainenei, cit şi în velicorusă (V. V. Ivanov, lucr. cil„ p. 256).
14. În fine, ocupîndu-se de fonetismul chlo din textul slav al Povestirilor, P. Olteanu
E. V.) a pătruns din slava carpatică, din care avem
şi alte particularităţi» (p. 83). Reftexul disimilării kl < chl nu poate fi însă restrîns la zona
carpatică, deoarece îl întîlnim pe larg şi în graiurile velicoruse, nu numai în prezent 3 , ci
şi în secolul al XV-iea '·
Prin urmare, în textul lui Eufrosin, cea mai veche copie păstrată de pe protograful
Povestirilor slat1e despre Vlad Ţepllf, n u e x i s t ă p a r t i c u I a r i t ă ţ i f o n e t i c e s t r i c t
c a r p a t i c e.
afirmă categoric:« În PŢ (acest reflex -

1 P. I. Cer n î h, Hcmopu'tecKan zpaMMamuKa pyccKozo JIJblKa, ed. a II-a, Moscova,
1954, p. 140-141; V. V. Ivanov, lucr. cil„ p. 255-256.
1 R. I. Avan e so v, O'tepKu pyccKoil (}ua11eKmoAozuu, Moscova, 1949, p. 135.
3 Vezi N. P.
Gri n k ova ti V. I. Ci a g hi ş ev a, llpaKmU'leCKue JaHJ1mu11 no
(}UQAeKmoAozuu, Leningrad, 1957, p. 99: (}oxmap (satul Priezdovo, raionul Rjevsk, reg. Kalinin); p. 107: xmo (satul Kalinovo, raionul Serpuhov, reg. Moscova); p. 108: (}oxmap (satul
Arneevo, raionul Serpuhov, reg. Moscova), p. 111: xmo (satul Ialmot, fostul jud. Egorievsk, reg.Reazan); p. 115: xmo (satul Bolşoie Boldino, raionul Boldin, reg. Gorki) etc.
' Vezi numeroase exemple, de ex„ în AKmbl co14uaA-3KOHOMU'leCKoU ucmopuu Ce1epo11 ocmO'IHOi1 Pycu KOHfla XIV - HIJ'laAa XVI 11eKa, volumele 1-111, Moscova, 1952.
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Morfologia. Nici argumentele de ordin morfologic asupra limbii POflutirilor slave
deapre Vlad Ţepllf, pe care le aduce P. Olteanu în sprijinul tezei domniei-sale, nu sînt, după
părerea

noastră,

convingătoare.

15. Nu este sigur că amestecul desinenţelor -a şi -u la genitivul singular al temelor în
-o- provine, cum consideră P. Olteanu, din graiurile « carpato-ruse» (p. 57). căci nu mai
puţin răspîndit este acest fenomen în velicorusă, bielorusă şi ucraineană, lucru ilustrat şi comentat
pe larg încă de A. A. Şahmatov 1•
16. Nici coexistenţa formelor de locativ singular (teme -o·) în ~- şi -u, descoperite în
textul slav al Povestirilor şi cunoscută şi în graiurile ucrainene din Carpaţi, nu poate constitui,
după părerea noastră, un argument în sprijinul tezei carpatice (p. 59), căci locativul singular
în ·u alături de cel în -e ( < i;) este bine cunoscut în toale cele trei limbi de răsării (Ş ah mat o v,
lucr. cil., 249-257).
17. Substantivele masculine cu tema în -o·, scrie autorul tezei carpatice, sînt folosite
În manuscrisu\ lui Eufrosin cu vechea desinenţă de nominativ plural -i, « păstrată în multe
dialecte ruse din Carpaţi» (p. 60).
Ne permitem să atragem atenţia că desinenţa -i la nominativul plural al acestor teme
este frecventă şi în scrierile ruseşti din secolul al XV -lea, fapt pe enre teza carpatică nu-l menţio·
nează şi de care nu ţine seamă. Exemple: în Lelopiseful din 1425: euHoeamu (Crestam., 151),
wpoi}u ( Creslom., 157); în Zadonşcina : 11op0Hu, opAu ( Creslom., 170) etc.
18. Este adevărat că în velicorusa contemporană nu există desinenţa de nominativ plural
-ove, cn în textul lui Eufrosin: prislavove, gradove (p. 61). Dor, în monumentele scrise din secolul
ni XV-iea şi de mai înainte -ove era larg răspîndit în limba rusă, fenomen ilustrat şi comentat
pe larg de A. A. Şahmatov (lucr. cil., 260-263). P. Olteanu nu menţionează însă acest
lucru, deşi, după părerea noastră, ar fi fost absolut necesar. Simpla« păstrare» a desinenţei
-ove în graiurile ucrainene din Carpaţi nu poate fi un argument în sprijinul tezei carpatice
asupra originii protografului slav al Povestirilor.

19. Se afirmă eă desinenţa de genitiv plural -ej (gosQdarej, ljudej) ar fi pătruns în proto·
graful slav al Povestirilor din graiurile« ruse carpatice», căci în limbile slave de sud şi de apus
această desinenţă nu este cunoscută (p. 62). P. Olteanu nu arată însă că desinenţa de genitiv
plural -ej are o largă răspindire în toale limbile slave de răsării şi, în pri.mul rind, cum a arătat
A. A. Şahmntov (lucr. cit., 272-273), în velicorusă.
20. Ocupindu-se de instrumentalul plural de tipul su posadniky din Povestiri, P. Olteanu
e frecventă în graiuargument în sprijinul
tezei carpatice asupra originii protografului slav al Povestirilor, deoarece instrumentalul plural
în .,,, este bine reprezentat şi în scrierile ruseşti din secolul al XV-iea, inclwiv în documente.
Exemple: în Zadonşcina: zpeMIAlnb oyi}aAbl/U 30AO'leH61MU weAOMbl 11epAeH61MU U#Ulnbl (Crestam.,
169); în Călătoria ... : c matJaPUUIU ceOUMU (Crestam., 229); c ca6AIAMU i}a c Ulutnbl (Cresrom.,
234); într-un document moscovit din iulie 1451: a. e361 ceouMu .•• u co tJCtMU yxwi},,, (Documente, 176) etc.

menţionează că această formă exista şi în rusa veche, insistînd apoi că
rile carpatice (p. 63). Această frecvenţă nu poate însă fi nicicum un

21. În Gramatica slavo-ruthena Mihail Lu,:kaj (1789-1843) considera desinenţa .j de
la genitivul, dativul şi locativul singular al temelor feminine în -I· ca fiind proprie slavei
bisericeşti şi rusei subcarpatice. Această afirmaţie a lui Luckaj nu poate fi transformată
însă într-un argument în sprijinul tezei carpatice asupra protografului slav al Povutirilor,
căci formele de tipul mnogo korisli, be: milosti, ol radosti din manuscrisul lui Eufrosin citate
de P. Olteanu (p. 66) sînt, şi erau şi în secolul al XV-iea, curente şi în velicorusa populară
(A. A. Ş ah mat o v, lucr. cit., 291-292).
22. Comentînd locativul singular în -i de la temele în -ja· şi referindu-se în particular
la formele vo svojej zemii şi v mojej zemii, P. Olteanu le apropie de slava carpatică, de cehă
şi de slovaci, precum şi de« slava din nordul Transilvaniei» (p. 66), fără să menţioneze însă,
ca şi cum acest lucru ar fi fost lipsit de orice importanţă, ci aceeaşi desinenţă -i era curentă
în velicorusa din secolul al XV-iea. Exemple: în Călătoria •.• : 11 NHotucKou 3fC 3eMJ1u KOHU
1 A.
A.
p. 240-249.

Ş

ah mat o v, HcmopU11eCKa11 MQ/H/J0Aozu11 pyccKozo 11361Ka, Moscova, 1957,
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c(11) y HUX He poi}( a.)m •.• ; 11 blHi}iiucKou JeM11u zocmu c( 11) cma11( a.) m no noi}11opbeM .••
(Crestam., 230); 11 z&i}oycmaHIJCKoii 1eMJ1u (Crestam., 232) etc. În rusa literară această desinenţă e folosită pînă în secolul al XIX-lea, ce, de exemplu, în cunoscutul final al volumului
întîi al romanului lui N. V. Gogol« Suflete moarte»: 11emum MUMO 11cl, 'lmo HU ecmb Ha 1eMJ1U 1 •
Aşadar, desinenţa -i. la locativul singular al temelor feminine în -ja nu trebuie limitată
numai la graiurile ucrainene din Carpaţii nordici şi le regiunile imediat învecinate.

23. Ocupîndu-se de formele de dual din manuscrisul lui Eufrosin, P. Olteanu consideră
categorie morfologică s-a păstrat în Povestiri « fie sub influenţe tradiţiei limbii
paleoslave, fie sub influenţe graiurilor ruse carpatice, cere, fiind laterale şi în contact cu sfera
de cultură română şi ungară, au păstrat dualul mai îndelung decît slov(e)ca şi ucraineana»
(p. 86). În plus, autorul trimite şi la lucrări cere tratează despre evoluţia dualului în sorbă,
fără să vorbească însă - deşi s-ar fi cuvenit cu precădere - de velicorusă. Or, ecad A. A. Şah
ma tov e arătat că în secolul al XV-iea dualul era viu încă şi în velicorusă (lucr. cit., 14 7 -149 şi
208-209). În afară de aceasta, nu vedem cum« contactul cu sfera de cultură română şi ungară»
a putut contribui la menţinerea dualului, căci aceste limbi nu au o atare categorie.
Pe de altă parte însă, dacă avem în vedere structura morfologică a velicorusei din secolul
al XV-lea, cele patru cezuri de dual descoperite de autorul tezei carpatice în textul lui Eufrosin
( dva latinska mnicha, 208r, dva syna, 215r, so dvema synmi, 216v şi udari.fas oboj, 214r) nici
nu sint dualuri propriu-zise. O analiză profundă a schimbărilor petrecute în limba slavilor de
răsărit în ceea ce priveşte asimilarea vechilor dueluri din sintagmele cu numerale de tipul i}ea
nona ilsa zopoi}a, i}11a ce11a de către formele de genitiv singular în -a face aced. A. A.
Şahmatov, în lucrarea menţionată, p. 212-213. Cit despre oboj din Povestiri, nimic nu probează
că n-ar fi vorba, în secolul al XV-iea, de un obişnuit numeral colectiv, în aceeaşi măsură la
dual, în care este la dual numeralul românesc amindoi.
eă

această

:U. Deşi menţionează că graiurile velicoruse cunosc categoria adjectivelor contrase, P. Olteanu conchide, fără o argumentare specială, că cele 13 cezuri de acest fel din Povestiri ar fi
o particularitate locală, pătrunsă în protograf din graiurile carpatice,« împreună cu un întreg
sistem de particularităţi» (p. 70). Exprimîndu-se astfel, domnia-sa nu arată care sînt acele
particularităţi locale, carpatice, care ar forma «un întreg sistem».

25. Pronumele personal jazu din textul lui Eufrosin este explicat de P. Olteanu prin
slavona rusă din regiunea carpatică (p. 44), deşi, după cum se ştie, el e curent sub această
formă nu numai în limba rusă veche scrisă, ci şi în velicorusa populară din jumătatea a
doua a secolului al XV-lea (v., de ex., Călătoria ... , în Crestam., 230).
26. De vreme ce pronumele personale enclitice erau în secolul al XV-iea curente încă în
limba rusă moscovită şi în celelalte ţinuturi velicoruse z, presupunerea lui P. Olteanu că aceste
forme ar proveni în Povestirile slave despre Vlad Ţepeş din regiunea carpatică (p. 75) este,
după părerea noastră, neîntemeiată, ca, de altfel, şi ipoteza domniei-sale că ele s-ar putea
datora unei anumite influenţe din partea limbii române (ibid.).
27. Nici infinitivele în -ti din Povestiri nu sînt, cum se susţine (p. 150-151), un indiciu
favorabil tezei carpatice, deoarece, - lucru pe care P. Olteanu nu-l menţionează nici în
treacăt - în secolul al XV-lea asemenea infinitive erau curente în limba rusă scrisă.
Exemple : în Călătoria . .. : (o) Hu. . . oy'laAU Hac cmpe11a.mu . .. ; se11i>11u ma.Hoymu . ••
(Crestam., 229); în Călătoria egumenului Daniil (copie din 1496): 11uoimH, oy11ui}imt (Crestam.,
199); în Zadonşcina: xoma.mb... ua.mu 11c10 1eMJ110 poyccKoy10 (Crestam., 170) etc.
Amintim, în plus, şi reîmprospătarea în limba rusă literară a infinitivului arhaic în -mu datorită
celei de a doua influenţe sud-slave 3 • În prima ediţie a codului de legi Co6opHoe y110:>1eeHUe
din 1649 - arată prof. P. I. Cernîh, precumpăneşte infinitivul în -ti faţă de cel popular în -t'
(lucr. cit., 268-269).
28. Dacă în slava din Carpaţii nordici, pe de o parte, şi în Povestirile slave despre Vlad
Ţeptf, pe de alta, există adverbe în -o formate de la adjective, acest lucru nu este, după părerea
noastră, suficient pentru a putea fi folosit ca argument în favoarea tezei carpatice asupra proto1

N. V. Gog ol, Opere, voi. V, Mlpmsble ilyU1u, Moscova, 1949, p. 249.
z P. I. Cern î h, lucr. cit., p. 205-206; M. A. G ad ol i na, Hcmopu11 ,PopM JIU'IHblX
u 1101epamH020 MecmouMeHUU 11 CAaBllHCKUX Jl361Kax, Moscova, 1963, p. 93 ş. u.
3 A.
I. E fim o v, Hcmopu11 pyccKozo AUmepamypHozo llJblKa, Moscova, 1961, p. 70,
pct. 6.
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grafului slav al Povestirilor, cum încearcă să facă P. Olteanu (p. 270). Asemenea adverbe,
adaogă domnia-sa, există, în afară de ucraineana veche şi de dialectele ruse din Carpaţi, şi în
alte limbi slave, dar ... «nu aşa de frecvent» (ibid.). Această apreciere nu este însă exactă,
nu corespunde adevăratei stări de lucruri« din celelalte limbi slave». De pildă, în capitolul
Tvorenie prhloviek dintr-un manual de limbă slovacă 1 , ca prim procedeu de formare a adverbelor figurează cel cu sufixul ·O : nbko, vysoko, iuho, dlho, chabo, slabo, plallivo, slepo, darmo,
chytro, milo, tvrdo, syio, listo, boso, tlio, cudzo, horilco, lacno, rovno, pelo etc. Aceasta arată,
desigur, marea productivitate a procedeului. Acelaşi lucru îl constatăm în cehă 1 , în bulgară a
şi în alte limbi slave. Ceea ce este însă mai important, e că procedeul are o răspîndire largă
în limba rusă veche fi În velicorusă. «Foarte de timpuriu - scrie prof. P. S. Kuzneţov,
referindu-se la limba rusă - ca adverb putea să fie folosită forma de nominativ-acuzativ
singular neutru a adjectivului ... Acest procedeu este productiv şi în prezent»'· Observăm,
de asemenea, că în scrierile ruseşti originale din jumătatea a doua a secolului al XV-iea frecvenţa adverbelor în ·o nu este cituşi de puţin mai scii.zută decit în manuscrisul lui Eufrosin.
Cf., de ex., în Călătoria ... lui A. Nikitin: iJetueao, p. 14, 6opJo, p. 15, ar.zcoKo p. 18 etc.
Cit despre aria de răspindire a adverbului licho, credem că ea nu trebuia limitatii., cum
a procedat P. Olteanu, numai la slovaca de răsărit, la« rusa carpatică» şi la ucraineanii., căci
cuvintul era bine cunoscut în rusa veche (Srezn., II, 27-30) şi nu lipseşte nici din graiurile
velicoase. Cf. zicala )/(uA 6r.z muxo, iJa om moiJeu AUXO (Dai, II, 257).
29. Comentind conjuncţia koli din manuscrisul lui Eufrosin, P. Olteanu apreciază că
în limba rusă aceasta ar fi simţită astăzi ca un arhaism, ceea ce, deşi numai într-o anumitii. măsură,
e adevărat. În continuare însă, domnia-sa scrie, textual: «În PŢ (conjuncţia koli - E.V.)
a putut deci (subl. de noi - E. V.) pătrunde din graiurile ruse carpatice» (p. 241).
Dar, în limba rusă din secolul al XIX-iea KOAU mai era încă foarte răspindit. L. A. Bulahovski citeazii. numeroase exemple cu această conjuncţie culese din operele scriitorilor Ozerov,
Krilov, Griboedov, Puşkin, Lermontov, Polejaev, Gogol ş.a. 11 Cu etil mai bine era cunoscută
conjuncţia KOAU În limba rusii. veche (v. Srezn., I, 1250-1251). Aşadar, nu putem nici de această
dată Împărtăşi părerea că ar fi vorba de un « carpatism».
30. «Prin forma lor - scrie P. Olteanu - unele conjuncţii noi (din Povestiri - E. V.)
au origineu în limba vie a ruşilor carpatici» (p. 272). Domnia-sa citează insii. numai o singură
asemenea conjuncţie, po llo« de ce?» (208v ti 210v), fără să menţioneze că no ""'°se cunoaşte
pinii. în ziua de astăzi şi în graiurile velicoruse, ca, de ex.: no
npurau? ? «De ce ai
venit?»; llo-'lmo He CJ1)1tuaerar.c11? «De ce nu asculţi?» (Dai, III, 134). Prin urmare, conjuncţia po i!to nu poate fi considerată un element <<carpatic».
îşi

"'no

Lexicul. În sprijinul tezei domniei-sale, P. Olteanu invocă vreo 30-35 de lexeme
semanteme din textul lui Eufrosin, susţinind direct sau lăsînd să se înţeleagă că ele ar fi
« carpatisme». Le vom examina pe rind valoarea probatorie. Pentru comoditatea expunerii,
ne vom ocupa în primul rînd de elementele lexicale pe care alţi cercetători ai Povestirilor,
în afară de autorul tezei carpatice, nu le-au menţionat în comentariile şi ipotezele lor (grupa A)
ti apoi, aparte, de lexicul interpretat ti de alţi cercetători ai Povestirilor (grupa B).
şi

Grup a A (23 de cuvinte): besedovati, biskopi1, {emecl, liniti, divka, koroll, kramola,

Mtu, meinuti, mulenikrJ, ni, ploir, posadnik11., povldati, rotenu, sitUti, sralica, suda, te:oimeniltl,
vra:umiii, :apereii, zde, litie.
b e s ~do va & i. Înşirînd verbele « dicendi» intilnite în Povestiri, P. Olteanu încheie
cu acesta, spunind că e «frecvent în rusa carpatică» (p. 276). Precizarea nu poate să treacă
însă drept argument în sprijinul tezei de care ne ocupăm, căci - amii.nunt care s-a omis - cuvîntul e bine cunoscut, cu aceeati formii. şi cu acelati sens, atit în limba rusii. veche (Sre:n., I,
84-85), cit şi în velicorusa comunii. (Dai, I, 85).

1 Dr. E. Pa u Ii n y, dr. J. R uzi~ k a, dr. J. St o Ic, Utebnica slovenskeho jazyka,
Bratislava, 1955, p. 193.
8 A.
G. Şir ok ova, t./eracKUu JIJMK, Moscova, 1961, p. 294-295.
9 A. Te odor o v - Ba I an, Hoaa
6'611ZapcKa zpaMamuKa, Sofia, 1940, p. 295-296.
' V. I. Bor k o vs k i, P. S. K uz neţ o v, lucr. cit., p. 306.
11 L. A. Bulahovski, PyccKUu AUmepamypH1>1u JIJMK nepeoii noAOBUHIJI XIX BeKa, Moscova,
1954, p. 412-413.
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b i 11 k op u. « Forma cu b-, scrie P. Olteanu, e slavă de apus ... , dar o în loc de u se
datore,te probabil limbii române» (p. 260). Comentariul este, precum se vede, favorabil
tezei carpatice. Observăm însă cil. CH<K5n' e atestat 'i în scrierile vechi ruse,ti, străine
de regiunea Carpaţilor (Srezn., I, 88), iar forma cu o urmeuii. etimologia cf. germ. bi11chof,
Vasmer. Rd. rusii., p. 168.
le r ne c r. Autorul tezei carpatice atrage atenţia cil. acest cuvânt se păstrează în proverbe
«în graiurile ruse din jurul Munkaciului• (p. 260), fără să adaoge însă cil. e larg cunoscut,
pe de o parte, în limba rusii. veche (Sresn., III, 1565), iar pe de alta - în velicorus& populară
(Dai, IV, 595).
l i n i t i. P. Olteanu afirmă fără nici o rezervă cil. acest cuvînt a fost introdus de autorul
protografului slav al Pove11tirilor din graiurile« ruse carpatice» (p. 266). În realitate, cuvîntul
este larg cunoscut în scrierile limbii ruse vechi: I. I. Sreznevski îl înregistrează în dicţionarul
sii.u cu nu mai puţin de 9 sensuri, inclusiv cel de« a face», pe care îl are acest verb şi în textul
lui Eufrosin (Sre:m., III, 1518). Pe de altă parte, 'lUHUmb e bine cunoscut 'i în velicorusa
populară: vezi Dai, IV, 604-605; cf. 'i proverbul 14ezo caM He A106u"4&, mozo u opyzoMy He 'lUHU
(ibid.).
d ~ v k a. P. Olteanu consideră cil. acest cuvînt din manuscrisul K.irillo-Belozersk a
Poveatirilor provine din limba populară vorbită în regiunea carpatică şi cil. a fost ulterior
înlocuit, ca de exemplu, în copia Rumeanţev, cu unul autentic velicorus - tUvolka (p. 250).
Dar, substantivul oe11Ka cu sensul de «fată» este un cuvînt velicorus comun (Dai, 1,508),
bine cunoscut 'i în limba rusii. veche (Sre:m., I, 781-782). De aceea, el nu poate fi limitat la
regiunea carpatică 'i nu poate fi invocat în sprijinul tezei carpatice.
k or o Ir. Paralel cu krall «rege», scrie P. Olteanu, în manuscrisul lui Eufrosin apare
de 5 ori 'i koroff, «aşa cum îi ziceau ruşii subcarpatici lui Matei Corvin» (p. 46-47). Dar,
ne permitem sii. observăm că nu numai ruşii subcarpatici îi ziceau lui Matei Corvin korolr, ci
ioJi slavii de rdsăril, oricărui rege (Srezn., I, 1290). De pildă, numai în documentul moscovit
din 21 aprilie 1459 cuvântul KopOAb apare de 13 ori 'i se referă la regele Poloniei 'i Lituaniei Kazimir (Documente, 192-193).
k ram o I a. În legătură cu acest cuvint, P. Olteanu aduce numai precizări care se potrivesc pentru teza carpatică. « Sub această formă - scrie domnia-sa - cuvîntul apare 'i în
textele paleoslave din Marea Moravie, ca 'i în cele medio-slave din Transilvania ... » (p. 48).
Dar cuvîntul e bine cunoscut, cu aceeaşi formă 'i cu acelaşi sens ca în Povessiri, 'i în limba
rusă veche: în Sre:m., I, 1314 sub Kp•Mou, se citează nu mai puţin de 23 de exemple,
culese din cele mai diverse texte şi din cele mai diverse ţinuturi ruse,ti.
Ie I 11 (P. Olteanu are, desigur, în vedere cuvintul ll!w «an», cil.ci un nominativ ll!t11
nu există nici în textul Povestirilor, 'i nici în altă parte). Se afirmă că acest cuvînt e cunoscut
în rusa carpaticii. 'i în vechea ucraineană, alături de rok. « În monumentele din Moscova
şi Novgorod, adaogii. textual P. Olteanu, avem însă godit (p. 251). Dar, nominativul plural
lela« ani», cu forma de genitiv ll!t11, e curent 'i în velicorusa din secolul al XV-iea (Srezn., II,
78), 'i în cea contemporană. Pe de altă parte, reflexe ale vechiului godl1 «an» există şi în
graiurile ucrainene din Carpaţi. Astfel, în întregul bazin superior al Tisei 'i al afluenţilor ei
la «an» se spune zio, zyo, lUO 1 •
m e I n u I i. De,i arată cil. acest cuvânt există nu numai în manuscrisul lui Eufrosin,
ci 'i în graiurile velicoruse, P. Olteanu afirmă totu,i, fii.ră nici o argumentare, cil. în protograf
el ar fi fost un element lexical «de circulaţie localii. (adică subcarpatică - E. V.)» (p. 268).
Observăm, în plus, cil. M•THSTH era curent 'i în limba rusă veche (Srezn., II, 129), lucru pe
care autorul tezei carpatice a omis a-l menţiona.
m u le n i k 11. Ca 'i în cazul precedent, P. Olteanu consideră drept lucru cert că ne-am
afla în prezenţa unui element lexical pătruns în protograf «din rusa carpatică sau din slava
bisericească de aici» (p. 260). Cuvîntul e bine cunoscut însă şi în rusa veche (Srezn., II, 198),
'i în velicorusă (Dai, II, 363).
n i. Păstrarea particulei ni cu sensul de « nu», scrie P. Olteanu, este în Povestiri « un
arhaism interesant, care se explicii. prin slava bisericească din Carpaţi» (p. 273). Nu putem
fi de acord nici în această privinţă cu autorul tezei carpatice, deoarece particula ni, cu
acelaşi sens ca în Poveatiri, era bine cunoscută în limba rusă veche (Srezn., II, 443-445)
şi se intîlneşte şi în graiurile velicoruse. Cf. de ex.: - Tr.i 61i1A 30ecb? - Hu, u He nooxoouA
(Dai, II, 543).

1
I. O. D z e n d z e Ii vs k i, JliHZllicmu'lHUU am11ac yKpaJHCbKUX HapoOHUX zoeopie 3a1Capnamc1>KoJ o6AaCmi YPCP ( JleKcu1Ca), voi. I, Ujgorod, 1958, harta nr. 10.
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p l o I f. P. Olteanu afirmă că în slava bisericească din Carpaţi se foloseşte şi azi, ca
în Povesliri, ploii cu sensul de «pielea şi carnea omului» (p. 251). Cuvîntul este însă slav
comun»1, fiind, totodată bine cunoscut atît în limba rusă veche (Srelln., II, 972-973), cit şi
în cea contemporană (CCPJ1H3., IX, Moscova, 1959). Nu poate fi vorba deci de un element
local, carpatic.
p os ad n i k u. P. Olteanu apropie acest termen din manuscrisul lui Eufrosin de posadka
«garnizoană» din limbile cehă şi slovacă (p. 256), fără să arate cit de larg e cunoscut cuvîntul
în limba rusă veche (Srezn., II, 1228-1230).
p o v i! da I i. Se afirmă că acest cuvînt din Povesliri e curent în limbile slave de apus,
în rusa subcarpatică şi în slava bisericească din Carpaţii nordici (p. 226-227). În realitate,
însă, nu poate fi vorba de un element regional, carpatic, deoarece verbul nOBtA•TH cu
sensul de« a spune», «a vorbi» se Întilneşte atit în scrierile ruseşti din secolele al XIV-iea al XV-leu (Srelln., II, 1006-1007), cit şi în gruiurile velicoruse (cf. la Dai, III, 150-151:
norlaau HaM, om1<yaa mw? «Spune-ne, de unde eşti?»). Cuvîntul e cunoscut şi în limba
rusă literară contemporană (cf. CCPJIHJ., X, Moscova, 1960, p. 66-67, cu ilustrări din
Puşkin, Saltîkov-Şcedrin, A. K. Tolstoi etc.).
ro ten rl. P. Olteanu comentează:« E cunoscut în regiunea Munkaci» (p. 252). Prezentat astfel, comentariul apare ca un argument în favoarea tezei carpatice. În realitate, cuvîntul
e bine cunoscut şi în limba rusă veche (Srezn., III, 146), şi în velicorusa populară (Dai, IV,
100), şi în limba rusă literară contemporană (CCPJ1H3., XII, Moscova, 1961, p. 1411).
s i! de Ii. Autorul vede în aoristul sede din sedii v Vy§egrade «a stat (închis) la Vîşegrad»
(214v) un sens locul, subcarpatic (p. 267). Constatăm însă că şi d:~tTH din limba rusă
veche putea să însemne« a fi sub pază»,« a fi închis» (Srezn., III, 890). Aşadar, nu poate
fi vorba de un semantem carpatic.
s r a li ca. Cuvîntul e comparat de autor cu srafica din slovacă şi cu srajca din slovenă,
fără să se menţioneze însă că era bine cunoscut în limba rusă veche (Srezn., III, 467 şi 478479). Cu menţiunea« învechit», cpa11u11a «cămaşă» figurează şi în CCPJ1H3., XIV, Moscova,
1963, p. 631-632.
s ii da. Autorul scrie: « Frecvent este În rusa carpatică şi suda, accentuat şi în PŢ tot
pe finală ca în rusa carpaticii şi în ucraineană: sudlja, ucr. suddja «judecător»» (p. 55). Dar
şi în velicorusă accentul în acest cuvînt cade tot pe finală: cyabA. Aşadar, nici vorbă nu
poate fi de vreun indiciu în sprijinul tezei carpatice.
I e z o i m e n i I rl. Comentariul lui P. Olteanu: « este un termen frecvent în slava bisericească din Carpaţi» (p. 250). De fapt însă, cuvîntul e cunoscut şi în velicorusă. Cf. zicala
populară: Te30UMeHwna 11onama Hnamy, a Bacu11e - MOZU/la. (Dai, IV, 395).
11 r a li u m i I i. Comentînd propoziţia kakrl la bogu vrallumil «cum te va înţelepţi dumnezeu» (207V), P. Olteanu consideră că ne-am afta în prezenţa unui« moravism expresiv» (? E. V.), explicabil printr-un« vechi dialect slovac din regiunea Nitra-Micii Carpaţi», moravism
păstrat pînă astăzi, împreună cu altele, în slava bisericească din răsăritul Slovaciei şi din Carpaţi
(p. 265). Observăm însă. lucru pe care autorul nu 1-a făcut, că acest cuvînt există ti în limba
rusă veche (Srun., I, 399), precum şi în velicorusa populară (spaJyMUmb - BfXJ3YMARmb, v. Dai,
I, 259) şi în limba rusă literară (CCPJIHJ., II, Moscova, 1951, p. 791, cu ilustrări din scriitorii
clasici).
: apere Ii. P. Olteanu afirmă, fără nici o rezervă:« Cuvîntul e introdus din graiurile
ruse carpatice» (p. 47). Domnia-sa nu consideră necesar să arate că acest cuvînt, cu exact
acelaşi sens ca În Povesliri, este bine cunoscut în limba rusă veche (Sre:n., I, 934), şi în velicorusa populară (Dai, I, 615).
li de. În Povesliri, scrie P. Olteanu, acest cuvînt e un rusism, « care se aude şi astăzi
în dialectele ruse din Carpaţi» (p. 35). Dar 3.rti; «aici» se cunoaşte bine din rusa veche. De
exemplu, în Cuvinlul despre lege şi bundvoinfă al mitropolitului Ilerion al Kievului, secolul al
XI-iea, şi anume într-o copie din secolul al XVI-iea, citim: u:Hee 60 n ui<Bn 1<Hruan nucaHo
u eaMa trkaoMo miu 3ai; no11o:HCUmu. . . ( Creslom., 181) ; cf. şi Con1rac1ul cneazului Smolenskului Mstislav Davidovici cu Riga şi Melul gotic, din 1229: Jae no11uHa1em& '"' npasaa (Crulom., 45). În fine, 3ae este cunoscut şi în graiurile velicoruse septentrionale (Dai, I, 676).
t. i Ii e. P. Olteanu afirmă că termenul tilie «viaţa omului», întîlnit în Pouesliri, este
cunoscut şi astăzi în slave bisericească din Carpaţi (p. 251). Dar, ceea ce domnia-sa nu erată,
acest cuvînt ere curent în limba rusă veche (Sre:n., I, 877-878) şi este larg cunoscut în graiurile velicoruse (Dai, I, 545). Cu atît mai nefondată e afirmaţia categoricii 11 lui A. Balotă
(recenzia cil., p. 95, pct. 24 d) că fitie din povestirile slave despre Vlad Ţepeş ar fi« neîndoielnic» un element sud-slav.
şi

1

Vezi M. V as mer, Russisches elymologisches

Wărlerbuch,
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Grup a B (8 cuvinte): (a)pokliaarl, birevu, bo(l)jarinii, chranili, dukalu, kapa, prislavu,
siromachu.
Toate aceste 8 cuvinte devin pentru P. Olteanu argumente în sprijinul tezei carpatice.
Vom încerca să le examinăm pe rînd.
(a) p o k I i s a r f. P. Olteanu începe comentariul cu presupunerea - pe care o socotim
foarte plauzibilă - că persoana care a redactat protograful Poveslirilor slave despre Vlad Ţepef
a putut cunoaşte acest termen de origine sud-slavă chiar şezînd la Buda (p. 256). Domnia-sa
adaogă însă: « În toate atestările din documentele diplomatice (de redacţie mediosîrbă sau
mediobulgară - E. V.) acest cuvînt are r tare, pe cînd în PŢ are consecvent r moale. Deci
- conchide P. Olteanu - autorul PŢ a fost probabil un rus sau un valah din regiunea
subcarpaticii, unde se vorbea în graiurile ruse cu r moale şi la această pronunţ.ie a adaptat
şi cuvintele străine ... » (p. 256). Fără îndoială, cauza fonetismului (•)noKAHr•pk [(a)poklisar'J este următoarea: la slavii de răsărit erau frecvente, după cum au rămas şi în prezent,
substantivele cu sufixul -ar' indicînd profesiuni exercitate de bărbaţi: llH•X•Pk «specialist»
(Sre:r.n., I, 993), nHc4Pk «scrib» (Sre:n., II, 935), nkc4pk «argat îngrijitor de cîini» (Sre:n., II,
1776) etc. Prin analogie cu această clasă de cuvinte, neologismul slav de sud (•)noKAHC4p1',
care denumea şi el tot o profesiune exercitată de bărbaţi, a putut fi analizat de autorul
textului ca derivat cu sufixul ar', de unde (•)noKAHC4pk. În orice caz, acest cuvînt din manuscrisul lui Eufrosin nu oferă nimic în sprijinul tezei carpatice.
b i re v
P. Olteanu scrie că «un rus de la Moscova sau din Nord nu ar fi cunoscut
şi deci nu ar fi folosit (în protograful slav - E. V.) acest termen» (p. 255). Să ne amintim
însă ce
a scris domnia-sa în legătură cu termenul (a)poklisarl, de care am vorbit ceva
mai înainte: autorul protografului «a putut cunoaşte acest termen chiar 'e:înd la Buda (subl.
de noi - E. V.)». Tot la Buda a putut cunoaşte un slav de răsărit, nu însă neapărat carpatic,
şi termenul local birevu 1 •
bol ari n u. După ce afirmă că în limbile slave de apus şi de răsărit se zice bojaru şi
că varianta cu l (bolarinu) e specifică limbilor slave de sud şi documentelor slavo-române,
P. Olteanu conchide, prea categoric însă, după părerea noastră: « Forma bolărinu este încă
o dovadă ... că aceste povestiri nu au fost scrise în limba rusă moscovită» (p. 253-254).
În legătură cu aceasta, ne permitem să observăm că termenul boljarinu, cu l, era în secolul
al XV-iea şi mai înainte bine cunoscut şi în Rusia, ca variantă fonetică a cuvîntului bojarinu,
lucru pe care autorul tezei carpatice nu-l arată. lată cîteva exemple: în Le1opise1ul din 1377:
nocna Htopb Moy'1Ck csoii n PoMaHy; PoMaH& :HCe co3sa 6011111pe u caHOBHUKU (Creslom., 102);
în Poveslea cneazului lvan Mihailovici Kalîrev-Roslovski: nampwipn MocKoBCKUU u 60111ipe
u secb c}oM& 1ţapcKuu 2 • Rostirea acestui cuvint cu I, scrie I. I. Sreznevski, era proprie în
limba rusă veche, pe de o parte, operelor neoriginale, copiilor, iar pe de alta, stilului înalt.
Dintre numeroasele exemple pe care le citează el, reţinem cîteva din secolul al XV-iea: din
Cronica lui G. Hamartolos (după o copie din 1456): 6o11rapuH& emep'6; 8'63Bpamu 6011J1p1>1; din Via1a
lui Andrei /urodivîi: BCR JeMllR HaBblK/la ecmb c}aramu 6011rapoM'6 (Sre:m„ I, 151). Cu l apar în
scrierile vechi ruseşti şi derivate de la boljarinu, ca, de ex., în Zadon,cina: soc1111aKaiua 7
zopKo ~eH1>1 6011Rpb1HU no c11ou" wcnoc}apkn 8'6 KpacH'klpac}ii MocKllii (Sre:n., I, 151). Existenţa
cuvîntului de origine sud-slavă EOAraPHH-.. în limba rusă veche literară este recunoscută şi în
studiile cele mai recente de lexicologie şi etimologie slavă 3• Ţinînd seamă că Eo111•pH1n. e
atestat in limba rusă şi în secolul al XV-iea, şi anterior, nu credem că se poate conchide,
aşa cum au procedat, pe de o parte prof. P. P. Panaitescu (Cronicile ... , 198) şi A. Balotă
(recen:. cit., p. 95, pct. 24 a), iar pe de alta P. Olteanu, că ne-am afla în prezenţa unui vestigiu
de limbă sud-slav« scăpat» din protograful Povestirilor în copia lui Eufrosin.
c h r a n i I i. Chiar dacă ar fi cu totul sigur că acest cuvînt înseamnă, în pasajul onu
dol!enu esll seăti i orali i tebe chranili (210v), «a hrăni», iar nu «a apăra», «a ocroti»
- cum s-a propus în ultimul timp' -, faptul tot nu ar fi suficient pentru a putea fi invocat
ca dovadă în sprijinul originii« carpatice» a protografului, căci, din cite ne-am putut documenta, în graiurile ucrainene din Carpaţii nordici sensul de« a hrăni» al acestui verb nu este
cunoscui. Dacă semantemul« a hrăni» se întilneşte în vreo scriere slavă provenind din Carpaţi,

u.

1 Pentru etimologia 6upe11 <
ung. bfroy «judecător» v. O. N. Trubaci o v, în
versiunea rusă a dicţionarului lui M. Vasmer citat mai înainte (Moscova, 1964, I, p. 166).
8 T.
P. Lom te v, 0'lepKU no ucmopu'leCKOMY cuHmaKcucy pyccKozo RJ1>1Ka, Moscova,
1956, p. 522.
3 V I.
Geo r g i ev, Iv. G ă I ă b o v, I. Za im o v, St. I 1 I; ev, E&mapcKu
emu.floAom'leH PellHUK, fese. 1, Sofia, 1962, p. 66; F. P. Fi Ii n, 06paJ011aHUe RJblKa 11ocmo'lH1>1X
C/lal/RH, Moscova-Leningrad, 1962, p. 70.
' I. S. Lu r ie /n legălură cu originea subieciului povestirilor din secolul al XV-iea
despre Dracula (Vlad Ţepf!f), în Rsl, X, 1964, p. 13-14.
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~redem că P. Olteanu ar fi semnalat acest lucru, ceea ce ÎllJ!ă domnia-sa nu face (p. 269)
Pe de altă parte, chiar dacă ar exista şi s-ar descoperi unul sau citeva cazuri în care scrieri
slave din Carpaţii nordici ar conţine acest verb cu sensul sud-slav de« a hrăni», aceasta tot
n-ar constitui o probă: nici în sprijinul tezei carpatice asupra protografului, nici în sprijinul
tezei sud-slave, căci« împrumuturile din limbile sud-slave erau destul de obişnuite în limba rusă
literară a secolului al XV-iea» 1 •

d u k a I 11. Autorul tezei carpatice scrie: « este un termen tehnic curent în slava de
apus, în sîrbo-croată, în rusa carpatică, în Muntenia, dar neobişnuit în velicorusă» (p. 252).
La rîndul său, prof. P. P. Panaitescu (Cronicile ... , p. 198) enumeră acest cuvînt printre
elementele sud-slave «risipite în textul rusesc», care ar arăta că acesta ar fi c transpus în
ruseşte de cineva, un copist ulterior, care a folosit un text scris mai înainte în slava meridio·
nală ... » (ibid.). La această părere subscrie şi A. Balotă (recen:z:. cil„ p. 95, pct. 24 e). Dar,
prezenţa acestui termen în textul slav al lui Eufrosin nu arată implicit că protograful n-ar
fi fost redactat în ruseşte, căci, se pune întrebarea: cum ar fi putut oare să spună în velicorusă
monedei străine dukal fie Kuriţin, fie alt călător rus prin Ungaria lui Matei Corvin? Singura
posibilitate era preluarea termenului lale quale, aşa cum au fost şi aveau să fie preluaţi, în
diverse epoci, termeni ca iJpax.wa, ,PopuHm, iJ011Aap, 11e11 etc. Să ne amintim, în legătură cu
aceasta, şi de comentariul lui Ioan Bogdan, care, vorbind despre dukal c galben» şi mila
c milă» («unitate de lungime» din manuscrisul Rumeanţev), scria: « ... şi un rus de la
Moscova putea să întrebuinţeze aceste două cuvinte după ce venise în atingere cu Apusul şi
le auzise, mai ales dacă voia să fie credincios celor auzi te» 2 •
k apa. « Cuvîntul - scrie P. Olteanu - trebuie să fi existat şi în slava din Carpaţi
şi de la noi, din care au pătruns în PŢ şi alţi termeni tehnici» (p. 251). E vorba, aşadar
numai de o presupunere, căci domnia-sa nu face trimiteri la vreo scriere anumită în slavona
carpatică, sau la vreun grai popular ucrainean din Carpaţii nordici, în care să se fi folosit cîndva,
sau să se folosească astăzi termenul kapa «fes». Observăm, în schimb, lucru care i-a scăpat
autorului tezei carpatice, că în velicorusă există cuvîntul Kdna «şapcă» cu diminutivele Kdmca
ti Kdno'U(a (Dai, II, 86). E greu de stabilit cit de vechi este acest cuvînt în graiurile ruseşti.
Să admitem însă că în jumătatea a doua a secolului al XV-iea, cind a fost redactat proto·
graful, el încă nu era cunoscut în Rusia. Orice călător velicorus în Ungaria l-ar fi putut auzi
de la ştiutorii de slavonă mediobulgară sau mediosîrbă şi comunica apoi, oral sau în scris, în
limba rusă, compatrioţilor săi, ca pe un termen elnografe. Aşa a făcut, cam în aceeaşi perioadă,
vestitul călător rus prin India Afanasi Nikitin, la care întîlnim, în Călăloria .• . , o mulţime de
cuvinte anterior necunoscute în Rusia, denumind realitlţi specifice locurilor pe care le-a văzut.
Pe de altă parte, observăm că M. Vasmcr (lucr. cil., I, 521) postulează existenţa în limba
rusi veche a unui cuvînt *kapa c Kappe», « Miitze» pe baza termenului nakapka « Kopfbedeckung der Frauen», atestat într-un document rusesc din 1499 şi în unul din 1503. Kapa
există, cu acelaşi sens, şi în ucraineană (Hrinlenko, II, 216). M. Vasmer presupune că a
pătruns din polonă (kapa), unde provine din lat. kappa (ibid.).
Cu atît mai neverosimilă este presupunerea lui N. Smochină că acest cuvînt ar proveni
din limba română 8 •
pri s I a v it. Referindu-se la acest cuvînt din Pavesliri, P. Olteanu scrie:« e folosit în
Regislrul de la Oradea, cu sensul său vechi, juridic, care se păstrează şi în rusă ca arhaism».
Referirea la Regislrul de la Oradea este de prisos, de vreme ce termenul e cunoscut la finele seco·
]ului al XV-iea în velicorusă, cu u:acl aceltJJi sens juridic ca şi în povestirile despre Vlad Ţepeş:
«persoană oficială numită pentru aducerea inculpatului în faţa instanţei» (Srun., II, 1458,
cu ilustrări din Codul de legi din anul 1497 al marelui cneaz Ivan al III-iea Vasilievici).
sir om ac h u. « În limba rusă veche - scrie P. Olteanu - cuvintul nu era bine
cunoscut, pentru că în versiunile de mai tîrziu este explicat prin parafrază, ca în manuscrisul
Rumeanţev, sau este înlocuit cu bednjak, golenkoj» (p. 254). Atragem însă atenţia că în graiu·
rile velicoruse există, totuşi, cuvîntul cupo.Mdxa, nu numai cu sensul de «orfan», ci şi cu
acela de« om sărac»,« pălmaş», exacl ca în Paveslirile slave despre Vlad Ţepef (Dol, IV,
188). În afară de aceasta, cuvîntul cipo.waxa «om sărac», «om nevoiat» e bine cunoscut
atît în graiurile populare ucrainene, cit şi în limba ucraineană literară (Hrinlenko, IV, 128).
De aceea, nouă ni se pare că nu este atît de sigur cit s·a afirmat (v. prof. P. P. Panai·
tescu, Cronicile ... , 198) că siromachrl ar fi neapărat un vestigiu de limbă sud-slavă în manus·
crisul lui Eufrosin. Cu atît mai mult nu poate fi utilizat acest cuvînt în sprijinul tezei carpatice
asupra Poveslirilor.
1

lbid.
I o an Bogdan, lucr. cil., p. 120-121.
8 N. P. Smochină, Elemflnle româneşli în Nara1iunile slave asupra lui Vlad
În« Moldova Nouă», laşi, V (1939), nr. 5, p. 127.
1

https://biblioteca-digitala.ro

ŢepeJ

ŢEPEŞ

241

considerăm ci, în versiunea sa
Ţepef nu poate fi acceptată 1 •

actuali, teza carpatici

LIMBA POVESTIRILOR DESPRE VLAD

Pentru motivele expuse mai sus
asupra Puvea&irilor alave deapre Vlad

B. TEZ.A. SUD-SLAVĂ

În afari de N. Smochini 8 , în favoarea ipotezei ci Puvu&irile slave deapre Vlad Ţepei
ar fi fost redactate iniţial nu în ruseşte, de un rus, cum a presupus Ioan Bogdan, ci în
slavona de redacţie mediobulgari, de un român din Transilvania sau de un slav de sud,
s-au pronunţat la noi, în ultima vreme, prof. P. P. Panaitescu şi A. Balotă, în studiul şi
recenziile deja amintite.
Ne permitem mai întîi cîteva observaţii în legătură cu unele dintre argumentele prof.
P. P. Panaitescu în sprijinul tezei sud-slave.
« Scriitorul - spune domnia-sa, referindu-se la autorul protograful slav - era român,
dovadă nu numai subiectul de istorie românească pe care-l tratează, dar şi cunoaşterea limbii
române - ştie că dracul înseamnă româneşte«diavol» şi foloseşte verbul slav hranili ... cu
înţelesul românesc» (Cronicile ... , p. 198).
Afirmaţia ci autorul ar fi fost român penaru că &ratează un subiect de istorie românească
nu are, după pirerea noastră, o bază solidă, căci se cunosc destule subiecte de istorie şi lite·
raturi tratate de persoane de alti naţionalitate decît personajele prezentate. Exemplele sînt
la îndemîna oricui.
Presupunerea ci autorul ar fi ştiut româneşte nu ni se pare nici ea întemeiată, căci
se bazeazi pe o interpretare nu tocmai riguroasă a textului slav. E vorba chiar de pasajul
cu care începe manuscrisul lui Eufrosin: «Fost-a în Ţara Muntenească un voievod crflllin de
credinfă grecească cu numele de Dracu/a pe limba românească, iar pe a noastră diavol» (traducere
dupi textul slav publicat de A. D. Sedelnikov, p. 652). Ni se pare greu de acceptat ca un român
să opună limbii sale slavona, pe care s-o numeasci« a noas&rd». În acest fel se putea exprima
numai un străin, pentru care cuvîntul românesc dracul necesita explicaţii.
În afari de aceasta, cunoaşterea de către cineva a unui cuvînt oarecare într-o anumite
limbă poate oare si fie interpretată ca o dovadi implicită ci acea persoană cunoaşte însă.şi
limba respectivă?
În recenzia sa la monografia lui P. Olteanu despre limba Puveatirilor, A. Baloti invocă,
în sprijinul tezei sud-slave, 31 de fenomene şi forme lingvistice «neîndoielnic specific sud-slave»
(recenz. cil., p. 95).
Dupl părerea noastră, argumentele lui A. Balotă sînt neconvingătoare. Le vom examina
pe rînd, păstrindu-le numero&area din recenzie.
I. « Conservarea ierurilor finale la prepoziţiile ku, vu, su».
Acest argument nu are valoare probatorie în sensul tezei sud-slave, căci în jumătatea a
doua a secolului al XV-iea în scrierile din Rusia se întîlnesc nenumărale cazuri de prepoziţii
n cu ierul păs&ra&. Exemple: într-un document moscovit din l iulie 1450: n cmo1Mtl Ep4TIS;
.... Gp4TCT1-k; , ... TBOHMH Ahi.MH
K... TIOIH UIT'IHHt; .... DP4BAIS (Documente, 146-166); într-un
document moscovit din iulie 1451: lilD~HK , ... MOUJ,HMH; .... q1M ; ,... 13hl CBOHMH; ,... DOWAHH4MH , ...

w„, ....,

CIAOM H n
A•PIBHAIM: .... IOpl11t; I ... MIHWIM A4pqH11:1S H .... lilW,HKIS ....
c-.. noAOBHHoio; ' ' l(AtsoM (Documen&e, 175-178); într-un document moscovit aprox.
din 1456: K... MOIMIS c(w)Hr; K... H4WIH WTqHHt; , ... BIAHKHM ... KHAl31M liopHCOM H ci,, MOHMH AtTMH
(Documen&e, 186-187); într-un document din 21 aprilie 1459: c-.. KojlOAIM KuHMlpOM (Do·
cumeme, 192) etc.

&CIMH H , ... clS.t,oM; .... TtMi.
&OAW1M;

2. «Utilizarea prefixelor de formi bulgară su-, vu-, vuz-».
Acest argument al lui A. Baloti ni se pare lipsit, şi el, de valoare probatorie, căci în
limba.rusă veche ae însîlneştefrecvens acrierea cu ... a acestor prefixe. Numeroase ilustrări, spicuite
În « Revue roumaine d'histoire» nr. l din 1965, p. 140-144, Tr. lonescu-Nişcov
în spirit elogios metoda şi concluziile lingvistice ale lucrării lui P. Olteanu: « ...
l'ouvrage de Pandele Olteanu vient combler un vide qui se faisait sentir depuie longtemps»
(p. 143); « ... recherches entreprises avec une grande scrupulosite scientifique ... » (ibid.);
« ... quant a la localisation de la langue dans laquelle a ete redige la version slave, Olteanu
a apporte une contribution precieuse et eloquente que l'on peut considerer un modele d'analyse
linguistique ... » (p. 144; subl. de noi - E.V.).
3 N. P. Smochină, lucr. cil., p. 119 ş.u.
1

recenzează
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din diverse izvoare scrise in Rusia, cuprinde, în această privinţă, dicţionarul lui I. I. Sreznevski: pentru vrl- şi vrlz- v. voi. I, 325-438, iar pentru srl- v. voi. III, 636-870. De menţionat
este el prefixele c-..-, 1-..-, 11'3- se întîlnesc 1i in opere rus8fti originale din a doua jumdtate a
secolului al XV-iea, ca, de exemplu, în Călătoria ... lui A. Nikitin: 1-..cnA• 4'-x.pToBHHd H• MOP•
(Crestam„ 229), 1-..s41utoT (Crestam., 230) etc.

3. « Scrierea după grafia bulgară a terminaţiei pers. III sg. indicativ prezent -lu (-tll
- E.V.)».
lată ce spune însă despre aceasta prof. A. I. Efimov: «În legătură cu statornicirea
în limba Moscovei a desinenţei dure a verbelor la persoana a 3-a (cyc)Rm1, c)acm1), începînd cu
secolul al XV-iea se observă folosirea sa paralel cu cea moale (cyc)Rmb)» 1 • Am cules cîteva exemple
din Cdlătoria. . . lui A. Nikitin: pe de o parte xo'lemb, c)a10mb. po36uea10mb, 3Ha10mb etc.,
ier pe de alta - MOABUm1, 803Rmo, oaoymo etc. (p. 14). Aşadar, acest indiciu grafic nu
poate servi ca argument în sprijinul tezei sud-slave.
4. « Grafia ja pentru je la începutul şi în interiorul cuvintelor».
Această particularitate invocată de A. Balotă în sprijinul tezei sud-slave se întilneşte
însă şi în multe scrieri în limba rusă veche. Astfel, Iii în loc de :k în verbul lilCTH «a mînca»
se constată, de pildă, în următoarele scrieri: Evanghelia lui Oslromir (1057), Evanghelia lui
Iurie (după 1119), Psaltirea cu tîlc (secolul al Xi-lea), Sbornicul lui Svealoslav (1073), Prima
cronică de la Pskov (1230), Călătoria ... lui A. Nikitin, Pătimirea sfinlului Sava (copie din
secolul al XVI-iea), Pătimirea sfîntului Marcu (copie din secolul el XVI-iea), Cronica lui G.
Hamarlolos (copie din 1456) şi altele (Srezn., III, 1666-1667). Bine cunoscute sînt în scrierile
ruseşti vechi şi formele cu lill în loc de :k de la verbul lill3AHTH «a călători», care apar, de
exemplu, într-un stihirar din secolul al XII-iea, în Triodul lui Sava din secolul al Xiii-lea,
în Viafa lui Andrei Iurodivii, copie din secolul al XIV-iea, în Viafa lui Petru Berkan, copie
din secolul al XV-iea - al XVI-iea etc. (Srezn., III, 1645).
bulgară e- pentru je-».
Observăm însă că în scrierile ruseşti
foarte frecventă. Exemple: într-un

5. « Grafia

din secolul al XV-iea grafia 1 în loc de 1€ la iniţială
este
document moscovit din iulie 1451: oa10 eMy, eCMb
(Documente, 175); în Hrisooul cneazului Ivan Aleksandrooici din Pskoo (146I-1465): cAyza ezo,
Haoo6Ho eMy, nycmb eoemb (Crestom., 165-166); în Zadonşcina: eCMlll 61»Au (Crestam„ 169);
în Cuvîntul despre lege 1i bunăvoinfă al mitropolitului Ilarion al Kievului: cnace eeaHzemeMo,
nOKAOHUMCR eMy. eoum, 81 eouHazo 6oza (Crestam., 180); în Călătoria egumenului Daniil:
eMA10mb ezo, ecmb, (Crestam„ 199) etc. Aşadar, grafia e- pentru je- nu poate servi nici ea ca
argument pentru teza sud-slavă.

6. «Conservarea grafiei je·, specific sîrbocroată».
Nu considerăm exactă afirmaţia că grafia je- ar fi, cum spune A. Balotă,« specific sîrbocroată», căci o intilnim şi în scrieri nu numai copiate, ci şi traduse sau chiar compuse în Rusia.
De exemplu, în dicţionarul lui I. I. Sreznevski, numai la articolul •AHH1' figurează, pe lingă
cele 20 de ilustrări cu 6 la iniţială, 14 cazuri cu 1€. Pe de altă parte, cercetînd cu atenţie
manuscrisul lui Eufrosin, constatăm un lucru curios: în el, contrar celor scrise de A. Balotă
la pct. 6, nu apare nici un cuvînt cu je- la inifială, ci, întotdeauna, numai cu -e (şi anume:
1ro de 26 de ori, 1Moy - de 17 ori, •AHH• sau compuse - de 13 ori, 1cH - de 9 ori, wn.
sau ICT1' şi 11111 - de cite 5 ori,'" sau di - de 3 ori, 1111, llKI şi 1rA• - de cite 2 ori, 1CMk, IAHKo
şi 1.'jipocHH1' - cite o singură dată). Deci argumentul 6 în favoarea tezei sud-slave cade
ipso faclo.
7. şi 8.« I+ j > !I; d + j > id».
Cit de numeroase şi de variate sînt însa m scrierile vechi ruseşti, inclusiv în cele din
secolul al XV-iea, cuvintele şi formele cu !I şi %d ( < 1j, dj), datorate primei şi celei de a doua
influenţe sud-slave, se poate constata uşor consultînd, spre exemplu, dicţionarul lui I. I. Sreznevski. Pe de altă parte, iată ce scrie în această privinţă prof. A. I. Efimov: Ca rezultat al
celei de a doua influenţe sud-slave asupra limbii ruse, care se manifestă încă de la finele secolului
al XIV-iea (subl. de noi - E.V.), «În lexic se restaurează foarte multe cuvinte fără polnoglasie, precum şi cuvinte cu lKA şi H\» (lucr. cit„ p. 71).
9. «Formele pronominale de pers. I sg. a:11l».
1

A. I. E fim o v, lucr. cit., p. 70, pct. 9.
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Dar 431' apare, alături de varianta populară 111.lli., ş1 ID monumentele scrise ale limbii
ruse vechi, atît religioase, cit şi laice (v. Srezn., I, 10-11), lucru asupra căruia se atrag atenţia
şi în manualele curente de gramatică istorică a limbii ruse (P. I. Cern î h, lucr., cit., p. 204;
V. V. Ivanov, lucr. cit., p. 325). lată un exemplu din Zador1fcina, scriere rusească originală

(după o copie din secolul al XVI-iea):

ui.

;.;;;'~ ••~H~W

AMHTplH HB•HOBH'I •••

(Crutom., 168).

10. « Formele pronominale tebe, sebe».
Argumentul nu ni se pare fondat, căci aceste forme pronominale au existat întotdeauna
în limba rusă veche. În legătură cu aceasta, prof. A. I. Efimov scrie: «Dacii limba rusă veche
cunoştea două forme paralele de dativ-prepoziţional singular pentru pronumele personal de
persoana a 2-a şi pentru pronumele reflexiv (mo6i; şi me6-h co6i; şi ce6t), în secolul al XVI-iea
tradiţia limbii literare a contribuit le răspîndirea numai a formelor me6t, ce6i;» (lucr. cit., p. 70).

11. «Formele pronominale de tip mi, ti».
Acest argument invocat de A. Balotă în sprijinul tezei sud-slave este nefondat, căci,
cum arată M. A. Gedolina în monografia se consacratil. pronumelor personale şi reflexive în
limbile slave 1 , procesul de restrîngere a folosirii acestor forme este, în secolele al XV-iea - al
XVI-iea, abia la început. În limba scrisă, adaogă M. A. Gadolina, formele MU, mu se folosesc, în
virtutea tradiţiei literare, pini spre sfîrşitul secolului al XVI-iea şi chiar în secolul al XVII-iea
(ibid., p. 94).
pronominală bulgară koj».
Observăm însă că pronumele interogativ-relativ

12. «Forma

koj este slav comun 2 şi că exista şi în
limba rusii veche. E atutat frecvent fi în secolul al X V-lea, de pildd într-un document moscovit
din anul 1490 (Ş ah mat o v, lucr. cil., p. 169). Alte exemple - la Sre:m., I, 1416-1417
şi la F. I. Busleev 3 • De KOU cu valoare relativă în gremotele ruseşti s-a ocupat prof. V. I. Borkovski, care citează şi cîteva exemple 1 •

13. «Forma pronominală sîrbească kuju».
A. A. Şahmatov a demonstrat însă că forma pronominală de acuzativ feminin singular
kuju este, faţă de koju, o inovaţie velicorusă (lucr. cil., p. 168). lată şi un exemplu din Viara
lui Nifont, copie din secolul al XIII-iea: Hit11 'IHCTOTY HM•Tk, • MHAOCTWHlll HI TBOPra, TO llH ai.
K"Y'° it11 it1HTHll 11io ucn ( Srezn., I, 1417).

1,.
«Vocativul în
de subiect».
Cit de
este la slavii de

funcţie
răspîndit
răsărit vocativul în funcţie de subiect şi cit de întinsă
este literatura consacrată acestei probleme arată, cu ilustrări sugestive, prof. V. I. Borkovski,
în gramatica istorică menţionată anterior 6 • De aceea nu insistăm asupra acestei probleme şi
ne limităm la un singur exemplu, datînd de la sfîrşitul sec. al XIV-iea sau începutul celui de
al XV-iea: I c~I „cnO,\HH~ KOHIO HI ii.1.~ 8 •

15 şi 16. « Folosirea dualului; dualul sîrbesc al numeralului oboj».
Am arătat în secţiunea consacrată analizei tezei carpatice (capitolul Morfologia, punctul
23) că, de fapt, în Povutirile slave despre Vlad Ţept!f nici nu mai există forme propriu-zise de
dual. Vestigiile acestei categorii, puţine cite sînt, se intîlnesc fi în velicorusa din secolul al X V-lea,
fi în graiurile velicoruse populare contemporane.
17. «Folosirea prefixului iz-».
Cuvintele cu prefixul iz- sînt cunoscute în limba rusă veche de la apariţia primelor
texte şi pinii în prezent. Sute şi sute de ilustrări cuprinde în această privinţă dicţionarul lui
I. I. Sreznevski (v. Srezn., I, 1030-1086 şi 1111-1167). Formaţiile cu acest prefix de origine
slavă veche cărturărească au devenii un bun al limbii ruse vechi cu muli înainte de secolul al
XV-iea. Unele, cum a atras atenţia A. A. Şehmatov, sint derivate proprii ruseşti: w6um6,
ucno11oco11am6, ucnatUCam6 etc. 7
1 M. A. G a dol i na, lucr. cil., p. 93.
1 N. M. Ş an s k i ... , lucr., cil., p. 155.
3 F.
I. Bus la ev, HcmoputUCKaR zpaMMamuKa pyccKozo R361Ka, Moscova, 1959, p. 527.
I V.
I. Bor k o Vs k i, CuHmaKCUC opuHepyccKux lpaMOm. Cll03ICHOe npeoAO"'eHUe,
Moscova, 1958, p. 115.
6 V. I. B o r k o vs k i, P. 5. K u z neţ o v, lucr. ci.I., p. 318-320.
I

Jbid.

7

Hl mpyoCHI A. A. max.MamCHIQ no CCHIPtMHHOMJI PYCCKOMY R361Ky, Moscova, 1952, p. 265.
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18. •Formarea viitorului din prezentul verbului ho1E1i ti infinitivul verbului de conjugat».
Autorul tezei carpatice, P. Olteanu, presupunea cii. acest procedeu ar fi putut fi calchiat
din limba rom.Anii. (lucr. cil., 131, comentariul la pasajul a§le li !e ni, to umreii v lemniei cholled, 214v), pe cînd A. Balot.li. invoci. aceastii. particularitate în sprijinul tezei sud-slave. Dar
nici unul nici celillalt nu arat.li. cii. procedeul era cunoscui şi in limba rusei veche. lat.li. ce scrie
în aceastii. privinţă, de exemplu, prof. T. P. Lomtev: «Îmbinarea verbului xo"y cu infinitivul
de aspect imperfectiv putea sii. joace rolul de viitor al verbului respectiv» (lucr. cil., 64). După
ce aduce exemple, P. T. Lomtev adaugi.:« Sens de viitor putea să aibii., în îmbinii.ri cu ver·
bul XO'ly, şi infinitivul de aspect perfectiv» (lucr. cil., 64). Aceeati particularitate a limbii ruse
vechi în ceea ce privette formarea viitorului este semnalati în gramatica sa istoricii. ti de prof.
P. I. Cernîh (lucr. cit., 248).

19. «Frecventa utilizare a aoristului».
Dar, aceasti categorie morfologică esle încă des1ul de frecventă în limba rusă vorbită din
secolul al XV-iea 1i se întîlneşte în scrierile ruseşti originale cu caracler laic, independente de orice
model sud-slav. lat.li. cîteva ilustrii.ri din Călătoria . •• lui A. Nikitin: 11 EeiJepu :>1ee 61J1X1J 4
xhcR14a u c11-ku,axCJ1 co uH~JiH61 noumu Ko Ilep11omu, mo ux& f:pyca11uM1... TaM :>1ee nou0ox1
~ uHtTfuiHM... ( p. 17); H zocnodb 6021 CMUJIOBaCJI Ha c11ou 14ecmH61u npa3dHuK1, He ocrnasu omo
MfHJi MUJIOCnlU CllOfJi zpeU4HalO U He nosen R0l616Hym1> 80 t./yHepfi... ( ibid.); noudoxr. llHU3
Bonw10 u npiudox 11 MaHacm61p1> (Creslom., 228). În afară de aceasta, nu trebuie să se piardii.
din vedere cii. protograful Povestirilor slave despre Vlad Ţepeş s-a redactat într-o perioadă
cînd, în Rusia, « ca rezultat al celei de a doua infiuenţe sud-slave ... , se reînnoieşte folosirea
aoristului, mai cu seamă în stilul cii.rturăresc-beletristic» (A. I. E fim o v, lucr. cil.,
p. 69, pct. 3).

20, 21 ti 22 « Introducerea propoziţiilor completive prin conj. da; idem a propoziţiilor
finale; întărirea imperativului prin particula da».
Toate aceste construcţii sintactice invocate de A. Balotă în sprijinul tezei sud-slave sînt
Însă bine cunoscute În limba rusă veche ti au fost cercetate amănunţit, pe baza unui mare
număr de exemple, de T. P. Lomtev (lucr., cit., p. 522-525). lată cîteva: da care introduce o
completivă: u MOJllO mJI npune:>1eHo, ~ noudeU4u co MHOIO llO dOMo MOU noJ11>361 padu zpada
cew; nampU11pn MOCKOllCKuu u 60/IJipe u 11ec1> doMO 11apcKuil... npocRmo u MOJIJimo, ~· com110puU4u none3HaJi HaMO u iJaU4U C61Ha c11oew Ha MocKOBCKOe zocydapcm110 (p. 524); da care introduce
o finald: H HapoiJ61 :>1ee KynHo u eduHoM61Ul.lleHHo Bo3dl1UloU4a znacM e1ou, ~· qapcmsyem Ha
MocKll'ii Eop~ (p. 523) 1 • L. A. Bulahovski (lucr. cil., 401-403) scrie că da se folosette în
această funcţie În prima jumătate a secolului al XIX-iea ti citează exemple din poezia lui
Jukovski, Rîleev etc.

23. « Conjugarea unui grup de verbe cu ajutorul paradigmelor sud-slave ti a altora cînd
cu cele rusetti, cînd cu cele sud-slave».
Iată ce scrie În legătură cu aceasta prof. L. P. lakubinski, unul dintre cei mai buni
cunoscători ai limbii ruse vechi: • Interacţiunea dintre limba rusii. veche ti limba slavă bisericească era favorizată de faptul că aceasta din urmă, defi era s I r ă i n ă, adusă în statul kievean
din afară, în acelati timp era ti f o a r I e a p r op i a I ă de limba rusă veche. . . Ea era astfel
o limbă s I r ă i n ă, dar nu cu totul străină. Aşa se explică faptul că în limba rusii. veche au
pitruns nu numai diferite cuvinte slave bisericeşti, ci şi forme gramaticale» 1 •

2•. Utilizarea
a numeroti termeni lexicali slavi de sud:
nourrir», fiiie, du.ka1u, kapu, lep, -a, conj. a§le etc.».

bolărinu,

poklisarti, hraniti cu

semnificaţia«

Despre primele tase cuvinte am vorbit în capitolul Lexicul din secţiunea consacrată tezei
carpatice. Nediscutate au rămas doar două: lep ti alle.
le p «frumos» este considerat de A. Balotă un sîrbism, căci domnia-sa trimite la un
dicţionar al sÎrbocroatei. Acest cuvînt, sub forma .1111n61U «frumos», «bun»,« minunat»,« adec·
vat» e bine cunoscut însă şi În limba rusă veche (Sre:m., II, 74), ca şi în unele graiuri populare
velicoruse (Dai, II, 278). Atadar, limitarea sa la limbile slave de sud nu este justificată.
a§ Ie «daci». A. Balot.li. trimite la p. 187 a lucrării lui P. Olteanu, unde însă cuvîntul
a§le nu figurează. Lăsînd la o parte această scăpare, observăm că arqe e bine cunoscut în limba
1 Vezi şi articolul recent, scris de G. P. S m o 1 i ţ k ai a, CZ>yHK'IUU co101a Aa /1 pyccKoM Ji361Ke
XV-XVJl 11eKoe, în HAH CCCP, cepHH JIHT. H 113., TOM XXIII, BbUI. S, 1964,CTp. 411--422,
2 L. P. I a k u bi ns k i, Hcntopu.11 i}pesHepyCCKOlO Ji361Ka, Moscova, 1953, p. 273.
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rusă veche dinainte de finele secolului al XV-iea (Srnn., I, 34-35). Cit de largă era întrebuinţa.rea conjuncţiei ai11e în scrierile ruseşti originale arată, cu exemple variate, V. I. Borkovski
în studiul său asupra sintaxei documentelor ruseşti, citat mai sus(CUHmaiceu& ... , p. 178-179).
De aceea, prezenţa acestei conjuncţii în manuscrisul lui Eufrosin nu poate fi o dovadă

în sprijinul tezei sud-slave asupra protografului.
Ţinînd seamă de cele de mai sus (pct. 1-24), nu putem accepta argumentele de ordin
Jingvistic invocate de A. Balotă în sprijinul tezei sud-slave asupra protografului slav al poves·
tirilor despre Vlad Ţepeş.

Concluzie. Analiza argumentelor lingvistice în sprijinul tezei carpatice şi al celei
sud-slave arată că ele nu au finut seamă în măsura cuveniiă ile specificul limbii ruse vechi,
în particular, al celei literare, din secolul al XV-lea fi de mai înainte, în care, paralel cu
variantele fonetice fi cu formele gramaticale populare, slave de răsărit, coexistau fi variante fi forme
datorate primei fi celei de a doua inftuenfe cărturăr6fti sud-slave. Ceea ce e interpretat în povestirile
slave despre Vlad Ţepeş« carpatic» sau« sud-slav», exista, cu excepţiile de care am vorbit,
şi în limba rusă literară din secolul al XV-iea. De aceea, considerăm că şi studiul lingvistic al
textului conduce la aceeaşi concluzie la care l-au condus recent pe cercetătorul I. S. Lurie
datele istorice şi textologice:« Părerea lui Ioan Bogdan despre povestirea slavă ca monument
scris de un călător rus, pe ba::a povestirilor orale auzite in Ungaria fi Moldova, ni se pare invulnerabilă» 1 •

ABREVIERI
Călătoria...

= Xo:HCeHue 3a mpu .Mop11 A(JaHacu11 Hu1<umuoo (1466-1472 rr.) sub redacţia

Crestam.

=

Dal =VI. Dai, =
Documente

=

Hrinlenko

=

Srezn.

=

CCP JIH3

=

acad. B. D. Grekov şi V. P. Adrianova-Pereţ, Moscova-Leningrad, 1948
(se citează cu trimiteri la pagini); în citeva cazuri exemplele sint extrase
dintr-un fragment cuprins în Crestam., vezi mai jos.
S. P. O b nor s k i şi S. G. Bar huda ro v, Xpecm0Mamu11 no ucmopuu pycc1<ozo ll31>11<a, partea I, Moscova, 1952.
To111<01J1>1il. c1101Japb :HCUIJOlO ee.11U1<opycc1<ozo 1131>11<a, voi. I-IV, Moscova,
1956 (reproducere a ed. a II-a din 1880-1882).
/!yxolJHble u oozoeopH1>1e zpa.MOmbl se11U1<ux u yoe11bHblX KHll3eil. XIV-XVI se.,
ediţie pregătită de L. V. Cerepnin, Moscova-Leningrad, 1950.
B. D. H r i n I: e n k o, CJ101Japb y1<pafHCbKOi .MOeu, voi. I-IV, Kiev, 1958
(reproducere a ediţiei din 1907-1909).
I. I. s r e z n e V s k i, MameputJ/lbl 0/111 C/I01Jap11 opeeHepyccKOZO 113blKa,
voi. I-III, Moscova, 1958 (reproducere a ediţiei din 1895-1902).
C1101Japb coepe.MeHHow pycc1<ozo AUmepamypHozo 1111>11<a, Moscova-Leningrad,
voi. I, (1950), voi. XVI (1964) .

.R3LIK CJIAB.RHCKHX IlOBECTEA O WAKYJIE
PearoMe)

B

cran.e paccMaTpusaroTcH apryMeHTbI, BbIABHHyTbie IlBHACJie Ommiy B nom.3y 1<ap-

naTCHoro Te3Hca o npoucxoH<,ll;emrn npOTOrpaq,a CJiaBHHCIGIX nosecreii o .IJ:paKyne H YKa3bIsaeTCH, 'ITO ece TaK Ha.3bIBBCMhIC Jl3bIKOBbie <11<apnaTH3Mbill, Ha KOTOpbIX OCHOBbIBBeTCJI 3TOT
TC3HC, BCTpC'lalOTCJI HJIH MOI'JIH 6bI BCTpC'lllTbCH B KHIDKHOM, a HHOI',!{a H B paarosopHOM pycCl<OM HabIKe sropoli nonoBHHbI XV H nepeoli noJIOBHHbI XVI eeKOB.
0CHOBHbIM MeTO)l;OJIOI'H'ICCKHM HC,!{OCTBTKOM <IJ<apnaTCKOI'O TC3HCa» B
KOTOpOM OH H3JIO>HCH B MOHorpa<i>HH Il. 0JITHHY
(EyxapeCT,

1961

r.,

409

TOM sapHaHTe, B

Limba povestirilor slave despre Vlad

Ţepllf

CTp.), JIBJIJleTCH, no MHCHHIO asropa CTaTbH, fiOJIHOe OTCyTCTBHe cpasHe-

HWI MeH<,ll;y H3bIKOM nosecreiî: o ,UpaKYJIC H H3bIKOM Apyrux opHI'HHaJibHbIX npoH3BeAellHH,
COCTBBJICHHbIX B TY >He 3noxy B PoccHH.
B OCHOBHOM, TCM if<C illeTO,!{OJIOI'H'ICCKHM HC)l;OCTBTKOM 06'bHCHJl10TC.fl H B3I'JIJl.!{bI CTOpOHHHKOB <llO)f{}IOCJIBBJIHCKOI'O Te3HCa » O npOHCXO)l{)J;CHHH IlOBCCTCH (npo<P. Il. TI. IlaHBHTCCKY,
A. EaJIOTbI H Ap.). B CTBTbC no,!{p06HO paCCMaTpl!BalOTCJI 31 ICHCCOMHCHHO IO>HHOCJIBBHHCKHH»

1

I. S. Lu r i e, art. cit .• p. 15.
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.113bIKoeoit npH3H8J<, e~mcyn.lli: A. Ji8.Jloroit (cM. ero OT3bIB Ha KHHrY II. Oimmy, e SCL1,
N2 1, CTp. 90-97) H e KBJK,ItOM OTACJibHOM c.nyqae npHBOAflTCJI H,qeHTH'IHbie HJJH
aH8.JIOrH'IHble npHMepbl H3 OpHI'HH8.11hRhlX PYCCKHX npoH3BeAemdi:, IDICllHHblX Ha PyCH B TOT
>Ke nepHOA, 'ITO H UOBCCTH o .D;paK}'Jie.
AeTop CTaTbH ACJiaCT 38KJilO'leHHe, 'ITO B HMelO~CJI CnHCKaX noeecreft HCT HHK8J<HX
CKOJibKO-HH6y.zu, eeCKHX .fl3blKOBblX AOBOAOB B UOJIL3}' IO>KHOCJiaBJIHCKOro H TeM 6onee KapnaTCKOro npoHCXO~CHHJI He COXpaHHBwerocfl CJIBBJIHCKOro npOTorpa<t>a pycCKHX uoeeCTeft o
.D;paK}'JIC. !I03TOMY OH nonaraCT, 'ITO HaH6onee eepOllTHblM JIBJIJleTCJI CTapblli: TC3HC pyMbIHCKoro y'leHoro 11o&Ha liorABHB, KOTOpbiil: Cl!HT8.JI noeeCTH o M}'HTJIHCKOM eoeBOAC ,ll;paK}'Jie
pyccKUM opuZUHQJlbHblM npouJBedeHUeM.

XIII, 1962,

LA LANGUE DES RECITS SLAVES SUR VLAD I'EMPALEUR
(Resume)
L'auteur examine ici Ies argumente invoques par Pandele Olteanu en faveur de la these
dite « carpathique» de l'origine des Recits slaves sur Drakoula. II montre que tous ces
pretendus « carpathismes» linguistiques sur lesquels est fondee cette theorie, se recontrent,
ou bien pourraient se rencontrer, dans la langue russe litteraire ecrite et, dans toute une serie
de cas, dans le russe perle de la deuxieme moitie du XVe siecle et de la premiere moitie du
XVIe s.
Le vice de methode le plus grave de la these carpathique, tel qu'il ressort de la monographie de P. Olteanu, Limba poveslirilor slave despre Vlad Ţepl!f (Bucarest, 1961, 409 p) c'est,
selon l'auteur, l'absence totale de comparaison entre la langue des recits slaves sur Drakoula
et celle d'autres ecrits originaux composes en Russie vers la meme epoque.
Grosso modo, le meme dHaut d'importance methodologique principale caracterise aussi
Ies travaux des adeptes de la these sud-slave (medio-serbe ou medio-bulgare) des Recits en
question (prof. P. P. Panaitescu, A. Balotă etc.). L'article examine en detail Ies 31 particularites considerees par A. Balotă comme etant indiscutablement sud-slaves et fournit a chaque
fois des exemples identiques ou analogues glanes dans des textes russes originaux composes
en Russie, a la meme epoque que Ies Recits sur Vlad l'Empaleur.
L'auteur conclue que Ies copies existantes ne renferment pas le plus petit indice a l'appui
de la these sud-slave et, encore moins, de la these carpathique du protographe slave perdu des
Recits russes sur Drakoula. Aussi considere-t-il que la these la plus vraisemblable demeure celle
emise pas le savant roumain Ioan Bogdan, qui a exprime l'opinion que Ies recite en slavon sur
e voevode valaque Vlad l'Empaleur (Drakoula) sont une muvre russe originale.

1

« Studii

şi cercetări

lingvistice ».
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DOCUMENTE

IOAN BOGDAN ŞI ŞCOALA ISTORICO-FILOLOGICĂ A LUI B. P. HASDEU
Pe marginea unor documente inedite
VALENTIN GR. CHELARU

ln unele lucrări despre Ioan Bogdan s-a relevat faptul că acesta s-a specializat în domeniul slavisticii (1887-1890), studiind la Viena, ca elev al
lui Jagic, şi în Rusia, la Petersburg şi Moscova, unde a avut profesori pe Sobolevski, Fortunatov ş.a. 1,
S-a acreditat astfel părerea că nu ar fi existat, la acea dată, o şcoală românească istorică şi filologică cu orientări şi în domeniul slavisticii, deşi puternica
personalitate a lui B. P. Hasdeu - acest« geniu universal», cum l-a denumit
G. Călinescu 2 - domina cultura şi ştiinţa noastră, cu nenumărate ecouri în
lumea învăţaţilor străini a.
Pentru a fixa personalitatea lui Ioan Bogdan, ca istoric şi filolog, în dezvoltarea slavisticii româneşti, este necesar să urmărim unele aspecte ale activităţii sale mai puţin cunoscute, cu deosebire în etapa de formare, mai ales că
cercetarea unor documente inedite din« Fondul Hasdeu», depozitat la Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, pune într-o lumină nouă relaţiile dintre cei
doi învăţaţi. Vom constata astfel că tînărul slavist s-a format în cadrul şcolii
istorico:filologice condusă de marele Hasdeu, dezvoltînd unele din problemele de
istorie şi cultură românească veche întrevăzute de intuiţia genială a acestuia.
lntr-adevăr, din analiza acestui fond inedit, care cuprinde un număr de 432
pachete cu peste 1400 de scrisori', precum şi a operelor publicate, rezultă
că B. P. Hasdeu:
a) A dominat o epocă de aproape patru decenii (1860-1900), întemeind
o şcoală istorico-filologică de largă aderenţă ştiinţifică, care a cuprins filologi,
1 D. Macre a, Lingvif1i fi filologi români, Bncureşti, 1959, p. 108. Menţiuni apar în
studiile lui P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan fi sludiile de islOrie slavă la români, Vălenii-de
Munte, 1928, extras din c Bui. Comisiei istorice a României•, voi. VII (Prescurtat: Ioan Bogdan. „); I. Lup a ş, Ioan Bogdan, BrafOV, 1930, extras din« Ţara Bîrsei», an. II (1930), nr. 3.
Pentru unele detalii, la care ne vom referi în cuprinsul acestui studiu, cităm lucrarea documentată a lui D. P. Bogdan, Legăturile slavislului Ioan Bogdan cu Rusia, Bucureşti, 1963,
extras din «Studii privind relaţiile româno-ruse», voi. III, Bucureşti, 1963 (Prescurtat
mai jos: Legălurile .. . ).
1 Isloria lileraturii române de la origini pină în prezent, Bucureşti, 1941, p. 324.
a Cu prilejul sesiunii consacrate lui I. Bogdan au fost menţionate unele filiaţiuni între
opera lui I. Bogdan şi B. P. Hasdeu, în comunicările ţinute de acad. P. Co n s tanti ne s cul a şi şi C. N. V e li c hi, Ioan Bogdan - islOric; (în volumnl de faţă) şi P. P. Pan ai te s cu,
I. Bogdan fi cullura medievală la români (publicat în limba franceză în „Revue roumaine
d'histoire" Tom. IV, 1965, Nr. 5, p. 963-977).
' « Fondul Hasdeu» cuprinde o corespondenţă extrem de bogată cu un număr de peste
70 oameni de 9tiinţă străini: G. I. Ascoli, Hngo Schuchardt, L. Leger, Fr. Mik.losich, Baudouin de Courtenay, A. N. Veselovski, ş.a. Fondul a fost examinat în cadrul cîtorva comuuicări, urmind a fi valori.ficat în întregime într-o lucrare monografică despre Hasdeu.
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ca de ex. I. Bianu, M. Gaster, A. Lambrior, L. Şăineanu, I. Bogdan, I. A. Candrea, Ilie Bărbulescu; istorici: A. D. Xenopol, Gr. Tocilescu, Ghenadie Petrescu,
Al. Ştefulescu, D. A. Sturdza, Gh. Ghibănescu, N. Iorga; folclorişti: G. Dem.
Teodorescu, S. FI. Marian, Ion Pop-Reteganul ş.a.
b) Pe mulţi din cei menţionaţi mai sus i-a îndrumat şi le-a creat interesul
pentru cercetarea ştiinţifică, sprijinindu-i din punct de vedere material: a
obţinut subvenţii şi burse pentru specializare în străinătate şi s-a preocupat
<le publicarea lucrărilor lor.
c) Prin intermediul elevilor săi trimişi la studii peste hotare a menţinut
un permanent contact cu învăţaţii străini din marile centre universitare
europene, întărind astfel prestigiul internaţional al ţării noastre pe plan
ştiinţific.

În unele studii consacrate activităţii lui Hasdeu, deşi s-a semnalat faptul
că a fost un« animator, care a însufleţit tineretul să cerceteze istoria şi limba
noastră» 1, formînd o seamă de elevi, s-a afumat totuşi că« opera lui n-a putut
fi dusă însă în întregime mai departe de elevii şi de urmaşii săi», cu toate că
a lăsat o moştenire valoroasă 2 • N. Iorga, care a văzut în Hasdeu un « impunător bătrîn », cu «fruntea brăzdată de fulgerele revelaţiilor», crede că acesta
«ar fi putut fi prin entuziasmul său şeful unei întregi generaţii», dacă nu s-ar
fi complăcut în singurătatea gîndurilor sale a.

Din cercetarea «Fondului Hasdeu» se va putea ajunge la concluzia că
elevilor săi este mult mai numeros şi că şcoala sa istorico-filoavut un rol hotăritor în dezvoltarea vieţii noastre ştiinţifice, realizîndu-se noi valori şi noi rezultate, care îşi au originea în întrezăririle
sale geniaJe.
Am insistat asupra acestor aspecte pentru că - aşa cum a demonstrat
acad. Al. Rosetti - o mare parte din problemele puse în discuţie de Hasdeu,
cu privire la originea şi structura limbii române, se confirmă şi astăzi: « Opera
atît de vastă şi de variată a lui B. P. Hasdeu a deschis drumuri luminoase şi
constituie un punct de plecare pentru cercetările ulterioare» 4 •
Aceleaşi concluzii sînt formulate de A. Sacerdoţeanu în privinţa actualităţii operei lui istorice s, precum şi de P. P. Panaitescu care, considerîndu-1
în primul rînd un mare istoric, în special al culturii româneşti, atrăgea atenţia
asupra «cercetărilor sale în domeniul limbilor şi culturilor slave»•.
Credem că activitatea lui Hasdeu ca lingvist nu este un «mijloc de a
lumina istoria» 7, ci reprezintă o nouă etapă, în special în partea a doua a vieţii,
în deplină concordanţă cu curentele şi preocupările lingvisticii europene în
special în domeniul romanisticii. Hasdeu, prin factura sa enciclopedică, rămîne
numărul
logică a

1 S. P u ş ceriu, B. P. Hasdeu ca lingvist, Bucureşti, 1932 (AAR Mem. Secţ. ist. S.
III, t. VI, nr. 6), p. 8.
2 D. M e c r e e, op. cil., p. 103.
3 N. I org e, B. P. Hasdeu. Cu prilejul comemorării lui la Cimpina, 28 aug. 1927 (VA.leniide-Munte, 1927), p. 4.
' A I. R o s e t t i, Bogdan Petriceicu Hasdeu şi studiul limbii române, în« Limba română»,
XII (1963), nr. 5, p. 463.
6 A. Secer do ţ ea nu, Concepfia istorică a lui B. P. HasJeu, în« Studii», X (1957),
nr. 5, p. 159.
8 Vezi Rolul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în slavistica românească, în Rsl, VI (1962),
p. 246.
7 Ibidem.
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un mare deschizător de drumuri în multe şi variate domenii: istorie, filologie,
folclor, critică şi istorie literară etc.

*

Ioan Bogdan aparţine, în multe privinţe, mai ales în prima parte a activităţii sale ştiinţifice, şcolii istorico-filologice a lui B. P. Hasdeu, deşi nu i-a
fost student. I. Bogdan şi-a făcut studiile la Universitatea din laşi, iar în anul
1885, în vîrstă de 21 de ani, şi-a trecut licenţa în litere şi filozofie cu teza: Istoria
coloniei Sarmisegetusa (partea I, 50 p., publicată la Iaşi în acelaşi an), dind
dovadă, prin analiza textelor, de o temeinică pregătire în domeniul filologiei
clasice şi al istoriei. ln acelaşi an, I. Bogdan publică în« Convorbiri literare»
prima sa recenzie despre cartea lui A. Densuşianu, Istoria literaturii române,
urmată de alte trei contribuţii critice despre lucrările lui A. D. Xenopol, M. Pompiliu şi Gr. Tocilescu 1 •
ln legătură cu prima sa contribuţie, I. Negruzzi îi scrie la 18/30 noiembrie
1885, la Pomîrla din jud. Dorohoi, unde fusese numit profesor, că« recenzia
a făcut hun efect. Mi-a vorbit de dînsa cu laudă dl. Maiorescu şi alţii de aicea
şi mi-a scris despre ea şi dl. Alecsandri, din Paris» 2.
Într-adevăr, recenzia este o adevărată contribuţie la studierea problemelor fundamentale ale formării poporului şi limbii române. I. Bogdan ia atitudine faţă de tendinţele latiniste ale lui A. Densuşianu şi face referiri la păre
rile lui Hasdeu cu privire la românismele în limba slavonă, pe care însă nu
le socoate« o înrîurire» a limbii noastre, ci o consecinţă a necunoaşterii limbii
slavone de către dieci. Este de presupus că această recenzie, care pune probleme
din domeniul romanisticii şi slavisticii, a făcut o bună impresie şi asupra lui
Hasdeu.
Reţinem faptul că Ioan Bogdan s-a afirmat pe plan ştiinţific în coloanele
revistei« Convorbiri literare», la care va continua să colaboreze în mod constant,
devenind redactor (1900) şi apoi directorul ei (1902). Aceasta nu însemnează
însă că tînărul cercetător şi-a format concepţia sa ştiinţifică numai în cadrul
acestui cerc literar.
lncepînd cu anul 1889, el publică - e drept mai sporadic - şi la revista
ieşeană« Arhiva», condusă de A. D. Xenopol, şi în acelaşi timp îl întîlnim la
«Revista nouă» (1889), care apărea la Bucureşti, sub direcţia lui B. P. Hasdeu.
Se pune întrebarea: cum a ajuns I. Bogdan în relaţii cu B. P. Hasdeu?
Corespondenţa dintre A. D. Xenopol şi B. P. Hasdeu arată că în această
vreme tînărul profesor ieşean, numit la Universitate în 1882, păstrează un
permanent contact ştiinţific cu savantul de la Bucureşti, contact început
în 1876 s.
Este posibil ca studentul Ioan Bogdan să-l fi cunoscut pe Hasdeu prin
intermediul lui A. D. Xenopol, în iunie 1883, cînd acesta a participat la laşi
la serbările naţionale, cu prilejul inaugurării monumentului lui Ştefan cel Mare 4 •
La începutul anului 1886, I. Bogdan publică în« Convorbiri literare» o
judicioasă recenzie despre ediţia lui I. Shiera privind Codicele Voronţean. ln
această contribuţie critică I. Bogdan face cîteva referiri la studiile lui Hasdeu,
P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan ... , p. 21 şi 28.
B.A.R. Fondul I. Bogdan. nr. 5226, f. 26.
Arh. St. Fondul Hasdeu, CDXXX, 1400-1407 (anii 1876-1883). În perioada 18761883 A. D. Xenopol a corespondat cu Hasdeu, cerindu-i lămuriri istorice pentru lucrările sale.
' Li viu M a r i a n, Bogdan Pe1riceicu Hasdeu. Schifă biografică şi bibliografică, Bucureşti, 1928, p. 17.
1

2

3
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nefiind de acord cu părerea lui Sbiera, care susţinea că rotacismul este un fenomen autohton. I. Bogdan crede că e vorba de un proces dialectal romanic,
în sensul celor formulate de Hasdeu în Cuvente den bătrini, voi. II 1•
Este de presupus că aceste elemente obiective l-au determinat pe Hasdeu
să-l convingă pe D. A. Sturdza 2, ministrul instrucţiunii publice şi al cultelor,
să-l trimită pe Ioan Bogdan, în vara anului 1886, într-o călătorie de studii
de 3 luni în Germania, Prusia şi Saxonia. La întoarcerea din această misiune,
I. Bogdan înaintează ministerului un voluminos şi documentat raport de
250 pagini, publicat în acelaşi an. Lucrarea se intitulează Raport asupra şcoa
lelor secundare din Germania prezentat d-lui Ministru al Instrucţiunii Publice
1~i Cultelor, în 20 sept. 1886, de Ioan Bogdan, licenţiat în litere şi filozofie.
Această misiune, cu rezultatele ei, aminteşte de cea pe care a avut-o
B. P. Hasdeu cu doi ani mai înainte, cînd în vara anului 1884, din însărci
narea ministrului instrucţiunii publice Gh. Chiţu, prietenul său, face o lungă
călătorie de studii în Elveţia, Viena şi Miinchen, unde cercetează organizarea
învăţămîntului, înaintînd ministrului un documentat raport 3 •
Credem că plecarea lui I. Bogdan în străinătate pli' timp de 3 luni nu s·a
făcut fără recomandarea lui B. P. Hasdeu, care i·a înlesnit, totodată, la
începutul anului următor şi bursa pe timp de 4 ani pentru specializare, în urma
eoncursului depus. Este inexactă afirmaţia lui Iacob Negruzzi că I. Bogdan
a fost trimis la studii de guvernul conservator, în timpul cînd Titu Maiorescu
era ministru al instrucţiunii publice 4 • La acea dată, în 1886, D. A. Sturdza
deţinea Ministerul Instrucţiunii Publice, trecînd apoi la finanţe, iar guvernul
junimist condus de Th. Rosetti, în componenţa căruia a intrat şi Titu Maiorescu, se formează abia la 12 martie 1888 5, În acest sens, este locul să menţionăm aici scrisoarea din 15 sept. 1875, adresată lui Iacob Negruzzi de V. Alee·
sandri, care comentase nefavorabil măsurile luate de Titu Maiorescu de a nu
trimite tineri să se specializeze în ţările slave. El amintea «că avem atîtea
documente în bibliotecile din Polonia şi Rusia, care interesează ţara noastră»,
eonstatînd că Hasdeu este singurul slavist în ţară e.
Cercetînd corespondenţa dintre Ioan Bogdan şi I. Bianu, Damian P. Bog·
dan arată - cu bună dreptate - că tînărul licenţiat al Universităţii din laşi
se hotărăşte să se specializeze în domeniul studiilor slave« în urma îndemnului
lui Hasdeu», care l-a îndrumat să plece la Viena, la Jagic, prieten cu învă
ţatul român, considerat de către acesta « Nestor»·ul filologiei slave. Bursa,
continuă D. P. Bogdan, i-a dat-o D. A. Sturdza, la stăruinţa lui I. Bianu 7 •
Documentaţia din « Fondul Hasdeu» confirmă că şi I. Bianu a fost trimis
în străinătate la studii de specializare, la Milano şi Paris (1881-1883), tot de
Hasdeu, la prietenii săi: G. I. As coli şi L. Leger 8. Întors în ţară, el a funcţionat
ca bibliotecar al Academiei, fiind în cercul lui Hasdeu şi Sturdza. Este posibil
să se fi ocupat, în această situaţie, de bursa lui I. Bogdan. Cuvîntul hotărîtor
1

« Convorbiri literare», XX (1886), I, p. 79.
Pentru relaţiile dintre ei vezi corespondenţe dintre D. A. Sturdza şi B. P. Hasdeu.
Arh. St. Fond Hasdeu, CCCLXXX, 1267-1275 (1877-1906).
3 Li viu M ari a n, op. cil., p. 18.
4 I a co b N e g r u z zi, Ioan Bogdan, Al. Vlahufă, A. Xenopol fi manwcriple ale lor
(AAR, Mem. Secţ. lit., Serie III, t. I, Mem. 2), Bucureşti, 1923, p. 22.
6 D. Coste s cu, Fazele ministeriale in România, ed. II, Bucureşti, 1936, p. 96.
8 M a r t a A ni n e a n u, Catalogul corespondenfei lui V. Alecsandri, Ed. Aeed., Bucureşti, 1957, p. 324 (doc. 1308).
7 D. P. B o g d a n, Legăturile, p. 183.
8 Arh. St. Fond Hasdeu, XLIX, 534-553 (anii 1877-1903).
2
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însă

la acea dată îl avea Hasdeu, datorită consideraţiei de care se bucura în
cercurile ştiinţifice.
ln octombrie 1887 I. Bogdan pleacă la Viena. Prima scrisoare pe care
i-a adresat-o lui Hasdeu din Viena poartă data de 1 noiembrie 1887. Acest
document inedit este edificator, pentru că stabileşte care erau raporturile lui
Ioan Bogdan cu magistrul său. Regretînd că nu l-a putut vedea la plecare,
pentru a primi îndrumările necesare« cum ar trebui să încep studiile de limbi
slavice în general», I. Bogdan scrie că nimeni mai bine decît Hasdeu nu poate
da asemenea recomandări, pentru că ştie ce pregătire are« şi cu ce scop m-am
apucat de aceste studii» 1 • Prin urmare, între Ioan Bogdan şi Hasdeu se stabiliseră anumite relaţii de la elev la profesor. Pentru edificarea profesorului,
în vederea recomandărilor ce le aştepta, I. Bogdan îi prezintă o situaţie com·
pletă a cursurilor pe care le urmează la J agie şi la alţi profesori: antichităţi
slave, gramatica limbii sîrbocroate şi polone în comparaţie cu slava veche,
etnografi.a şi folclorul slav, precum şi un curs de diplomatică. Preocupat de
ştiinţa diplomaticii, I. Bogdan studiază, ca şi Hasdeu, istoria dreptului şi a
instituţiilor medievale, iar în afara programului de la Universitate aprofundează paleografi.a latină. Rezultă, prin urmare, că studiosul tînăr era angrenat
într-o muncă serioasă, conform unui plan din care apare, încă la acea dată,
spiritul de organizare şi metodă care îi va caracteriza întreaga activitate de
mai tîrziu. El îi cere lui Hasdeu părerea « asupra alegerii ce-am făcut şi să-mi
daţi, dacă credefi, de trebuinţă, sfatul D-voastră». Trebuie reţinută această
parte a scrisorii, pentru că ea demonstrează poziţia ştiinţifică a lui I. Bogdan
faţă de Hasdeu. De aceea el speră să primească de la acesta « numai sfaturi
bune şi binevoitoare», asigurîndu-1 că îşi va face datoria şi îl va înştiinţa despre
«progresele mele şi voi cere totdeauna aprobarea Dv».
Acest document defineşte în mod clar raporturile dintre tînărul slavist
şi magistrul său, a cărui operă, meticulos şi studios cum era, o citise încă din
timpul studenţiei sale la Iaşi, fiind atras, ca şi alţii, de acea « frunte brăzdată
de fulgerele revelaţiilor» - după expresia lui N. Iorga.
Ioan Bogdan, specializîndu-se la Viena, înţelegea să-şi îmbunătăţească
metoda de cercetare şi să-şi lărgească orizontul ştiinţific, plecînd de la realizările filologiei şi istoriografiei româneşti, pe care - la acea dată - le repre·
zenta atît de strălucit figura complexă a lui B. P. Hasdeu.
ln asemenea condiţii, I. Bogdan s-a bucurat, în timpul scurt de un an
cît a stat la Viena, de atenţia lui Jagic, care, în afara programului universitar, făcea cu el un seminar special de« texte paleoslavice», după cum îl informează pe Hasdeu în scrisoarea citată.
N-am putut cerceta, deocamdată, întreaga corespondenţă dintre I. Bogdan şi Hasdeu 2. Este sigur că Hasdeu i-a scris lui I. Bogdan, pentru că într-o
altă scrisoare, din 5 iulie 1888, expediată din Viena a, acesta îi trimite unele
materiale pe care i le-a cerut, în legătură cu limba poeziilor lui Coşbuc 4 • Cu
Vezi Anexa I. Scrisoarea din 1X1887. Arh. St. Fond Hasdeu, LV-561.
Arh. St. Fond Hasdeu, pachetul LV, nr. 560-566, cuprinde 7 scrisori trimise de I. Bogdan
(între anii 1887-1903). Scrisoarea nr. 560 este greşit atribuită lui I. Bogdan. Este un fragment
dintr-o scrisoare trimisă din Praga, după anul 1892. Scrisorile nr. 563-565 au fost semnalate
de D. P. B o g da n, Legăturile slavistului I. Bogdan cu Rusia, p. 186, nota 38.
a Vezi anexa II. Arh. St. Fond Hasdeu, LV-562.
4 Scrisori primite de I. Bogdan de la Hasdeu se aflau între cele 105 scriosori dăruite de
Gh. Tulbure şi Viorica Bogdan-Tulbure Institutului de istorie din Cluj. Cf. G. Tu 1 bure, Din
corespondenfa lui Ioan Bogdan, în« Tribuna literară», Braşov, I, 1941, p. 7.
1
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acest prilej, îi comunică că l-a vizitat pe Fr. Miklosich, care deţinuse catedra
înaintea lui Jagic. Hasdeu îi ceruse lui I. Bogdan o prezentare a operei ilustrului slavist, pentru a o publica în «Revista nouă», recent apărută sub direcţa
sa. Într-adevăr, în anul următor (1889), cu prilejul împlinirii a 75 ani, a apărut
în« Revista nouă» articolul lui I. Bogdan despre Franz Miklosich, « bătrinul
şi simpaticul învăţat», relevînd «modestia şi liniştea cu care judecă dînsul
totdeauna, nu numai lucrările altora, dar şi pe ale sale» 1. În aceeaşi revistă
I. Bogdan va face aprecieri şi despre« frumoasele lucrări» ale lui L. Şăineanu,
un alt elev al lui Hasdeu 2.
În scrisoarea sus menţionată, I. Bogdan apelează la Hasdeu să intervină
la Titu Maiorescu, care între timp devenise ministru al instrucţiunii publice,
pentru a-i aproba suma de 100 fl., necesară acoperirii cheltuielilor de deplasare
la Petersburg.
Împrejurările în care I. Bogdan a părăsit Viena, după un an de studii,
plecînd în Rusia, la recomandarea lui Jagic, pentru a învăţa bine limba rusă
şi pentru a cerceta arhivele de acolo, sînt lămurite în documentata lucrare a
lui D. P. Bogdan, fundamentată pe un bogat material inedit s.
Ajuns în septembrie 1888 la Petersburg, I. Bogdan s-a înscris şi a audiat
timp de două semestre cursurile de istoria limbii literare ruse, neobulgară,
dialectele slave, istoria literaturii bulgare, arta bizantină, limba slavă veche,
lituaniană.

Între timp, în vara anului 1888, Hasdeu este preocupat de starea sănătăţii
fiicei sale Iulia 4 , al cărei sfîrşit tragic din 17 /28 septembrie a însemnat cea
mai grea lovitură în viata marelui învătat.
I. Bogdan îi scrie di~ Petersburg la ;fîrşitul anului (28 decembrie 1888) 5,
ca« unui drag binevoitor al meu», căruia are să-i dea« o mică socoteală despre
ce am făcut aici în acest an». Desigur că I. Bogdan s-a referit şi la momentul
cel mai dureros din viaţa lui Hasdeu, căci ceea ce a pierdut « nimenea nu vă
poate întoarce», recomandîndu-i uitarea, «leacul tuturor boalelor omeneşti»,
pentru a avea« acea linişte şi seninătate a minţii, preţioasă şi nouă ca şi Dv.
pentru continuarea lucrărilor».
Trecînd la programul său de specializare, Bogdan îi aduce la cunoştinţă
că a învăţat bine limba rusă, pe care o vorbeşte « aproape fluent». Ca şi în
cazul studiilor de la Viena, îl informează despre cursurile urmate, în special
despre istoria limbii ruse predată de Sobolevski, «un tînăr, dar foarte bun
profesor». Nu aceleaşi aprecieri are despre cursul de limba bulgară modernă
şi de istoria literaturii vechi bulgare, predate de P. Sîrcu. I. Bogdan, referindu-se la o conversaţie avută cu Hasdeu la Viena, probabil în primăvara anului
1888, cînd acesta îi vorbise « frumos despre Sîrcu», îi scrie că este nevoit să-l
contrazică, deoarece este un «profesor mediocru».
Într-o altă scrisoare 6, cu data de 3 mai 1889, I. Bogdan este preocupat
din nou de aceeaşi persoană; Hasdeu intenţionase să-l aducă pe P. Sîrcu
1 «Revista nouă», II (1889), p. 111-115. Vezi şi G. Mihăilă, Din legăturile lui
Fr . .Miklosich cu A. I. Odobescu, B. P. Hasdeu şi Ioan Bogdan, Rsl, XII (1965), p. 239.
2 « Revista nouă», p. 428.
s D. P. Bogdan, Legăturile ... , p. 184-186. Vezi şi scrisoarea nr. 1 a lui I. Bogdan
către I. Bianu, p. 213.
' A:rh. St. Fond Hasdeu. Vezi Corespondenţa de la Paris a lui L. Şăineanu, CCCLXXXIV,
1281-1295 (anii 1887-1888).
0 Anexa III. A:rh. St. Fond Hasdeu, LV·565.
6 Vezi Anexa V. Ibidem, LV-564.
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în ţară ca profesor de slavistică la Universitatea din Bucureşti, fapt pe care
Bogdan îl ştia de la Jagic şi Bianu. Cu această ocazie, Bogdan face unele
confesiuni, care-l arată un om de conştiinţă, capabil să se judece singur şi să
aprecieze faptele, chiar dacă uneori se observă subiectivismul tînărului
slavist.
În continuare, I. Bogdan face o expunere a planului său de specializare
în Rusia, în vederea ocupării catedrei de slavistică ce urma să se înfiinţeze
la Universitatea din Bucureşti. El se consideră pregătit să predea limba slavă
veche, pe care a studiat-o cu Jagic, în comparaţie cu sanscrita şi lituana. El
înţelegea astfel să continue concepţia maestrului său, care inaugurase în 1874
la Universitatea din Bucureşti cursul de filologie comparată şi care - în viziunea
largă hasdeană - cuprindea grupurile indo-perso·tracic, greco-italo-celtic şi
leto-slavo-germanic, cu aplicaţiuni, bineînţeles, la istoria limbii române, curs
suprimat de Titu Maiorescu şi reluat apoi la 31 mai 1876. Hasdeu a fost primul
lingvist român care a avut o concepţie ştiinţifică în domeniul limbilor indoeuropene şi al gramaticii comparate, cu toate teoriile şi ipotezele pe care le-a
lansat, deşi cea mai mare parte dintre ele se verifică astăzi 1 •
I. Bogdan mai are în vedere un curs de istoria limbii ruse,« singurul lucru
~e l-am învăţat aici cu ajutorul prof. Sobolevski». De asemenea, intenţionează
să predea şi limba polonă, însă după ce va studia încă un an în Polonia 2.
În sfîrşit, dorinţa lui cea mare este să inaugureze un curs de diplomatică
românească, pentru care a învăţat metoda la Viena la Dr. Sickel, urmînd să
o aplice la documentele noastre, cu raportări la cele greco-slavone. « Acesta
e un obiect - scrie I. Bogdan - care mă atrage foarte mult, fiind de mare
interes pentru noi». El îşi dă seama că mai are de studiat mulţi ani în acest
domeniu, pentru a crea la noi o disciplină la nivelul diplomaticii apusene. Şi
în această privinţă sînt unele contingenţe cu preocupările mai vechi ale lui
Hasdeu, asupra cărora vom reveni a.
În orice caz, în 1889 I. Bogdan este convins că, o dată numit profesor,
«poate aduce un folos ştiinţei noastre», exprimînd recunoştinţa sa faţă de
B. P. Hasdeu, căruia îi datorează orientarea sa profesională.« Dv. sîntefi omul
competent - încheie I. Bogdan scrisoarea - în specialitatea pentru care m·aţi
trimes şi pentru că, dacă nu aveam încrederea Dv., nu aş fi fost trimis de
nimenea. Sînt dator dar să vă scriu Dv. ce fac şi ce am de gînd să fac» 4 •
Din conţinutul acestor scrisori rezultă, prin urmare, că Hasdeu l-a îndru·
mat pe Ioan Bogdan spre studiul limbilor slave şi i-a înlesnit obţinerea bursei
şi a ajutoarelor pentru a fi trimis la specializare. Astfel, Bogdan îi adresează
din Petersburg 0 rugămintea să vorbească cu Titu Maiorescu pentru a-i aproba
400 de ruble, necesare cumpărării unui aparat fotografic cu care să
fotografieze materialele documentare aflate în arhivele din Rusia şi Polonia.
I. Bogdan i-a scris şi personal lui Titu Maiorescu e, dar« în astfel de lucruri
1 T h. Ca pi d an, B. Petriceicu-Hasdeu indoeuropenistul, în Limbd fi cultură, Bucureşti'
1943 (p. 344 şi urm.). Vezi şi C. P o g hi r c, B. P. Hasdeu indoeuropenist, «Limba română»•
XIII (1963), nr. 5, p. 475.
2 Vezi Anexa V.
3 B. P. Hasdeu cunoştea, de ex., lucrarea lui Sickel, citind-o în Cuvinte den bătrîni,
voi. I, p. 4, Monumenta graphica medie aeve, Wien, 1858, nefiind de acord cu ea.
' Anexa V.
6 Vezi Anexa III.
e D. P. B o g d a n, Legiilurile, p. 225, anexa 16; scrisoarea este din 4 ian. 1889. I. Bogdan
4:ere «un subsidiu de 500 ruble».
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Dv. aveţi autoritatea şi cuvîntul Dv. va face mai mult decît scrisoarea
mea» 1 •
B. P. Hasdeu este, prin urmare, autoritatea ştiinţifică care, preocupat
să creeze o puternică şcoală naţională istorico-filologică, cu cadre specializate,
a avut intuiţia şi înţelegerea şi în cazul lui I. Bogdan, o mare speranţă la
acea dată a ştiinţei româneşti, realizată în anii următori prin bogata sa activitate în domeniul slavisticii, ridicată la rang de disciplină autonomă.

Dacă ţinem seamă

*

de aceste elemente obiective care formează orientarea
lui Ioan Bogdan pentru studiile de slavistică, este de la sine înţeles că activitatea lui ştiinţifică nu se va îndepărta prea mult de concepţia şi metoda istoricofilologică a lui Hasdeu în latura ei pozitivă, reluînd într-o nouă cercetare unele
din problemele tratate sau întrezărite de intuiţia genială a acestuia. Ea desigur
se va adînci, potrivit condiţiilor de dezvoltare a ştiinţei de la sfîrşitul secolului al XIX-iea, prin aplicarea riguroasă a spiritului său critic, de analiză
documentată, fără a năzui la marile sinteze, cîteodată prea speculative, ale
viziunii hasdeene. Din complexa şi vasta activitate a lui Hasdeu ca istoric,
filolog şi lingvist, I. Bogdan, prin preocupările sale, raportate şi la necesităţile şi realităţile ştiinţei româneşti din acea vreme, va valorifica în slavistica
noastră problemele istorice şi de cultură românească veche, cu referiri filologice, în sensul larg al cuvîntului, spre deosebire, de exemplu, de slavistul
de la Iaşi, Ilie Bărbulescu, celălalt elev al lui Hasdeu şi al lui Ioan Bogdan,
care va reprezenta, în special în perioada dintre cele două războaie mondiale,
cu precădere latura filologică.
În anul 1889 I. Bogdan îi trimite lui B. P. Hasdeu, prin I. Bianu, trei
memorii ştiinţifice 2,
Primul studiu, intitulat Cîteva manuscripte slavo-române din Biblioteca
imperială de la Viena, a fost citit în şedinţa din 20 ian. 1889 a Academiei,
prezidată de I. Negruzzi. I. Bogdan stabileşte terminologia literaturii pe care
o denumeşte slavo-română, preluînd de la Hasdeu unele păreri în legătură cu
manuscrisele slavone din secolele al XV-iea - al XVII-iea, care se disting
printr-o bogată şi frumoasă ornamentică de origine românească a, Acest aspect
al manuscriselor noastre l-a preocupat mai înainte şi pe Hasdeu. Într-o scrisoare trimisă din Viena la 27 /8 oct. 1876, Gr. Tocilescu îi comunica lui Hasdeu
următoarele: « Concluziile D-tale despre Psaltirea coresiană (locul tipăririi).
despre românismul vignetelor din cărţile slavone tipărite în ţară, le-am verificat pe deplin»'·
Consideraţiile lui I. Bogdan, de natură paleografică, istorică şi filologică,
făcute cu prilejul analizei celor patru manuscrise, se înscriu în metoda de cercetare com'Plexă pe care o aplicase Hasdeu.
Cel de-al doilea studiu, intitulat Cinci documente istorice slavo-române în
arhiva Curţii imperiale de la Viena, a fost pus în discuţia Academiei în şedinţa
din 3 febr. 1889, prezidată tot de I. Negruzzi, cu care prilej D. A. Sturdza,
1

Vezi Anexa III.
D. P. Bogdan, Legdlurile ... , p. 223, 233 şi 230; cf. şi scrisoarea cll.tre B. P. Hasdeu,
Anexa IV.
8 Vezi op. cil., publicată în AAR. S. II, t. XI, M. s. ist., Bucureşti, 1889.
• Arh. St. Fond Hasdeu, CD - 1332.
2
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secretar general, « arată importanţa acestei lucrări, recomandînd-o secţiei
istorice pentru tipărire» 1.
Tehnica editării documentelor este cea stabilită şi aplicată de Hasdeu
încă în 1862, cînd publicase în revista « Din Moldova» un articol intitulat
Diplomatologia. Problema este reluată de Hasdeu în « Arhiva istorică a României», nr. 1, din 8 august 1864; pe prima pagină sînt redate regulile de clasificare a documentelor, modalităţile tehnice de editare, întocmirea de indici etc.
Sînt prevăzute: un indice lingvistic cu enumerarea cuvintelor româneşti din
documentele slavone, un indice onomastic şi un altul etnografic, cu indicarea
tuturor instituţiilor, obiceiurilor şi evenimentelor istorice, un indice cronologic.
Fără ca aceste materiale să reprezinte elemente de diplomatică, în sensul restrîns
al cuvîntului, clasificarea şi fixarea unor criterii de editare a textelor i-au
sugerat lui I. Bogdan interesul de a se ocupa mai aprofundat de această disciplină, în timpul studiilor făcute la Viena.
Pentru stabilirea unor filiaţiuni între lucrările lui I. Bogdan şi opera magistrului său, trebuie relevate cele două probleme capitale pe care Hasdeu le
dezvoltă în suscitatul program din « Arhiva istorică»:
a) «Documentele noastre cuprind o seamă de noţiuni asupra instituţiilor,
obiceiurilor, evenimentelor istorice străbune, preţioase materialuri pentru o
enciclopedie naţională, care cu anevoie s-ar putea culege pe aiurea».
b) «Unicul mijloc autentic de a studia limba în formele sale pînă la jumă
tatea secolului XVI-iea - încheie Hasdeu - sînt hrisoavele slave, în care
străbunii noştri furişau totdeauna cite un cuvînt român, mai cu seamă reproducînd numele proprii personale sau locale».
Să adăugăm aici şi publicarea valoroasei cărţi Cuvente den bătrîni, în care
Hasdeu reaminteşte de preocupările sale mai vechi, întrucît « intenţiunea
autorului a fost de a pune o serioasă temelie analitică pentru filologia şi diplomatica română». Orice document este privit lingvistic, paleografic, istoric şi
juridic 2.
Aceste criterii, care reprezintă la Hasdeu o concepţie ştiinţifică unitară,
vor fi reluate de Ioan Bogdan pe scară largă şi cu noi informaţii documentare.
Astfel, în studiul sus citat prezentat la Academie, I. Bogdan identifică
românismele din documente, ca de exemplu: K<IPfKdK, oarecare, vericare ş.a. a
În cazul documentului nr. 5 al lui Matei Basarab, din 2 febr. 1645, analiza
lui I. Bogdan are acelaşi orizont ca şi a lui Hasdeu: identificarea unui
« vechi obicei religios moral al străbunilor noştri», şi anume « înfrăţirea de
cruce».
I. Bogdan face referiri la lucrările lui Hasdeu, dintre care unele de natură
critică: « Am cercat a da o mică modificare - zice tînărul învăţat - părerilor
exprimate de d. Hasdeu asupra acelor instituţii în Originile Craiovei» 4 •
1

AAR. Partea adm. ti dezbaterile, s. II. t. XI, Bucure9ti, 1889, p. 16.
Voi. I, Bucure9ti, 1878, Prefaţa, p. I.
a Vezi, op. c:it., p. 20.
' Ibidem, p. 30. Formularea critică este circumscrisă cu mult tact ti pondere 9tiinţifică.
Vezi ti recenzia făcută de I. Bogdan lui Gr. Tocilescu în c Convorbiri literare», XIX (1885),
p. 1062-1067. Tonul va fi mult schimbat, faţă de Gr. Tocilescu, de ex. în introducerea din
volumul de Documente fi rege~ce. publicat în 1902. Oarecare poziţie mai accentuată, fără reticenţe,
se poate reţine ti faţă de Hasdeu în recenzia făcută cărţii lui I o n e s c u • G i o n în « Convorbiri literare», XXXIV, p. 237-235 ti p. 301-315.
2
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La 13 aprilie 1889, Ioan Bogdan îl anunţă pe Hasdeu printr-o scrisoare,
în «post scriptum» 1 , despre studiul său referitor la Dipwma bîrlădeană 2.
Este ştiut că Hasdeu publicase această diplomă în 1860 s, reluînd problema
în 1869 în studiul Limba slavică la români pînă la anul 1400 '· Hasdeu susţine
existenţa unui act slavon scris în 1134 şi a unui principat al Bîrladului. Ioan
Bogdan a redactat, axat pe date istorice şi filologice, studiul critic pe care
l-a trimis lui Hasdeu, rugindu-l să-l facă atent la « greşelile ce le-am putut
face în etimologia oraşelor». Scrisoarea se termină cu următoarea propoziţie
sibilică: « Despre restul lucrării cred că nu veţi avea nimic în contră-i», avînd
deci convingerea fermă că autenticitatea diplomei nu mai poate fi susţinută.
Nu ştim dacă Hasdeu i-a răspuns sau nu; pînă în prezent nu s-a găsit nici
o scrisoare în acest sens 6 • In tot cazul, într-o scrisoare din 17 dec.1889, adresată lui A. D. Xenopol, fostul său profesor de la laşi, I. Bogdan scrie în mod
categoric: « Am dovedit fără nici o umbră de îndoială că diploma este falsă»,
menţionînd că nu se poate încă pronunţa asupra timpului şi persoanei care
a produs acest falsificat. Intenţia lui era să introducă în lucrare un al treilea
capitol, referitor la acest aspect, dar pe care, bănuind cine e autorul, nu l-a
mai scris. Ioan Bogdan însă adaugă în continuare următoarele: « Dl. Hasdeu
nu mai ţine acum la autenticitatea diplomei», iar în completarea acestei afirmaţii a dat o explicaţie pe cît de ştiinţifică, pe atît de categorică: « Dovezile
lingvistice sînt aşa de evidente, incit numai cine nu are nici o idee de istoria
limbii ruseşti poate să mai stea la îndoială» e.
Şi într-o altă scrisoare, un fragment nedatat 7 , I. Bogdan afirmă că« D. Hasdeu priveşte acum cu totul altmintreli la aceste lucruri, decît cu 15 sau 10 ani
înainte».
Este de presupus că asemenea afirmaţii categorice nu puteau fi decît
rezultatul unor convorbiri avute cu Hasdeu, pentru că în scris el nu şi-a modificat părerea despre autenticitatea acestui document.
Studiul lui I. Bogdan, intitulat Diploma bîrlădeană din 1134 şi Principatul Bîrladului. O încercare de critică diplomatică slavo-română, a fost pre·
zentat în şedinţa Academiei din 28 sept. 1889. M. Kogălniceanu şi D. A. Sturdza
« arată că au luat cunoştinţă de memoriul d-lui Bogdan şi propun tipărirea»,
ceea ce s-a şi făcute. Trebuie relevate rezultatele la care ajunge I. Bogdan,
prezentate discret, dar critic şi temeinic, fără notă polemică. Ele infirmă autenticitatea documentului, folosind metoda de cercetare complexă, cu « probe
solide» - cum se exprimă în scrisoarea adresată lui Xenopol: analiză grafică,
fonetică şi ortografică, studiul elementelor diplomaticii, argumente istorice şi
filologice privind etimologia oraşelor Bîrlad, Tecuci şi Galaţi.
1

Vezi Anexa IV. Arh. St. Fond Hasdeu, LV - 563.
Lucrarea este trimisă, ca şi cele anterioare, prin I. Bianu, prietenul lui I. Bogdan,
căruia îi scrie că a fost acceptată« de toţi»: Vasilievski, Sobolevsk.i, cu excepţia lui Sîrcu.
(Cf. D. P. Bogdan, Legăturile ... , p. 233, scrisoarea nr. 28).
a Diploma birlădeand. Text, lraducere, comenlariu, în «Instrucţiunea publică», sept. 1860.
' În« Traian», I. 1869, p. 199.
.
8 I. Lup a ş, Ioan Bogdan în lumina unor fragmenre din corupondenfa sa, AAR, ist. S. III,
t. XXVII, nr. 7, Bucureşti, 1944, menţionează două fragmente din scrisorile lui Hasdeu, trimise
lui I. Bogdan.
8 Vezi scrisoarea publicată de I. E. Tor ouţ i u, Studii fi documente literare, voi. IV,
Bucureşti, 1933, p. 474.
1 Ibidem, p. 475.
8 Vezi extrasul din AAR, 1889, 35 p.
4 pi. Vezi dezbaterile din şedinţa Academiei,
în AAR, S. II, t. XII. Partea adm. şi dezbaterile, Bucureşti, 1889, p. 1-2.
I
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Dacă în 1885 I. Bogdan s-a afumat în ştiinţă cu teza de licenţă şi cu documentata recenzie despre A. Densuşianu, dovedind o pregătire istorică şi filologică în special în domeniul limbilor clasice, cu aceste trei memorii, publicate
de Academie în 1889, tînărul învăţat, punînd bazele activităţii sale ca slavist,
şi-a definit poziţia sa ştiinţifică faţă de tradiţia bogată creată de B. P. Hasdeu,
preluînd critic rezultatele unei munci de 30 de ani, pentru a face astfel noi
salturi calitative.
Concluziile lui I. Bogdan, scrise la vîrsta de 25 de ani, au rămas definitive, fiind acceptate de toţi oamenii de ştiinţă, cu ex.cepţia poziţiei singulare
a lui I. Bărbulescu 1, fiind astfel răsturnate părerile lui' Gr. Tocilescu, Xenopol
şi în parte ale lui D. Onciul în legătură cu existenţa unui principat al Bîrladului.
Capitolul III, la care se referea I. Bogdan în scrisoarea sa către A. D. Xenopol, nu a fost scris decît mai tîrziu, după moartea lui Hasdeu, de către
P. P. Panaitescu li, De altfel, şi I. Bogdan în 1908 - după moartea lui Hasdeu - se întreba dacă hrisovul din 1374 este sau nu autentic, fără a se pronunţa definitiv a,
Spiritul critic, de construcţie ştiinţifică, poate fi urmărit şi într-un alt
studiu al lui I. Bogdan, în legătură cu lw din titlul domnilor români'· Această
problemă a fost discutată de B. P. Hasdeu în mai multe articole, dintre care
primul încă în 1858, fără să indice o soluţie. ln 1863 Hasdeu crede că lw este
o prescurtare din Ioan. Reluînd-o în 1878 în Cuvente den bdtrîni, Hasdeu emite
părerea că lw este un atribut al domnului român, după ce mai întîi îl folosiseră Asăneştii, în timpul imperiului româno-bulgar&, Ea a făcut obiectul
unor dezbateri şi în şedinţa Academiei din 11 martie 1886.
ln 1890, Ioan Bogdan reia discuţia, analizînd critic părerile lui Venelin,
Vostokov, Onciul şi Xenopol, pentru a ajunge la concluzia că lw s-a introdus
pe cale paleografică înainte de Radu Voievod. Este regretabil că nu a menţionat părerile lui Hasdeu, de care nu se deosebea nici în privinţa originii
sudice a titulaturii şi nici a formei lw <Ioan 7, ln Etymologicum Magnum
Romaniae, voi. IV (1898), Hasdeu revine cu unele precizări, fără a discuta
părerea lui I. Bogdan, după care această titulatură a fost primită pe cale paleografică; teză criticată în 1906 de I. G. Sbiera, care aderă la punctul de vedere
al lui Hasdeu B,
1

«Arhive», XXIX (1922), p. 167.
V. Diploma bîrlădeană din 11341i hriaovul lui lurg Koriaiovici din .1374, Falsurile palrio1ic11 ale lui B. P. Haadeu, Bucureşti, 1932 (Extre.11 din RIR, II, I). Cf. şi P. P. Pan ai te s cu,
Rolul lui Bogdan Pelriceicu Hasdeu în slavis1ica românească, în Rsl, VI (1962), p. 240; vezi şi
articolul special al aceluiaşi autor, publicat în volumul de faţii, p. 85-91.
a Documeniul Risenilor din 1484 1i organizarea armalei moldovene în sec. XV. AAR S. II,
t. XXX, Mem. Secţ. ist. Bucureşti, 1908, p. 30, nota 22. Spiritul ştiinţific al lui I. Bogdan în
depistarea neautenticitiiţii unor documente nu s-a oprit numai la aceste date. Vezi, de ex.,
documentul din 11 sept. 1447, atribuit de Hasdeu lui Petru II, din studiul Cinci documenle .• . ,
p. 5, nota 2, sau articolul Diploma lui Ioan Caliman Asen din 1112, în« Convorbiri literare»,
XXIII (1889), p. 440-458, document publicat ca autentic de Aprilov.
' Publicată în« Convorbiri literare», XXIII (1890), nr. 9 (dec.), p. 721-738; materialul
fiind trimis de la Moscova.
5 Cf. E m. V î r t o s u, Ti1ula1ura domnilor fi asocierea la domnie în Ţara Românească
şi Moldova (pinăîn sec. al XVI-lea), Bucureşti, 1960, p. 47. Vezi istoricul problemei la p. 42-47.
• AAR. S. II, t. VII (1885-1886). Partea adm. şi dezbateri. Bucureşti, 1886, p. 167-171.
7 E. V î r tosu, op. cil., p. 47.
a Ibidem, p. XLIII şip. LVIII. Autorul ajunge la concluzia că lo=loan «reprezintă un
nume-titlu, nume epitet şi nu un nume propriu-zis» (p. 100).
1
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În 1891 Ioan Bogdan întocmeşte o ediţie despre Vechile cronice moldola Ureche. Texte slave cu studiu, traduceri şi note. Volumul este
închinat lui B. P. Hasdeu şi D. A. Sturdza. Cu această lucrare, care are la
hază materialele descoperite la Kiev şi Cracovia în 1890, Ioan Bogdan şi-a
definit activitatea sa istorico-filologică,« fiind convins că la haza oricărei cercetări istorice stau izvoarele», fapt pentru care s-a consacrat studiului şi editării
critice a textelor 1 •
În 1895 apare al doilea volum, intitulat Cronice inedite atingătoare de
istoria românilor, închinat lui V. Jagic, fostul său profesor de la Viena. Omagiul
autorului din cele două volume este dovada grăitoare a relaţiei acestuia cu
c~i care l-au îndrumat şi l-au ajutat.
Nu ne vom ocupa aici nici de meritele acestor lucrări, nici de aprecierile
făcute în publicaţiile vremii. Aceste aspecte, ca şi problemele de metodă pe
care le-a avut de rezolvat tînărul slavist român în editarea textelor, au fost
examinate de D. P. Bogdan 2. Asupra concluziilor lui Ioan Bogdan în legătură
cu timpul şi locul cînd s-au scris aceste cronici, P. P. Panaitescu a demonstrat
că ele nu mai pot fi susţinute astăzi decît parţial a.
Ceea ce interesează este faptul că Ioan Bogdan menţionează, în prefaţa
primului volum de cronici, studiul lui B. P. Hasdeu despre Cronica moldopolonă, publicată mai întîi în 1844 de W6jcicki, apărut în« Arhiva istorică
a României» (voi. III, 1867). I. Bogdan scrie că Hasdeu« prin studiul făcut
a pus temelia istoriografiei moldoveneşti», iar rezultatele «au fost adoptate
de toţi istoricii noştri şi străini». El constată că « aproape toate prevederile
cuprinse în studiul d-lui Hasdeu s-au adeverit în mod surprinzător» cu prilejul
descoperirii sale de la Kiev. Aceste rezultate ale magistrului său - arată fostul
elev - se datoresc « bogatelor sale cunoştinţe în domeniul limbilor şi literaturilor slave».
Aderenţa publică a lui I. Bogdan la şcoala creată de Hasdeu este edificatoare şi din următoarele rînduri scrise în continuare: « Călcînd pe urmele
d-lui Hasdeu în studiul limbilor slave, ... îmi fac o plăcută datorie de recunoştinţă faţă de meritele acestui învăţat, închinîndu-i această carte, ce în
întregimea ei nu este altceva decît o completare şi o rectificare a rezultatelor
cuprinse în studiul citat, unul din cele mai fecunde din cîte au ieşit de sub
pana d-sale. D-l. Hasdeu este întîiul promotor al studiilor slavo-române la
noi şi d-sale îi datoresc primul impuls pentru aceste studii» 4 • I. Bogdan menţionează, de asemenea, ajutorul material pe care l-a primit din partea lui
D. A. Sturdza.
Cartea a fost apreciată pozitiv şi de prietenii lui Hasdeu: de D. A. Sturdza,
în una din şedinţele Academiei, şi de I. Bianu, în recenzia publicată în« Revista
nouă» (1892). Acest studiu a reprezentat la concursul din iunie 1892 5 una
din lucrările importante, pe temeiul cărora I. Bogdan candidează şi obţine
titlul de profesor la Universitatea din Bucureşti 6,
veneşti pînă

1

D. P. Bogdan, Ioan Bogdan, Rsl, III (1958), p. 189.
Ibidem, p. 189-195.
3 P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan şi studiile de istorie slavă, p. 9-10. Cf. şi Introducerea (p. X-XIV) din ediţia îngrijită de acelaşi autor, Cronicile slavo-române din sec. XVXVI, publicate de Ion Bogdan, Bucureşti, Edit. Acad., 1959.
4 Vezi Prefaţa la op. cit., p. VII-VIII.
5 Vezi şi bogata recenzie a lui C. J ir e ~ e k, reprodusă în «Convorbiri literare», XXVI
~i892), nr. 8, apărută şi în extras.
e I. Lu p a ş, op. cil., p. 4 (156).
2
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Din cercetările făcute, nu s-a putut identifica dosarul privind concursul
ce s-a ţinut pentru ocuparea catedrei de slavistică. Nu sîntem, deci, în posesia
raportului întocmit ele B. P. Hasdeu referitor la activitatea ştiinţifică a lui
I. Bogdan.
Prezentînd, în 1893, cartea pentru premiul« Heliade Rădulescu», al Aca·
demiei, după discuţii controversate, aceasta a fost în cele din urmă respinsă,
deşi N. Ionescu şi A. D. Xenopol, foştii profesori ai lui I. Bogdan ele la Universitatea clin Iaşi, au atras atenţia asupra meritelor autorului. B. P. Hasdeu,
relevînd contribuţia lui Ioan Bogdan, a considerat însă că lucrarea nu este
originală, fiind o traci ucere. « Partea proprie a autorului este foarte restrînsă ...
Pentru aceasta a fost făcut profesor la Universitate. Tinărul autor, încheie
Hasdeu, are merite şi mergînd pe calea începută, va aduce mari servicii
ştiinţei» 1 •

Această împrejurare nu l-a descurajat pe Ioan Bogdan în cercetările sale
ştiinţifice şi nici nu l-a îndepărtat de concepţia istorico-filologică a lui Hasdeu,
deşi cu prilejul volumului următor, apărut în 1895, care cuprinde Cronice
inedite atingătoare de istoria românilor, Gr. G. Tocilescu, unul dintre prietenii
apropiaţi a lui Hasdeu, avea să facă Academiei un raport cu observaţii critice

destul de aspre 2.
Încă din anul 1889, cinel se afla la Moscova, I. Bogdan era antrenat în
studiul cronicii lui Manasses, fiind preocupat de influenţa ei în cronica lui Mihail
Moxa, deoarece, după cum îi scrie lui I. Bianu, ediţia scoasă de «veteranul
[=Hasdeu] nu este în toate exactă» a. La sfîrşitul anului (11dec.1889), I. Bogdan «isprăvise colaţionarea ediţiei Hasdeu cu originalul Moxa», constatînd
că lipsesc unele fragmente datorită copierii incomplete a lui Gr. Tocilescu 4.
Este necesar să amintim aici că Hasdeu, în 1878, în Cuvente den bătrîni, voi. I,
publicînd cronica lui Moxa, arată necesitatea« unui studiu asupra izvoarelor»
acestei cronice, în care «să se discute toate izvoarele de origine bizantină şi
slavonă», precum şi legătura cu cronica lui Manasses 5 • Ideea lui Hasdeu,
prin urmare, este reluată de Bogdan şi lărgită în lumina materialelor cercetate în Rusia.
Problema izvoarelor folosite de Moxa, fiind deci dependentă de studiul
variantelor cronicii lui Manasses, nu a fost rezolvată în cadrul unei lucrări
separate, deşi I. Bogdan şi-a consacrat «o viaţă de om» pentru pregătirea
ediţiei care, în cele din urmă, a apărut postum, fără comentarii, în anul 1922,
sub titlul Cronica lui Manasses. Traducere medio-bulgară de pe la 1350. Text
şi

glosar.

de altfel întreaga activitate a lui I. Bogdan, se
slavisticii româneşti, creată de marele Hasdeu,
de valorificare a fondului de manuscrise slavone, atît de important pentru
istoria, limba şi vechea cultură românească.
Deşi, sub aspectul relaţiilor de prietenie, I. Bogdan nu s-a putut apropia
total de Hasdeu, aparţinînd cu vremea unui alt cerc de universitari, cu N. Iorga
şi D. Onciul, el menţine însă constant faţă de Hasdeu, şi după 1895, aceeaşi
Această preocupare, ca
integrează pe linia tradiţiei

1 AAR. Partea edm. şi dezb. S. II, t. XV (1892-1893),
D. P. Bogdan, op. cit., p. 191-192.
2
D. P. Bogdan, op. cir., p. 194.
s Ibidem, p. 198.
I Ibidem, p. 199.
6 Cuvenle den bdtrîni, voi. I, p. 239-240.
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atitudine, bineînţeles cu unele rezerve critice, însă cu noi şi valoroase rezultate.
ln 1900, cînd Hasdeu se retrage Ia pensie, părăsind activitatea de la Univer·
sitate, Academie şi Arhivele Statului, izolîndu-se tot mai mult în castelul
său de la Cîmpina, I. Bogdan îşi fixează încă o dată poziţia sa faţă de şcoala
istorico-filologică a lui Hasdeu cu prilejul lucrării lui Ionescu-Gion, Istoria
Bucureştilor, căreia îi face o lungă şi severă critică 1 • Observînd că lucrarea
nu se încadrează în nici o metodă şi şcoală, deşi autorul « a avut favoarea
d-lui Hasdeu», I. Bogdan critică poziţia lui Ionescu-Gion, care îşi exprimă
în orice împrejurare admiraţia pentru « descoperirile hasdeene şi nu lasă nici
o ocazie să facă act de profundul său devotament faţă de munca genială a
acestui mare învăţat» 2.
I. Bogdan ţine să precizeze că «împărtăşim şi noi această admiraţie
pentru incomparabilele merite ale d-lui Hasdeu». Dacă admiraţia este sinceră
şi inteligentă, se întreabă I. Bogdan, cum se face că elevul lui Hasdeu nu se
sileşte să însuşească nimic « din eminentele calităţi ale marelui nostru istoric,
care, oricîte teorii inadmisibile ar fi aruncat în lume, a lucrat însă întotdeauna
cu o mare pătrundere, cu o bogată inteligenţă şi cu o perfectă onestitate, după
izvoare de prima mină» a.
Doi ani mai tîrziu, în 1902, I. Bogdan publică primul său volum mare
de documente, întitulat: Documente şi regeste privitoare la rela#ile Ţării Româ·
neşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI, ... precedate de o introducere
asupra diplomaticei vechi româneşti.
La 11 ian. 1903 Ioan Bogdan, aflînd că Hasdeu a venit la Bucureşti,
locuind la Hotel «Splendid», i-a trimis cartea, la care lucrase începînd din
1895, însoţită de o scrisoare : « Sînteţi singurul om în ţară care, citind-o, vă puteţi
da seama de greutăţile cu care am avut să lupt la traducerea şi datarea documentelor şi îmi putefi atrage atentia asupra îndreptărilor ce s-ar putea introduce la o
eventuală nouă ediţie»"·
Este important şi acest document inedit, care caracterizează atitudinea
constantă a lui I. Bogdan faţă de Hasdeu, cu toate că nu a reuşit să-i fie un
prieten apropiat. I. Bogdan îi cere unele relaţii, promise de Hasdeu, despre
«cneji», problemă care îl preocupă şi despre care va tipări un mic studiu în
1903. Scrisoarea dovedeşte că I. Bogdan, după aproape 15 ani de activitate,
păstrează acelaşi contact ştiinţific cu« veteranul» slavisticii româneşti, considerîndu-se un urmaş al acestuia prin problemele pe care le analizează.

Într-adevăr, în introdueerea volumului, în acea primă sinteză referitoare
la diplomatica slavo-română, în care face şi istoricul editării documentelor
la noi, I. Bogdan se plasează din nou, ca şi în 1891, cînd a editat Cronicele,
pe linia continuării operei lui Hasdeu. «E datoria noastră - scrie el - să
ne gîndim a relua opera începută cu atîta succes de d-l. Hasdeu» 5 •
Dacă pentru materialele româneşti ultimele ediţii sînt mult superioare
din punct de vedere critic, pentru cele slavoneşti - constată I. Bogdan « de la «Arhiva istorică» încoace (1865-1867) nu s-a făcut aproape nimic;
o excelentă publicaţie pentru timpul său, ea a rămas şi astăzi unica şi cea
mai bună colecţie de documente interne vechi, în care originalele sînt bine
1

În« Convorbiri literare», XXXIV (1900), p. 237-255 şi 301-315.

a Ibidem, p. 252.
a Ibidem, p. 252.

' Vezi Anexa VI. Arh. Stat. Fond Hasdeu, LV - 566.
6 Vezi In1roducere, p. LXXXIII.
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publicate şi traducerile bine făcute» 1 • Comentariile lui I. Bogdan interesează
şi sub aspectul valabilităţii operei lui Hasdeu, care, deşi ne găsim la începutul
veacului nostru, nu apare depăşită.
În introducerea de la această ediţie, I. Bogdan este preocupat de necesi·
tatea de a se realiza un« Codex diplomaticus». Ediţia îmbunătăţită din 1905,
cu titlul Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Bra.,~ovul şi Ţara
Ungurească în sec. XV şi XVI, ca şi cele 2 volume, tipărite în 1913, cuprinzînd
Documentele lui Ştefan cel Mare, reprezintă punerea în aplicare, sub o anumită
formă, a acestui plan. Într-o scrisoare din 17 II 1889, C. Jirecek îi sugerase
ideea să facă un nou studiu despre documentele vechi româneşti, un « codex
diplomaticus», întrucît «Arhiva» lui Hasdeu şi Gramoty ale lui Venelin « sînt
învechite şi necomplete»•.
În această ordine de idei, trebuie amintit că editarea de către I. Bogdan
a unui Album paleografic în 1905, cu 26 pi., ca şi frumoasa ediţie postumă,
apărută în 1926, sub îngrijirea lui N. Iorga, Album paliographique moldave.
Documents du XIV-e, XV-e et XVI-e siecle, cu 105 pi., se află pe linia proiectului lui Hasdeu, menţionat în Cuvente den bătrîni, de a întocmi un « Tractat
de paleografie slavo-română» 3.
ln orice caz, publicînd în 1913 ediţia de documente ale lui Ştefan cel Mare,
I. Bogdan realizează o lucrare superioară faţă de cele anterioare, rezolvînd
«probleme grele de tehnică şi critică, editare, traduceri, datare, comentarii»,
care au atras admiraţia învăţatului rus Iaţimirski '· ln special, comentariile
cu ample referiri amintesc de metoda eruditului său magistru, iar glosarele
despre Cuvinte româneşti şi Formele gramaticale româneşti 5 reprezintă conti·
nuarea operei lui Hasdeu, deşi nicăieri nu apare vreo menţiune despre acest
mare deschizător de drumuri, care în Cuvente den bătrîni, sublinia problema
românismelor în documentele slavone, precizînd că ideea i-a fost sugerată
de Fr, Diez, iar el a aplicat-o atît de productiv în voi. III din« Arhiva istorică»
(p. 178-195), adunînd un mare număr de cuvinte,« unele de cea mai mare
importanţă filologică» a.
Fiind ales, în şedinţa din 29 martie 1903, membru al secţiei istorice a
Academiei Române, I. Bogdan în discursul său de recepţie din 8/21 aprilie 1905
a amintit, din nou, despre rolul lui Hasdeu în istoriografia românească. «După
M. Kogălniceanu, Venelin sau Papiu-Ilarian - spune noul membru al Academiei - Hasdeu aducea ceva cu totul nou în istoriografia noastră: cunoaşterea
izvoarelor slave, atît a celor interne, cit şi a celor externe, şi putinţa de a
utiliza pentru istoria română literatura acelor popoare cu care noi am avut
un contact mai îndelungat ... » 7.
ln perioada alegerii sale ca membru al Academiei Române, Ioan Bogdan
îşi lărgeşte aria preocupărilor sale istorice cu caracter sociologic. El cercetează
documentele în lumina vechilor noastre instituţii şi analizează termenii din
punct de vedere filologic şi al dreptului vechi românesc. El tipăreşte în « Analele
Academiei»: Origina voievodatului la români (1902); Despre cnejii români (1903);
Ibidem, p. LXXXIII.
z I. Lu p a~· op. cir., p. 12 (164).
a În voi. I, p. 3.
• P. P. Pan ai t e s c n, Ioan Bogdan, p. 10.
1 Voi. II, p. 606-609 şi p. 610-611.
e Voi. I, glosar I, p. 237-238.
7 Vezi laroriografia română 1i problemele ei acruale,
era membru corespondent din 1892.
1

BuCUJ'eşti,
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observaţii

asupra îndatoririlor militare ale cnejilor

şi

boierilor moldoveni

(1907); Documentul Rîzenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în
sec. XV (1908). După părerea lui P. P. Panaitescu, Ioan Bogdan are meritul
de a fi adus cel dintîi examinarea instituţiilor sociale şi politice din trecutul
nostru 1 •
Am arătat mai sus că, încă din 1889, într-un scurt articol despre obiceiul
înfrăţirii de sînge, I. Bogdan dădea documentului această nouă interpretare,
care însemna punerea în aplicare a concepţiei magistrului său. Pentru Hasdeu,
documentul nu reflectă numai fapte istorice, ci şi instituţiile epocii. Avînd
iniţial o pregătire juridică din timpul studiilor făcute la Harkov, B. P. Hasdeu
a analizat documentele istorice şi prin prisma instituţiilor sociale. Publicînd
studiul despre Obiceiurile juridice ale poporului român (1878), istoricul îşi lărgeşte
concepţia despre limbă, acceptînd ideile prietenului său Hugo Schuchard,
pentru care lingvistica este o disciplină ce se interferează cu etnografia şi istoria
civilizatiilor 2.
As~menea idei se reîntîlnesc şi la I. Bogdan, care, studiind la Viena etnografia şi istoria instituţiilor medievale, a adîncit această latură a preocupărilor
sale, mai ales după 1900, în lucrările amintite mai sus. Studiile lui I. Bogdan,
prin urmare, nu pot fi analizate fără a aminti numele lui Hasdeu, mai ales că
unele probleme au fost menţionate anterior de ilustrul savant.
Problema titlului de voievod, de pildă, discutată de I. Bogdan, ca şi aceea
a cnejilor, a fost pusă în discuţie şi de Hasdeu în Istoria critică a românilor,
vol. I, 1873, deşi laconic şi vag. Hasdeu socotea că este o «titulatură princiară internă» ; această problemă a fost reluată şi în vol. IV din Etymologicum
Magnum Romaniae a.
Părerile lui I. Bogdan în legătură cu unificarea cnezatelor în sec. XII
în Ţara Românească într-un singur voievodat sub Lython (Lytwoy), denumit
voievod «înlăuntrul ţării» 4 , întregesc aceste observaţii ale lui Hasdeu, deşi
nu face trimiteri la ele.
În cazul celuilalt studiu al lui I. Bogdan, Despre cnejii români, pentru
care îi ceruse lui Hasdeu unele informatii, autorul face unele referiri la Cuvente
den bătrîni în legătură cu termenii ~H.;\3, mtţAMf, }KijAf'IÎd 0, Bogdan crede
că în epoca cea mai veche « cnejii erau sau întemeietori de sate sau şefi aleşi
dintre fruntaşii satelor, pe viaţă, ca să judece pe săteni, după vechiul lor
obicei» 6, În dezvoltarea acestei instituţii autohtone, în afară de nume, ca şi
în cazul titlului de voievod, «nu găsim nimic slav, deşi apare şi la slavi». În
această lumină sînt văzuţi cnejii Ioan şi Farcaş sau Lytwoy, care era un cnez
mai puternic decît ceilalţi doi, fiind şi voievod faţă de unguri 7. În Etymolo1 P. P. Pan ai te s cu, op. cit., p. 14-15. Cf. şi studiul citat despre Ioan Bogdan
cultura medievald la români. De asemenea, V a l e r i a C o s t ă c h e l, Contribufia
lui Ioan Bogdan la studiul institufiilor medievale româneşti, în volumul de faţă,
p. 55-63.
1 Acad. I o r g u I o r d a n, Lingvistica romanicd. Evolufie, curente, metode, Bucureşti,
1962, p. 36.
3 E. V î r t o su, op. cit., p. 125.
' Ibidem, Problema titlului de Mare Voievod a fost studiată de Em. Vîrtosu în toată întinderea ei, atît în privinţa evoluţiei cercetărilor, cit şi a diferitelor elemente care au generat această
instituţie, ajungînd la concluzia că este« o sinteză româno-bizantină legată organic de vechea
organizaţie statală a Ţării Româneşti» (p. 181).
& Op. cit., p. 19.
' Ibidem, p. 42.
7 Ibidem, p. 31; cf. şi Originea voievodatului la români; voievodul este« belii du.x», p. 13.
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gicum Magnum Romani~ Hasdeu s-a oprit, în treacăt, asupra acestui aspect,
susţinînd că Ioan, Farcaş şi Lituan «erau kinezi», «dar singur unul era voievod» 1 •
Desigur că meritul lui I. Bogdan este incontestabil, pentru că a realizat
în istoriografia noastră primele studii consacrate acestor instituţii, dar nu trebuie
trecute cu vederea că cele dintîi întrezăriri sînt ale lui Hasdeu, pe haza cărora
s-au iniţiat asemenea lucrări. Studiile lui I. Bogdan au deschis un cîmp mai
larg de cercetare pentru lucrările de sinteză ale lui Radu Rosetti, C. Giurescu
Dinu C. Arion şi, mai recent, Emil Vîrtosu, creind astfel o tradiţie în ştiinţa
românească 2.

P. P. Panaitescu atrage atenţia asupra faptului că aceste lucrări, mai cu
seamă notele şi comentariile din Documentul Rîzenilor (1908) şi din Documentele
lui Ştefan cel Mare (1913) formează «un adevărat repertoriu al instituţiilor

vechi româneşti», un «adevărat dicţionar de termeni» 3. Într-adevăr, preocuparea filologică este mult mai accentuată în aceste studii. Cele 80 de note, de
exemplu, din studiul publicat în 1908 '• cuprinzînd 56 de pagini de tipar, sînt un
adevărat tezaur al istoriei cuvîntului, conceput după cunoscuta metodă a lui
Hasdeu, cu largi referiri de istorie, filologie, folclor etc., aşa cum apare, în
mod deosebit în« Arhiva istorică a României», Cuvente den bătrîni şi Etymologicum Magnum Romani~.

*
Şcoala istorico-filologică

a lui B. P. Hasdeu a dat reprezentanţi de seamă,
dintre care unii, la rîndul lor, au fost creatori de noi curente, urmînd legea
progresului şi a dezvoltării ştiinţei: Ioan Bogdan în istorie, cu largi preocupări
filologice, Lazăr Şăineanu în lingvistică, Moses Gaster în folclor, Ion Bianu în
bibliografie, Ilie Bărhulescu în filologie ş.a.
Dintre toţi, Ioan Bogdan este cel mai atotcuprinzător, mai consecvent,
continuînd timp de trei decenii preocuparea istorico-filologică a activităţii lui
Hasdeu. Ea a fost aprofundată şi completată de I. Bogdan, care a adus astfel
noi şi valoroase contribuţii ştiinţifice în domeniul raporturilor româno-slave.
Analiza documentară, critică, severă şi meticuloasă, cu referiri la domenii
înrudite, formează caracteristica fundamentală a activităţii ştiinţifice a lui
I. Bogdan. Anumite aspecte din complexul şi vastul orizont ştiinţific al lui
Hasdeu au rămas, cum era şi firesc, în afara preocupărilor lui I. Bogdan. Ele
au fost preluate de alţi elevi.
B. P. Hasdeu, prin marea sa forţă de receptivitate enciclopedică şi de
sinteză, pe planuri de diferite dimensiuni, a cuprins, în evoluţia gîndirii sale
istorico-filologice, curentele lingvisticii indoeuropene şi romanice în perioada
anilor 1860-1900, reprezentate de A. Schleicher, G. I. Ascoli, şi Hugo Schuchardt, ultimii doi, prieteni ai savantului român.
De asemenea, ci a înregistrat şi reflexele acestor curente în domeniul slavisticii, reprezentate prin Fr. Miklosich şi V. Jagic - prieten cu Hasdeu I Voi. IV, p. CVII - CIX; cf. E. V î r tosu, op. cil., partea a II-a, intitulată Voievodul,
în care sînt expuse toate lucrările care s-au ocupat de această problemă, cit şi concluziile auto·
rului, p. 125-189.
s Meritul lui Em. Vîrtosu este că a lămurit problema voievodului ; trebuie menţionată
şi lucrarea lui D. C. Ari o n, Cnejii (chinejii) români. ContribuCii la studiul lor, Bucureşti, 1938.
a P. P. Pan ai te s cu, op. cil., p. 11 şi 15.
' Documentul. Rizenilor, p. 23-79.
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la care se adaugă şi învăţatul rus A. V. Veselovski, pentru studiul comparat
al documentelor cu folclorul.
B. P. Hasdeu şi-a însuşit aceste concepţii în mod creator, într-o mare
viziune a istoriei, culturii şi limbii române, raportată la cea a popoarelor vecine.
Marele învăţat român a lărgit orizontul cercetărilor de la noi creînd o şcoală
naţională istorico-filologică.

ln cuprinsul acestei şcoli, pe haza tradiţiilor existente, Ioan Bogdan,
plecînd de la metoda de cercetare şi problematica lui Hasdeu, s-a afirmat,
realizînd noi salturi calitative în urma studiilor de specializare peste hotare.
El a ridicat slavistica din ţara noastră la rangul de disciplină de sine stătă
toare, adîncind latura istorico-filologică în domeniul raporturilor românoslave şi al problemelor de veche cultură românească.
Avînd drept precursor pe B. P. Hasdeu, se poate spune că Ioan Bogdan
este adevăratul întemeietor al slavisticii româneşti, pe care a aşezat-o pe noi
haze ştiinţifice, temelia dezvoltării ei ulterioare.

ANEXE
IOAN BOGDAN CĂTRE B. P. HASDEU
I.
Viena, în 1 nov. 1887
Stimate Domnule Hasdeu,
Mi-a părut foarte rău că nu v-am putut întîni înainte de a pleca, cu toate că v-am căutat
o da tă acasă şi de mai multe ori la Academie. Doream să vă întreb, cum ofi crede D-voastră
că ar trebui să încep studiile de limbi slavice moderne şi de slavistică în general. Mi-nchipuiam
că voi avea de ales unele din cursurile ce se vor ţinea la Universitatea din Viena şi de sigur
că nimenea nu-mi putea spune moi bine ce să aleg decît D-voaslră, care flifi ce pregălire am fi
cu ce scop m-am apucai de acesle sludii. Nu e încă nici acum IÎr:iu să-mi împdrldfifi părerea
Dvs., după ce veţi vedea ce cursuri am să urmez în acest an şi cum am de gind să lucrez
(subl. n. - V. Gr. Ch.).
Cursurile de slavistică ce se ţin la Universitatea din Viena sînt foarte puţine şi ca să
fiu ocupat a trebuit să le (sic) înscriu mai pe toate. Astfel am înscris la Jagic 1 trei: a) anii·
chitdfi slavice (Slavische Alterthumskunden), patru oare, în care va vorbi despre istoria şi
instituţiile vechi ale slavilor, b) gramalica limbii serbo-croale, în comparaţie cu limba paleoslavică, c) exercifii în seminar, din limba serbo-croată nouă şi veche şi din antichităţile slavice.
Ca să pot învăţa mai bine şi mai uşor limba serbească am luat un sîrb cu mine, care pentru
că-i dau odaia gratis va citi cite un ceas cu mine sîrbeşte şi va vorbi sîrbeşte şi ruseşte mai
tîrziu. La Dr. Lecejewski am înscris Gramatica limbei polone, în comparaţie cu cea paleoslavică
şi exercifii de lraduceri în seminar. Pe cit am ascultat pînă acum, mi se pare că voi face un
bun curs. La Dr. Strekelj ascult Etnografia slavică şi CÎnlecele populare slovene. E un tînăr
privat-docent, de la care nu ştiu de voi profita mult. L-ascult pentru etnografie mai cu samă 3 •
Acestea sînt toate cursurile de slavistică; sînt destul de potrivite pentru mine, căci voi avea
ocazie a învăţa două limbi moderne şi a asculta un curs foarte bun de antichităţi slavice.
La Si~kel ascult diplomatica, p. I (Urkundenlehre), 5 ore pe săptămînă, un curs cam greu
1 Direcţia Gaaerall a Arhivelor Statului. Fond Hasdeu, lnv. 611. LV-561, Viena 1 aov. 1887 (AneH I); LV-562,
Viena 5 Iulio 1888 (Aluma II); LV - 565, St. Potmabw-g, 28 doo. 1888 (Anexa 111); LV - 563, SL Petenburg, 13 apr.
1889 (Ane:w:a IV); LV - 564, SL Petenburg, 3 mai 1889 (Anexa V); LV - 566, Bucurefl,i. 11 ian. 1903 (A.ne:w:a VI).
1 Vatroolav Jag:i6 este numit la Univenitatea dm Viena ln anul 1886, 6.ind oueeooorul !Di Fr. Miklooic:b. lnainto
de eceutl dati a oaupat oatedra do &lologie oomparati la Odeoa (1871), Berlin (1874) ,i Petrograd, 1mdo a funcţionat
latre anii 1880-1886. Cea mal mare parte a aotivitilil aa.lo a doof'l,.....t-o la oadrul Univonilllil clin Viena, undo a func·
tionat latre 1886-1908. la 1904 Academia Romlal 1-a aleo membru de onoare, diatiacţie pe caro a ovut•o fi lnainlafUI
olu Fr. Miklooich (cf. ti G. Miblill, op. cil., p. 237-239).
1 Vezi Mi bai I Dan, Logd.lurilo lui Ioan lJosdan cu Jilolosii poloni, Rol, IV (1960), p. 310. Autorul preciseul
ci I. Bogdllll • Invitat la Viena, la afarl do limbile ouaaminlite, ti ceha eu Fr. Putnaek.
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pentru mine, căci presupune cunoaşterea aprofundată a paleografiei latine. Aceasta mi-o voi
ciştige privetim în iru&ilulul pen&ru i.&toria aw&riacd, unde mi s-a permis si folosesc publicaţiile şi colecţiile de documente. Sickel se mărgineşte le istorie Germaniei şi Austriei; voi profite
insi destul, căci voi învăţa metode acestei ştiinţe şi o parte din istorie dreptului şi instituţiilor
medievale la germeni. Aş mei urma un curs de i.&toria osmanilor le Kerebacek, deci n-ar colide
(sic) oarele lui Sickel cu ale lui. Numai o oeri aş putea si ascult.
Am căutat si nu fiu prea încărcat cu studii istorice, ca si pot învăţa limbile deocamdată
şi aş fi foarte mulţămit daci în semestrul de iarui aş putea face etît din sîrbeşte şi poloneşte
ca să înţeleg orice scriere în aceste două limbi. Pe lingă acestea îmi voi completa cunoştinţele
de paleoslevici, cetind acasă şi luînd perle la exerciţiile din seminar, unde Dr. Jegic va repeta
in acest an unele lecturi ce le-a făcut în anul trecut fi aceasla o face numai pen&ru mine ( subl.n.
- V. Gr. Ch.).
Aceste e materialul ce am de gînd să-l prelucrez în semestrul de ierni. Vă rog sd-mi
spuneJi şi părerea Dv. asupra alegerii ce am făcui şi sd-mi daJi, dacă credeJi de lrebuin[d, sfa&ul
D-voas&rd.
Aş dori si fiţi totdeauna în curent cu studiile ce le voi face, căci spre a primi de la Dv.
numai sfaturi bune şi binevoitoare, eu îmi voi face datoria de a vă pune în curenl cu &oale progresele mele fi a vă cere to&deauna aprobarea sau dezaprobarea Dv. (sub. n. - V. Gr. Ch.).
Primiţi asigurarea afectuoasei mele stime.
Al Dv. devotat
IOAN BOGDAN
Kochgesse, 34, 2 St. 16 Thur.

II.
Viena, 5 iul. 1888
Iubite Domnule Hasdeu,
Vă trimit excerptele de care v-am vorbit din poeziile lui Coşbuc. Am ales cuvintele ce
mi s-au părut mei puţin cunoscute în limba literară şi citeve idiotisme, ce se întrebuinţează.
pe le Năsăud. Poeziile lui Coşbuc mi se per a fi scrise într-o limbi destul de corectă şi sînt pline
de expresii populare. Din cele ce mi-e povestit frate-meu despre Coşbuc, el nu se foloseşte niciodată de vreun cuvînt, care să nu-l fi auzit prin nordul Transilvaniei. Astfel cred ci nu trebuie
să Vă îndoiţi de exactitatea lui 1 •
Citaţiunile nu le-am putut face totdeauna exact căci n-am avut la îndemină numerile
din« Tribuna», ci foiletoanele tăiate de frate-meu. Unele citaţii le-am făcut după biblioteca
poporală a« Tribunei»; acestea sînt exacte. Am avut tot ce a scris pini acum Coşbuc 1 • Mi-e
spus în zilele acestea Bianu, că ministerul nu e dispus si-mi plătească cheltuiala de drum pini
la Petersburg, fiindcă dl. Sturdza ar fi secat tot fondul lui Niculescu 3 • Vi rog si vorbiţi cu
dl. Laurian ori cu dl. Maiorescu' şi să-i rugaţi a-mi comunice pină la finea lui iunie st.v. răspunsul
la cererea mea. Trebuie foarte puţină bunăvoinţă ce să nu-mi refuze 100 fi., mei ales ci tuturor
bursierilor li se plăteşte dusul şi întorsul. Şi nici nu cred că-mi vor refuza acest ajutor, deci
veţi avea ocaziunea a vorbi odată cu dinşii despre aceasta.
Nu v-am putut trimite pini acuma biografia lui Miklosic 1, fiindcă nu mi-e dat încă portretul. Cind am fost în lunea [trecută J le dinsul n-avea nici unul şi se vede că vrea si se fotografieze anume pentru noi, căci mi-e spus să merg la dineul după 10 zile.
Al Dv. devotat
IOAN BOGDAN
VIII Florienigasse 32, 2 St. 5 Th.
1 Eate vorba de Gb. Bogdan·Duicl, Iratele mai mic al lui I. Bogdan, cuno1cuto.l iatoric literar, foit proleaor la
Univenitatea din Ouj. ln 1888 avea 23 de ani.
I G. Cotbuc lncepe colaborarea
Tribtma• de la Sibiu ÎD anul 1886, iar din 1887
parte din redacţia gazetei,
funcţie pe care o deţine plnl la 1889, clad 'rine la Bucurqti.
• Pentru coreopcmdenţ.a lui I. Bogdan p I. Bianu, vezi D. P. B o g da a,, LegdlW"ile 11"'1iolulul Ioan Bosdan,
p. 183 aqq.
I La 12 IIl 1888 pvanal din care n .... ..-.. D. A. Stmdza, oa minUtra de finanţe, ,..._, lnlocuit de UD guvera
• junimiot-. CDDduo de Tb. R~ Titu Jf.aionsea &iad aamit miniotra al inotracţiunii pnblice p al cultelor. D. A. Laarian
e1te &ul lui Auguat Treboniu X.~ primul d - al FH. de litere din BuCDrefli, decedat la 1881. D. A. Laurian •
ocupat funcţia de director pnen1 ln miniatend caaduo de T. Maioreocu. (Luci• D Pre de• cu, ID Eru:M:lordia
lana, Baemqti, 1940, p. 478).
• Artio;oJal d~
ti (otooalia hd au apirut la • Reviota noab (1889), oub oemnltura lui Ioan
Bogdan; cf. p G h. M 1 h I 1 11., op. m., Ral, xll (1965). p. 239.
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St. Petersburg, 28 dec. [1888]
Iubite Domnule Hăsdeu

1,

Fiindcă sint aproape de sfîrşitul anului, Vă scriu ca să Vă doresc intîi de toate an nou
vesel şi norocos şi ca unui drag binevoilor al meu sd Vă dau apoi o mied socoleald despre ce-am
f ăcul aci În acesl an.
Pentru Dv. trecutul an a fost poate cel mai dureros din viaţa Dv., ceea ce aţi pierdut
nimenea nu vi\ poate întoarce, decît leacul tuturor boalelor omeneşti: uitarea 1 • Aş dori ca
următorul an si\ vi\ faci\ a uita pierderea ce-aţi suferit şi să vă redea acea linişte şi seninătate
a minţii, preţioasă şi nouă ca şi Dv., pentru continuarea lucrărilor D-v. Vă rog si\ comunicaţi
aceleaşi voturi (sic) pentru soţia Dv.
De studiile ce le-am făcut aci în semestrul trecut sînt foarte mulţămit. Simi un progres
real În limba rusascd, pe care acum o ÎnJeleg deslul de bine ~i o vorbesc aproape fluent, astfel ci\
scopul principal la care am consacrat acest semestru mi l-am ajuns. Afară de aceste, m-am
ocupat cu istoria limbii ruseşti, despre care am ascultat lecţiile unui tini\r, dar foarte bun
profesor, dl. Sobolevski. Dar aci se mărgineşte aproape tot ce-am făcut pină acum în St. Petersburg (subl. n. - V. Gr. Cb.).
La universitate am mai ascultat lecţiile d-lui Sircu 3 despre limba neobulgară şi literatura
veche bulgară; de 111 acestea însă m-am folosit uşa de puţin, incit mai bine era de consacram
acel timp pentru alte lucrări. Îmi pare rău ci\ trebuie si\ contrazic părerea Dv. despre Sîrcu;
Dv., necunoscindu-1 mai de aproape, v-aţi exprimat foarte favorabil despre dînsul, cind vi\
spuneam 111 Viena ce idee ore Jagic despre dînsul. Acum fiindcă l-am ascultat trei luni şi fiindcă
Bianu mi-a scris aici ci\ Dv. aţi avut chiar intenţiunea a-l chema pe Sîrcu la noi în ţară, voesc
si\ vi\ scriu cu ce fel de om ne-om îmbogăţi corpul nostru învăţat. Sîrcu, ca profesor, este un
om foarte mediocru; nu ştiu daci\ aţi auzit vreodată pe Leonardescu ' ţinînd lecţia, eu am fost
condamnat si\-1 ascult trei ani; Sîrcu se deosebeşte de Leonardescu întru atîta, incit, fiind
arnîndoi tot un fel de mediocri, Leonardescu îşi cunoaşte puterile şi vine la lecţii cu caietul în
mină, Sîrcu nu-şi cunoaşte nici puterile şi vine la lecţii sau fi\ri\ caiet - şi-atunci spune atîtea
prostii incit trebuie si\ te miri cum le poate debita de pe catedră - sau vine cu cărţile altora,
din care citeşte fi'iri\ nici o sfială toată ora. Făcîndu-1 atent la această batjocură de lecţii, mi-a
răspuns liniştit că pentru doi ascultători (doi am şi fost numai tot semestrul) el nu e obligat
si\ se prepare şi ci\, afară de aceasta, profesorul e obligat si\ spuie la studenţi ceea ce au scris
alţii pini\ la el; ceea ce ştie el şi n-a scris încă, nu e obligat să spuie [ ..•] 11 •
Acum o rugăciune şi voi termina această lungi\ scrisoare. Voi face în zilele acestea o
cerere la minister pentru bani ca să învăţ fotografia şi să-mi cumpăr un aparat, cu care aş putea
fotografia ce mi s-ar părea că merită din bogatele materiale aflătoare aici şi în Moscova, privitoare la literatura şi istoria noastră. Îmi trebuie cel puţin 400 r(u)ble. Vă rog să convingeţi pe
dl. Maiorescu, că aceşti bani nu mi s-ar da degeaba, deoarece fotografiind eu însumi, aş cruţa
o sumă de bani, ce ar costa lucrul, dacă l-ar face altcineva în o misiune sau ştiu eu cum. Aş da
Ministerului sau Academiei cite un exemplar din fiecare fotografie. Aş dori să fac intii de toate
o descriere a manuscript.[elor) slavone şi a vechilor tipărituri ale noastre din bibl.[iotecă]
publică de aci; în l\loscova aş aduna materialele diplomatice nepublicate sau rău publicate,
cit material n-aş putea să adun apoi în Polonia? Ajutorul în bani e mic în raport cu folosul ce
l-aş putea aduce prin el. Sînt sigur că dacă Dv. ii veţi vorbi d-l[ui] Maiorescu, nu-mi va refuza.
Se-nţelege, ii voi scrie şi eu ce am de gînd să fac, în astfel de lucruri, însă Dv. anţi autoritate
şi cuvîntul Dv. va face mai mult decit scrisoarea mea.
Mulţămindu-Vă, sint al Dv. deirotat

IOAN BOGDAN
Vasilijevski ostrov, 7 bis. 36.18

• Scriaoa..., aemnalatl de D. P. Bogdan, l.egdlun1" ••• , p. 186, n. 38.
• B. P. Hudeu pierdute pe unica 88 fiicl, tlnira poetl Iulia Haadeu, decedatl tn vlntl de 19 ani, la
17 sept. 1888.
• Pentru contribuţia acellui 6.lolog, care s-a ocupat de unele probleme de veche culturi. romlneucl. v. D. P. B o g da a, Bcuarahanul PoliAron Sircu fÎ conlri6Ufia lui la cullura romcb1ea«4 veche, Bucuretli. 1942, e'dl'U diac Arhiva romi·
neaacl•. VIII.
• Foit profeaor de filozofie ti etici la Univonitatea din Iafi.
I Omitem aici un lung pa„j cu ob1enra'ii critice la adnaa lui Strcu. La început, la &Olifta aa Sa Petenharg, Bo1dan
a locuit la el, nCUDooclnd ci Slrcu • Hte tndatoritor. (D. P. Bogdan, 1.egdluri1" ••. , p. 216). Mai tlniu tnal raportu·
rile dintre ei au devenit mai pulin amicale (ibid., p. 233).
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IV.
St. Petersburg, 13 apr. 1889
Iubite Domnule Hasdeu,

Am scris de cîteva zile scrisoarea ce Vi-o trimel asupra d-l[ui] Sîrcu şi m-am lot îndoit
de e bine sau nu ceea ce fac. La urma urmelor, am văzut că nu fac un lucru inmoral (sic)
descriind pe un om aşa cum este, mai ales că acel om a avut laşitatea să scrie minciuni despre
mine, cu scopul de a-mi face vrăjmaşi. Fiind informat despre aceasta, am crezut ceea ce mi-a
scris Bianu nu de mult, căci nu înţeleg ce interes ar fi avut dl. Sîrcu să-mi provoace dujmani
(sic) prin comunicări falşe 1 [ ••• ]
Al Dv. devotat
I. BOGDAN
P.S. V-aş ruga să mă faceţi atent dacă veţi ceti articolul despre diploma bîrlădeană z
greşelile ce le-am putut face în etimologia oraşelor. N-am găsit în izvoarele ce le am aici la
îndemină ce formă avea în limba noastrâ Galaţul prin sec. 14-15. Istoria veche a oraşului
mi-e necunoscută. La Bîrlad şi Tecuci mi se pare că n-am greşit etimologiile. Despre restul
lucrării, cred că nu veţi avea nimic în contră-i.
la

V.
St. Petersburg, 3 mai [18]89
Iubite Domnule Hasdeu

3,

În scrisoarea despre dl. Sîrcu V-am comunicat nişte fapte, care după o judecată mai
rece am văzut că nu pot fi divulgate, fără să risc a avea neplăceri în urma lor. Sînt încredinţat
că Dv., ca om cu experienţă, aţi văzut însuşi aceasta şi n-aţi făcut cunoscut nimărui ceea ce
V-am scris. Dacă s-ar divulga nişte lucruri, care le ştiu numai eu din spusele lui Sîrcu între
patru ochi, el ar putea să le tăgăduiască şi să mă facă calumniator. Am fost prea orbit de minie
ca să nu văd aceasta cînd V-am scris acea lungă epistolă, provocat fiind de împărtăşirile lui
Bianu şi de purtarea d[-lui] Sîrcu faţă de mine. Bianu îmi scrie că se pregăteşte chemarea d-[lui]
Sîrcu la noi; Sîrcu îmi spune că el« ştie pentru ce nu mi se dă ajutorul cerut de la minister»,
Sămureanu îmi scrie că Sîrcu ar fi cel mai bun profesor de slavistică la noi (Sămureanu reflectă
ideile lui Creţulescu), toate acestea m-a făcut să-mi închipuiesc că în adevăr să prepară chemarea
d-[lui] Sîrcu. Am mai văzut şi proiectul lui Maiorescu cu paragraful despre profesorii români
din străinătate, care pot fi chemaţi de-a dreptul chiar în calitate de extraordinari şi comhinînd
aceasta cu spusa lui Sîrcu că« ştie pentru ce nu mi se dă ajutorul» şi cu netrimiterea bursei
- am crezut că Sîrcu, a cărui purtare echivocă a fost totdeauna aşa incit l-am ţinut capabil
de orice intrigă, prin oamenii lui a izbutit să-l cheme la noi şi pe mine să mă cheme îndărăt,
să-mi taie mersul studiilor tocmai la mijlocul lor. Dacă aş fi un om mai rece, n-aş fi ajuns la
astfel de combinaţii; nervozitatea mea şi convingerea că la noi nu se ţine samă de nimic m-au
făcut să cred că şi aceasta e posibilă. Dl. Sîrcu, din conversaţiile ce le-am avut cu foştii şi actualii
lui colegi, mi se pare aşa de compromis în cariera lui profesorală, incit cu greu cred că va izbuti
să-l numească aci. Auzind de la el că Dv. sînteţi supărat pe dînsul, mi-am închipuit că ministerul a şi hotărît a-l chema şi că Dv. V-aţi opus. Sub impresia acestor idei V-am scris epistola
În care V-am comunicat numai fapte adevărate, ca să vedeţi cu ce fel de om ne-am procopsi
dacă l-am avea la noi.
Conştiinţa mea e pe de o parte împăcată că n-am spus nici o minciună intenţionată, nici
o calumnie, pe de altă parte însă sînt neliniştit în conştiinţa mea că am abuzat de încrederea
unui om şi am divulgat lucruri ce i-am făgăduit să nu le spui nimărui. Aceasta e o faptă urîtă
şi prima faptă urîtă în viaţa mea.
Am fost într-un moment stăpînit de patimile oarbe, de care se vede că nici un om nu
poate scăpa. Am vrut să fac capital din paguba altuia [... J 4.
1 Urm.eul aprecieri ueml.nltoare celor din Krisoarea precedentl.
• Studiul lui J. Bogdan intitulat Diploma birlddeand din 1134 fÎ Prineipalul Bârladului. O Îru:ereare d1 crilicd
dip/omali.<4 •laro-rom4n4. tiplrit ln 1889 ln AAR (ti ln n:tru).
• Sori.oare oemno.latl de D. P. B o g d • n., Leg.Uurilo„ ., p. 186, nr. 38.
• Slut repetate aceleati plnri deepre Sirea exp\Ue ln ocrioouea din 28 dec. 1888.
Pentruunelea.m..i.nunte privind nlaţiilelu.il.Bogdancu P. A. Slrcu..carela început erau prieteoeşli, vezi. D.P. Bag·
da n., op. cil •• p. 186, aoe:u 10 (soriooarea din 12 oct. 1888 dtre I. Bianu) ti p. 232, anuo 24 (1crisoarea din 7 II. 1889)
La 28 IX 1888 I. Bogdan li 1cria lui I. Bianu ci P. A. Slrcu c 9tie bine bulgaru (cf. p. 216, aoesa 7). Io afarl de prie·
tenia lui cu B. P. Hucleu, P. A. Sircu a avut leglturi cu I. Biaou, Gr. Tocile1cu, Gb. Bariţ, I. Slavici (vezi D. P. B o g •
d a o, Bcuaraheanul Polihron Sircu, p. 16).
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Eu mai am doi ani de studiu. În acest timp am încrederea că mă voi pregăti pentru
catedra ce [se] va înfiinţa, aşa ca să fie mulţămiţi şi cei mai cu pretenţii: voi putea să predau
limba paleoslovenică (pe care o ştiu acum, dacă nu mai bine, cel puţin tot aşa ca dl. Sîrcu) în
comparaţie cu sanscrita şi litvana (bine înţeles, greaca şi latina). Limba litvană am început a
o ceti, iar cu sanscrita mă voi ocupa în curînd. Aceasta pentru că gramatica paleoslovenică
nu se poate face altfel, dacă vrei să explici formele, iar un curs care nu explică formele nu e
curs universitar. Voi putea preda paleografia slavă, cu care m-am ocupat la Jagic în Viena
şi privatim, aşa că o ştiu acum (înţeleg paleografia veche, pînă în sec. 15) mai bine decît
dl. Sîrcu.
Voi putea preda limba rusască şi istoria limbii ruseşti - singurul lucru ce l-am învăţat
aci cu ajutorul prof. Sobolevskij 1 - un curs cu care dl. Sîrcu este profan încă, căci nu ştie
nici cele mai elementare lucruri.
De asemenea cred că voi putea preda limba polonă cu istoria ei, după ce mă voi ocupa
un an în Cracovia, unde se află un distins profesor pentru acest obiect 2 • Cursul de diplomatica
noastră mi-l voi face cu încetul, şi mai ales după ce voi fi în Bucureşti, unde sînt materialele:
voi mai scrie cite ceva ca să se vadă ce pot face. Acesta e un object care mă atrage foarte mult,
nu numai fiindcă e de mare interes pentru noi, ci fiindcă îmi dă ocazia a trata şi diplomatica
medievală greacă şi slavii., lucru ce nu l-a făcut nimeni pînă acuma nici între slavi, nici între
greci. De voi avea parte să lucrez mai mulii ani îmi voi face poale pentru acest objecl ceea ce au
făcui alfii penlru diplomalica apusului. Metoda am învăfat·o de la Sickel şi-mi trebuie numai
timp să o aplic la documentele noastre şi greco-slave (subl. n. - V. Gr. Ch.).
Cursurile acestea vor fi suficiente pentru cîţiva ani la început: de stat nu voi sta în
Ioc, dacii. voi fi sănătos, şi voi pregăti şi altele, de voi avea cui să le ţin.
Pentru a face însă astfel de lucrări, se cere să ai măcar atîtea mijloace incit să trăieşti
de o zi pe alta, fără grija că mîine vei fi pe drumuri, şi să-ţi poţi procura mijloacele ştiinţifice.
Oare la noi în ţară se poate aceasta fără a avea o poziţie sigură de profesor? Pinii acum, din
nenorocire, nu-şi poate crea nici un om sărac o carieră ştiinţifică fără să fie profesor. Cel ce vrea
să lucreze e silit, vrea ori nu vrea, să tindă la o astfel de poziţie. Şi-apoi dacă simţi dragoste
pentru ştiinţă, dacă nu înveţi numai pentru a-ţi umple burta şi buzunarele, cum fac medicii
şi advocaţii de profesie, dacă vreai să-nveţi şi pe alţii la muncă, ce poziţie e mai potrivită decît
poziţia de profesor? Eu ştiu foarte bine că, de nu voi fi profesor, n-a[re) să se aleagă mult din
ostenelile mele, căci nu cred că-mi voi putea găsi o ocupaţie care să-mi dea siguranţa şi liniştea
trebuincioasă pentru astfel de studii. Iar dacă m·or arunca la Iaşi, ce poţi face acolo fără arhive,
fără biblioteci şi fără tipografii? O catedră de felul acesteia nu poate prospera decît în Bucureşti
unde sint şi mijloace ştiinţifice, şi studenţi destui, şi cîţiva oameni care se interesează de astfel
de studii. Ca catedra să dea roadele la care se aşteaptă orice om iubitor de ştiinţă, trebuie să fie
în Bucureşti: un om care să lucreze numai în cabinet şi să tipărească nu va avea nici un
rezultat simţitor, căci ceea ce va scrie va ceti 3-4 oameni, iar tinerimea niciodată. Dorinţa
mea de a fi în Bucureşti profesor nu este o dorinţă după căpătuială ori după glorie deşartă,
dorinţa de a fi acolo unde pot aduce un folos ştiinţei noastre. Să aştepte dar oamenii noştri de
la putere piuă ce voi dovedi ce pot face. Nu pretind să mă numească profesor deodată: mă voi
mulţămi a fi docent doi, trei ani şi dacă voi şti să deştept interes pentru studiile acestea în
tinerime, dacă voi produce lucrări bune, mă vor întări, dacă nu - mă voi impune judecăţii
oamenilor competenţi şi-mi voi căuta alt mijloc de trai. Cînd mă voi convinge însă eu însumi
că m-am înşelat în puterile mele şi că am înşelat şi pe cei ce au avut încredere în mine, nu voi
mai putea trăi între oamenii pe care i-am înşelat.
V-am scris Dv. această scrisoare, fiindcă Dv. sînteli omul competent în specialitatea pentru
care m·a!i trimes şi pentru că, dacă n-aveam încrederea Dv., nu aş fi fost trimis de nimenea (subl. n.
V. Gr. Ch.) Sînt dator să Vă spun Dv. ce fac şi ce am de gînd să fac. Puteţi însă s·o arătaţi
orişicui, care mă judecă altfel de cum merit şi care, neavînd nici un motiv, ar putea să-mi taie
posibilitatea de a lucra, numai fiindcă - o repet aceasta - un om compromis într-o altă
ţară are interesul de a-şi asigura În caz de trebuinţă un adăpost la noi. Scrisoarea nu conţine
nici cel mai mic neadevăr şi poate fi arătată orişicui, dacă va fi de lipsă. N-aş voi însă ca fără
trebuinţă să-l compromit şi eu pe dl. Sîrcu, după ce e destul de compromis aci. Nu vreau să

1 A. I. Sobole,'ski, cunoscut lingvist, paleograf ti filolog rus, numit profesor uni,-enitar ED 1879, cu care I. Bogdan
a pistrat Jegiituri strinse, ca ti cu alţi învlţa1i ruşi. I. Bogdan l-a audiat 'i pe F. Fortunatov (v. D. P. B o g cf an,
Leg41urilo •.• , p. 184 •qq ti Mihai I Dan, op. cil., p. 310). Pentru core1pondenţa lui I. Bogdan cu A. I. SoboJevaki, vezi Mihai 1 Da D, Din corHpondenJG lui Ioan Bogdan cu aavanfii rufi, c Studii», XIII (1960), nr. I, P•

129 - 139; D. P. Bogdan, Leg41urilo •• „ p. 185-186 fi anexele
1 I. Bogdan, dupA 1tudiile de poloni lncepute la Viena cu Lecyewski, ID 1890 a fost la Cracovia, unde 1-a cunoocut
pe Lucian MaliDowaki, «întemeietorul dialectologiei ttiinţi&ce polone•, cu care invlţatul romln a n&bilit leglturi de prietenie. Vezi M. Dan, Legdlurile lui Ioan Bogdan cu bi/ologii poloni. Rol, IV, 1960, p. 309-321.
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fac rlu nimlnui, cit timp nu-mi face el rlu. A sta irul cu miinile în sin cînd cineva cautl sl-ţi
ar însemna a fi un imbecil nedemn de a trli sau un om bun pentru mlnlstire,
nu pentru activitate în viaţa publici.
Scuzaţi el V-am rlpit timpul cit aţi citit aceastl lungi scrisoare. Am socotit de o datorie a
Vi-o trimite Dv. ti Vl rog sl o plstraţi.
Al Dv. devotat
IOAN BOGDAN
Vasilijevskij ostrov 7 bis. D. 36 Kv. 18

ameninţe poziţia,

VI.
Prea stimate Domnule Hasdeu,
V-am lisat ieri la Hotel Splendid un exemplar din cartea mea 1• At dori ca această carte
la care am lucrat cu multi dragoste şi cu mult interes ti pentru tipărirea căreia am adus chiar
jertfe materiale, se glseascl în Dv. un drept apreciator. Sînleli singurul om în Jarcl care, cilind-o,
vei puteli da seamcl de greulăJile cu care am avui aci lupi la lraducerea fi dalarea documenlelor fi-mi
pulefi alrage a1en1iunea asupra indrepldrilor ce a-ar putea introduce la o eventualei noucl edifie.
(subl. n. - V. Gr. Ch.).
Vi aduc aminte de făgldninţa ce mi-aţi dat relativ lac cneji» 1 ti vă rog sl-mi comunicaţi
printr-o carte po9tall cam la ce oarl veţi veni marţi la universitate, ca sl vă pot intilni.
Al Dvs. devotat prieten
I. BOGDAN
Bulevardul Carol, 55
Bucureşti, 11 ian. 903.

HOAH sorMH B BCTOPBICO-«l>BJIOJIOrlftlECKAJI MKOJIA 6.D.

Do

XAJil~Y

BCB3A&BlllolM IJ:OK)'MeBT&M

(PC3l0Me)
lkcneAOBBB p~ HeH3AaJIHhIX MaTCpHaJJoe c«l>o~ XamAey», xpa1u11.1ţHXCJ! e Eyxapecra<OM rocyAapcreeHHoM apXBBC, BBTOP pa6on.I npBIIIen K 31lKJilO'ICHHIO, 'ITO cnaeHcr Hoaa
.EorAIUI J!BnJleTCJ! DpeACTaBHTeneM BCTOpHKO-c1>HJJOJJOrH'ICCKOii: UD<OJihI, OCHOBaHHOA E. Il. XawJJ.ey, yqeHblM 3mtHKJIODe,[tH'ICCKOro CKJJll,ltl1, OABHM H3 CTOnDOB PYMbIHCKOA Hllyi<H H K}'JD.T}'Pbl
eropoA DonoeHHbl XIX eeKa (1860--1900). Ccbvwlci. Ha 3TOT ct>oHA, coAep>Ka.u:ulit 6onee 1400
HeH3AllJIHblX DHCeM, a.BTOp OTMe'l.aeT B IJPOTHBOBCC cyIQeCTByio~ MHeHWIM, 'ITO HCTOpHKO·
cl>HJJOJIOI'H'ICCKBJI IIIKOna ~ey RMena 6om.moe 'll!cno DocneAOBaTeneii: HCTOPHKOB, cl>HJJOJJOroe H ct>om.KnopHCTOB, 6y,lzylltHX Bb!AaJO~CJ! DpeACTBBHTeneA PYMbIHCKOA Hllyi<H.
Hom EorABH cran H:J)"lllT& cnaBHCTHKy DO DpeAno>KelDUO XamAey H DO ero >Ke peKoMeHAllIVIH 6b1Jl HanpllBJleH B Beey (1887-1888) AnJI CDe~~ KaK rocyAapcreeHHbIH
CTHDCffAHllT. Ilpoct>eccopoM Eorrowa e Beee 6b1Jl B. JlrHtl, APyr XamAey, a e PoccHH, e IlCTep6ypre H MOCKee, OH cnyman K}'PC&I, 'DmleMble H. A. Co6oneecKHM H <l>. <l>. <l>opyYHaTOBblM

(1888-1890).
Ilo aeuaAamn.IM DHe&MaM BBTOP yCTaHoeHJJ, tITO e 3TOT nepHOA HoaH EorAaH noMep>KHean CBJl3& co CBORM RllCT8BHHJ<OM, HHct>opMHpyl! ero o6 ycnexax B yqe6e H COBCT}'HC& no Pl!AY
sonpocos (cM. npHJJO>KeBIDI I-IV). ABrop aHaJJH3ffPYCT ocHOBHble pa6on.I H. EorAaHa, ycraHllBJIHBB.11 npeCMCTBeHHyK> CBJl3& c TPYAllMH ero }"1RTCJ111, KllK c TO'IKH 3peHWI MCTOAll HCcnCAOBaHHJ!, ycosepweHCTBOBaHHOro HM nocne CIIC[ţHSJIH38.l.tHH 3arp9.HHI1ei!:, TaK H c TO'IKH 3peHRJ!
npo6neMaTHKH, noASeprayroA MpHTH'ICCKOMy nepecMoypy B ero nepBbIX pa60Tax, ony6JJHKoeaeHblX eccTpyAax PyMbmCKoi!: AKaAeMHH» e 1889 rOAY·

1 Docurn.eni. fÎ reg„„ priviJoa.n I.a nlafiii. Ţtlrii Rorn4nef1Î eu BrqO'flul fi Ungaria în Hcalul al X J„.Jea fÎ al X VI-Na,
.Bucuretti, 1902.
1 Studiul lui I. Bogdan, D•1pro CR11jii rom4ni a apirut ln 1903.
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Mo>t<HO ycra.HoeHn npeeMCTBCHH}'lO ce.fl3b Tpy,t1oe H. Bor,t1aHa c He1<0TopbIMH eblcl<ll3blB8HWIMH Xa~ey H e ,11peBHUX M0.11iJ0BcKux xpoHuKax oo YpeKe (1891), nocB.llll\CBHhlX Xan!Aey
H ,U. A. CTyp.r:13e, a Ta1<>1<e e pa6oTe, noceRll\CHHoii B . .SlrH'ly, HeuJoaHHble xpoHUKU, Kaca10"*uecR.

ucmopuu PyMblHUU (1895).
B eee,t1eHHH K nepeoii pa6oTe (1891), co.r:1ep>1<all\CH HOBble MaTepH8Jlbl, OTKpbITbie H. BorAa.HOM B KHeee, OTMC'laCTc.11, "!TO TpYAbl Xaw.r:1ey HBJlJUOTC.fl OCHOBOilOJl&ralOIJ.UIMH JJ.JUI MOJJAOBCKOii HCTOpHorpacl>HH. Ero pa6oTa He TOJlbl<O AOilOJIHHCT TpYAbl Xaw.r:1ey, HO H BHOCHT nonpaBl<H
B pe3yJlbTaTbl ero HCCJIC,LIOBSHHH.
Ta1<>1<e, HCXOAJI H3 Ha6ruo,t1eHHH Xaw.r:1ey, noMell\CHHbIX e nepeoM TOMe C110B cmapuHbl,
06 HCTO'IHHJ<ax xpomtKH Mo1<ca, 1<0Topi.1e ceJ13a.HbI c eapHaHTaMH MauacHeeoii xpoHHKH, Mow
Bor,Lla.H Ha npOT.ll>t<CHHH MHOrllX JICT, Hat111Ha.11 c 1889 ro,t1a, yrny6J1HJI 3TH npo6JJCMbI, peayJlbTaTOM 1:1ero JIBHJICJI ero 4>YHAaMCHTaJlbHblH TpYA MaHacueBa xpoHuKa. flepeBoiJ co cpeiJHe6o.lllapcKozo .RJblKa. TeKcm u z11occapuu, nocMepTHo ony6J1HJ<oeaHHb1f1 e 1922 ro.r:1y.
Ilocne MHOrOJJCTHero HCCJIC,LIOBSHHH B 1902 ro.r:1y HoaH Bor,t1aH IIO BblXOAC B CBCT nepeoro
H3,LlaHHH ,11oKyMeHmoB u peecmpos 06 omHoraeHU.RX Ba.11axuu c EparaosoM u BeHZpueu B XV u XV I
BeKax (BTOpoe HCnpaBJICHHOC H3,LlaHHC IlOJIBHJIOCb B 1905 ro.r:1y) nonpocHJI X~ey, 1<81< C,LIHHCTBCHHoro KOMilCTCHTHoro B CTpaHC CilCl..\HaJIHCTS, BblCJ<83aTbCJI o HCM. B TO >t<e epCMH OH KOHCYJlbTHPYCTCH c X~ey B CBH3H c npe,LICTO.llll\CH pa6oTOii:, IlOCB.llll\CHHOH ((i<H.113bllM», KOTOpa.11
6y,t1CT ony6nH1<oewa e 1903 ro.r:1y (cM. npHJiomeHHe VI). B eee,t1eHW11< 3TOMY H3AaHHlO H. Bor.;:taH no.r:11:1ep1<HeaeT 3acnyrH X~ey e o6JJaCTH H3A8HWI ,t101<yMeHToe Ha KHIDKHOCJJaB.llHCJ<OM
J13bll<C, C'IHTS.11 HCOOXO,LIHMblM B0306HOBHTb ycnelJlllO H3'18TOC HM ,LICJIO.
Ilpo,t10JDKaJ1 .r:1eno ceoero yt1HTeJ1.11, HoSH Bor,t1aH ny6JUU<yeT ,L1Ba TOMa AOl<)'MeHTOe 111Te4>aHa Bem11<oro Ha KHH>t<HOCJlaBJIHCKOM .113bll<C (1913), HCilOJlb3YH TOT >t<e KOMilJlCKCHblH MCTOA
ceoero 3PYAHPOBa.HHoro npe,LIWCCTBCHHHJ<a, conpoBO>t<,[18.fl HX 6oraTbIMH 3aMeTK8MH H HCTOpHK04>HJIOJIOrH'ICCKHMH KOMMeHTapHllMH, rnoccapH.llMH H PYMblHCl<HMH rpSMMaTH'ICCl<HMll 4>opMBMH,
BCTpe'lalOll\HMHCH B AOKYMCHTax Ha l<HH>t<HOCJlaBHHCKOM .113bll<C. AHanonNHbili
H3)"Dlb!H
annapaT HaHAeM y Xaw.r:1ey e «Hcmopu11ecKOM apxuBe PyMblHUU» (TOM III) H e C11osax cmapuHbl
(TOM I).
H CBOHX Tpy,t1ax, ony6m11<0B8HHblX B 11epHOA 1902-1908 rr. o cpe,LIHCBCKOBOM PYMblHCKOM o6ll\eCTeeHHOM y1<na.r:1e, o ero aeTOXTOHHOM xapa1<Tepe, H. Bor,t1aH e 6onee yrny6neHHoă
ct>opMe npo.r:1on>1<aeT HCCJICAOBaHHe npo6neM, Ha'laToe Xaw.r:1ey e Kpumu11ecKou uanopuu PYMblH
(T. I, 1873), Eo11bUlOM PYMblHCKOM 3111UM011ozu11ecKoM c.10Bape (T. IV) He C.11osax cmapuHbl. Tpy,Llbl
H. Bor,t1aHa ( flpoucxo:HCoeHue PYMblHC1<11x KHR.:HCecms; O PYMblHCKUX KH.RJbR.Xj ,11oKyMeHm 1484
o Pbl3eH.11x u OpzaHuJal/U.R Mo11iJ0BcKoil ap.vuu B XV BeKe) npe,t1CTBBJ1JIJOT l\CHHeiinnlii: HCTO'IHHK
AJIH nocne,t1y10ll\HX H3Y'ICHHH.
Onpe,LICJl.11.fl MHororpaHHblft xapaKTep ACHTCJlbHOCTH Xaw.r:1ey' KOTOpblH npH BCeM ,ItHana30He CBOHX H8}"1HblX 3a.H.llTHft HBJIJleTCH H OCHOBOilOJlO>t<HHl<OM B o6JlaCTH CJlaBHHCKHX H3Y'ICHHil:,
aeTop H&CTO.flll\eft pa6oTbI npHXOAHT 1< 3aJ<JDO'ICHHJO, "!TO H. Bor.r:1a11, HBJl.11.flCb npe.r:1cneHTeJ1eM
WKoni.1, C03AaHHOă BCJIHl<HM pyMblHCKHM y'leHbIM, yrny6HJI Hccne.r:1oeaHHe PYMb1Ho-cnae.11Hc1<HX OTHOWCHHH H npo6JICM8THKY APCBHCH PYMbIHCJ<Oă KYJlbyYpbl, 38JIO>t<HTI OCHOBbl PYMblHCJ<Oă CJISBHCTHKH, CTSB TCM CSMblM HCTHHHblM OCHOBOilOJIO>t<HHKOM ,LlaHHOft ,LIHCl\HIIJIHHbl B
PyMblHHH e 1<0HL1e XIX ee1<a.

IOAN BOGDAN ET L'ECOLE HISTORICO-PllILOLOGIQUE DE B. P. HASDEU
En marge de qnelqnes documenls inedils
(Resume)
Sur la basc de documents inedits du « Fonds Hasdeu» (qui compte plus de 1400 lettres
inedites) des Archives d'Etat de Bucarest, I'auteur verifie et confirme l'appartenance du slaviste
Ioan Bogdan a l'ecole roumaine historico-philologique fondee par B. P. Hasdeu dont la...complexe
personnalite, de facture encyclopedique, domina la science et la culture roumaine dans la secunde
moitie du XIX-eme siecle. L'auteur demontre que l'ecole historico-philologique de Hasdeu a
rassemble - contrairement a ce que l'on croyait jusqu'a present - un nombre important
d'adeptes, historiens, philologues, fol.kloristes, personnalites marquantes de la science roumaine.
La vocation de slaviste de Ioan Bogdan se developpa grâce a Hasdeu qui obtint pour
lui une bourse d'Etat pour specialisation a Vienne (1886-1887), ou i1 eut pour maitre
V. Jagic, ami du savant roumain, et a St. Petersbourg et Moscou (1888-1890) ou ses
profeseeurs Curent I. Sobolevski, F. F. Fortunatov etc.
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Des documents inedits prouvent que durant ces annees Ioan Bogdan entretint une correspondance nourrie avec son maitre de Bucarest qu'il renseigna sur ses progres et auquel ii
demanda des conseils concernant d'orientation de ses etudes (cf. Ies annexcs I-IV).
En analysant Ies principaux ouvrages de Ioan Bogdan, l'auteur etablit Ies rapports de
filiation indeniables qui lient ceux-ci avec l'reuvre de son grand predecesseur tant en ce qui
concerne la methode de recherche - que Bogdan ameliora d'ailleurs a la suite de l'experience
acquise pendant sa specialisatiou a l'etranger -, qu'eu ce qui concerne Ies questions qu'il aborde,
d'un point de vue critique, des ses premiers tra,·aux, parus en 1889 dans Ies Annales de !'Academie Roumaine.
La presence, dans Ies ouvrages de Ioan Bogdan, de certaines vues de Hasdeu peut
etre poursuivie, de meme, dans Les anciennes chroniques moldaves jusqu'a Urechie, de 1891,
volume dedie a Hasdeu el a D. A. Sturdza, ainsi que dans le volume Chroniques inedites
concernant l'histoire de la Roumanie, de 1895, dedie a V. Jagic.
Dans l'Introduction au premier de ces ouvrages (1891) - dans lequel ii publia Ies noveaux
documents decouverts a Kiev - Ioan Bogdan declare que Ies travaux de B. P. Hasdeu constituent Ies fondements de l'historiographie moldave et que son propre travail a lui n'est
qu'un addendum a l'amvre du maître, sens, pour cela, - ajoute-t-il - etre moins une rectification
de mainte conclusion de celui-ci.
De meme, s'appuyant sur Ies observations de Hasdeu - consignees dans le premier
volume des « Cuvente den betrani » (Des paroles des temps anciens) - concernant Ies sources
de la chronique de Manasses, Ioan Bogdan a approfondi ces questions, qu'il etudia pendant
de longues annees a partir de 1889. Son ouvrage capital, La chronique de Manasess. Traduction medio-bulgare. Texte el glossaire, paraîtra d'ailleurs apres sa mort, en 1922.
En 1902, Ioan Bogdan, apres plusieurs annees d'etude, a l'occasion de la parution de
la premiere edition de ses Documenls el regestes concernanl Ies relations de la Valachie avec la
viile de Braşov el avec la Hongrie au XV-eme el XVI-eme siecles, dont une nouvelle edition,
revue et amelioree, paraîtra en 1905 - , Ioan Bogdan demanda lt Hasdeu son opinion sur
cette entreprise, considerent celui-ci comme l'unique autorite, qui, dans Ies milieux scientifiques roumains, Cât a meme d'en apprecier la valeur reelle. En meme temps ii demanda a
Hasdeu certains eclaircissements qui lui etaient necessaires pour un autre ouvrage qu'il se
proposait d'entreprendre a propos des « knez », travail qu'il va publier effectivement un an
plus tard, en 1903. (cf. l'annexe VI).
Dans l'Introduction aux Documente ... , Ioan Bogdan attire l'attention sur Ies merites
de Hasdeu en fait d'edition de documents slavons et afirme que c'est un devoir que de reprendre
l'amvre inauguree avec eclat par celui-ci.
S'assumant lui-meme celte responsabilite, Ioan Bogdan puhlia en 1913 deux volumes de
documents slavons de l'epoque de Ştefan cel Mare (Etienne le Grand), en y appliquant la
meme methode complexe que son erudit devancier, ajoutant aux textes de riches notes el
commentaires historiques et philologiques, des glossaires et des index de formes grammaticales roumaines des documents slavona - aspects qui jadis avaient justement preoccupe Hasdeu,
dans Arhiva istorică a României (L'archive historique de la Roumanie) tome III, el dans Cuvente
den betrani tome I.
Les etudes puhliees par Ioan Bogdan entre 1902-1908, concernant Ies anciennes iostitutions medievales roumaines et surtout leur caractere autochtone, reprennent elles-aussi sous
uoe forme plus approfondie certaines des preoccupations de Hasdeu, relevables dans Istoria
critică a românilor (L'histoire critique des Roumains) tome I (1873), dans l'Etymologicum
Magnum Romaniae, tome IV, ainsi que dans Cuvente den betrani. Les ouvrages de Ioan Bogdan,
L'origine du voievodal che: Ies Roumains, Sur lu« kne: » roumains, Le document des Rîn:ean
de 1484 el l'organisa1ion de l'armee moldave au XVI-eme siecle ont cree, en ce sens, une veritable
tradition pour Ies etudes ulterieures.
Si B. P. Hasdeu a ete, entre autres - etant donne le caractere encyclopedique de ses
activites - , l'iniliateur des etudes slaves, c'est Ioan Bogdan qui, en tant que disciple du grand
savant, approfondissant le domaine des rapports roumano-slave el Ies questions de la culture
roumaine ancienne, creant pour la slavistique roumaine un base propre et autonome, est - a la
fin du XIX-eme siecle - le veritahlefondateur de cette discipline en Roumanie.
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CITEVA DATE DESPRE FAMILIA LUI IOAN BOGDAN
Pe marginea unor scrisori
ION COLAN

şi

documente inedite

(Braşov)

Familia. Studierea vieţii şi operei unui savant, ca ei a unui scriitor sau
artist, nu se poate dispensa de cercetarea originii sale şi a familiei, menită
să proiecteze lumini noi în conturarea personalităţii lui. Acesta este şi cazul
lui Ioan Bogdan, strălucit fiu al Braşovului, asupra familiei căruia ne propunem
să aducem, în rîndurile ce urmează, unele detalii şi precizări 1 •
Tatăl său, purtînd acelaşi nume, I o an Bogdan, născut în 1832, era
un modest comerciant din Şcheii Braşovului 2. Locuia cu familia pe Str. Cacova
de Sus (azi str. Constantin Vodă Brîncoveanu, nr. 51, 49) 3 • Este sigur că după
1867 4 afacerile i-au mers destul de greu, astfel că, mai tîrziu, prin 1880-1886,
a trecut« în ţară», la Sinaia, unde s-a angajat funcţionar. Prin 1889 îl aflăm
« la sticlăr;e » în Azuga 6. « Era un om hun, foarte amabil ... » - îşi aminteşte
1 În Transilvania registrele oficiale de stare civilă au fost introduse abia la sfîrşitul secolului al XIX-iea. Evidenţa nominală a naşterilor, căsătoriilor şi deceselor o aveau numai bise·
ricile, în protocoale speciale. Uneori, la naşteri, se înregistra numai data botezului; alteori
numai a naşterii şi, în vremuri mai noi, şi una, şi alta. De aici anumite nepotriviri: uneori se
lua data botezului drept dată a naşterii, Braşovul avînd, pe atunci, patru biserici româneşti
ortodoxe (două În Şchei: bisericile Sf. Nicolae şi Sf. Treime, una În Cetate, a sf. Adormiri, şi
una în Braşovul Vechi, Sf. Treime), precizările datelor de stare civilă la o familie întreagă devin
dificile, cercetările urmînd a ţine seamă de această situaţie. Astfel, cei 11 copii ai familiei Bogdan
trebuie căutaţi în registrele a 3 biserici, iar cum aceste registre sînt azi şi la biserici, şi la Sfatul
Popular al oraşului, şi la Arhivele Statului din localitate - la fiecare din aceste instituţii cîte
ceva - cercetările în această direcţie sînt mult îngreunate.
z Încă din 1839 exista la Braşov o firmă comercială« Fraţii Bogdan», cu prăvălia În Tîrgul
Cailor (azi Str. G. Bariţiu), «sub casa Capelei româneşti•, cu« mărfuri de cot şi cu articole de
cea mai nouă modă pentru bărbaţi şi dame• («Gazeta Transilvaniei», 1839, nr. 49, p. 196,
col. 2). În 1869 un lohann Bogdan avea prăvălie în Klostergasse, nr. 563 (azi Str. 7 Noiembrie),
cu marfă de mercerie, modă şi galanterie (Schnittwarenhindler. În « Siichsischer Hausfreund.
Ein Kalender ... fur 1869 .. . », Kronstadt, anexa: Adressenbuch, XXI, p. 18). Este probabil
că în cadrul vechii firme« Gebriider Bogdan», poate ca succesor al acestora, dar în condiţii mai
grele, să-şi fi desfăşurat activitatea şi Ioan Bogdan-tatăl, negustorii români braşoveni decăzînd
după «războiul vamalii dintre Austro-Ungaria şi România. Lucia Bogdan, sora savantului,
într-o scrisoare din 26 dec. 1965 pe care ne-a trimis-o, precizează că în spatele firmei «Gebriider
Bogdan» era casa lui Ioan Munteanu, fratele mai mare al mamei ei, Elena, şi confirmă că acel
lohann Bogdan era tatăl celor 11 Bogdani braşoveni. Cunoscînd acest amănunt şi faptul că
cele două familii erau vecine pe Cacova, se explică şi căsltoria dintre Ioan Bogdan şi Elena
Munteanu.
3 Casa familiei Bogdan a fost renovată după primul război mondial, pe vechile temelii
ridicîndu-se ziduri noi, adăugindu-se o mică mansardă, iar în locul liber al curţii de altădată
clădindu-se nişte anexe. Astăzi este locuitl de rude ale familiei Bogdan şi de alte persoane.
' Vezi nota 2.
11 Cf. scrisoarea către fi.ul său, viitorul slavist, din 2 ian. 1889, în Biblioteca Academiei
Române, Mss. românepli, nr. 5221, f. 10.
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fiica sa Lucia. A murit în 1906, la Sinaia 1 , în vîrstă de 74 de ani, pe cînd
fiul său mai mare, Ioan, ajunsese membru al Academiei Române.
Mama lui Ioan Bogdan, Ele na, fata lui « chir Ioan Munteanu», s-a
născut la 22 apriJie 1846 2. S-a căsătorit cu Ioan Bogdan Ia 3 noiembrie 1863 3 •
Greul familiei ea I-a dus, Ia început alături de soţul ei şi apoi singură, avînd
a creşte 11 copii: 7 băieţi şi 4 fete. La o vîrstă înaintată, « ... era o bătrînă
frumoasă, cu un păr bogat ~i alb ca argintul». Avînd «o inteligenţă ascuţită,
poscdînd o mare energie, ea a reuşit să-şi crească copiii şi să-i vadă aşezaţi la
vetrele lor, înainte de a închide ochii», în 1912 4 , la Bucureşti, în casa fiului
ei Ioan.« A fost o sfîntă pentru noi; asta era părerea la toţi» - scrie Lucia
Bogdan 6.
Primul născut a fost I o a n sau, cum i se spunea în familie, I a n c u.
A văzut lumina zilei la 25 iulie 1864 B,
După absolvirea claselor primare, urmează cursurile « Gimnaziului mare
public român» din Brac;ov, ohţinînd « Testimonium maturitatis» la 1 iulie
1882, cu rezultate excepţionale 7. Viaţa şi activitatea ulterioară a lui Ioan
Bogdan fiind cunoscute din cele ce s-au scris pînă acum despre el, în cele ce
urmează vom reveni asupra lui numai în legătură cu corespondenţa inedită
ce o avem în vedere.
Al doilea fiu, G h e o r g h e, care şi-a luat încă din tinereţe numele de
Bogdan-Duică, nu fără observaţia critică a fratelui său mai maree, s-a născut
la 21 decembrie 1865 «pe Cacova » 9 ; era, deci, mai mic doar cu un an şi jumă
tate decît fratele său Ioan.
Firea lui voluntară, sinceritatea uneori dură, i-au creat încă de timpuriu
greutăţi şi adversităţi. Abia ajuns profesor la gimnaziul din Braşov, numirea
nu îi e confirmată, deoarece, între timp, atacase forul superior al acestuia,
Consistoriul din Sibiu io. Fratele său Ioan, temperament calm, ponderat, îl
Cf. scrisoarea Luciei Bogdan, citată mei sus.
Arhive bisericii Sf. Nicolae din Şcbeii Braşovului. Protocoale, nr. 6/1846.
3 Arhivele Statului, Braşov. Malricola cununaţilor de la bis. Sf. Nicolae, nr. 165, p. 105.
~ Cerecterizeree aparţine scriitorului A. P. Bilnut, întemeietorul « Luceefilrului» de lu
Budapesta (1902), uzi în vîrstil de 85 de uni, cere a cunoscut de aproape familie Bogdan (Arhive
bis. Sf. Nicolae. Fondul A. P. Bănuţ. Manuscrise). Elene Bogdan este înmormîntetă în cimitirul Bellu din Bucureşti, unde în 1941 a fost îngropată şi fiica ei, Ecaterina N. Iorga (n. 1878).
6 Scrisoarea citată.
8 Arhive bis. Sf. Nicolae. Fondul bis. din Cetate. Protocoale, nr. 389, p. 62.
7 La 13 obiecte calificaţia« preeclaros» =eminent, ier la 1. maghiarii « eximios» = excelent (Testimonium meturitatis, nr. 304/1881-2. Copie autentificată la 6 sept. 1882, în Arhiva
bis. Sf. Nicolae. Fondul Bogdan). De altfel, în tot cursul studiilor liceale notele s-au menţinut
la acelaşi înalt nivel (vezi certificatele pentru ci. V-a, VI-a şi a VII-a, în acelaşi fond}.
8 Scrisoarea lui I. Bogdan elitre fratele silu, datetil Viena, 6 aprilie/18/88, în Arhivele
Statului, Braşov. Fondul «Astra», nr. 10046.
8 Arhiva bis. Sft. Nicolae. Protocoale nr. 6, p. 371. La 29 aprilie 1892 se căsătoreşte
- prima cilsătorie - cu Marie Done din Lutran, Alsacia. Vezi Arhivele Statului, Braşov,
Matricola cununaţilor bi.s. Sf. Nicolae, nr. 195, p. 219. Profesoară de francezii, a murit în anul
1917, sub ocupaţie germană, în timp ce G. Bogdan-Duică era deportat, ca ostati~politic, în
Bulgaria. Au avut şese copii din care primul, Dragoş (n. 1895) şi al cincilea, Eugenia (n .1902),
au murit în vîrstă şcolară şi preşcolară. Al doilea, Catul Bogdan (n. 1879), este cunoscutul
pictor şi grafician, profesor emerit le Institutul de arte frumoase «Nicolae Grigorescu» din
Bucureşti; el treilea, Virgil (n. 1889), doctor în filozofie, fost profesor secundar, traducător al
lui Hegel în limbu română, acum pensionar; ultimul, Ovidiu (n. 1904), fost profesor secundar,
acum pensionar. (Informaţiile asupra familiei G. Bogden-Duică de la Ovidiu Bogdan, scrisoarea
din 16 dec. 1965, în posesia noastră).
10 Pe atunci toate şcolile româneşti din Transilvania erau confesionale.
1
1
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sfătuieşte

într-o scrisoare trimisă din Moscova, la 5 oct. 1889, în legătură cu
acest incident:« ... să-ţi deschizi ochii la ceea ce faci şi să te gîndeşti la consecvenţele celor ce vorbe„ti şi scrii» 1 • Altă dată îi face observaţii stilistice pe
marginea articolelor publicate, manifestînd nu numai o minte clară, ci şi o
sinceră

grijă

frăţeai;;că 2.

Se ştie însă că G. Bogdan-Duică a depăşit aceste greutăţi ale începutului
şi, printr-o muncă tenace, a ajuns mai întîi profesor la Liceul« Mihai Viteazul»
din Bucureşti 3 , apoi membru corespondent (1918) "i membru al Academiei
Române (1919), fiind numit profesor la Universitatea din Cluj, unde si-a desfă
şurat fftivitatea pînă la sfîrşitul vieţii. Aici va pune bazele unei valoroase
şcoli ăe istorie literară, fiind urmat la catedră de Dimitrie Popovici,
unul din cei mai erudiţi istorici literari români. Acelaşi A. P. Bănuţ şi-l
aminteşte pe Bogdan-Duică: «tobă de carte şi stăpîn pe o memorie formidabilă», ~< o veritabilă bibliotecă ambulantă» 4 •
A murit în ziua de 20 septembrie 1934, la Braşov, unde venise ca preşe
dinte al comisiei de bacalaureat. Era în vîrstă de 69 de ani 6. A fost înmormîntat la Sibiu.
I o r da n B o g da n, al treilea fiu (n. 15 februarie 1868 6) a fost farmacist la Turnu-Severin. A murit la Buziaş, bolnav de cord, şi a fost înmormîntat la Turnu-Severin 7.
EI e na, sau I. e ni (n. 26 noiembrie 1869 8 - 10 noiembrie 1948), a
fost soţia avocatului Dumitru Pop din Mediaş 9 •
A urmat apoi un alt frate, V as i le, născut la 14 dec. 1871 10, despre care
nu ştim decît că a fost şef contabil la Craiova (Ar fi decedat la Turnu-Severin;
după alte informaţii, la Constantinopol, într-o călătorie) 11 •
Cea mai înzestrată, poate, dintre fiicele lui Ioan şi Elenei Bogdan a fost
Mari a, numită în familie şi cercul larg al cunoscuţilor Mari ţi Bogdan,
născută la 4 sept. 1873 12.
După studii medii, a devenit mai întîi învăţătoare în satul Poplaca Sibiului
(1893-1894), iar apoi în Braşov, unde a înfiinţat, în 1921, «Şcoala normală
de conducătoare de grădiniţe», fiind directoarea acesteia. Intre 1895-1919
a fost conducătoarea grădiniţei de copii în Şcheii Braşovului, înfiinţată de
ea, prima de acest gen, pentru români, în Transilvania. S-a căsătorit cu Grigore
.Axhivele Statului, Braşov. Fondul« Astra», nr. 10049.
Scrisoarea din 6 aprilie 1888, citată mai sus.
8 Cf. Mir o n Const anti nes cu, Licee centenare,« Contemporanul», nr. 50 (1000),
10 dec. 1965, p. 9.
' Manuscrisul citat.
6 Asupra vieţii şi operei lui pot fi consultate: G. Că 1 i ne s c u, Istoria literaturii române,
Bucureşti, 1941, p. 831; Pa v e 1 Dan, Gh. Bogdan-Duică, în Scrieri, Bucureşti, 1965, p. 372
(articolul publicat în« Blajul», I, 1934, nr. 10); şi mai ales V a s i 1 e N e te a, ViaJa fi opera
lui Gheorg_he Bogdan-Duică, Bucureşti, 1940, cu trimiteri la bibliografia anterioară. De asemenea,
broşura ln memoria lui G. Bogdan-Duică, Cluj, 1935, şi D. Popov ici, EvoluJia concepJiei
literare a lui G. Bogdan-Duică, în volumul Cercetări de literatură română, Sibiu, 1944,
p. 217-260. ,.a.
8 Protocolul precizează: în« Uliţa Mare», deci nu pe Cacova.
7 Lucia Bogdan, scrisoarea din 26 XII 1965.
8 Sfatul Popular al oraşului Braşov. Oficiul Stării Civile. Protocolul botezaJilor de la bis.
Sf. Treime de pe Tocile, 1849-1889; Lucia Bogdan, scrisoarea citată.
8 Cîteva informaţii asupra descendenţilor familiei Pop la A. P. Bănuţ, mss. citat.
10 Vezi nota 7, p. 4 (aceeaşi scrisoare).
11 A. P. Bănuţ, mss. citat; Lucia Bogdan, scrisoarea citată.
12 Vezi nota 7, p. 4 (aceeaşi scrisoare).
1

2
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Popovici (Popescu) din Topliţa 1 , învăţător şi apoi inspector şcolar. Iubitoare
de teatru, a fost o talentată şi pasionată artistă amatoare şi susţinătoare a
acţiunilor culturale din Braşov şi împrejurimi. Ea însăşi a compus sau, mai
ales, a localizat pentru eleve piese de teatru într-un act, dintre care unele au
fost tipărite în Biblioteca Societăţii pentru fond de teatru român din Transilvania, înfiinţată de Iosif Vulcan.
După aproape 40 de ani de învăţămînt, a ieşit la pensie în 1930. A murit,
în vîrstă de 90 de ani, la 27 noiembrie 1963.
Ştefan sau Ş te.fi, al cincelea băiat din familia Bogdan, s-a născut
la 25 aprilie 1875 z. Este al treilea profesor universitar pe care l-a dat această
familie. A fost căsătorit cu Constanţa Spirescu-Duro. Şi-a desfăşurat activitatea la Institutul Politehnic din Bucureşti, catedra de chimie şi la Institutul
medico-farmaceutic. A murit la 13 decembrie 1954, în Bucureşti, Str. Frumoasă, nr. 48 s.
A treia fiică a familiei Bogdan a fost E ca terina (Catinca), născută
la 1 noiembrie 1878 4• Femeie cultă, era profesoară cînd a cunoscut-o marele
istoric Nicolae Iorga, coleg la Universitatea din Bucureşti, bun prieten şi
tovarăş de idei al lui Ioan Bogdan. Căsătoria a avut loc la 4 februarie 1901 5,
Catinca a fost tovarăşa de viaţă nedespărţită şi devotată a marelui istoric,
ajutîndu-1 în munca sa şi nu o dată copiindu-i manuscrisele greu de descifrat.
La anii bătrîneţelor a avut nemărginita durere să asiste neputincioasă la
ridicarea tîlbărească a soţului ei, Nicolae Iorga, reprezentant al culturii şi
ştiinţei româneşti şi patriot înflăcărat, asasinat mişeleşte de legionari la 27
noiembrie 1940. Moare profund îndurerată peste mai puţin de un an, la 23
noiembrie 1941 şi e înmormîntată, alături de mama şi soţul ei, în cimitirul
Bellu clin Bucureşti.
Mari speranţe şi-a pus familia Bogdan în cel de-al şaselea fiu, A l e x a n dr u
(San di), născut la 6/18 februarie 1881 e, considerat de contemporani drept
o certă valoare. Strălucit elev al lui Gustav Weigand, doctor al Universităţii
din Leipzig, Alexandru Bogdan a fost un distins profesor şi educator al elevilor
marelui gimnaziu din Braşov, publicist activ la periodicele transilvănene
1 Arhivele Statului, Braşov. Protocolul cununafilor de la bis. Sf. Nicolae. Matricola nr. 179,
p. 260. Au fost cununaţi de Andrei Birseanu şi soţia acestuial Ecaterina, n. Nicolau. Grigore
a rămas cu numele al doilea, de Popescu. Maria e înregistrată Maria-Paraschiva, Paraschiva
rămînînd numai în protocoale.
3 Nu i s-a putut da de urmă în nici unul din protocoalele de naşteri ale celor trei biserici
citate la nota nr. I, p.173. Data naşterii este luată dintr-un«Extras» de naştere al celor unsprezece copii ai familiei Bogdan (Fondul Bogdan din Arhiva Bis. Sf. Nicolae din Şchei, documentul
din 25 IV 1903), dată confirmată şi de Lucia Bogdan, în scrisoarea citată.
3 Informaţii de la Ovidiu Bogdan, scrisoarea din 12. I. 1966 şi Lucia Bogdan, scrisoarea

citată.

' Sfatul Popular al oraşului Braşov. Oficiul Stării Civile. Prolocolul botezafilor bis. Sf.
Adormiri din Cetate, 1878, p. 188. Pentru loc, indicaţia topografică: «pe Malu Ciurcului»,
ceea ce însemnează şi Cacova, «Malul Ciurcului» cuprinzînd mai mult decît o stradă. Studiile
le-a făcut Ia «Pedagogicul» din Cluj şi apoi la Şc. « Erzsebet» (Elisabeta) din Budapesta.
În învăţămînt n-a profesat decît cîteva luni (v. Lucia Bogdan, scris. cit.).
6 Arhivele Statului, Braşov. Protocolul cununafilor bis. Sf. Nicolae. Matricola nr. 179.
p. 256. Au fost cununaţi de Grigore Samurcaş şi soţia Maria.
8 Sfatul Popular al oraşului Braşov. Oficiul Stării Civile. Protocolul bote:afilor bis. Sf.
Adormiri din Cetate. E indicată nu str. Cacova, ci «Uliţa Furcoaii», nr. 429, nume neoficial
dat de români străzii Constantin Vodă Brîncoveanu, pe atunci str. Caterinei; la capătul dinspre
«Malu Ciurcului» se afla şi Cacova. Numărul casei corespunde cu cel din Cacova (v. Arhivele
Statului, Braşov, KRONSTADT, Hauderund Strassen-Schema. 1874 - U. 178).
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(«Gazeta Transilvaniei», «Românul», «Tribuna») şi la cele conduse de
Nicolae Iorga. Academia Română l·a acceptat printre colaboratorii săi,
publicîndu-i studiul Ritmic a c în tec e l o r de cop ii 1 • Mobilizat în
armata austro-ungară la începutul primului război mondial, Alexandru Bogdan,
în vîrstă de numai 32 de ani, se prăbuşeşte pe frontul galiţian, la 19 octombrie
1914. În amintirea lui, prietenii săi au lăsat pagini edificatoare asupra valorii
tînărului profesor Sandi Bogdan 2.
Cel de-al şaptelea fiu, A u r e l ( R i c ă) B o g d a n s-a născut la 26
martie 1883 3 , şi-a început cariera militară ca sublocotenent, devenind, după
unirea Transilvaniei cu Român ia, general şi apoi inspector general, tot în armată '.
Mezina familiei este L u c i a - A u g u s t a, născută la 11 februarie
1888 s, «mignona cu obrajii trandafirii şi cu ochii de peruzea» s. Rămasă
singură, revine în ţară prin 1925-26, şi se stabileşte la Vălenii-de-Munte.
Timp de 15 ani a fost una din colaboratoarele foarte apropiate ale lui N. Iorga,
lucrînd în administraţia tipografiei «Datina Românească». Este singura în
viaţă din cei 11 fraţi şi surori Bogdan.

I o an Bogdan s-a căsătorit în 1897, pe cînd era profesor universitar,
(Marioara) Colţescu (n. 2 febr. 1878), originară din
Bucureşti. Împreună au locuit, mai întîi pe str. Popa Tatu, nr. 66, apoi pe
Calea Victoriei la nr. 158 (colţ cu Calea Griviţei, la etaj), iar apoi s-au stabilit

cu Maria

în str. Fetei, azi str. Ioan Bogdan, nr. 9, în apropiere de Calea Dorobanţi,
unde şi-au clădit casă proprie 7. În vîrstă de aproape 88 de ani, Maria Bogdan,
care locuia la Braşov, str. Tînăra Gardă, nr. 13, împreună cu fiica sa Viorica
Tu l b u r e, n. Bogdan, a decedat la 18 dec. 1965. Fiica ei este în vîrstă
de 67 de ani (s-a născut la 26 aug. 1899) 8 , a fost căsătorită cu Gheorghe Tulbure,
profesor, publicist şi un timp inspector şr.o•ar 9 •
l AAR, Seria II. Tom. XXVIII, Memoriile secţiei istorice, Mem. 1, Bucureşti, 1906, 97 p.
O bibliografie a scrierilor lui Alexandru Bogdan, atent întocmită, vezi înAnuarul liceului român . ••
din BrtJfOV (XL fi LXI). Anul jubiliar: 1924-1925, Braşov, Tip.A. Mureşianu: Branişte & Co„
1925, p. CIII - CIV, dar fără articolele nesemnate, publicate mai ales în« Gazeta Transilvaniei»; vezi şi Axente Banc i u, Morfi vii, Tip.« Unirea», 1938, p. 71.
2 Vezi Axente Banciu, Dr. Alexandru Bogdan. Pagini comemorative ... (Cartea a fost
prezentată de Ioan Bogdan în şedinţa Academiei Române din 12 nov. 1915. Vezi AAR, Seria II,
Tom. XXXVIII, 1915-1916. Dezb„ Bucureşti, 1919, p. 32. După 1918, edilii Braşovului au
dat uneia din cele trei străzi Cacova - cea de jos - numele Dr. Alexandru Bogdan, schimbată
în iulie 1965, în str. Piatra-Mare.
3 Vezi nota 6, p. 176, tot« Uliţa Furcoaii», nr. 429.
4 Vezi o fotografie a lui, ca militar, în Calendarul« Minerva» pe anul 1914, p. 159.
fi Vezi nota 6, p. 176, tot « Uliţa Furcoaii», nr. 429. S-a căsătorit la 26 noiembrie 1911 cu
Armin Frideric Seichter din Pola, fiind cununaţi de Grigore Popescu (cumnat) şi soţia Maria
(soră). Arhivele Statului, Braşov, Protocolul cununafilor bis. Sf. Nicolae. Matricola nr. 179,
p. 308.
s A. P. Bănuţ, mss. citat.
7 După moartea lui Ioan Bogdan casa a fost vîndută, suma rezultată împărţindu-se
între fraţi şi copii; Viorica Tulbure, n. Bogdan cu partea ei, a clădit la Braşov, în actuala str.
Tinăra Gardă, nr. 13, o casă, în care locuieşte şi astăzi (v. Vi ori ca Tulbure, Note informative în« Fondul Bogdan» citat şi Lucia Bogdan, scrisoarea citată).
8 Certificat de naştere, Braşov, 27 IV 1950, serie republicană, nr. 13161 şi originalul
în limba maghiară, la titulară.
9 Născut la 10 noiembrie 1879, În Hălmeag (Făgăraş), a studiat la Facultatea de litere şi
filozofie de la Universitatea din Budapesta, pe care a absolvit-o la 6 iunie 1906 (Arhiva bis.
Sf. Nicolae. Fondul Bogdan). S-a căsătorit cu Viorica Bogdan la 22 iulie 1928, fiind cununaţi
de Octavian Goga şi soţia sa Veturia, n. Mureşianu. Gh. Tulbure a murit la 21 noiembrie 1954,
la Braşov (Ibidem, Fondul Bogdan).
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Ceilalţi doi fii ai lui Ioan şi Mariei Bogdan au fost R a d u (n. 1898) şi
Constantin (Dinu, n. 1901). Primul, foarte înzestrat, pasionat de limbi
orientale, a murit de tînăr, la vîrsta de 23 de ani (1921). Al doilea, care
a fost judecător, a decedat la vîrsta de 40 de ani (1924) 1 •

Amintirile fiicei. Fără îndoială că mărturiile directe despre Ioan Bogdan
sînt preţioase prin semnalarea unor trăsături ale omului, ce nu răzbat totdeauna
din opera scrisă, putînd fi doar întrevăzute în corespondenţa sa. lată de ce
am rugat pe Viorica Bogdan să-şi aştearnă pe hîrtie amintirile despre familie
şi mai ales despre tatăl său. Din cele douăsprezece file pe care ni le-a încredinţat 2, completate apoi cu anumite precizări, reproducem aici cîteva fragmente:
«Tata a fost un elev eminent, cuminte şi grijuliu de fraţii şi surorile mai
mici ca el. . . Primul post 1-a căpătat la şcoala din Pomîrla, Moldova, de
unde. . . trimitea maichii ( = bunicii) bani. Dimitrie Sturdza, în inspecţie
pe-acolo, l-a vizitat şi, impresionat de cit era de serios şi studios, s-a gîndit
să-l ajute ... Era slab tare şi întîi l-a trimis pe Riviera, să se refacă».
Era un « om blînd, bun părinte, cu toate că era foarte, foarte ocupat.
Dimineaţa, după masa, decanat; şi mă ducea şi pe mine mereu, de mină, cu
el la plimbare, la Universitatp, şi la Academie şi, în special, îmi adu aminte,
la Muzeul Antipa, la şosea, unde îmi explica amănunţit toate animalele - şi
încă cu mare răbdare. Era intim prieten cu Antipa, pe care 1-a iubit mult
toată viata».
Mai tÎrziu « eram internă la No t r e D a m e de S i o n ; în fiecare sîmbătă
venea el personal să mă aducă acasă, îmi căra într-o mină ghiozdanul şi întralta rufele ... Lunea dimineaţa mă aducea din nou la şcoală».
«Tata nu era aspru, ci blînd, afectiv şi foarte corect ... Cu toate că era
absorbit de studiile lui, se ocupa de noi, ne controla la lecţii ... Nu lipsea de
acasă şi lucra noaptea tîrziu, regulat, pînă la 1, 2 ... »
Împreună cu tatăl său Viorica Tulbure a participat adesea la excursiile
organizate de Academia Română pentru membrii săi. « Aşa am cunoscut pe
mai toţi membrii (Academiei) şi ... talentele româneşti ... Ca fetiţă mică,
de la 8-10-18 ani, am fost, pe lingă fetiţa tatii, şi fetiţa lui Delavrancea,
a lui Duiliu Zamfirescu, a lui Coşbuc, a lui Ţiţeica, a lui Iacob Negruzzi, a prof.
Onciul. ... »
Printre prietenii apropiaţi ai lui Ioan Bogdan, fiica sa menţionează pe
D. Onciul, G. Murnu, Nicolae Iorga, devenit cumnat, V. Pîrvan (căsătorit
cu o nepoată de soră a Mariei Bogdan-Colţescu), Demostene Russo, care « în
ultimele 6 săptămîni venea zi de zi la tata».
Din corespondenţa inedită. Corespondenţa lui Ioan Bogdan şi a familiei - cită s-a mai păstrat la Braşov 3 - a fost transcrisă de noi în cea mai
mare parte, operaţia urmînd să fie terminată în viitorul apropiat.
1 Vezi şi Notele informatit-e ale Vioricăi Tulbure, n. Bogdan, în Arhiva citată, Fondul
Bogdan.
I V i o r i c a T u l b u r e, n. Bogdan, No1ele informative citate mai sus.
a În articolul Din corespondenJa lui Ioan Bogdan, publicat în« Tribuna literară», Braşov,
an. I, 1941, nr. 1, p. 7. G h. Tulbure, ginerele lui Ioan Bogdan, a dat următoarele lămuriri
cu privire la corespondenţa lui I. Bogdan: « Ioan Bogdan a întreţinut o corespondenţă vastă.
Ni s-au păstrat însă numai scrisorile primite, iar nu şi cele scrise de el diferiţilor prieteni şi
stimători cu care se găsea în corespondenţă. O singură ciornă am găsit pînă acum pe care o
reproduc mai la vale. Corespondenţa sa, din fericire, a fost păstrată cu multă grijă. Sînt
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a) O primă parte din scrisorile, documentele şi materialul iconografic
pe care-l avem la îndemînă au aparţinut Mariei Popescu - Bogdan.
ln 1926, Despărţămîntul «Astrei» din Braşov a luat iniţiativa întemeierii
unei biblioteci publice. Începutul a fost făcut cu ceea ce mai rămăsese - în
urma războiului - din biblioteca lui Alexandru Bogdan, care la plecarea pe
front dăduse indicaţia profesorului şi bunului său prieten Axente Banciu ca,
dacă nu se va mai întoarce, cărţile sale să formeze nucleul unei asemenea
biblioteci, inexistente pe atunci în Braşov. Am preluat, deci, de la sora lui,
Maria Popescu-Bogdan, un dulap cu cărţi. Profesorul Axente Banciu, preşe
dintele« Astrei» Braşov şi fost coleg în profesorat la acelaşi liceu cu Alexandru
Bogdan, a propus şi comitetul a acceptat în unanimitate, ca viitoarea bibliotecă
publică să poarte numele primului donator. Ca secretar şi bibliotecar al
«Astrei» am obţinut, mai tîrziu, materialul documentar legat de viaţa şi publicistica lui Alexandru Bogdan. Colecţia cuprinde 104 scrisori adresate lui Alexandru Bogdan de către oameni de seamă ai vremii ca: Gustav Weigand (12 scrisori), Ioan Bogdan (12), Nicolae Iorga (3), Ioan Slavici (2), G. Bogdan-Duică
(5), Onisifor Ghibu (2), G. Coşbuc (1), Şt. O. Iosif (1), Ion Agîrbiceanu (1).
Tot aici se mai află 4 scrisori trimise de Ion Popovici-Bănăţeanu şi de alţii
lui G. Bogdan-Duică.
Întreaga colecţie - după ce pe baza fostei biblioteci a« Astrei» s-a format
Biblioteca Centrală Regională - a fost trecută ulterior la Arhivele Statului,
Braşov, Fondul «Astra», nr. 9962-10260, 11069 şi 11085.
b) A doua colecţie privitoare la familia Bogdan o formează scrisorile,
documentele şi fotografiile puse la dispoziţia noastră de către soţia şi fiica lui
Ioan Bogdan, Maria şi Viorica - în total, astăzi i, 125 de scrisori, 37 documente
şi un bogat material iconografic. Scrisorile lui Ioan Bogdaa provin din diferite
epoci: plecarea în «ţară» (1882), călătoriile la Moscova şi Petersburg (1908 şi
1911) etc.
Corespondenţa avînd un caracter intim, familiar - majoritatea scrisorilor
sînt adresate soţiei - s-ar putea crede că are o importanţă minoră. Lucrurile
stau însă cu totul altfel. Alături de notele intime, afective, găsim în scrisori
pasaje întregi cu valoare documentară, ştiinţifică şi chiar literară. Ioan Bogdan
însuşi a atras atenţia soţiei sale asupra acestui lucru: « Scrisoarea aceasta
- notează el într-un post-scriptum la scrisoarea din 14 august 1908, din Odessa fiind o operă literară, ce trebuie păstrată numai pentru posteritate, n-ai voie
s-o arăţi nici unui contemporan şi nici unei contemporane». Iar peste două
zile, tot într-un post-scripturo (scrisoarea din Odessa, 16 august 1908): «Păs
trează toate scrisorile din Rusia, fără să le arăti, însă, nimănui. Îmi vor trebui
pentru unele date, dacă va fi să descriu călăto;ia în mod literar».
Aşadar, Ioan Bogdan, călător în Rusia ţaristă din perioada contrarevoluţionară ce a urmat revoluţiei din 1905-1907, cînd ohrana suspecta pe oricine
teancuri mari de scrisori provenind de la cele mai diferite şi mai proieminente personalităţi
literare şi ştiinţifice din ţară şi străinătate. După o îndelungată selecţionare - care mai cere
încă multă vreme - o bună parte din scrisorile personalităţilor din domeniul istoric le-am
pus la dispoziţia Institutului de istorie naţională de la Universitatea din Cluj. În total am dăruit
numitului Institut 105 scrisori şi cîteva documente. Din acestea, 25 de scrisori sînt de la istoriografi români: Hasdeu, Tocilescu, Onciul, Pîrvan, Giurescu, N. Dobrescu, etc. De la istoriografi străini sînt 50 de scrisori în limba germană (Jagic, Jirel:ek, Miletil:, Kaluzniacki), iar
alte 30 de scrisori sînt de la diferiţi istorici şi filologi slavi (ruşi, poloni, sîrbi şi bulgari), scrise,
fireşte, în limbile respective».
1 Cifrele nu sînt absolute, deoarece descoperiri izolate, la aceeaşi familie, le modifică,
dar nu substanţial, în raport cu numărul de mai sus.
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şi mai ales pe străini 1 , şi-a transformat scrisorile către soţie într-un fel de carnet
de note zilnice. Aici îşi nota el observaţiile şi constatările asupra oamenilor,
faptelor şi împrejurările cu care venea în contact, consemnîndu-le «familiar»,
fără a da naştere la bănuieli. Toate acestea ar fi format punct de sprijin
pentru viitoarea« descriere literară» a călătoriei, pe care o avea în gînd. Deşi
avem scrisorile, desigur nimeni n-ar putea să-i împlinească gîndul, căci scrierea
proiectată n-ar fi folosit materialul decît ca punct de reper; miezul lucrării
l-ar fi dat ceea ce mintea sa înregistrase, ceea ce spiritul său de observaţie
reţinuse.
Legăturile cu savanţii ruşi au fost relevate de prof. D. P. Bogdan, care a
publicat, alături de alte scrisori ale lui Ioan Bogdan, o parte din cele aparţinînd colecţiei Mariei Bogdan - în original şi traducere, mai adesea în
rezumate 2 •
Alături de această colecţie de scrisori şi de altele, trimise sau primite de
Ioan Bogdan, publicate de I. C. Negruzzi 3 , N. Iorga 4, I. E. Torouţiu 6,
Gh. Tulbure e, I. Lupaş 7 şi M. Dan a, rămîn, aşadar, o sumă de scrisori nedate
publicităţii pînă

acum, altele publicate numai fragmentar, în care apar aspecte
noi, mai puţin cunoscute, ale vieţii şi personalităţii marelui savant. În afară
de aspectele strict personale, familiale, intime adesea, care se desprind din
paginile acestor scrisori, putem întrevedea în multe din ele patriotul, în cel
mai înalt sens al cuvîntului. Toată activitatea lui ştiinţifică este pătrunsă
de acest sentiment de datorie profundă faţă de poporul său şi de înaltă probitate. Dar scrisorile ne dezvăluie, în acelaşi timp, sufletul ales, capabil de emoţii
adînci; pînă şi un fapt mărunt la prima vedere, ca executarea în condiţii optime
a fotografiilor unor documente, îi crează bucurii intense, pe care nu şi le poate
stăpîni.

Ar fi, deci, greşit să ne dispensăm, în cercetarea vieţii şi operei lui Ioan
Bogdan, ca şi a oricărui mare savant, de elementele noi care se desprind din
corespondenţa sa. Iată de ce ne-am îngăduit ca, dintr-un proiectat volum de
corespondenţă inedită a lui Ioan Bogdan, să dăm aici la iveală cîteva fragmente
în cadrul unei prezentări generale menită să sugereze oportunitatea unei ediţii
ştiinţifice, de care vasta corespondenţă a marelui savant nu a avut parte.
De asemenea, publicăm, în anexe, un număr de fotografii şi documente inedite,
cele mai multe din« Fondul Bogdan» de la Arhiva Bisericii Sf. Nicolae din
Şcheii Braşovului.

1 Ioan Bogdan însufi a fost suspectat la graniţă, fiind confundat cu un oarecare I. Bogdanov
(Scră$oarea din 23 aug. 1908, reprodusă parţial de D. P. Bogdan, în lucrarea Legăturile
slavă$tului Ioan Bogdan cu Rruia, apărută în Studii prfoind relafiile româno-rrue, voi. III,
Bucureşti, 1963, p. 282-283.

2 Op. cil., p. 181-338. Cf. nota l de la p. 213.

Ioan Bogdan, A. Vlahufă, Al. Xenopol şi manuscriptele lor, AAR, Mem. Secţ. literare,
11eria III, voi. I (şi extras, Bucureşti, 1923).
4 Din scrisorile lui Ioan Bogdan, în« Cuget Clar», I, 1937, p.
660-666, 679-689,
697-698, 744-746, 772-773 şi 812-813.
6 Smdii şi documente literare, voi. I (în colaborare cu Gh. Cardoş), IV, VII, Bucureşti,
1931, 1933, 1935 (pe copertă: 1936), p. 226-245, 471-478 şi, respectiv, 86-189.
6 « Tribuna Literară» (Braşov), an. I, 1941, nr. 1-7.
7
Ioan Bogdan în lumina unor fragmente din corespondenfa sa, în AAR, Secţia istorică,
Seria III, Tom. XXVII, 1944-1945, p. 153-194.
8 Din corespondenfa lui Ioan Bogdan cu savanfii ruşi, în « Studii», XIII, 1960, nr. 1,
p. 129-139; Legăturile lui Ioan Bogdan cu filologii poloni, în Rsl, IV, 1960, p. 309-326;
în« Revue des etudes sud·est europeennes», t. I, 1963, no. 1-2, p. 159-165.
3
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FAMILIA LUI IOAN BOGDAN

1.
Bucureşti,
Iubiţi

miercuri în sept. 1882

părinţi,

V-am promis, că vă voi scrie îndată ce voi ajunge în Bucureşti. Iată
că nici n-am ajuns bine şi vă şi scriu.
Am călătorit cit se poate de bine. Nu mi s-a'ntîmplat nimic rău ( ... ).
La gară m·aştepta Ştefan. Îndată ce m-am scoborît din tren, l-am găsit, mi-am
luat geamantanul, am chemat un birjar (făceam pe bucureşteanul) şi « mină !»
la podu Mogoşoaie, visavis de Hotel Union, unde şade Ştefan cu Strîmbu.
La el am şi durmit şi la el voiu dormi, pînă ce se va 'ntoarce fina <de> la
Braşov. (Acum însă nu e aci, o aşteaptă în fiecare zi să vie. Peste vreo 5, 6
zile cred că va fi acasă). După ce se va'ntoarce ea acasă, mi-a spus Mariţi,
că pot dormi la ea. De altmintrelea m-au primit foarte bine, cum nu credeam.
Deocamdată îmi merge bine aici. Îmi place oraşul, îmi plac şi oamenii,
îmi place viaţa d-aici - numai zuruitul trăsurilor, care nu încetează toată
noapte(a), îţi mîncă capul. N-am putut dormi mai de loc toată noaptea.
Astăzi m-am sculat de dimineaţă, m-am dus la Mariţi ( ... ).
Astăzi toată ziua m-am plimbat. Cunosc cîteva strade, cele mai frumoase.
M-am întîlnit cu mulţi prieteni de-ai mei din Braşov. Sara am mers la grădina
« Colaro», cea mai vestită în Bucureşti, unde cîntă un violenist renumit (i-am
uitat numele), discipul al lui Wiert de la Otetelişanu. Aci s-auzi cîntece româneşti. Trei zile şi trei nopţi într-una ai fi în stare să-l asculţi şi nu te-ai sătura.
M-am mai plimbat pe la Sf. George; am fost şi în biserică. Aşa am petrecut
ziua cea dintîi.
Pînă acum n-am fost la nimenea. Mine am de gînd să merg la Haşdeu,
şi la un profesor, la care mă va recomanda Ştefan. Numele nu îl ştiu, că are
un institut. La unul Frăţilă încă mă va recomanda ( ... ).
Al Dvoastră
Iancu I. Bogdan
stud. philos. & juris

2.
Bucureşti,

Sandi

26 apr. [18]99

dragă,

Îţi răspund astăzi la lunga ta scrisoare din 1.6 aprilie. M-am întors tocmai
astăzi

de la Slănic, unde am dus pe Marioara 1 să stea pînă la vară, şi mă folosesc
de timpul de odihnă de care dispun azi ca să-ţi răspund.
Întîi de toate, nu trebuie să te hotărăşti de pe acum ce-i de făcut la toamnă.
Mai e vreme de gîndit. Să-ţi treci întîi examenul de ofiţer bine, de ceea ce nu
mă îndoiesc de altfel, şi apoi vom vedea. Eu cred că ar fi bine să rămîi în
Transilvania şi, dacă e să te faci profesor, să te faci la gimnaziul din Braşov.
Dacă-ti dă un stipendiu de acolo, bine, dacă nu vei încerca de la alte institutii
din T~ansilvania şi Ungaria. Eu cred că ţi-or da din Braşov, numai să:ţi
1 Soţia

lui Ioan Bogdan.
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placă specialităţile pentru care vor ei să publice concurs. Nevoie de profesori
au totdeauna şi stipendiu vacant este unul pentru toamnă. Despre acestea
te poate informa Mariţi 1 destul de bine. Eu aş dori chiar ca tu să rămîi în
Braşov. Măcar unul dintre noi să mai fie acolo, căci Gică 2 nu va face treabă.
Este o prostie a-ţi închipui că n-ai să poţi învăţa ungureşte; ai să înveţi foarte
uşor între unguri şi trebuie să înveţi. Nouă ne trebuiesc oameni care să ştie
bine ungureşte ca să putem folosi literatura ungurească în interesul ştiinţei
noastre. Eu voi regreta totdeauna că n-am învăţat destul ungureşte. Mie mi-ar
plăcea să te ocupi nu numai de filozofie, ci mai ales de istorie şi filologie. În
Ungaria 3 n-avem astăzi nici un istoric român serios. La Budapesta ai putea
să te prcpari bine pentru aceste specialităţi. Pînă atunci caută să înveţi nemţeşte, vorbind cit mai mult şi citind gazete şi cărţi. Într-un an de şedere la
Viena trebuie să înveţi bine nemţeşte. Pentru stipendiu poţi scrie şi tu direct
d.p. directorul Oniţ 4, care ţine mult la tine, la Vlaicu 6 etc. La vară, cînd voi
fi în Braşov, voi vorbi şi eu cu dînşii. Dacă nu-ţi vor da stipendiu de-acolo şi
vei fi silit să treci în România, apoi vom vedea ce vei face, după ce vei fi trecut
aci. Dar cum îţi spun, eu aş dori ca să rămîi în Ungaria şi să fii la Braşov şi
deci trebuie încercat întîi acest lucru ! Toate celelalte asupra cărora mi-ai scris
sunt de ordin secundar şi nu merită să-ţi baţi capul de acum cu ele ( ... ).

Al

H~CKOJILKO

Ilo

tău

frate
Iancu

AAHllldX O CEMLE HOAllA BOrMHA

ABBBldM HeH3ABBBloDC DHCeM B AOKyMeBTOe

(Pe310Me)
Hayt1Ha11 ,1te11TeJILHOCT& Kpynuefunero pyMhIHcKoro yqeHoro l1oaHa Bor.ztaua, OCHOeaTCJUI
1<a4>e.ztphl cnaeHCTHl<H B EyxapecrCKOM YmrnepcHTeTe, H3BeCTH8 6naro,1tap11 ony6JIHKOBllHBhlM
HCCJlC,ltOBSHHllM, KOTOpble 6bIJIH ,ltOilOJIHCHbl MaTepuanaMH, npe,1tOCT8BJICHBhlMH Hll HllyqHOA
ceccHH «lioaH Eor.ztaH u ucropwi pyMbmc1<oii l<YJILTYPhI». 0,ltHaKo, He.ztOCTSTO'IHbl ,ltllBHhle,
1<aC8lOlltHCCll ero CCMhH H npe.ztCTaBJllllOll.IHC 3Ha'IHTCJibBbIA HHTCpec. 3roa ceMbe pyMhIHCKa.11
1<yJILzypa 06113aHa llOllBJICHHCM ,ltByx yqeHblX - <i>WIOJIOrOB H HCTOpm<OB.
CeMJ.11 lioaHa Eor.zt&Ha npoHcxo,ltHT H3 Epawoua. 11 .zteTeA lio8H8 Eor,lt8Ha - OTIUI H
EneHbl Eor.ztaH, ypo)f(,lteHHoA MYHTmcy, 6b1JU1 BOCIIHTllHbl H OT.zta.Hbl Ha yqe6y npe)f(,lte scero
MaTCpblO, HCKJIIO'lHTe.ru.HOH H<CHUtHBOH, l<OTOpa.11 c Y.ztOBJleTBOpeHHeM CJlC,[tHJlll 38 HX ,ltyxOBHblM
pocroM. TaK, H3 7 MaJILt1111<oe, Tpoe - lioBH ,reopre H llITe<t>aa - CTaHYT npeno.ztBBaTCJlllMB
s BblCllillX yqe6HhlX 38Be.zteHHJDC, nepsble .ztBa - 'IJICHaMH PyMblBCKOH Al<a,lteMHH; lioau CTaHeT
y<1eHblM-cJ1aBHCTOM, nonyqHBUIHM euponeiic1<0e npH3HaHHe, 6y,lzy'IH H36pm 'IJICHOM cc061I1eCTBa
11cropH11 11 ,1:1pesHocreii11 npH MocKOBCKOM YHHBepcHTeTe H t1J1eHoM-1<oppecnoll,[leHTOM Cep6CKoii
AAB,ltCMllH. reopre Eor,1taH, IlO,ltllHCbmaBWHHCll r. Eor.ztaa-,Uyfuo, .flBIDleTCll OCHOBOilOJIO)i(HHKOM PYMblllCKOH JUITepaT}'pOBC,lt'ICCHOii llll<OJlbl B Kny>1<e; OH no,ltroTOBHJI IleJJ}'lO IIJJCHJzy
Bbl,[laJOJ.l.IHXCll HCCJlC,ltOBaTCJleii. AypeJI Eor.ztaH CT8HeT BOCHHblM, ,ltOCJIY>l<HBIIIHCb ,ltO 'IHBll reHepana. rop,!IOCTb CCMbH AneHCSH,ltpY, ICOTOpblH 110,ltBBBJI 60JILWHC HB,ltC>l<,ttbl cpe,!tH 6paTbCB
Eor,ltaH, Y'ICHllK r. BaiiraH,lta, IlOJIY'IHBWHH CTCllCHb ,ltOKTOpa CJIOBCCHOCTH B JleifmWe, norH6
Ha <t>poHTe B 1914 ro,1:1y. ,Upyrne ,1tsa 6paTB - liop.ztaH 11 BacHJie - 6bIJIH, omm - ameKapeM,
.ztpyroii - 6yxranTepoM. 113 t1eTb1pex .ztesyweK - Map1111, EKarepHHa, EneHa H Jlyqwi 1
2
3
4
5

Maria Bogdan, sora lui I. B.
G. Bogdan-Duică.
Se înţelege în Transilvania.
Virgil Oniţiu, unul din străluciţii directori ai Gimnaziului din Braşov.
Arsenie Vlaicu, fost director al Şcolalelor comerciale române din Braşov.
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E1<11TepHHa (KaTHm<a), cnel{HaJIHCT no MaTeMaTHJ<e H <l>H3HJ<O-XHMH'lecKHM HayxaM, npeno,naeaTem.HH!tll, e 1901 ro,lly CT8J1ll nom>yroii: >KH3IDI BeJDU<oro HHJ<onae :Aopra. 0Ha yMepJia ro.n
cnyCTll nOCJie TpllI'H'lecKoii: rH6en:H ee MYJK&. MapHll (MapHIU1), OCHoeaTem.HHlla nepeoro
,neTCKoro ~a AJU1 pyMLIHCKHX ,neTeii e TpBHCHJlhBBHHH, npoeoAHJJa >KHBYJO KYJILTypHo-Maccoeyro pa6oTy B CBOeM POAHOM ropo,ne. Jl}"IWI Eor,naH 6blJ18 COTpy~1.1eii: H. :AoprH, 38HHM8l1Cb
a,AMHHHCTp&THBHhIMH ,neJiaMH e nmorpa<t>HH e B3JieHH .ne MyHTe. 0Ha - OAHa H3 11 6panee
H cecrep ceMbH Eor,nBH, OCTaBWHXCll B >KHBLIX. IIpo>KHBaeT B B3JieHH .ne Mywre.
l1oaH Eor,naH 6b!Jl >KeHaT Ha MapHH KoJ11.1ecHY H3 Iiyxapecra, K0Topa11 yMepna 18 ,neKa6p11
1965 ro.na e B03paCTe 88 JieT, a ro,noM pBHLwe oHa npHc}'TCTBoeana Ha TOp>KeCTeax no CJIY'l810
np83AHOB8HHJI CTOJieTHll co .ltHll po>KAeHHll ee 311llMCHHTOro My>Ka. l13 TpOHX ,neTeii: l1oaHa Eor,naHa - KoHCT8HTHH, Pa,tty H B11opm<a - TOJILKO nocne,tlllllll >KHBa.
Aerop YTQ'llllleT H ,tlOilOJIHlleT 6Horpa<t>mo KB)KAOro 'IJ!eHa CeMbH Eor,nBH, l.IHTHPYll eocnoMHHBHHll ero coepeMeHHHKOB H paCCK83LI ero ,noqepH. B KO~e CTaThH npHBOAHTCll HeH3AllHH8ll
ceMeii:Hall nepenHCKa, coxpaHHBWallCll B Iipawose, H eocnpOH3BOAHTCll p».n H3BJie'leHHH H3
HeH3,ttaHHLIX nHCeM l1oaHa Eor,naHa.

QUELQUES DETAILS CONCERNANT LA FAMILLE DE IOAN BOGDAN
(Autour de quelques lettres et doeumenlll inedite)
(Resume)
La personnalite scientifique du grand savant rou.main Ioan Bogdan, le fondateur de la
chaire de slavistique de l'Universite de Bucarest, est connue des etudes publiees jusqu'ici ainsi
qne des contributions presentees lors de la session « Ioan Bogdan et l'histoire de la culture
roumaine». Mais nos informations sont encore lacunaires au sujet de sa familie, l'une des plus
interessantes et a laquelle la culture roumaine doit deu.x de ses savants philologues et historiens.
La Camille de Ioan Bogdan est originaire de Braşov. Les onze enfants de Ioan Bogdan,
le pere, et d'Helene Bogdan, nee Munteanu, furent eleves et encourages aux etudes par leur mere
surtout, une femme exceptionnelle, qui eut la satisfaction de suivre leur ascension bien meritee.
C'est ainsi que ses 7 garc;ons, trois - Ioan, Gheorghe et Ştefan deviendront professeurs d'universite; Ies deu.x premiers seront membres de l'Academie Roumaine, Ioan l'illustre slaviste de
notoriete europeenne, sera aussi membre de la Societe d'histoire et antiquites de l'Universite
de Moscou et membre correspondeant de l'Academie serbe. Gheorghe Bogdan, qui signait
Gh. Bogdan-Duică, est le fondateur de l'ecole roumaine d'histoire litteraire de Cluj et a forme
une pleiade de chercheurs eminents. Aurel Bogdan, qui embrassera la cerriere des armes, deviendra general. Un des grande espoirs de la famille, Alexandru, qui semblait appele a etre
le plus briliante d'entre Ies freres Bogdan, eleve de G. Weigand et docteur es·lettres de Leipzig,
tombera au front en 1914. Deux autres freres, Iordan et Vasile, Curent l'un pharmacien et
l'autre comptable. Quant aux quatre sceures, Maria, Ecaterina, Elena et Lucia -, Ecaterina
(Catinca) licenciee en mathematiqnes et sciences physico-chimiques, professeur, deviendra en
1901 la compagne du grand Nicolas Iorga. Elle mourut un an apres la disparition tragique
de son epoux. Maria (Meriţi), la fondatrice du premier jardin d'enfants pour Ies Roumains de
Transylvanie, depensa une vive activite culturelle dans sa viile natale. Lucia Bogdan Cut la
collaboratirice de N. Iorga, c'est elle qui veillait sur !'imprimerie de Vălenii de Munte. Elle
est la seule en vie des onze enfants Bogdan et demeure a Vălenii de Munte.
Ioan Bogdan Cut marie a Maria Colţescu de Bucarest, morte le 18 decemhre 1965 a
l'âge de 88 ans, apres avoir assiste, un an plus tot, a l'anniversaire de la naissance de
son illustre conjoint. De leurs trois enfants - Constantin, Radu et Viorica - seul cette
deraiere vit encore.
L'auteur precise et complete la biographie de chacun des membres de la familie Bogdan
en citant des souvenirs de contemporains et des temoignages de Viorica Bogdan, la fille de Ioan
Bogdan. L'article s'acheve avec la presentation de la correspondance inedite de la Camille,
conservee a Braşov et par quelques reproduction de lettre inedites de Ioan Bogdan.
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ACTIVITATEA LUI IOAN BOGDAN

Perioada 1864 - martie 1886
C. BOROIANU

Despre act1v1tatea lui Ioan Bogdan s-au scris în anii puterii populare
cîteva studii remarcabile. Intre cei care s-au ocupat de opera marelui savant
trebuie să amintim pe D. Macrea 1 , P. P. Panaitescu 2, Damian P. Bogdan 3 ,
Mihail Dan 4 şi G. Mihăilă 0 • Sesiunea ştiinţifică festivă cu tema« Ioan Bogdan
şi istoria culturii româneşti», organizată în decembrie 1964 de Asociaţia Slaviş
tilor din Republica Socialistă România, a constituit un moment culminant
în acţiunea de preluare şi valorificare a bogatei moşteniri, pe care întemeietorul
şcolii noastre de slavistică a lăsat-o posterităţii e.
Om de ştiinţă cu renume european, stăpînind zece limbi, între care cele
slave 7, Ioan Bogdan a scris lucrări care au stîrnit admiraţia savanţilor români
şi străini 8 •
Dacă operele lui Ioan Bogdan sînt, în general, bine cunoscute, ele fiind
lucrări de bază, puncte de plecare pentru cercetări în multiple direcţii (istorie
naţională, istoria literaturii române vechi, filologie slavă), nu se poate spune
acelaşi lucru despre viaţa sa. Notele biografice publicate pînă în prezent,
1 Opera de slavist a lui Ioan Bogdan, în LR, 1955, nr. 4, p. 5-16, reprodus sub titlul
Ioan Bogdan, în voi. Lingvifti fi filologi români, Bucureşti, 1959, p. 105-121.
1 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI publicate de Ioan Bogdan. Ediţie revăzntă
ti completată de P. P. Panaitescu, Editura Academiei, 1959.
3 Ioan Bogdan. Aaivitaua ftiinfifică fi didacticii, Rsl, III, 1958, p. 187-207; Legdturile
slavis&ului Ioan Bogdan cu Rwia, în voi. S&udii privind relafiile româno-rwe, voi. lll, Bucureşti,
1963, p. 181-338; Ioan Bogdan în circuitul slavis&icii europene, în « Studii», XVIII, 1965,
nr. l, p. 3-26.
' Elemen&e progresiste în opera lui I. Bogdan, în «Anuarul Institutului de istorie din Cluj»,
1-11, 1958-1959, p. 199-218; Din corupondenfa lui Ioan Bogdan cu savanfii rUfi, în« Studii»,
XIII, 1960, nr. 1, p. 129-138; Legdturile lui Ioan Bogdan cu filologii poloni. Un capitol din
relaţiile 11iinfifice româno-polone la sfîrpitul secolului al XIX-lea,în Rsl, IV, 1960, p. 309-326.
1 O su&d de ani de la Raflerea unui mare savana român: Ioan Bogdan, în « Contemporanul»,
nr. 31, din 31 iulie 1964.
1 Pentru desfăfurarea sesiunii vezi G. M i h ă i I ă, Din activitatea Asociafiei Slavif1ilor
din Republica Socialisld România, în Rsl, XII, 1965, p. 398-404 şi D a n Z a m fi r e s c u,
Sesiunea festivii «Ioan Bogdan fi istoria culturii româRefli» (8-10 decembrie 1964), În« Studii»,
XVIII, 1965, nr. 1, p. 181-186.
7 N. Iorga spunea că vorbea limba rusă «cu uşurinţă şi eleganţă, cunoscînd în acelaşi
timp, cu o stăpînire deplină de filolog, celelalte limbi ale vastei familii slave» (Ioan Bogdan,
în voi. Oameni cari au fosl, III, Bucureşti, 1936, p. 14).
8 Vezi P. P. Pan ai te s cu, Ioan Bogdan 1i studiile de istorie slavii la români, extras
din« Buletinul Comisiei istorice a României», voi. VII, 1928, p. 10; D am ian P. B o g d an,
ari. cil. din «Studii», 1/1965, şi Luci a D j am o, Ecouri peste hotare despre aaivilalea 1tiinfificd a lui Ioan Bogdan, (Comunicare la sesiunep «Ioan Bogdan 1i istoria culturii române11i »).
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unele mai recente, cuprinse în studiile amintite, altele mai vechi, datorate lui
N. Iorga 1 şi I. Lupaş 2 , sînt sărace şi nu corespund totdeauna realităţii. S-a
afirmat astfel greşit că Ioan Bogdan s-a născut în anul 1862 (I. Lupaş 3 şi
Mihail Dan 4), că ar fi urmat cursurile Universităţii din laşi între 1881-1885,
că în timpul studenţiei ar fi fost pedagog la Şcoala normală din laşi, că ar fi
învăţat singur, ca student, limbile slave, că ar fi plecat în străinătate, pentru
specializare, imediat după obţinerea licenţei ş.a.
Articolul de faţă îşi propune să aducă, pe haza unor cercetări noi şi a
unor documente inedite, unele precizări cu privire la familia marelui om de
ştiinţă şi la anii săi de formare intelectuală.
Ioan Bogdan s-a născut la 25 iulie 1864 s. Tatăl slavistului, Ioan I.
Bogdan,« neguţătoriu, născut în cetatea Braşovului în anul 1832», cum glăsu
ieşte actul de căsătorie din 3 noiembrie 1863 e, era un om cu puţină ştiinţă
de carte. Ţinuse prăvălie 7, pe care o lichidează însă pe la 1882. leşind sărac
din negustorie, î~i caută o slujbă, dar negăsind de lucru în oraşul natal, se
angajează la primăria din Sinaia ca taxidar. Încasa accizele, adică taxele de
la căruţele care intrau cu marfă în Sinaia s. Mergea din cînd în cînd la
Braşov să-şi vadă familia şi să lase acolo o parte din neîndestulătorul salariu.
Bătrînul s·a stins la spitalul din Sinaia în ziua de 21 decembrie 1906, în urma
unei apoplexii 9 • A fost înmormîntat la cimitirul din marginea de sud a oraşului,
aproape de şoseaua naţională.
Mama slavistului, Elena Bogdan, era fiica lui Ioan Munteanu din Braşov
şi se născuse la 22 aprilie 1846, aşa cum reiese din« Protocolul botezaţilor»
de la biserica Sf. Nicolae din Şchei 10. Era o femeie înţeleaptă, harnică şi perseverentă, exemplu viu - aşa cum subliniază Nicolae Iorga, ginerele ei - pentru
cei unsprezece copii« de ce poate fi o muncă de toate zilele, o luptă necontenită
cu greutăţile vieţii şi o jertfă neîntreruptă pentru datorie» 11 • Elena şi Ioan
I. Bogdan au avut şapte băieţi şi patru fete. Băieţii au fost, în afară de Ioan
Art. cil., p. 12-15.
z Ioan Bogdan (1862-1919), în «Ţara Bîrsei», II, 1930, nr. 3; Ioan Bogdan În lumina
unor fragmente din coresponden1a sa, extras din AAR, Mem. Secţ. ist., seria III, tom. XXVII,
Bucureşti, 1945, p. 4.
3 Ioan Bogdan (1862-1919), vezi nota 2.
' În studiul Legăturile lui I. Bogdan cu filologii poloni, se orientează, probabil, după articolul din 1930 al lui I. Lupaş (anul 1862 figurează şi în I. A. Ca n dr ea şi G h. Ad am e s cu,
Dic1ionarul enciclopedic ilustrat, Bucureşti, 1931, p. 1533). Dar I. Lupaş a revenit ulterior,
stabilind ca dată a naşterii: 25 iulie 1864.
a Această dată apare în actele oficiale de mai tîrziu,ca de pildă în diploma de maturitate.
Registrul de naşteri-botezaţi al bisericii Sf. Nicolae-Şchei din perioada respectivă nu se aftă
nici la Sfatul popular Braşov, nici la Arhivele Statului din acel oraş.
8 Protocolul cununa1ilor pe anul 1863. Parohia română ortodoxă Sf. Nicolae·Şchei, Arhivele
Statului Braşov, nr. 179, f. 105.
7 Prăvălia avea firma« I. I. Bogdan. Material-, Specerei - und Farben Handlung».
Fusese deschisă în 1858, aşa cum, atestă înştiinţarea tipărită la 1 aprilie 1858 (în posesia
1

noastră).

8 În acest oraş mai trăiesc şi astăzi oameni care l-au cunoscut şi care şi-l amintesc contro·
lînd încărcăturile la bariera dinspre Poiana Ţapului. Astfel, bătrînul Ghiţă Bucur, domicilial
în Sinaia, Bd. 23 August, nr. 23, ne informează:« Ioan Bogdan avea postul de control aproape
de casa mea; era din Transilvania şi vorbea bine ungureşte».
9 Cf. actul de deces nr. 71, din 1906, dec. 22, înscris în «Registntl stării civile pentru
morţi pe anul 1906» din Sinaia, f. 37. (Arhiva Sfatului Popular Sinaia).
io « Atestat de botez», eliberat la 5 mai 1867 de Ioan Petricu, protopop, paroh al bisericii
sf. Nicolae, în posesia noastră.
u N. I o r g a, op. cil., p. 13.
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(primul născut, purtînd prenumele tatălui): Gheorghe (n. 21 decembrie 1865),
Iordan (n. 15 februarie 1868), Vasile (n. 22 decembrie 1871), Ştefan (n. 14 aprilie 1876), Alexandru (n. 6 februarie 1881) şi Aurel (n. 26 martie 1883); iar
fetele: Elena (n. 26 noiembrie 1869), Maria (n. 11 noiembrie 1873), Ecaterina
(n. 1 noiembrie 1878) şi Lucia-Augusta (n. 11 februarie 1888 1 ).
În absenţa soţului, care îşi avea serviciul la Sinaia, Elena Bogdan a ştiut
să-şi crească cei 11 copii în spiritul muncii şi al împlinirii cu stricteţe a îndatoririlor, astfel incît din cei şapte băieţi, trei - Ioan, Gheorghe şi Ştefan au ajuns profesori universitari, iar dintre aceştia primii doi au fost membri
activi ai celui mai înalt for de cultură din ţară, Academia Română. Şi ceilalţi
au făcut studii superioare: Alexandru şi-a luat doctoratul în filologie la Universitatea din Leipzig, a funcţionat apoi ca profesor la Braşov, dar a murit
tînăr, pe front, în primul război mondial; Iordan avea licenţa în farmacie,
iar Aurel, ofiţer, absolvent al Şcolii superioare de război, a înaintat pînă la
gradul de general. Fetele au fost date şi ele la învăţătură, una dintre ele,
Ecaterina (licenţiată în matematici şi fizico-chimice) ajungînd tovarăşa de
viaţă şi de muncă a celui mai mare istoric al nostru, Nicolae Iorga.
Bătrîna Elena Bogdan s-a săvîrşit din viaţă la 14/27 decembrie 1911, în
Bucureşti 2, şi a fost înmormîntată la cimitirul Belu, în locul unde îşi vor afla
odihna, treizeci de ani mai tîrziu, Nicolae şi Ecaterina Iorga 3 •
Ioan Bogdan, viitorul istoric şi filolog, şi-a făcut studiile primare şi secundare
la Braşov. Liceul românesc din localitate purta atunci titulatura de« Gimnaziul
mare român de lege greco-ortodoxă».« Gimnaziul» luase fiinţă în 1850, fiind
condus de dr. Ioan Meşotă pînă în 1878, iar după aceea de Ştefan Iosif, tatăl
poetului Şt. O. Iosif. Înscris în clasa I gimnazială în anul şcolar 1874/1875,
I. Bogdan a fost coleg de clasă cu Alexandru Hodoş, scriitorul Ion Gorun de
mai tîrziu. Dacă în clasa I ocupă locul al şaselea în clasificare, începînd din
clasa a II-a Ioan Bogdan trece în fruntea clasei, terminînd ca şef de promoţie. În ziua de 26 iunie (8 iulie st. n.) 1882 îşi trece examenul de maturitate
cu rezultate excelente 4 •
În septembrie 1882, Ioan Bogdan se îndreaptă spre Bucureşti, cu gîndul
de a se înscrie la Universitatea din capitală 5.
Negăsind un post care să-i asigure existenţa în timpul studiilor universitare şi neputînd obţine o bursă, pleacă la Iaşi, unde auzise că se ţine concurs
pentru ocuparea locurilor libere la Şcoala normală superioară de acolo. Înfiinţarea a două şcoli normale superioare, la Bucureşti şi la laşi,« cu scopul formării
de profesori de licee şi de facultăţi» era prevăzută în« Legea asupra instrucţiunei» B (art. 311) din 1864. Şcolile nu şi-au început însă activitatea decît
mai tîrziu. Cea din laşi s-a organizat abia în toamna anului 1880 şi numai cu
« Secţiunea ştiinţifică», care începe să funcţioneze regulat de la 1 decembrie.
« Secţiunea de litere» îşi deschide porţile după doi ani. Prezentîndu-se la concurs,
Dintre cei unsprezece copii, singura în viaţă; locuieşte la Vălenii-de-Munte.
Venise să-şi vadă copiii stabiliţi în capitala României, pe Ioan, Gheorghe, Ştefan şi
Ecaterina.
a Marele savant a fost asasinat de legionari la 27 noiembrie 1940, iar soţia sa a murit după
un an, la 23 noiembrie 1941.
' Publicăm, în Anexa I, diploma de maturitate, după copia făcută de însuşi I. Bogdan
(Arhivele Statului laşi, mapa 131 b).
6 Vezi Anexa II.
e Publicată în« Monitorul oficial al Principatelor Unite Române», nr. 272 din 5/17 decembrie 1864.
1
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în prima jumătate a lunii octombrie 1882, Ioan Bogdan reuşeşte să ocupe
un loc în noua secţie a şcolii, unde va fi coleg cu Gh. Ghibănescu, viitorul
istoric.
ln conformitate cu prevederile legii din 1864, elevii şcolilor normale superioare erau toţi interni 1 , avînd obligaţia de a urma atît cursurile facultăţii
respective (studii externe), cit şi cursuri speciale (studii interne), ţinute de
«maeştri de conferinţe», desemnaţi de minister dintre profesorii universitari.
La secţia de litere a şcolii din laşi fuseseră numiţi Ştefan Vîrgolici pentru limbile
elină, latină şi franceză, Andrei Vizanti pentru istorie universală, istoria românilor şi literatura română şi Constantin Dimitrescu-laşi pentru istoria filozofiei, pedagogie şi didactică. Conform legii lui Al. I. Cuza din 1864, maeştrii
de conferinţe urmau să facă în anul I « o revizie aprofundată a învăţăturilor
din liceu», iar în anul al Ii-lea «să dea acestor învăţături mai multă dezvoltare,
perfecţionîndu-se elevii în cunoştinţe de tot felul» (art. 327); anul al III-iea
era rezervat specializării. Maeştrii de conferinţe aveau menirea, deci, de a
pregăti pe elevii şcolilor normale superioare pentru viitoarea lor carieră didactică.
Ei erau ajutaţi de cîte «un repetitor şi veghetor de ordine» (cîte unul pentru
fiecare secţie), ales de consiliul maeştrilor de conferinţe dintre profesorii de
liceu. La secţia de litere din laşi funcţiona Alexandru Lambrior.
La Facultatea de litere, Ioan Bogdan a frecventat în acelaşi timp cursurile
lui I. Caragiani (limba şi literatura elină), Aron Densuşianu (limba şi literatura latină), N. Ionescu şi P. Răşcanu (istorie universală), A. D. Xenopol
(istoria românilor), A. Vizanti (istoria literaturii române), Şt. Vîrgolici (limba
şi literatura franceză), C. Leonardescu (istoria filozofiei şi logica), C. D. Dimitrescu-laşi (pedagogie generală, istoria pedagogiei şi pedagogie gimnazială).
În facultate îl atrage îndeosebi cursul de istorie naţională al lui A. D. Xenopol 11 la care, de altfel, îşi va lua şi teza de licenţă.
Ca elev bursier, Ioan Bogdan a fost scutit de unele griji de ordin material.
Familia o ducea însă foarte greu. După lichidarea negustoriei, tatăl a rămas
cîtva timp fără ocupaţie, deci fără nici o sursă de venit. Tînărul îşi exprima
îngrijorarea: «Mi-e teamă că băieţii n·au ce să mănînce şi n-aş vrea să mai
aud că sînteţi lipsiţi. Nici să nu-mi mai scrieţi niciodată de asta, căci îmi
faceţi numai supărare şi gînduri rele» a.
În tot timpul studenţiei, I. Bogdan este preocupat de aranjarea actelor
legate de trecerea sa în România. Se decide să rămînă în România, chiar dacă
stăpînirea austro-maghiară i-ar refuza autorizaţia: «Puţin îmi pasă de mi-o
dă sau nu mi-o dă, eu tot aici am gîndul să rămîn [ ... ]. Nimeni nu-mi poate
schimba gîndul» 4.
Notele obţinute de-a lungul celor trei ani de studii sînt în marea lor majoritate bile albe. Intre 4 -29 iunie 1885, I. Bogdan se prezintă la cele trei
1 În 1897, S.Piru Haret desfiinţează şcolile normele superioare, înlocuindu-le prin semi·
narii pedagogice. ln expunerea de motive care însoţeşte legea din 1897, se spunea că reginiul
de internat pină la vîr~ta de 22-25 de ani nu este recomandabil, deoarece« creştesea între cele
patru ziduri ale unui internat pînă la o etate aşa de înaintată» dă societăţii oameni nepregătiţi
pentru viaţă. Se mai argumenta că şcolile normale superioare se adresan unui număr prea mic
de tineri, fiind din această cauză foarte costisitoare pentru stat.
a A. D. Xenopol şi-a început cursul în toamna anului 1883. Prelegerea inaugurală
(«Lecţiunea de deschidere a cursului de istoria românilor de la Universitatea din laşi») a apărnt
în« Convorbiri literare», an. XVII, nr. 8, I. XI. 1883, p. 300-306.
3 Scrisoare din 11 septembrie 1883 (Anexa V).
4 Scrisoare din 13 noiembrie 1883 (Anexa VI).
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serii de probe ale examenului de licenţă. Lucrările scrise au fost: una de limbă
elină, a doua de limbă latină şi a treia din filozofie (Rolul sofiştilor în mişcarea
intelectuală şi morală la greci) 1.
Examenul oral a avut loc în ziua de 13 iunie 1885 în faţa comisiei formate
din: I. Caragiani, decan-preşedinte, A. D. Xenopol, C. Leonardescu, C. D. Dimitrescu-laşi, Şt. Vîrgolici şi Aron Densuşianu - membri, fiind declarat« admis
cu şase bile albe» 2 • La 29 iunie, I. Bogdan trece cu acelaşi succes ultima
probă: susţinerea tezei de licenţă, care trata despre Istoria coloniei Sarmiz:egetusa 3 • Comisia examinatoare decide« a se admite teza de licenţă cu unanimitate de bile albe, prin urmare cum magna laude» 4 • Ioan Bogdan este astfel
nu numai un strălucit licenţiat al Universităţii ieşene, ci şi cel dintîi absolvent
al Şcolii normale superioare - secţia litere. Istoria coloniei Sarmiz:egetusa,
primul studiu publicat de I. Bogdan, s-a bucurat de o foarte bună primire.
Ionescu-Gion îl laudă într-un foileton din« Românul» («Consider acest debut
al d-lui I. Bogdan ca plin de făgăduieli pentru viitoarele d-sale lucrări» 6),
iar A. D. Xenop'ol îl citează în marea operă de sinteză Istoria românilor din
Dacia Traiană e.
În timpul şederii în capitala Moldovei, I. Bogdan intră în relaţii cu unii
membri ai Junimii (o parte din profesorii săi erau junimişti). Datorită acestor
legături 7, la terminarea studiilor, primeşte propunerea din partea aşezămîn
tului A. Başotă (din a cărui epitropie făceau parte junimiştii Vasile Pogor
şi Ioan lanov) de a merge ca profesor de elină şi latină la Pomîrla, sat aşezat
într-o regiune pitorească, la 12 km. nord-vest de Dorohoi. Acolo funcţiona
de la 18 februarie 1879, sub conducerea poetului Samson Bodnărescu,
un institut particulare, care purta numele donatorului Anastasie Başotă,
fost hatman şi apoi mare logofăt al Moldovei. Direcţia institutului este înştiin
ţată la 11 august 1885 că «epitropia a angajat pe domnul I. Bogdan ca
profesor în locul vacant şi o invită a se regula o odaie pentru el ca pentru
toţi profesorii>> '.
Şcoala, instalată în fostul conac boieresc şi în construcţiile anexă, dispunea
de patru clădiri. Într-una erau sălile de clasă, în alta dormitoarele elevilor
(internatul), iar în celelalte locuinţele corpului didactic şi birourile adminisVezi mapa 131 b, fond Facultatea de litere, Arhivele Statului laşi.
Proces verbal nr. 145 din 13 iunie 1885, semnat de membrii comisiei, Arhivele Statului
laşi (vezi mai sus).
a Teza a Cost imprimată la lai;i, în Tipografia lucrătorilor români asociaţi, 1885. Pe exemplarul păstrat la Arhivele Statului lai;i (vezi mai sus nota 1) sînt notate chestiunile puse
tîniirului candidat de către A. D. Xenopol: « 1. Deosebirea dintre municipiu şi colonie, 2. Ce
importanţii are prezenţa sarmaţilor în Dacia? 3. Cum trebnie întrebuinţate inscripţiile în
istoriografie? i;i 4. Ce dovedeşte găsirea inscripţiunii din a. 268? ».
' Vezi Procesul verbal nr. 187 din 29 iunie 1885 (aceeaşi mapă).
a Curierul literar, în« Românul», an. XXIX, 15-16 iulie 1885, p. 3.
8 Voi. I, Iaşi, 1888, p. 275 9i p. 277.
1 Samson Bodniirescu într-o scrisoare trimisă din Pomîrla lui Iacob Negruzzi,la 30 octombrie 1885, spune:« Bogdan s-a bucurat de complimentele ce i-ai trimis şi te roagă să prime9ti
i;i din parte·i salutări». Vezi I. E. To ro u ţiu, Studii fi documente literare, voi. II, Bucureşt~ 1932, p. 157.
s Asimilat la începutul anului şcolar 1906/1907 celorlalte 9coli ale statului (vezi c Anuarul
liceului Anastasie Başotii din Pomîrla», laşi, 1907, p. 9). Din 1906 liceul trece sub administraţia
Casei Şcoalelor. Samson Bodnărescu a condus şcoala timp de 23 de ani, Între 18 februarie
1879 şi 18 februarie 1902, cînd moare.
e Registrul de intrare pe anul 1884/1885, p. 85 (astăzi în arhiva Şcolii tehnice agricole
din Pornirla, lnY. 2/1958).
1
1
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traţiei 1 •

Institutul asigura întregului personal locuinţa, hrana şi încălzirea.
Elevii, în număr de patruzeci, erau« fii de ţărani lipsiţi de mijloace de pe moşiile
Pomîrla, Lişnea şi Cocorăni, cum şi o parte din copiii provenind din Institutul orfanotropic gregorian din laşi» 2 • Toţi elevii erau interni şi bursieri.
Proaspătul profesor, atunci în vîrstă de 21 de ani, îşi ia postul în primire
la 1 septembrie 1885. Se simte bine aici:« locule frumos, clima e sănătoasă» a.
Într-adevăr, liceul se afla în mijlocul unei întinse şi poetice grădini, pe o înăl
ţime (Dealul Cărămidăriei), de unde privirile puteau urmări pînă departe, sprft
Dorohoi şi spre codrii Herţii, peisajul policrom, mereu îmbogăţit cu noi nuanţe.
Temeinica pregătire şi conştiinciozitatea noului profesor se fac simţite
de la început. La scurt timp după începerea cursurilor, Ioan Bogdan informează
în scris direcţia institutului asupra lipsurilor constatate în cunoştinţele elevilor
la limbile greacă şi latină, propunînd soluţii de îndreptare 4 • Cere îmbogăţirea
bibliotecii şcolii 5 cu lucrări noi, comandă pentru propria-i bibliotecă studii
din străinătate, prin librarii din laşi, citeşte fără răgaz.« Trebuie să-mi cumpăr
cărţi, scrie el mamei, căci fără de ele sunt mort. Va trebui să cheltuiesc
cîteva sute de franci pentru cărţi în acest an. Ele îmi vor aduce însă mai
tîrziu răsplata; cînd avînd mai multe cunoştinţe, voi putea scrie cite ceva»&.
Condiţiile aspre de viaţă de pînă atunci, pasiunea pentru studiu, nesiguranţa zilei de mîine îl fac să ducă o existenţă retrasă şi gravă, cu totul opusă
de aceea a tinerilor de etatea lui: « Trăiesc în raport cu vîrsta mea foarte
retras. Se miră toţi de mine că sînt aşa de retras şi serios, îmi zic că am
îmbătrînit fără de vreme. Nime nu mă crede că am numai 21 de ani» 7.
Într-una din scrisori mărturiseşte părinţilor că vrea să-şi creeze prin muncă
o poziţie socială care să-i permită, pe de o parte, să le facă şi lor viaţa mai
uşoară (începe să-i ajute cu hani), iar pe de alta să-i dea posibilitatea « de
a-i satisface dorinţa de a ajunge un preţuit om de ştiinţă» s.
Din această perioadă datează şi cele clintii colaborări la « Convorbiri
literare». Primul articol, apărut în numărul din 1 noiembrie 1885, este o dare
de seamă critică asupra cărţii lui Aron Densuşianu, Istoria limbii şi literaturii
române 9 • Deşi recunoaşte fostului său profesor de latină meritul de a fi grupat
«toate datele aflate pînă acum cu privire la istoria limbii şi literaturii» 10 şi
de a fi dat« întîia încercare serioasă de sinteză», Ioan Bogdan critică poziţia
neştiinţifică a autorului într-o serie de probleme de limbă şi literatură. Între
altele, recenzentul ia apărarea lui V. Alecsandri, pe care istoricul literar îl situa,
ca valoare, în urma lui Dimitrie Bolintineanu şi Andrei Mureşanu, acuzîndu-1
că săvîrşeşte grave greşeli gramaticale şi că îşi împestriţează limbajul poetic
cu expresii vulgare sau neologistice. Darea de seamă a lui I. Bogdan atrage
1 Pentru descrierea amănunţită a localului, a,a cum era atunci, vezi «Tabloul» înaintat
de direcţia şcolii Ministerului Instrucţiunii în 1886 (Arhivele Statului Bucureşti, Dos. 4215/1887,
f. 325-335).
3 Art. 1 din « Reg. de ordine şi disciplină», Ia,i, 1879.
8 Scrisoarea din 20 septembrie 1885 (Anexa IX).
4 Registrul de intrare (vezi nota 9, p. 189).
6 Prin «Tabloul» înaintat (vezi nota 1) direcţia 'colii informează Ministerul Instrucţiunii că biblioteca avea în cursul anului 1887 un număr de 2180 de volume.
8 Scrisoarea din 15 noiembrie 1885 (Anexa X).
7

Ibidem.

Scrisoare din 1 decembrie 1885 (Anexa XI).
1 I o an Bogdan, Istoria limbii ,i literaturii române de d. Aron DansUJianu ( 1885 ).
Dare de seamă critică, În« Convorbiri literare», XIX, nr. 8, p. 678-696.
10 Ibid„ p. 678.
8
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(ln

lături ! 1 )
menită să

împotriva lui A. Densuşianu. Intervenţia lui Titu Maiorescu era
demonstreze o dată mai mult că ignorarea criteriului estetic în ierarhizarea valorilor literare ducea la concluzii de-a dreptul rizibile, ca acelea la
care ajunsese profesorul ieşean 2.
În numărul din decembrie 1885 al« Convorbirilor literare» 3 , I. Bogdan
recenzează lucrarea lui A. D. Xenopol, Memoriu asupra învăţămîntului superior
în Moldova, cu ocaziunea aniversării de cincizeci de ani a înfiinţării acestui învă
ţămînt, 16 iunie 1885, prima încercare valoroasă din domeniul istoriei învă
tămîntului nostru, « un studiu serios, rezultat al unor cercetări amănuntite
Şi conştiincioase» (p. 789). Este de acord cu autorul că vremea fanarioţilor
n-a însemnat o epocă de decadenţă pentru cultura noastră; învăţămîntul,
dimpotrivă, a progresat (dovadă: înfiinţarea seminarului de la Socola şi a
şcolii lui Asachi).
Colaborarea la revista« Junimei» continuă apoi în numărul din februarie
1886, în care recomandă cu căldură Antologia română pentru uzul şcoalelor
secundare de Miron Pompiliu (laşi, 1885) 4, «o lucrare pe deplin reuşită»,
deoarece autorul a ţinut seama, în selecţia operelor, de valoarea lor
estetică.

În numărul din martie, I. Bogdan prezintă Istoria română de Gr. G. Tocilescu s, manual şcolar pe care îl consideră corespunzător atît din punct de
vedere ştiinţific cît şi metodic. Atrage atenţia însă asupra unor teorii greşite,
ca aceea privitoare la perioada de formare a limbii şi poporului român, pe care
autorul o fixase în primele două secole ale erei noastre.
În numărul următor, Ioan Bogdan se ocupă de Codicele Voroneţean 8
editat de I. G. Sbiera. Observă că primele două părţi ale lucrării, transcrierea
manuscrisului şi vocabularul, sînt meritorii. Partea a III-a, studiul, este însă
«plin de idei greşite» (traducerea s-ar fi făcut, după Sbiera, în secolul al
XII-iea; locul unde s-a efectuat: Ohrida; slavii ar fi împrumutat alfabetul
chirilic de la români, nu invers etc.), erori pe care I. Bogdan le îndreaptă
cu discernămînt.
Articolele scrise la Pomirla pentru « Convorbiri» prevestesc, prin bogăţia
informaţiei şi rigurozitatea ştiinţifică, prin ţinuta lor academică, de o exemplară
claritate şi de un perfect echilibru, pe marele om de ştiinţă de mai tîrziu.
Pentru tînărul însufleţit de dorinţa de a desfăşura o amplă activitate
ştiinţifică, Pomîrla nu avea să reprezinte decît un prim şi scurt popas. Cea
mai vie dorinţă a lui era în vremea aceasta de a-şi desăvîrşi studiile în străină
tate: «Avînd o catedră, mă pot duce şi în străinătate după vreun an pe chel1 Vezi« Convorbiri literare», XX, nr. 3, l iunie 1886, p. 193-209. Titu Maiorescu citează
în acest articol darea de seamă a lui Ioan Bogdan (p. 193).
2 Într-un Poal scrip1um, T. Maiorescu reproducea raportul academic al lui B. P. Hasdeu,
care spunea, între altele, despre lucruea lui A. Dene~ianu: «Partea relativă la limbă este
mai pe jos de orice critică ... Nu vom vorbi nimic despre modul d-lui Densuvianu de a privi
asupra literatmii române moderne, în care Bolintineanu fi Murevanu îi apar ca nivte uriafi,
pe cînd Alecsandri devine mai mititel decît răposatul Lepădatu de la Bratov. Conchid deci la
nepremiuea acestei lucrări» (p. 209).
a P. 785-790.
' P. 982-985.
1 Istoria ramând pentru claaele primare fÎ .secundare de G r. G. T o c i 1 e s cu, partea I,
ediţia I, Bucuretti, 1885, în« Convorbiri literue», XIX, nr. 12, p. 1062-1067.
8 Codicele Voronerean cu un vocabular şi studiu asupra lui de Ioan al lui G. Sbiera, Cernăuţi, 1885, În« Convirbiri literare», XX, nr. 1, p. 77-88.
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tuiala mea, dacă nu voi căpăta vreo bursă de stat» 1 • Este decis, în acest
scop, să facă economii severe:« V oi renunţa deci la orice petreceri şi distracţiuni
şi voi trăi ca un călugăr» a.
Cele zece scrisori, pe care le publicăm în Anexe 3 (semnalate, în parte, la
Sesiunea ştiinţifică a Universităţii Bucureşti, din 1964 11 ), conţin informaţii
preţioase cu privire la anii studenţiei şi profesoratului la Pomîrla. Ele scot
la iveală judecata matură, ţelurile precise, pasiunea pentru carte, munca neobosită, sobrietatea, perseverenţa, energia, optimismul cu care viitorul savant a
înfruntat greutăţile vieţii, cit şi grija pentru cei rămaşi acasă, pentru părinţii
copleşiţi de nevoi, pentru fraţii mai mici, toţi în şcoli. Excepţionalele sale
însuşiri, pregătirea temeinică făcută la Braşov şi la laşi, continuată apoi în
străinătate aveau să deschidă tînărului savant porţile primei universităţi din
ţară. La numai nouă ani după tentativa nereuşită de a frecventa Universitatea
din Bucureşti, Ioan Bogdan inaugura în capitală cel dintîi curs de slavistică.
V. J agie, fostul său profesor de la Viena, întîmpina numirea cu cuvintele:
« Bucureştiul poate să fie mîndru că posedă acum un reprezentant al filologiei
slave, pentru care pot să-l invidieze multe universităţi austriace, mai ales
însă universităţile ungureşti» 0 •
Consacrarea definitivă pe plan internaţional veni însă o dată cu proclamarea
sa ca« doctor honoris causa» al universităţilor din Praga, Cracovia şi Belgrad
şi cu alegerea sa ca membru al Academiei din Belgrad e.

ANEXE
I
Nr. 304 a. 1881/2
Tu1imonium malurilalis

Bogdanu loannes, mercatoris loannis filius, in urbe Brass6 (Corona) in Transilvania
natus anno 1864 die 25 !ulii, religione grec. orientalis, postquam stndiorum, qnae in gymnasiis tractari solent, cursum peregit et quidem primam usque octavam classem in gymnasis
romano gr. orientali coronensi octo per annos tentamen, qno se maturum studiis academicis
probaret, publice subiit die 26 Iunii/8 !ulii 1882.
Legibus et institutis scholasticis . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ad amussim
ln tentamine autem, cui cum legitime subjecimus bos in singulis disciplinis progressus
nobis probavit:
ln doctrina religionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • . . • praeclaros
ln lingua latina .••.....................•..................•• praeclaros
ln lingua graeca ........................................... , praeclaros
ln lingua vernacula (romana) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . praeclaros
Scrisoare din 15 noiembrie 1885 (Anexa X).
Scrisoare din 20 septembrie 1885 (Anexa IX).
a Scrisorile se a.Oă în posesia noastră. Ne-au fost dăruite de Constanţa Bogdan (născ.
Duro), soţia lui Ştefan Bogdan, fost profesor la Facultatea de farmacie din Bucureşti. Sînt
dintre cele mai vechi (perioada 1882-1885) descoperite pînă în prezent. Unele fragmente
mai puţin semnificative au fost omise, marcîndu-se aceasta prin puncte de suspensie în paranteze
drepte.
I
4
C. B o roi a nu, La aniversarea a 100 de ani de la naşlerea slavistului Ioan Bogdan,
comunicare susţinută la 16 octombrie 1964 în cadrul Secţiei a XI-a, snbsecţia A - limbi slave.
6 I. Lup a ş, Ioan Bogdan în lumina unor fragmenle din corespondenJa sa, AAR, Mem.
secţ. ist., Seria III, tom. XXVII, Mem. 7 şi extras, Bucureşti, 1945, p. 4.
8 Ibidem, p. 42.
1
1
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ln
In
In
ln
ln
ln
ln
ln
ln
ln
ln
In

lingua hungarica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lingua germana ................................•.........
lingua gallica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
historia et geographia ............•.....••............••..
mathematica .............................................
physica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
historia naturali ........................................
propaedeutica philosophica . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
gymnastica arte ....................................•.....
cantu
.............................................•.••
graphidos scientia .............•.........................
geometria descriptiva . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • .

exi.mios
praeclaros
praeclaros
praeclaros
praeclaros
praeclaros
praeclaros
praeclaros
praeclaros
praeclaros

Cum itaque videatur praestitisse, quae ad rite ineunda studia academica leges requi·
runt perfecte maturum judicavimus.
Ejus rei in fidem hancce ei tabulam sigillo gymnasii majoris graeco·orientalis munitam
dedimus et nomina nostra ipsi suhscripsimus.
Datum Coronae die 1 Julii a. 1800 octogesimo secundo.
Viri collegii explorandae maturitatis:
Supremus inspectoratus scholarum
graeco-orient. in Transilvania
(ss) Myron Romanul, Arhiepiscop
şi mitropolit
(ss) Stephanus losifu, Gymnasii
rector atque linguae latinae et
graecae professor

(ss) Dr. Nicolaus Popu historiae et geograph. propaed•
philosoph. professor
(ss) Lazarus Nastasi physicae professor
(ss) losephus Fericeanu doctrinae religionis professor
(ss) Dr. Basilius Glodariu linguae germanicae professor
(ss) Pantelimon Dima math. prof.
(ss) Ioanu Popea linguae vernaculae prof.
(ss) Ipolit llasievici historiae nat. prof.
(ss) Josephus Maxim geom. descr. prof.
(ss) David Almaşanu linguae hungaricae prof.

II
Bucureşti,

Iubite unchiule

În 13 sept. 1882

1,

Conform promisiunii ce ţi-am făcut la plecarea mea din Braşov, iată că m-apuc să-ţi
descriu starea mea cea nouă, în care mă a1ln aci în capitala României. [ ... ]
Numai de o săptămînă mă a1lu în Bucureşti, dar îţi spun drept că m-am săturat de el.
Şase zile am umblat pe la uşile celor mari şi-am aşteptat, şi cu toate acestea încă n-am făcut
nimic. Şi am să mai umblu încă mult, pînă ce mi-oi găsi un loc cumsecade. Mi-aş fi găsit
eu, nu-i vorbă, un loc la un institut, dar foarte rău. Îmi dă ID.încarea, cvartirul şi spălatul
şi sunt ocupat pe zi 5 ore. Plată nu-mi dă de loc. Peste 8 zile pot intra acolo, daci nu·mi
găsesc alt loc mai bun. Dar dacă voi intra acolo, ştiu că o voi duce foarte rău. Mîncarea
e rea, ca la toate institutele, odaie separată n-am pentru studiat, trebuie să dorm cu copiii
la un loc şi e departe de universitate. Nu ştiu, zău, cum voi învăţa, dacă voi fi silit să intru
acolo. Dar, bun e D-zeu, sper că voi găsi alt loc.
Umblu să intru la şcoala normală 1 şi aş intra bucuros numai să mă primească şi să
fie loc. Aci în Bucureşti nu e loc. La secţiunea de litere trebuie să fie 12 şi sunt 13; vezi,
prin urmare, că nu numai că nu e loc pentru alţii, dar sunt mai mulţi decît trebuie să fie.
Poate însă să se facă loc.
Dacă nu va fi loc aci în şcoala normală superioară, am să cer nn loc la şcoala normală
din laşi; acolo cred că voi fi mai norocos. De mă va primi, m-am hotărît să merg la Iaşi.
Pînă pe la jumătatea lui octombrie însă nu se deschide concursul, după cum m-am informat.
E-ntrebarea pînă atunci ce să fac? Să intru la institut şi apoi să nu mai pot ieşi, sau si nu
intru la institut şi si fiu în pericol de a pierde amîndouă locurile? Sunt, precum vezi, într-o
1 Unchiul clruia li ocrie e1te Iordan oau lcmlache Munteanu (1851-1901),• nenea Dache•, cum U nwne9te I. Bogdan
Io unele scrisori. Era f\mc\foDU' la prelectma BJ'&fOV. Prin ooţie oe lnrudea cu Ecaterina Momolo. deci cu I. L. Caragiale
ti Cil pictorul
Lecca (vezi Sucn•iUNG Momolo-Cardini, r.•.• unde
aJll uborele genealogic).
• Eate vorba de Şcoala normalii 1uperioarl din capital&, care funcţiona cu doul sec\ii: de litere fi de 9tiin\e, cu
an total (pentru ambele oecţii) de 25 de elevi.

c.
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alternativă neplăcută. Îţi spun drept, că sunt foarte necăjit; ba citeodată îmi trece pof'ta

ti de carte ti·mi pare rău că am învăţat atita pină acum.
Acum numai văd ce e viaţa. Acum îmi dispar toate iluziuoile, pe rîod una cite una,
acum văd, că fără bani, fără substrat material, spiritul, ttiinţa nu plătesc nimic.
Poate că în decurs de 8 zile mi-oi găsi vreun loc mai bun ca cel amintit, la un institut
mai hun, sau la arhive sau la vreun jurnal. În orice caz însă, dacă nu voi intra la 1coala normală,
fi dacă voi fi silit eă·mi cittig existenţa cu munca mea, timp pentru studiat voi avea foarte
puţin. 5-6 ore trebuie să fiu ocupat pe zi oritiunde.
Nu e nici în Bocuretti ata precum credeam şi precum mă asigurau ceilalţi. Aci
pînea încă se cî9tigă amar.
De stipendiu 1 • Mi-a venit rezoluţia? Acum aş merge bucuros cu 500 fi. la Lipsea,
el ştiu de bine că măninc numai o dată pe zi. De-I voi căpăta, eă ttii că mă-ntorc îndărăt.
[ •.. ]. Dar unde-i norocul acela, să capăt eu stipendiul? Nici nu mă aştept la el. A intrat
în mine ideea că eu nu pot fi niciodată favorit al sorţii. Cine 9tie? - poate - dar nu sperez.
Mai bine să·mi vină ceva nea9teptat, decit eă nu îmi vie ceva ce am atteptat.
Astfel e starea mea de acum. Ţi-am descris-o cu sinceritate, ca unui binevoitor al meu.
Te rog, arată epistola ti părinţilor mei, ca eă ştie şi ei ce·i cu mine. Nu le scriu altă epistolă,
pentru că tot aceea le-aş scrie, ce ţi-am scris d-tale şi aş da numai 15 bani degeaba pe mercă.
Dealtmiotrelea sunt sănătos.
Salutare la toate rudeniile şi cunoscuţii mei.
Rămin al d-tale iubitor nepot,
Iancu I. Bogdan
III
Bucureşti,

Iubite

tată

în 4 octombrie 1882

!

Prin această epistolă te înştiinţez că am fost pe la dl. I. Ovessa 1 şi i-am dat atestatele
d-tale. Dînsul mi-a spus că se va interesa, ca eă-ţi poată căpăta un loc la drumul de fier,
unde să nu se ceară atita carte, un loc de magazioner sau altceva [ ... ].
Dacă-ţi va găsi un post, îţi va scrie sau îmi va spune mie să-ţi scriu, dacă voi fi
în Bucuretti. Apropos de mine, să ştiţi că în zilele astea, cel mult 5-6 zile, mă decid eă
mă duc la laşi sau să rămin în Bucureşti. Despre acestea însă vă voi scrie mai tîrziu [ ... ].
Paşaport eă-mi scoţi mai bine de acolo, dacă poţi, şi să mi-l trimiteţi aici. Am citit
în gazete că acum în 8 zile se poate căpăta pafaportul şi că nu trebuie eă mai a1tepţi ca
mai înainte cu lunile, piuă cind îţi vine de la minister.
La ceva te fac atent: întreabă ti te informează, dacă pot scăpa de cătane 1 • Toţi
m-au sfătuit eă fac ce-oi face ca eă scap. Trebuie să ttii, că aci nu poţi ocupa nici un poet defi·
nitiv fără împămintenire ti împămintenirea n·o pot căpăta decît cel puţin peste 6 ani, dacă
ou scap de cătănie; ha poate abia după 12 ani o pot căpăta [ ... ].
Atit aveam să-ţi spun. Dealtmintrelea sunt deplin sănătos şi n-aveţi de ce eă vă îngri·
jiţi de mine.
Spune-i lui Ghiţi •, că-i mulţămesc de cărţile trimise şi eă·mi mai scrie cite ceva.
Rămin al d-tale iubitor fiu,
Iancu I. Bogdan
etud. phil. [ ... ]
IV
Iubită mamă

laşi, in 19 mai 1883

!

Îţi scriu epistola aceasta cu ocazia zilei de 21 mai, care este onomastica d-tale. Voiesc
trimit felicitările mele fieşti. Primeşte dar, te rog, de la mine, expresiunea celor mai
nobile sentimente, ce pururea am păstrat ti voi păstra pentru d-ta: iubirea ti reeo.nottinţB,
stima şi veneraţiunea. Mi-ai fost şi·mi etti o adevărată mamă. Rog pe D-zeu eă mi te ţie

să-ţi

1
Mitropolia ortodox& din Sibiu, de can aparţineau tcolile rom&ne din Br8f0v, •corela bone celor mai merituoti
aboolvenţ.i, Io vederea oontinulrii 1tudiilor la univenitAţ.ile din Germania oau Auotro·Ungaria. I. Bogdan locercue o.I obţinl
o uemaea buro.I dar fhl 1ucca, deti rnultatele ucelente din timpul liceului ti de la maturitate l·ar 6 loclreptAţ.it.
1 I. Ove11a (OveH), originar din BrllfOV, era proprietarul unei drogherii din capitall•
• Armat&.
• Fratele lui Ioan Bogdan. care va 1emna, lnceplnd din anul 1888, cu paeudonimul DuicL
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înci mult timp ca pe de o parte si mi bucur şi eu de sfaturile şi îngrijirile d-tale, iar pe de
alti parte ei te bucuri şi d-ta de roadele ostenelilor, ce ţi-ai dat cu mine şi cu ceilalţi fraţi
ai mei. Îţi zic dar: ei triieşti la mulţi ani !
Acum, ci mi-am împlinit datoria, ce-mi impunea ziua de 21 mai, si vi mai scriu şi
altele şi adici si vi rispund la întrebirile, ce mi le-aţi pus în epistola din 5 mai. Dar mai
întîi vă mulţămesc de noutiţile, ce mi Ie-aţi scris. Am simţit o plicere cetindu-le şi închipuindu-mi, cum s-au petrecut în realitate. Să trec acum la răspunsuri !
Mi întrebaţi ci am de gînd si viu acasi?. . . Vă întreb eu acum, la rîndul meu, s-ar
putea să nu viu?. . . Eu cred ci nu ! Trebuie si-mi regulez cu miliţia; iati lucrul principal
şi singurul lucru ce mi face să viu. Unchiul meu mi-a scris În privinţa aceasta, i-am răspuns
că şi eu sunt de părerea lui şi că o ei viu în vacanţă. Cînd o să viu însă, nu ştiu. Despre
aceasta vă voi scrie, cînd mă voi decide să plec. Lucrul cel mai probabil e că voi veni sau
în 1 august sau în 1 septembrie. Atunci, în una din aceste zile, vor pleca studenţii de aci
la congresul din T. Severin 1 şi voi putea şi eu si vin împreună cu ei şi să mi coste pinii
la Ploieşti numai 6 fr. Trebuie să ştiţi că noi, studenţii şcoalei normale superioare, n-avem
nici o prerogativă în ce priveşte drumul de fier; trebuie să plătim taxa întreagi şi daci n-aş
veni cu studenţii m-ar costa de aci pini acasă 50 fr. Cit îmi va fi în putinţă, voi căuta să
o scot mai ieftin la cale. Pini la 1 august însi cred că voi petrece la Vasilache 8 în Bacău,
adici o lună întreagă. El m-a invitat să stau şi si-mi petrec la el o lună din vacanţe. Voi cilă
tori atunci din Baciu pînă la Ploieşti cu 6 fr ., dacă congresul va fi în august; dacă va fi însă
în septembrie (nu se ştie încă sigur 3 ), atunci sau voi sta aici pînă în 1 august şi luna lui
august pînă-n 1 septembrie o voi petrece în Bacău, sau voi sta aici pînă în septembrie şi
voi pleca deodată cu studenţii de aici. Cum vă spui, sigur nu sunt. Totul se reduce la economie
de bani. Daci aş avea bani mulţi, aş pleca cînd aş voi după finea lui iunie, aşa trebuie să
mă dau după împrejurări ! [ ... ] Mă mai întrebaţi, că mi s-au rupt albiturile sau ba? Nu ştiu
de ce mă întrebaţi, dar să vă spun totuşi. Ismenele şi cămăşile nu mi s-au rupt, deoarece
de vreo 3 luni port de-ale şcolii•, ciorapii mi s-au stricat unii puţin, deoarece pînă acum
şcoala n-are de unde să-mi dea. Mai rău stau cu hainele. Cele vechi nu le mai pot purta, cu
toată bunăvoinţa. S-au făcut praf. Acum port hainele negrii. Directorul 11 e dus la Bucureşti
să ceară bani pentru haine. Dacă ne va aduce, bine va fi, dacă nu, o să viu zdrenţos acasă.
Vasilache mi-a promis că-mi va da şi el nişte haine, nu ştiu ce, cînd oi veni acasă.
De-aici n-am să vi spui nici o noutate. Poate că stiţi că nenea Dache mi-a trimis 10 fr.
în o scrisoare recomandată şi cînd deschid scrisoarea, n-am gisit nici unul. Sau că i-a şters
cineva din lăuntru sau ci şi-a uitat să-i pue. I-am scris despre asta şi aştept răspuns.
Cit despre mine, sunt sănitos. Vă salut
Iancu
P.S. Gratulez şi lui Leni 8 •
V
Iubiţi părinţi

Dumineci, în 11 sept. 1883,

laşi

!

Vă anunţ prin această epistolă că alaltiieri, vineri, la 10 ore seara am ajuns teafăr
în laşi. În sfîrşit, după o cilătorie de~ săptămîni aproape, mă văd aşezat iarăşi la locul
meu. Am sentimentul unui om care a fost cîtva timp aruncat de valuri ici şi colea şi care
acum a cîştigat limanul şi se uită cu mulţămire la drumul ce l-a parcurs. Stau liniştit acum
şi aştept rezultatul cilătoriei mele la Braşov. Atîta mă mai îngrijeşte să văd cum iese treaba
mea. De aceea vă rog: interesaţi-vă de afacerea mea cu emigrarea, ca de un lucru, de la care
depinde o mare parte din viitorul meu; daţi zor, dacă se poate, să se isprăveasci mai curînd,
mai duceţi-vă din 5 în 5 zile pe la Iordache, mai întrebaţi-l cum stau lucrurile şi-I mai
consultaţi. Mă a9tept la un rezultat hotărît în decurs de 3 săptămîni. Îudată ce declararea
mea de majoreu s-a primit în sesiunea membrilor de la scaunul orfana!, îndată ce am căpătat
1 Era cel de-al patrulea congres al 1tudenţilor. Celelalte avuseoerl loc la Foqani (1880), Piteşti (1881) ,; Baciu
(1882). Scopul principal al aoeotor lntruniri anuale era de a oferi 1tudentilor oelor doul UllÎvenit.lfi, Bucuretti ti l&fi
prilejul de a se lntilni, de a oe CUDO&fle ti de a se ln&lti.
1 Vuile Munteanu, fratele mai mic al mamei..
1 Congreoul 1tudenteoc de la Turau Severin o-a \iaut ID zilele de 5, 6 ,; 7 septembrie 1883.
6 Elevii fOOlilor normale 1uperioan primeau gratuit 9i tmbrlcJ.mintea.
1 C. D. Dimitre1cu (cuaoscut mai tlniu sub numele de C. Dimilrescu-l8fi, 1849-1923), profesor de p1ibologie,
pedagogie ti e1teticl la Facultatea de litere dia l&fi, a coadD1 Şcoala aormali 1uperioarl Intre aaii 1882-1885, cîad a
foat traneferat la Buc:untti la catedra vacant.I de istoria &.lno6ei ti etici.
1 Leai ( Eleaa Bogdan) era cea mai mare diatre 1urorile lui Ioaa Bogdaa.
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permisiunea primarului ti a subprefectului, să-mi scrieţi. Îmi veţi trimite apoi petiţiunea
indreptatl min.iaterului pentru ca BI o iscllesc . .Afa mi-a spus nenea Dache.
Atît despre mine. Cit despre tati, i-at zice să-i mai scrie lui Vasilache să-i caute un post
acolo. Poate el-I va pune în Bazar sau în regii (traficl) sau ii va gbi un post la fabrică 1 •
Dar scrieţi-i, cA el nu vi are gindul. Are atîta de lucru, incit nu-i mai rimine timp de a se
gindi ti la d-voutrl. Daci se poate îmi., pini atunci să-ti caute un loc ti în Bratov sau vreo
ocupaţiune. Mi-e teaml ci bl.ieţii n-au ce să minînce ti n-at vrea să mai aud că sunteţi lipsiţi.
Nici să nu-mi scrieţi niciodată de asta căci îmi faceţi numai supărare ti ginduri rele.
Ce să vă mai acriu? Vasilache s-a purtat foarte complezent ti acum faţi de mine. Afară
de lucrurile ce v-am apus ci mi-au dat (surtucul ti botforii), mi·a mai dat la plecare ti 20 fr.
ti pentru drum o sticlă de ţuică de vreo 2 ocale şi jumătate. Halal să-i fie ! În dărnicie a
dat de rutine pe toţi fraţii ti surorile lui. [ ... ]
Vi salut pe toţi, pe Ghiţi, Leni, Bubi, Meriţi, Ştefi, Sandi, Aurel 1 şi pe Maica 1 • Maichii
în special apuneţi-i cl-î doresc inel numai 20 de ani, ca să-mplinească suta[ ... ].
Al d-voastrl iubitor fiu,
Iancu

VI
laşi,

în 13 novembre 83

Iubiţi plrinţi,

Noua fază în care a intrat chestiunea mea cu emigrarea v-a pus într-o conaternaţie
nemaipomenită '· Ata imi acrie cel puţin Ghiţi 1 şi veritoara Catinca •. Amindoi imi zic el vă
acriu o epistolă de mîngîiere si vi liuiştesc, să vă arăt că mie nu-mi pasă de loc t• al.
Mă mir de cele ce aud; vă apun drept că ml mir. Apoi la aşa ceva trebuia sl vă aşteptaţi.
Omul 11 ee attepte totdeauna la rău, nu la bine. Şi ce e mai mult, eu cred el ştiţi care e hotă
rirea mea. Ştiaţi deaigw de cînd eram încă acasă că mie tot alÎta mi-este, ori imi dă emigrarea
ori nu mi-o dă. Şi acuma tot BfB sunt. Puţin îmi pasă de mi-o dă sau nu mi-o dă - eu 101
aici am gândul 1d rdmin. De aceea nu trebuie să vi turburaţi prea tare. N-aveţi de ce să vă
nelini9tiţi, clei cliiar dacă nu caplt emigrarea (ceea ce insl nu este hotărît încă, cum imi scrie
Ghiţi), tot acelati rlmîn eu. Singura diferenţă este că în cazul cînd aş căpăta-o, aş putea să
vă vizitez mai cwind. ln cazul cind n-at căpăta-o, ne-am vedea peste timp mai îndelungat.
Nu vă mai spun, cici v-am spua de multe ori, motivele, ce m-au înduplecat să iau această
hotărîre fermă. Nime nu-mi poate schimba gindul. De aci ttiu că nu mă poate duce nimenea
dincolo firă voia mea. Deci n-am să mă tem de nimic. De ce deci să vin de la bine la rău?
At face, cred, o nebunie.
Asta e ferma mea hotirîre. Dar cu toate acestea mi-ar părea foarte bine, dacă s-ar putea
face să caplt emigrarea; Bf avea avantajul de a putea să vizitez orişicind locul în care m-am
niscut. Deci stăruiţi cit ee mai poate - dacă nu se poate, nu vă mai bateţi tălpile ti gura
pe la cei mari.
Mi-a scris Ghiţi că peste vreo IO zile o să-mi trimeată nenea Dache o epistolă, în
care îmi va arlta poziţia mea. Aceasta o aştept, ca să mi ştiu odată deslutit, să ml ttiu
cum atau. Dealtmintrelea si nu credeţi că eu sunt CÎtufi de puţin turburat. Sunt ap de liuittit,
ca ti cind nu mi s-ar fi întimplat nimic, ca ti cînd n-at fi auzit nimic de nereutita momentană a cererii mele. VI spun, că mi aşteptam la ap ceva. [ ... )
Atita vream sivă scriu. Vă voi mai scrie, după ce voi primi epistola de la nenea Dache.
Eu dealtmintrelea sunt Binătos ti vesel.
Al d-voastră iubitor fiu,
Iancu [ ... ]

VII
Miercuri în 25 ianuarie 1884,

Iubiţi părinţi,

laşi

Vi trimet astlzi o ttire înveselitoare, pentru care vă ti scriu epistola aceu\!l.
Sunt cîteva zile de cind Rectoratul Universităţii de-aci au primit o adreBl âm partea
Miniderului de Externe din Viena, prin care ii întreabă dacă în adevăr eu sunt bursier al statului
• Fabrica do hlr\io de la I..et.ea, ID imediata apiopien a Baalalw.
I

Fna\il

lui IO&ll

eop„.

• Bunica, Ilaria eop....
• li r - reopiml - a de ...........
• Va.I nota 4, p. 194.
• Eaatorina 11-teua, vui primari.
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român p daci. m-am obligat a servi ca profesor lui IO ani 1, precum am arătat în testimoniul
trimes o dată cu petiţiunea mea de emigrare. Această adresă a fost se-nţelege trimeasi.
prin mijlocirea consulatului austriac de-aci. Rectorele Universităţii, care nu mi. cunoatte, au
întrebat pe directorul tcoalei noastre ti încredinţîndu-se ci. a9a este cum zice testimoniul dat
de d-sa, a scris ti el la consulat tot ceea ce e scris în testimoniu. Prin această împlrti.tire
a rectorului Universităţii s-au întărit ti mai mult puterea atestatului, în virtutea căruia sperez
acum ci. voi ci.pi.ta actul de emigrare firi. nici o piedici. 9i aminare. Altă dovadă cred ci.
nu vor mai pretinde ti el dupl atestatul dat de director ti întărit de consulat, ti după afirmaţiunile rectorului Universităţii 1 vor binevoi domnii de la minister să-mi dea drumul în
buni. J!ace. Aştept acum cu nerăbdare, ai. văd ce va ieti.
Împlrti.9iţi această ttire ti unchiului Iordache, ca si. 9tie şi d-sa. Pute\i si.-i daţi epistola
s-o citească. Nu socot de lipsă a-i scrie d-lui o altă epistolă, deoarece nu i-aş spune nimic altceva
decît tot aceea ce v-am spus în precedentele 9ire.
Atila aveam să vi. scriu mai urgent. Cit despre starea mea, eu mi. aflu bine, deşi în
zilele acestea m-a cam durut pieptul din cauza ocupaţiunii îndelungate. Am fost silit să întrerup
studiul vreo si.pti.mioi.. Nici acum nu citesc decit foarte puţin, căci mi-e teamă să nu dau
în vreo boală de piept. [ ... ]
În sfîrşit, vi. rog spuneţi-i lui Ghiţă să-mi răspundă la ultima scrisoare ce i-am trimes
împreuni. cu o scrisoare Tincli; şi să-mi trimeată gramatica, pe care mi-a făgăduit-o. (Cărţile,
pe care mi le-a cumpărat leliţa le-am primit de mult şi i-am mulţămit prin o carte poştală.
Nu ştiu dacă o va fi primit).
Spuneţi tuturor complimente din parte-mi şi primiţi şi d-voastră salutările mele.
Al d-voastră iubitor fiu
Iancu

VIII
laşi,

în 19 april 1884

Iubiţi părinţi,

E rău cind n-ai prieteni pricepuţi şi cind trebuie să Întrebi pe şepte, opt pro9ti, pini
ce si. poţi scoate ceva cuminte din vorbele lor. Aşa am păţit eu acum în chestiunea împi.·
mintenirii. De cînd am ci.pătat actele de la consulat am tot întrebat - pe cine am cunoscut
se-nţelege - ce trebuie si. fac, ca să capăt împămintenirea. P-mă ieri nimenea nu mi-a putut
spune lămurit. Eri, pentru că nu mai puteam aştepta - deoarece în şase zile trebuie si. trimet
petiţiunea la cameră - eri, zic, mi-am luat îndrăzneala să merg la deputatul Ionescu 8 şi si.-1
întreb pe el. Spre suprinderea mea, m·a primit cu o bunăvoinţă foarte îndatoritoare şi după
ce i-am descris poziţia mea, mi-a indicat calea cea mai buni. pentru a căpăta împlmintenirea.
Era vorba de acte; cum să le fac. Mi-a explicat totul, mi-a arătat modul cum trebuiesc compuse
şi mi-a promis chiar că se va interesa de ele. După aceasta am fost pus în stare de a le face
şi mine, cel mult poimîne, am si. le isprăvesc, ca în 25 april, cind va pleca directorul nostru'
la cameră să i le pot da să le ducă acolo. Dînsul încă mi-a promis că se va interesa de ele,
<"ă le va da chiar în mina ministrului respectiv şi că va vorbi cu membrii din comisiunea
pentru indigenate. În anul acesta însă nu vor putea trece prin cameră, deoarece sunt foarte
multe la ordinea zilei, dar în anul viitor mi-a promis ci. va face tot posibilul să treacă prin
cameră. Nu e nici o piedici. la mijloc, numai la rînd să pot veni.
Astfel stau cu împi.mîntenirea şi aşa răspund la întrebarea ce mi-aţi pus-o în epistola
din 12 april. Cit pentru armată, mi. voi regula în anul următor şi cred că mă voi regula aşa,
ca să fac serviciul de şase luni ca voluntar în armata permanentă, după cum cere legea şcoalei
noaatre. Tot mai bine ca în Austria !
V-am spus acum cu împămîntenirea cum stau şi v-am fi.cut desigur o bucurie. Să nu
vă supăraţi dacă vi. voi spune şi altceva. Şi adeci.: cu facerea actelor am cheltuit vreo 10 fr.
ti dacă n-aş fi avut un prieten la consulat, care si. mă scutească de taxa traducerii actului
de emigrare, aş fi cheltuit vreo 25 fr. În tot cazul pentru o afacere atît de importantă nu
1 Elevii fCOlilor normale 1uperi0Aft to\i banieri., erau obliga\i ol fun~ioneze. dupl aboolvire, 10 ani ca profeoori
0
ln t<Olilo natului. Adreu la care oe med l. Bogd1111 fueM n:pediat.I de Comulatul goneral al Auatro-Un1uiei la 17 ianuarie
lllM, ca nr. 239. Se apunea ud ci lfDlnal I. Bogdllll a oerut Minilterului de ln1cn1e din Budapeata 11 I te dea voie
11 maigrese motivtnd o4 o r..,., •numai din eaml el el ca om Bd mijloace Olie ne.Utat a-fi faoe nudiile ID Roml.Dia,
unde, l1lb -di~e d dapl ahbpea madtilar va 8 dator a aerri 10 ani ea prof...,., otatal romlD t.a primit ea bun.ier
pe eunta aa ti o4 udei emigrarea aa ID Rom.ha.ia o eere numai apre a-fi uipra emtenţa H pe vlitoD (Arblvela Sta•
tutui l„i, Fond Fac. de litere, mapa 131 b).
• Rector al UD.ivenlt.lţ.ii din lafl l!nl ID vremea aoeea matematici.imul Nicolae Culianu (1829-1915).
1 Nieolae ICJDeKD (1820-1905), pror- d. htarie maivenalA la UD.ivenitatea din IAfi. Om politie, de mai multe
ori deputat p aenator. A l01t 91 mlnlatru da e:atenie ba 1876-1877. Membru al Academiei Rombe.
' C. D. Dimitreaeu l!nl fi el depuUt.
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numai 10 fr., dar ti 25 fr. ar fi fost puţin. Acetti 10 fr. i-am împrumutat, clei eu n-am nici
o para chioari, şi deci vll. rog ei mi-i trimeteţi ca si·i dau îndlrlt de la cine i·am luat. Daci
n-aveţi d-voastri, rugaţi pre vreuna din bogatele mele rudenii (afari de nenea Dache) ei-mi
trimeati 5 fi. Dar si·mi trimeteţi cit mai curind. Din 5 fi„ care schimbaţi dau 10 fr. 75 b„ mi-ar
mai rimîne 75 b. si·mi cumpir hîrtie de poşti, clei nici de asta nu mai am. Coala pe care
vi scrin am împrumutat-o de la un coleg.
Atita în privinţa aceasta. Iordan 1 inel mi-a scris dupi ce s·a·ntors de-acasi, ti i-am
rispuns şi eu. MA întreabi bietul biet, cind am ei merg acasi, ca ei dau ti pe la el. Nu ttie
ci n-are si mă vadi decit poate peste vreo doi ani. Dealtmintrelea îmi scrie ci este s.lnitos.
Lui Vasilache i-am scris la Baciu o scrisoare înainte de Paşti, în care l-am rugat si-mi
trimeată citeva parale; n-am cipitat însă nici parale, nici rispuns. Nu ştiu sigur daci mai
este acolo sau ba, clei Porumbaru 1 , precum am citit prin gazete, şi-a dat dimisia din postul
de director al lucririlor. Dupi cum se vede a fost silit si şi-o dea din cauza neglijenţei sale.
Cu cirţile ce faceţi? Trimiteţi-le, clei îmi trebuiesc; micar pe rînd daci nu puteţi odată
toate ti scrieţi-mi cine le-a plătit, ca să ştiu cui să mulţămesc. Le-a plitit nenea Dache pe toate
sau ba? Văd că sunt foarte scumpe. Daci aş fi ttiut ci costă atita, nu l-aş fi rugat să·mi
cumpere decit numai două. Dar voi avea şi eu odată să răsplitesc cu mină largă ceea ce poate
alţii îmi dau cu mină strinsi şi zgîrcită. Sănitos numai să fiu I
Cit pentru mine, sînt zdravll.n şi sănitos. ln zilele acestea ne·a ficut haine directorul,
incit am destule acum. Sunt îmbrăcat ca un boier ferkeş şi a la mode; numai prin buzunare
îmi sufli vîntul şi ţes păiangenii. ..
Neavind în fine ce să vă mai scriu, vi rog încă o dati să faceţi ca să capăt de la oricine
ti cit mai de grabă cei 5 fi. ce v-am cerut. Vă amintesc ca să-i trimeteţi în scrisoare ti indicaţi,
ca nu cumva să se piardă.
Vă salut din inimă pe toţi. Al d-voastri
Iancu

IX
Pomirla, în 20 sept. 85
Iubite

tată,

Mă

aflu de 20 zile în Pomirla şi pini acuma o duc destul de bine. Despre aceasta vei fi
desigur din scrisoarea ce am trimes·o acasă imediat după ce am sosit aci. Ieri am primit
o epistolii de la mama în care îmi spune ci ai fost pe-acasă şi că ai plecat o datl cu Den·
suşan de acolo. Îmi spune ci ţi-a dat să citetti toate scrisorile mele şi ci deci ştii despre
tot ce-am scris acasi. Nu găsesc necesar deci a-ţi mai repeta pe larg cele ce le-am spus despre
noua mea poziţiune. Atita îţi pot spune el sunt mulţlmit deocamdatl cu pozipnnea ce
mi-am ales-o şi cred el-mi va plicea tot anul acesta. M-am hotirit sl trăiesc foarte economic
ca să-mi pot aduna citeva parale, cu care si·mi pot crea o poziţie mai avantajoasi. Voi renunţa
la orice petreceri şi distracţiuni şi voi trăi ca un clluglr. Locul e frumos, clima sll.nltoasll.,
mîncarea foarte buni ( ... ], ocupaţie nu prea multi, deşi-mi vine cam greu; am un fost coleg
din şcoala normali aci, cu care trliesc foarte bine şi cu care locuiesc şi mănînc împreuni.
Amindoi o vom duce bine. Viaţa e mai scumpi ca cum mi-am închipuit-o; dar trliesc bine.
Chip mi-a trimes o scrisoare din Pesta 8 • Îmi spune ci e sănătos fi el a început cursu·
rile. Mă mir cl-i rste urît acolo, unde e atîta lume. De el e foarte bine, a avut noroc mare
cu stipendiul ce l-a cll.pll.tat, căci va putea înviţa foarte bine şi sunt sigur el va învlţa.
Scrie-mi daci ai primit aceastl cartll. poştali. Spune-mi cum o mai duci în Sinaia. Mama
îmi scrie el ai o leafll. miel de tot. Nu poţi cipăta mai mult? Sl nu-ţi ruinezi sănătatea
trăind şi hrinindu·te rău.
Al d-tale iubitor fiu,
Iancu
ştiind

X
Pomirla, în 15 nov. 1885
Iubită

mami,

Cred ci vei fi aşteptat mult dupll. aceastl scrisoare, clei îmi spui în ultima d-tale cores·
el eşti foarte curioasll. să afli cum o duc în noua mea pozipnne. Nu ţi-am scris pini
acuma fiindcl pe de o parte am fost şi sunt inel foarte ocupat, pe de alta a trebuit d. scriu
o mulpme de scrisori la cunoscuţii mei din ţară fi pentru interesele mele personale. Trebuie si
pondenţă

• Iordan, fntele Iul 1 - Bogdan: oe pftgltea pentru profesiunea de fumac:iot..
• lngiaerul Rada Porumbaru coadaooa lucr&rile de C'OJlatraeţie a fabrioii de bhWi Letea.
1 Gbeorgbe Bogdaa (DuicJ) ob\iJaUH o buni peatru UDiftnitatea din Badapeota.
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stau în corespondenţi ti cu cei din Bucurctti ti cu cei din lati, ca sl ttiu tot ce se petrece ti
sl pot surprinde momentele favorabile pentru a-mi crea o poziţie asiguratl ti buni. Se înţelege
el de aci înainte leglturile mele vor fi mai strînse cu ţara cea noul în care m-am stabilit decit
eu cca plrlaitl ti de aceea trebuie sl-mi caut cit se poate mai mulţi prieteni aci. Ca sl nu
ml uite cunoscuţii mei, trebuie sl le scriu, sl-i întreb ti sl-i silesc a-mi rlspundc ti a se interesa
de mine. Aici sunt cam retras ti daci at sta mulţi ani, m·ar uita ti sfinţii, nu numai
oamenii. De aceea nici nu voi sta mai mult ca un an. Sunt hotlrît cu orice preţ a-mi regula
poziţia în acest an pini pe la septembrie viitor ti a ocupa o catedrl la stat unde voi glei mai
bine. Se-nţelege el voi ciuta la Bucuretti mai mult sau în lati; dar e lucrul dracului, el aci
nu se deschid locuri decit foarte greu. Daci nu se vor deschide în aceste orafe, atunci voi da
un concurs ti pentru alt loc, pentru el tot nu e bine sl rlmîi firi o catedrl siguri, oriunde
ar fi aceasta. După ce ai ocupat una, apoi poţi să pîndetti ocaziunea cînd se oferii alta şi sl
o ceri. Afarl de aceea, avînd o catedrl, ml pot duce ti în strlinltate dupl vreun an, pc
cheltuiala mea, deci nu voi clplta vreo hural de stat. Nldljduiesc însl cl·mi va fi u9or,
clei directorul meu din tcoala normali s·a permutat la Bucuretti 1 ti dineul mi·a flglduit tot
sprijinul slu. Mi-a mai promis el va stărui în anul acesta al treacă ti lmplminteniree mea
prin camerl. Aceasta însă se va face foarte greu fi nu cred el se va face în acest an. lmpimîn·
tenirile nu merg ata de uşor cum mi am închipuit înainte; poţi să aştepţi ani intreBi, daci
n-ai ciţiva oameni de influenţi în camerl sau senat. Şi eu nu prea am astfel de oameni, afară
de trei profesori ai mei 1 , cu care n-am leglturi intime ti care daci vor voi pot sl·mi ajute.
Camerele se deschid acum ti voi scrie Jndati d-lui Dimitrescu sl se ingrijeascl de împlmîn·
tenirea mea. Daci Bf fi eu sigur le Bucurefti, atunci ar fi mai lesne, clei at umbla pe-acolo
ti at stărui pe la unul ti altul, dar afll nu pot face nimic. Împlmintenirea inel nu este ceva
neapărat de lipsi pentru a ocupa o catedră; daci n-ai dutmani rli, poţi si dai orice concurs ti
firi dinsa. Pentru mine ar fi mai bine să dau intii un concurs în lati, clei aci nu mi·er pune
nici o piedici profesorii, pe cind la Bucuretti mi s·ar putea întîmpla mai UfOr aceasta. În
sfirtit, voi vedea ce-oi face; cu voi face ce voi putea; deocamdată multe nu voi putea, clei
11unt om sărac ti cind etti sărac, puţini te preţuiesc. Cu armata, despre care mi întrebi,
nu ttiu ce voi face. ln anul trecut am fost înscris pe listele de recrutare în lati ti dupl aceea
am fost ftcrs, clei nu împlinisem 21 de ani. Acum i-am împlinit ti. în acest an, dupl legea
ţlrii, ar trebui sl mi înrolez. Eu însă nu mi voi arlta nimlnui aci ti cred el nici nu ml va
ciuta. Mi-ar face o mare incomoditate, daci m-ar recruta acum, clei sau ar trebui sl-mi
fac serviciul de 6 luni în acest an (de la februarie încolo) iau ar trebui sli. plltcsc o dispensl
de aminare de 200 fr. pc an. ln cazul cind m-ar asenta 1 , se-nţelege el voi preferi a pllti 200 fr.
decit a-mi Ilsa poetul. Şi af8 voi putea sl amin 5 ani timpul de serviciu, plltind cite 200 fr.
pe an. Se-nţelege ci daci voi fi ucntat., atunci eu îmi voi face serviciul cind îmi va veni mai
bine, ti anume dupl ce voi putea sl ocup o catedrl cu concurs, dcti după lege nu poţi da
concurs pini nu ţi-ai flcut armata. Dar la profesori nu 1e prea observi aceasta ti mai ales în
la9i. ln tot cazul însă nu mA tem. căci cel mai rău caz va fi ci voi trebui 11 dau 200 fr.
pe an, dupl legile ce există acum. [ ... ] Trebuie să merg înainte ti voi merge, deti încet la
început. Eu mi ttiu mulţimi ti mai cu puţin ti pot trli ti rlu ti bine după imprejurlri. Orice
nenorocire mi s·ar intimpla, am s·o sufăr firi a ml descuraja. Ştiu ci odatl tot voi ajunge
bine. Voi ciuta numai sl·mi adun citeva parale, ca 11-mi asigur existenţa în caz de nevoie
mAcar pe citeva luni. De aceea ti trlieec, în raport cu virata mea, foarte rctra1. Se miri toţi
de mine ci 1unt 8f8 de retru ti serios ti îmi zic ci am îmbltrînit firi de vreme. Nime nu
ml crede el am numai 21 de ani trecuţi. mai ales ci mi-am lbat barbl mere. lntiti dv. v-aţi
mira, cind m-aţi vedea cum trlie11c aci. Şi nici nu pot trli altfel, clei toatl ziua sunt turmentat
de ginduri, cum mi·at putea regula poziţia mea mai bine. Nu ttiu daci toată lumea 1e gîndette
8f8 ca mine la viitor; dar pentru mine singura prcocupaţiunc este viitorul. Sunt nenorocit.,
clei nu pot gwta nici o petrecere ca ceilalţi oameni. Orişiunde voi fi, cu nu pot sl fac haz
ti 1lume, ci mi pierd de multe ori în gînduri, care numai cu petrecerea n-au a face. Afli deci
ci aci nu petrec absolut deloc, căci nu pot petrece. Eu nu pot fi vesel niciodată, pini nu ml
voi vedea atezat într-un loc în mod definitiv. De altmintrelea llf putea petrece aci., clei sunt
de11tni oameni cumsecade, mai ales bucovinenii ti prietenul cu care stau împreuni, dar nu mi
duc dccit rar pe la dinfii ti atunci mai mult de etichetă, decit cu voie buni. Oamenii ml
vor fi ţiind ci·s mindru, dar numai mindru nu sunt. Om mai umilit ca mine nu poate fi,
căci ttiu ci cu ingimfarca nu o duci departe niciodatl. Eu ml arăt totdeauna mai puţin decît
sunt. Să-ţi scriu de modul de trai de aci. nu glaesc de trebuinţl, clei am scris lni Iordache o
1
1
1

„.

Tnml'eruea lal C. D. Dimltre1ea
ficat pe data ele 15 noiembrie 1885 {Decret nr. 2668/15.Xl.1885), condu·
aormaJo dia lqi llilld J>ftlnatl ele I. C. Stnvolea, p...C-r ele lldol la Unlvenitatea IOfUll.
c-tantla D. Dimitraea, deputat ele lqi, Nicolaa 1__,a fi ADdttl Vizantl, ambii eleputall de Roman.
Recruta.

~• Şcolii
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epistoll lungă, pe care desigur ai citit-o, ti d-ta ti a citit-o ti leliţa Catriniţa 1• Daci n·ai
citit-o, poţi sl i-o ceri. De trlit, trăiesc foarte bine. [ ... ] Clrţi nu prea am 9i se comandeazl
f. greu; ba unele mi s-au şi pierdut pe drum, venind de la Lipsea ti am pierdut a'8 vreo 13 fr.
Trebuie să comand prin librarul din lati acum, să plătesc două tramporturi, agiul 1 fi corei·
pondenţa, care se suie f. mult. Şi clrţi trebuie să-mi cumplr, clei flrl de ele sunt mort.
Va trebui sl cheltuiesc citeva sute de franci pentru clrţi în acest an. Ele îmi vor aduce însl
mai tîrziu rbplata; clei avind mai multe cunoştinţe, voi putea scrie cite ceva, ml voi face
cunoscut în ţari şi voi putea cipăta protecţiunea citorva oameni influenţi.
Administraţia Institutului nu prea este regulată 1 , căci leafa de pe luna octombrie n-am
primit-o inel şi daci neregularitatea aceasta se va repeţi mai de multe ori, atunci are sl fie
cam rlu, căci aci nu prea gbeşti bani să-mprumuţi. Cînd e vorba de bani, numai prieteni
nu gbeşti.
Lui Ghiţi i-am scris de vreo două ori şi l-am admonet' să fie cit se poate de cruţltor.
El mi-a rlspuns el afB ti este. Eu inel cred el va 6 cuminte, căci e destul de mare. Despre
Iordan mi-a scris nenea Dache că se pregăteşte pentru examenul de farmacist. Am sl-i
scriu şi lui o scrisoare să-l îndemn la învăţltură ti silinţl. Cred el va iefi ti el bine. Tot
nenea Dache mi-a mai scris el lui tăti i-a găsit un post la acsisul din Săcele, luat de Gh. Pop.
Ar fi mai bine să lase Sinaia, dacă la Pop capătă 50 fi. Clima din Sinaia nu e buni pentru
dînsul, căci e prea aspră. Şi în Slcele ar fi mai aproape de casă.
Spuneţi salutlri din parte-mi Catinchii, daci vine pe la noi [ ... ] Lni Leni ii recomand
al fie muncitoare şi nepretenţioasl. Munca e tot ce poate fi mai onorabil azi şi mofturile
tot ce poate fi mai nesuferit. Salut pe toţi băieţii şi pe rudenii.
Al d-tale iubitor fiu,
Iancu

XI
Pomîrla, în I dechembrie 1885Iubită

mami,

Eri am primit scrisoarea d-tale din 26/11 şi ml grăbesc să-ţi răspund conform cu rugarea
ce-mi faci. Să nu crezi că mi-a produs vno întristare cererea ce cu drept mi-o adresezi şi
îmi pare rău că a putut să-ţi treacă măcar prin gînd aceasta. A, fi un fin denaturat dacă
mi-aş astupa urechile la cererile părinţilor mei şi aş merita să arunci cu gunoiu în faţa mea.
dacă putînd să le împlinesc, nu le·at împlini, se-nţelege în marginile puţinelor mijloace de care
dispun. Aş vrea să am mult, ca să pot da mult; ti aş fi cel mai fericit om dacă a9 putea să
fac fericirea părinţilor mei. Şi să mă crezi, că acesta este un gînd, care mă conduce de cînd
am început a lucra cu conttiinţa matură. Eu sunt tînlr, dar trebnie al ţi-o mai repetez.
- numai ca un tînăr nu trliesc, căci pe lingă o sumă de alte gînduri mă ocupi ti acela: cum
mi-aş putea face o poziţiune mai uşoară pentru a vă ajuta şi pe d-voastră. Pe lingă acesta
însă mai am ti un alt gînd tot atît de puternic ti care mă stăpîne9te tot afB de tare: acela
de a-mi crea şi mie o poziţiune mai frumoasă, de a-mi satisface dorinţa nemlrginită ce
o am de a ajunge un om preţuit ca om de ttiinţă. Pentru aceasta se-nţelege că-mi trebuie
bani ti jertfe de timp, care altfel 1-at putea întrebuinţa pentru a cî9tiga bani. Acesta este motivul
care mă va face cîţiva ani al nu umblu după multe parale, ci să cheltniesc parale pentru gustul
meu de-a învăţa; tot acest motiv mă va îndupleca sl caut a-mi continua studiile în străină
tate cit mai curînd. De aceea, cum v-am mai scris, poziţiunea mea aici este trecitoare: ea va
dura un an ti nici o zi mai mult. În acest an voi fi silit pe de o parte sl·mi cumpăr
multe cărţi, pe de altă parte să-mi pui parale la o parte pentru timpuri în care poate nu voi
ocupa o funcţie, căci se poate-ntîmpla al stau vreo cîteva luni firi loc după ce voi ieti de
aci, sau să merg în străinătate cu o bursl. Oricum va fi, sigur nu pot sl ttiu înainte; interesul
meu mă sfătuette ca - deoarece nu m-am hotărît a ml stabili încă nicăiri, sl ml îngrijesc de
vremuri rele, el adun (cum zice moldovanul) bani albi pentru zile negre. latl pentru ce.
iubitl mamă, ţi-am spus că trliesc a'8 de econom ti de retras ti pentru ce în floarea tinereţii
'1

Mltufol din Br•tov·
dintre valoarea bimilor din ţari fÎ a celor din atrlioltate.
Doti rondatonal llaue prin .„,amentul din 27 X 1869 jumltate din imema-i ovne penin& lntft\iJiere• aeatai
lutitut, profeaorii primeau 1alariile cu mari lntlnieri. E:s.eeutorii tntamentari ti epitropii aontai Afl'&l.m.lat ena: Yulle
Pogor, Ioan lano•·, Alezandru ~. Nieolae Rosetti R-vanu, Nicolae Calimah Catugl11, Dr. Ladvic RlllO tl epi-pal
Vladimir Suhopan (nai O.U.. • '-f>re ""-i11U1Nfi- •pilropMri lru1i1111uJui ..C--.MI ...... • i. _ . . .
-uia fÎ pfn4 i. 31 iuJi1& 1178, lqi. 1878j. Deopre Batolefli tl mGfiile
le-aa 1tlplait, a oe vedea G b.
G bi b I ne 1 eu, .......ii fÎ l'DMirla (1tudia genealogie fi iotorie), wL XXII din 5..,... fÎ ' - ' o , lqi. 1929.
• Sl'ltuit.
1 Diferenţa

I

r: .,.,,,
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mele am renunţat la toate plicerile ce mi le-ar oferi societatea. Banii ce i-ar cheltui altul pentru
pliceri ti petreceri, acettia vi-i trimit d-voastră, căci pentru mine este mai mare plăcerea de
a ajuta pe părinţii mei, decit a bea vinuri ti fBmpBDie sau a juca cărţi 9.c. M-am învăţat,
de cînd nu sunt acasă să trăiesc foarte retras ti viaţa aceasta îmi prie9te deocamdată, fiind
ocupat cu lucruri ce-mi plac. Nu cheltuiesc parale, decit pe ce-mi e absolut necesar: îmbră·
căminte, hrană, locuinţi, cărţi ti cite-o milostenie. Se-nţelege deci că-mi rămîne să vă trimet
ti dv. cînd aveţi lipsă de ajutorul meu, ti cu cea mai mare bucurie vă trimet acum o parte
din leafa ce am primit-o pe luna trecută, adecă 100 fr. Aş fi putut să vil tri.met acum poate
ceva mai mult, dar am avut multe cheltuieli cu instalaţia ti apoi ttiţi, că din 9coală am ie9it
aproape gol ti că leafa de pe septembrie o cheltuisem încă în la9i, înainte de a veni în Pomîrla.
Cred că vă veţi ajuta însă deocamdată cu această sumă ti mai tîrziu, cind veţi fi în nevoir.
n-aveţi decit să-mi scrieţi ti eu vă voi tri.mete ceea ce voi putea după imprejurări. Dacă a9 fi
într-un oraş mare at putea ciştiga mai mult, aci nu pot avea nimic altceva decît leafa lunară,
care după împrejurările din România nu este mare, ci cit se poate de modestă. Cu o astfel
de leafă nu mă voi putea mulţămi decît un singur an; voi trebui să caut ti alte ocupaţii ca să
cî9tig mai mult ti de aceea voi părbi desigur Pomîrla la sfîr9itul anului. Avînd puţin venit,
ti pe dv. vă pot ajuta cu foarte puţin, ti eu încă trebuie să trăiesc foarte restrîns, ca să-mi pot
satisface celelalte trebuinţe. După aceea un alt rău: leafa nu mi s-a plătit regulat ti poate nu
se va plăti regulat de mai multe ori. Astfel leafa pe noiembrie am primit-o o dată cu cea de
pe octombrie; două luni n-am avut parale 9i a trebuit să împrumut. Tocmai cu două zile
înainte de a primi scrisoarea d-tale am primit leafa şi sunt vesel că-ţi pot împlini dorinţa.
Împreună cu suta de franci ce ţi-o expediez d-tale, voi expedia altă sută pentru nitte cărţi;
vreo două sute fi mai bine m-a ţinut traiul în cele două luni, vreo cincizeci am plătit dajde 1
J!e trimestru, incit am rămas cu 150 fr. în casă (Trebuie să ttii că plătesc dajde de 200 fr. pe an).
Îmi vei scrie îndată ce vei primi această scrisoare ti bBDii, dacă te-ai ajutat bine cu dîntii sau ba.
Dar să nu te gîndqti niciodată de a mi-i tri.mete înapoi, cum îmi scrii în epistolă, căci mi-ai
face cea mai mare neplăcere prin aceasta. Nu voi da niciodată împrumut părinţilor mei, deoarece 9tin că n-au de unde să-mi dea îndărăt. Ghiţi are bun stipendiu; ar putea să lase acasă
măcar 5 fi. pe lună, mai mult nu, căci ti el are lipsă de cărţi, deti nu atit ca mine, căci el are
acolo bibliotecile cele mai mari la dispoziţie, pe cind eu n-am ni.mic. 700 fi. în Pesta este f. mult
pentru un student. Sunt studenţi care trăiesc foarte bine cu 500 fi. li voi scrie ti lui să fie econom
ti să mai lase cite ceva pe acasă. Iordan mi-a ecris că a trecut examenul de asistent 1 ; trebuie
să aibă leafă acum; i-am scris ti lui el cruţe cit se poate mai mult ti să-ti adune, căci numai
afB va putea ti el odată să fie stăpin. Trebuie sl fie bliat de treabă, căci îmi spune că a
trecut examenul foarte bine. Eu l-am sfătuit eă rămînă tot la dl. Schmettau 1 • Scrieţi-i ti dv.
că mai întîi de toate sl fie econom: căci firi bBDi nu va putea sl facă niciodatl nimic. Eu
sper îmi că va iep om dintr-însul.
De tata ar fi bine dacă p-ar glsi un loc în Brqov 9i-ţi mlrturisesc el ml mir cum
nu-9i glse9te. lu trebui sl stăruiască nenea Dache ti ceilalţi pentru dînsul ti sl nu-l lase sl
se chinuiasel singur prin Sinaia. Scrie-i să se îngrijească bine ti să nu cruţe prea mult în
mîncare, clei aceasta poate sl-1 ruineze în curînd. Să se hrlneascl bine ti mai curind puteţi dv.
cei de acael al trliţi mai modest, precum ti ttiu el veţi fi trăind. Eu mă mir de economia
care o faci d-ta în casl, cînd vid cit de mult cheltuiesc eu aci, deti multe lucruri sunt mai
ieftine ca la Brqov. Aci văd cit plitette o buni gospodină în casl I Îmi scrii că pe haine nu
pui preţ. Te-am cunoecut în privinţa aceasta de mult ti te-am preţuit mai mult decit pe celelalte femei, care fac totul numai haine să-9i procure. Mulţimqte-te cu lucruri simple ti înveţi
pe copii ti pe fete mai ales tot llfll, căci luxul nu aduce decit sărăcie ti depravare. Eu inel
sunt unul din aceia care puţin preţ pun pe haine; aci mi-an zis unele cocoane, cărora nu le
dau importanţa ce li ti-o atrihuiesc ele, că sunt cărpănos, murdar, avar ti ce vrei, fiindcă nu
umblu în haine elegante, cu mlnuti, cu cravate de tot felul etc. Dar mie puţin îmi pBBă ! De
vorbele femeilor nu ml prea ocup, clei pini la un oarecare punct le dispreţuiesc. Uitasem sl
te-ntreb ceva: ml rog al-mi explici ce va al zică în scrisoarea d-tale, că tata cheltuie9te numai
cite 10 fr.? Cum, pe luni se ajunge cu 10 fr.? Scrie-mi cit trimete acasă pe fiecare lună ca să
ttiu ce aveţi. [ ... ] De Tinca îmi scriseee nenea Dache cu vreo cîteva săptămîni în urmă; nu
mi-a spus îmă că vrea s-o ia Ştefan. Bine ar face de-ar lua-o. Îi voi scrie ti ei în cnrind.
Nu i-am scris pini acum că sunt llltul de scrieori. De cînd sunt în Pomîrla am trimes vreo
cincizeci pini acum în toate părţile, unde am avut prieteni ti interese. [ ... ] Cind îmi vei răspunde
la scrisoarea aceasta, spune-mi ce s-a făcut Titu Strimbn ti Oprea'• căci mi-am adus aminte
1 T""" de aml.a.ue a IG'Tiiriulai militar.
• Aaiatent farmacitL
• Rudolf Schmeu.au. proprietaral Carmaciei •Salvator• dia Bueuretti.
• V eebi prietelli brllfOWIU.
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de ei acum

fi

Bt vrea sii ttiu unde sunt. Lui Titu i-am scrie de mult o ecriaoare ti nu mi-a

răspuns; nu ttiu dacii a primit-o. Poţi el-mi spui de cite vreun vechiu prieten al meu, de
care-ţi mai aduci aminte ti d-ta.
Salut pe maica ti pe hi.ieţi 1
Primeşte ti d-ta cele mai călduroase sărutări de mini de la al d-tale iubitor fiu

Iancu

HOBLIE AAHHldE O lKH3IDI H AEJITEJILHOCTB HOAHA 601'AAJIA
Depao~ c 1864 r. DO MBPT 1886 r.
(Pe3JOMC)

J1 CCJIH B H8WH ,ltHH TJlYAbl J1. Jior,llllHll DOJIY'lllJIH WHpOK}'lO H3BCCTilocn. y HllC B CTpBHC
H 38 rpBHHl.ICii, CT8B 6aaofi AJlll MHOrOCTOpoHllHX HCCJIC,llOBllHHii (B OOJIBCTH OTC'ICCTBCHHoH
HCTopHH, HCTOPHH ,llpCBHeii pyMhIHCJ<oii JIHTCpBTypb1, cnae.11HCKoii <t>Hnononm), roro >t<c HCJ!h3Jl
CJ<838Tb e OTIIOWCHHH ero >t<H3HH. B HBCTO.llll.ICii CTBTbC CTBBHTC.11 3ll,ll8'1a yTO'IHHTb ASHHhIC,
KBCB1011.1Hec.11 nepeoro nepuo,lla >t<H3HH H ,llC.llTCJibHOCTH BCIIHJ<Oro pyMhIHCJ<OCO Y'!CHoro, ua
OCHOBC HOBblX HCCJIC,llOBllHIUI: H P.llAB HCOny6JIH](OBllHHl>IX ,llOK}'MCHTOB.
HoBH Eor,ll&H po,llHJIC.11 25 HJOJI.11 1864 ro,lla B c1<poMHoii ccMbC B EpawoeCJ<oii W1<ee (TpBHCH.1IbBBHH.11). OTI.1a (1832-1906) TO>t<e 3BBJIH HoaeoM; OH 6bm roprOBl.ICM, HO B B03pBCTC OKOJIO
JICT OH 38Kpbm JIBBKY H, He Haii,ll.11 cny>t<6bl B Epawoee, DOCJIC AJlHTCJlhHhlX DOHCI<OB pa6oTbl
ycTpOHJIC.11 MCJD<HM CJIY>l<81ll,HM DO c6opy HBJIOroB B CHHaiie. 3a6oTB o ,llCT.llX JIO>t<HTC.11 Ha DJICt[H
MaTepH, Eneebl (1846--1911), ypo>t<,lleHHoii M}'HT.llH}', >t<CHll.IHHbl oqem. TJlYAOmo6Heoii H yMHol!:,
o I<OTopoii c OOJlbIIIHM yeB>t<cHHcM roeopHJl H. :A:opra, cc 3.llTb.
HoBH Eor,llBH 6bIJI nepBbIM H3 O,llHHHB,llllBTH ,llCTeii (ceMH MBJih'IHKOB H 'ICTbipex ,llCBO'ICI<)
cynpyroe lior,llBH. BHB'IBJIC OH Y'IHJlC.11 e po,1t110M ropo,lle, r,llc e 1882 ro.llY I<OH'IHJI JIHI.1eii I<aK
ncpBbiil Y'!CHHJ< BbUIYCKa. B ceHT.116pe roro >t<e ro,lla ou npHC3>1<BCT e Eyxapecr c >t<CJIBHHCM npo,llOJI>t<BTb o6p830BBHHC B Bb!CWCM Y11e6HOM 38.BC,llCHHH. He DOJIY'IHB CTHDClmHH HJlH DO,llXO,ll.llll.ICii
cnym6h1, KOTopan 6bl o6ecne'IHJIB ero MBTCpHBJlbHo, H. Bor,llBH HanpBBJI.11CTC.11 B .ffCCbl, r,lle
B OKT.116pe 1882 ro,lla 3anHCbIB8CTCJI HD BcryDHTCJlbHblii 31<38.MCH B TOJlhI<O 'ITO OTI<pb!TYJO Bb!cwyio Y'IHTCJlbCK}'lO CCMHHBpHIO HB OT,llCJICHllC ryMBHHTBpHbIX HBYK. CeMHHllpHJI 6bJn8 OTI<pb!T8
npH l'yMBHHTBPHOM <l>BJ<YJlbTCTC, H ce eoorn8BJI.11Jl npo4>eccop K. ,Il. ,Ilruun'pecKy-.Huu.. Ilocne
TpCX JICT 6JICCTJlll.IHX ycnexoe B }"le6e H. Bor,llBH C,llBCT BbIDYCI<HOii 31<38.MCH, DOJIY'IHB MBKCHMa.m.Hh!C Ol.ICHI<H no eceM npe,llMCTBM. Ero Bb!DYCI<HB.R pa6oTa (KOAoHUR Cap.wcuemysa, 1885)
6b1Jla H3,llBHB B H3BCCTHOM o6o6ll.IBJOil.ICM TJlY.llC A. ,Il. KceHonona HcmopuR P:YMWH mfHJRHCKoiJ
,l(aKUU 1.
B BBryCTe 1885 OH 6b1Jl DpHHJIT B "IBCTHblii JIHl.ICiiccAHacracHe DamOTBll B CCJIC IlOMb!pJIB,
pacuono>t<eHHoM Ha ceeepe MOJI,llOBhl, 6Jm3 ,Ilopoxoii B KB'lccree upeno,ll8B8TCJI.11 ,llpeBHerpe'ICCKoro H JIBTHHCKoro Jl3bDCOB. B nepHO,ll ceoero upe6b!BllHHJI B JloMblpne (c 1 cCHTn6pn 1885
ro,lla no 1 MBpTB 1886 ro,llB) OR COTpY,ttHH"IBCT B cc.JIBTepBTYPHblX 6ecC,llBX)). B CTBTbRX (upocrpBBHblX PCl.ICH3HJIX HB HC,llBBHO DOJIBHBIJIHCCJI pa6oTbl), ony6mucoBBHHbJX B JICCKOM >KYPHBJIC,
C HX OOrBTblM Hll<l>opMBTHBHblM MBTCpHBJIOM H BKB,llCMH"ICCI<HM ypoBHCM TpBKTOBI<H H3Y118CMblX
JIBJieHHA, HCICJIJO'IHTCJlhHOii JICHOCThIO B npeBOCXO,IXHOii COp83MepHOCThIO 1fYBCTBYCTCJI 6y~
KpyIIHb!A Y11CHhlii.
Heouy6mu<oB8BHble IIHCLMB uepHO,llB 1882-1885 rr., ,llBHHble B npRJIO>t<CBHH K pa6oTC,
cnoco6creytOT YTO'IBCHHJO MOP8JlhBblX Kll"ICCTB MMO,lloro 'ICJIOBCI<a, I<OTOpbIA 6.JJBI'O.llBPJI ceoeA
DO,ltl'OTOBI<C H HCICJIJO'IHTCJlldlblM JJB'IBblM KB"ICCTBB.M, DOJIY'DUI B 1891 r. DpBI'JlllIIJCHBC OTI<pb!Tb
DCpBblii KYPC CJIBBHCTHKH B ByxapecrcKOM yBHBCpcHTCTC.

so

s

NOUVELLES INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE ET L'ACl'MTt DE IOAN BOGDAN
'-

La periode •e 1116' l 1886

(R&ume)
Si Ies reuvres de I. Bogdan sont aujourd'hui hien connues, etant des ouvrages fondamentaux pour des recherches dBDB de nomhreuses directions (histoire nationale, histoire de
la litterature roumaine ancienne, philologie slave), on ne saurait dire la meme choee pour ea vie.
Le present article se propose d'apporter, sur la hase de nouvelles recherches et de documenu
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inedita, des preciaioll.8 concernant la premiere partie de la vie et de l'activite de ce grand
savant roumain.
I. Bogdan est ne dans une familie modeste de Şcheii Bratovului (Transylvanie) le 25
juillet 1864. Le pere (1832-1906) qui portait egalement le prenom de Ioan, avait ele marchand,
maia vers l'âge de 50 ans, ii avait liquide eon magasin et, ne trouvant pas d'emploi a Bretov,
avait ele engege, epres evoir freppe a beeucoup de porte&, comme fonctionnaire du fisc
a Sinaia. C'est la mere, Helene (1846-1911), nee Munteanu, qui aura soin des enfants. C'etait
une femme tres active et intelligente, dont N. Iorga, son gendre, parlere elogieusement.
Ioan Bogdan etait l'aîne des onze enfents (sept ger~OIUI et quetre filles) des epoux
Bogdan. II a d'ehord etudie dens se ville natale ou ii achevere le lycee en 1882, etent le premier
de sa clesse. Au mois de septemhre de le meme ennee, il se rendre a Bucerest ou il se
propose de suivre Ies etudes universitaires. N'eyent obtenu ni bourse, ni emploi conveneble
qui puiHe lui a.ssurer l'ellistence, il ire a Jessy ou il se presentere en octobre 1882 eu concours
d'entree a l'tcole normele superieure, section lettres, nouvellement creee. L'ecole fonctionnait aupres de le Feculte des lettres et etait dirigee par le professeur C. D. Dimitre1culeti. Apres troi1 ennees de brillentes etudes, I. Bogdan pessere son exahien de licence, en
obtenent Ies mentioll.8 maxime et se these ( /11oria coloniei Sarrnisegeuua, 1885), sere citee
dens l'ouvrege de synthese bien connu d'A. D. Xenopol, /ştoria Rorru2nilor din Dacia Traiand.
Au mois d'eodt 1885, il sere engage comme profeHeur de grec et de latin eu lycee
prive c Anastasie Be90tă• de Pomirle, villege situe au nord de le Moldevie, pres de le ville
de Dorohoi. Durant BOD sejour a Pomirle, (lor sept. 1885 - 15 mare 1886), ii collehorera
a la revue c Convorbiri literare•. Les articles publies dens la revue de Jessy (d'amples comptes-rendus d'ouvreges recemment perus) font prevoir, par le richesse de l'informetion et la
tenue acedemique, d'une clarte exemplaire et d'un equilibre perfeit, le grend homme de 1cience
de plus tard.
Les lettres inedites reproduites dell.8 Ies ennexes, detees des ennees 1882-1885, contribuent a le connaissence des quelites moreles du jeune homme qui, grAce a ea preperetion
et a ses dons exceptionnels, elleit etre eppele en 1891 a ineugurer le premier cours de lengues
aleves a l'Univenite de Bucerest.
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neobositul istoric şi filolog pleca la Suceava şi în împrejurimi pentru cercetări
(cf. scrisoarea a doua, din 23 iulie 1904, şi a treia, nedatată, dar desigur din
27 iulie, cînd ajunsese la Suceava).
Reproducem aici integral cele trei scrisori, care ne dezvăluie noi detalii
din activitatea lui Ioan Bogdan şi relaţiile lui cordiale cu cunoscutul folclorist şi etnograf bucovinean.

I.
Bucure9ti, 21 dec. 1899
Prea stimate Domnule Marian,
c Convorbirile literare• apar, de la 15 ianuarie încolo, sub un comitet din care fac ti
eu parte. Luîndu-mi angajamentul sl ml intereeez mai de aproape de aceastl veche ti
meritoaal reviatl ti conlormi.ndu-ml dorinţei întregului comitet de redac\,iune de a face
un loc cit se poate mai larg folclorului naţional, îndrizneac al ml adresez ti D-tale ca unui
din cei mai autorizaţi reprezentanţi ai lui.
Ne-ar face o mare pllcere l i contribui ti D-ta la inllţarea reviatei prin orice studii ai
crede de cuviinţl el se pot publica într-însa. Eu personal te-at ruga al binevoetti a-mi trimite
ceva chiar pentru primele numere fi, daci ai ceva gata, a-mi adresa pini la 10 ianuarie la
Bra9ov, Cacova de sui, 11. Va 6 bine primit tot ce ne vei da.
Dorindu-ţi sirbltori fericite, aint al D-tale devotat prieten,

I. Bogdan
Adre1a din Bucuretti: Calea Victoriei 158,

2.
Bucuretti. 23 iulie, 1904
Prea 1timat11 coleg,
Marţi la 27 c. voi 1oai la Suceava, unde am de gînd al ml opreec o Iii, 1pre a vedea
bisericile mai însemnate fi cetatea; de acolo voi merge la Putna pentru documentele lui Ştefan
cel Mare.
Daci ai rimai peate vari în ora" mi-ar face o mare pllcere l i te întilneec fi. l i ml
bucur de ajutorul D-tale ia vizitarea monumentelor vechi ale Sucevei. Te rog dar r.1 comacri
ziua aceea pentru mine.

Al D-tale devotat,

I. Bogdan

3.
Prea 1timate colega,
Sosind aatllli ia ora,W D-tale, îmi iau permisia a te iatreba daci ml poţi conduce dupl
prim pe la bieerici fi. la cetate ; noi IÎntem la hotel Roabrog fi. tocmai lulm masa ; te rog trimite-mi
vor bi dnd al venim r.1 te )ulm.
Al D-tale devotat coleg,
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DBCLMA

(PC3IOMC)
l(8J( JIBCTBYCT H3 TpCX BCH3,QllHBlalX nHCCM lfollllll :6or,IJ,llH8, BJ:IPCCOBllBHhlX H3BCCTHOMY
pyMhlHCJ<OMY ct>om.KJIOPHCTY CHMcoHY ct>nop.11MapHBH,11JJCBY Al<a.z:ICMHH, BblABJOuudlc.11 pyMblllCJ<llA CJJllllBCT npHCT}'nHn 1< co6pBJDUO ,noKyMCHTOB illTCct>aHa BCJJHJ<oro e IICJUIX ny6JIH1<~
TpH HCACJJB cnyCTJI no nonyqCHBB npcMO>KCHJUI co cropollhl MmutcrepcTBa HapoAHoro 06paaoe8BBJI. OB o6paTHJJCJI aa paa'h.RCHCBHJIMJI 1< CBOCMY 1<0JJJicrc no Al<a.tlcMHH C. ct>n. MapeBH,
npolKHBllBmcMy B ey.uuic. B IIBCbMBX paC!<pblBlllOTC.R H J:IP)'ntC ACTllJJH ACJITCJihBOCTH li. Bor;:t8H8 B ero J:IP}'>l<CCl<HC omomCHJUI c H3BCCTHhlM 6yKOBHBCJ<HM ct>oJn.i<nopHCTOM H 3THOrpact>oM.

LES RELATIONS ENTRE I. BOGDAN ET S. FL. MARIAN. LETTRES INEDITES
(Resume)

Le& troia IettreB ineditea adreaaeeB par Ioan Bogdan au remarquable folkloriate roumain
Simion Florea Marian, membre de I'Academie Roumaine, temoignent du fait :r,e troiB Bemaine11
aprea avoir re'W'J de la part du Ministere de l'lnatruction le tâche de preparer I edition dea document& de Ştefan cel Mare (Etienne Ie Grand), notre grand slaviste commem;a Ies recherches et
Ies demarchea concernant le rassemblement de ceux-ci. Entre autres, ila s'adressa - pour en
obtenir certaim eclaircissements - a Simion Florea Marian, BOD collegue a l'Academie, qui
habitait Suceava. En meme temps, Ies lettres mettent a jour aussi d'autres detaila concernaot
l'activite de I. Bogdan et ses rapporta cordiaux avec le prodigieux folkloriste et ethnographe
de Bucovine.
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UN CRONOGRAF ILUSTRAT, ATRIBUIT MITROPOLITULUI ANTIM
IVIREANUL
G.

ŞTREMPEL

Una din figurile cele mai reprezentative ale culturii, artei fÎ politicii din vremea lni Conetantin Brincoveanu a fost, firi. indoiall, mitropolitul Antim. Personalitatea aa complex.I. apare
cu atit mai surpri.nzl.toare, cu cit, strl.in fiind de poporul romin prin nattere, 9i-a apropiat
specificul sin, limba, cultura fi arta ti 1-a identificat cu aspiraţiile sociale 9i politice ale ţirii
sale adoptive.
Adus de Comtantin Brincoveanu de la Constantinopol pe la anul 1690, mitropolitul
Antim Ivireanul, recunoscut ca un priceput artist în broderie, sculpturi în lemn 9i picturi 1,
a dovedit o pricepere deosebitl. în arta tipografici. 9i în gravuri. Ca mitropolit, Antim
Ivireanul 1-a remarcat ca cel mai mare orator bisericeac al românilor. Nici înainte 9i nici dupi
el n-au fost pronunţate cuvîntări mai înllicl.rate, mai pline de poezie 9i într-o limbi româneaecl.
mai aleasl. ca cele ale sale. Ca patriot, mitropolitul Antim Ivireanul 1-a ridicat împotriva
pretenţiilor patriarhului grec Hrisant Notarae al Ierusalimului de a dispune, dupl. bunul 11.u
plac, de ministirile din Ţara Româneascl 1 , preferînd sl. rupi ani de zile legiturile de amiciţie
cu eruditul patriarh decît al cedeze abuzurilor jignitoare ale cilugirilor greci. ln sfirpt, ca
om politic, Antim Ivireanul 1-a situat în fruntea acelora ce suaţineau neceaitatea unei acţiuni
împotriva turcilor în rizboiul din 1711, dovedind discernimînt 9i orientare judicioa1i în politica
Ţii.rii Române9ti.
Opera sa de cl.petenie, Predicih, ţinute ca mitropolit în vremea domniilor lui Constantin
Brîncoveanu ti Ştefan Cantacuzino, a Coit editati de mai multe ori 1 • Alte lucriri de impor·
tanţl. secundari, ca spre pildi cele adresate preoţilor, cu caracter de îndreptar, au foit tipi.rile
inel în timpul vieţii sale •.
Unica operi nepublicati pini astizi, asupra cireia vrem ai reţinem atenţia cititorilor,
se intituleazi Chipurile Vechiului fi Noului Tuiamenl 1 •
Socotim ci., publicind în întregime aceastl. operi, îndeplinim o elementari datorie
faţi de memoria marelui patriot, de la a ci.mi moarte se împlinesc 250 de ani 9i umplem un
gol în istoria literaturii noastre feudale ce se cerea de mult umplut. Punind la indemina
filologilor textul acestui Cronograf prescurtat, le facilitl.m cercetarea integrali a limbii operelor
mitropolitulni Antim Ivireanul. Cit privette pe cercetitorii artei feudale românetti, sintem
convinti ci vor aduce numeroase fi interesante completiri acestui început, care atrage atenţia
asupra celni mai vast cimp de activitate al portretisticii vechi romilne9ti.
Manuscrisul a fost conceput de mitropolitul Antim Ivireanul în vara anulni 1709 9i a
fost diruit lui Constantin Brînco,·ea1111, cel care ii adusese în ţarii. ti ii facilitase ascensiunea
pini la treapta de arhiereu. Valoarea literari a textului, o istorie prescurtatl. a lumii vechi,
cu elemente de istorie 9i genealogie biblici fÎ cu elemente de istorie greco-romani, elaboratl.
• Nl'-0 opune oec:retarul lui ComtaaLia BrlDaowmaa. Del Ciiaro 0 care 1-a CUllOICUI de aproape. ln laloriA .Wlo ............
ri„l...U...i ulLa .,-alcadM&, V•aeţia. 1718. p. 220.
' N. I org
Mi<ropoli<ul Anlin1 J.i,.....ul ln lupl<I <u Ioruooli...ul ponlru drwplurilo lri-ieil 1alo 0 Inc Bberlea ortodo:a.I romlnla, Lll (1934). nr. 11- U. p. 721-725, fi f. R I mure au u 0 Lup14w ponlru ortodo.W. ID a BIMrica ortodo:a.I romlnl• LXXIV (1956). p. U6-853.
1 Ultima edi\ie. critici. la Editura Acadam.,i Ropablicii Socialiat.e Romlni„ lu 1962.
1
CI. BI a au· H odo t• Bil>li.ograji.a ~- ..m._ t. I. Bu<Uftfli, 1903 0 p. 481, 492 0 498.
I MaulllCrioul • foot deacoperit de ş t • r • D B • r •• b • t ,, deocria ......
ln 1u.......
Dor-. 1laoo ,,. prin
ar~i„ • - · fuc. 1. Bac., 1920, p. 17 ti mm. aţ;... llDi mai t.lniu a relaat mbiectul, Llrgiadu·l, firi „.1 epWsae. la
•tudiul L'n ,,..,.u,acrU U •UirdiNGLI al milriopolilului .An1.:... publicat la Comi.li'.unea monunwnlelor i„or~•. aauar II, Cbiflnla,
1928, p. 125 fi urm. Prof. Victor Britalncu a fololit datele lui Ştef.,. Bl'ftchot lu anirolul de1pre artivitatea mialataNli<"l a lui Anlim Ivireanul apărut Io nu.minai omagial dia • Bianica ortodod romlnl• LXXIV (1956) nr. 8-9.
p. 768-774.
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de Antim lvireannl, este dublată de numărul impresionant de imagini, peste 500, executate
de un zugrav de profesie, cu o artă neamaiîntîlnitl în miniaturistica românească.
Originalul, pi.strat în Biblioteca Academiei de Ştiinţe a R. S. S. Ucrainene din Kiev sub
nr. 379, miisoară 41 X 28,5 cm 'i cuprinde 22 de file nenumerotate. Din vechea legătură în
piele 1 , cu ornamentaţii imprimate în aur, nu s-a păstrat decît prima scoarţă. ln mijlocul acesteia, în medalion, este reprezentatl Fecioara Maria cu Iisus Hristos în braţe. ln cele patru
colţuri sînt imprimate chipurile celor patru evanghelişti. Pe dosul copertei găsim o însemnare
din 8 iulie 1788, asupra ci.reia vom reveni, ca şi cota 529, sub care s-a pi.strat altădată
manuscrisul.
Fila 1, iniţial albă, cuprinde pe o faţă o însemnare în rusette, preţioasă pentru circulaţia manuscrisului, de care ne vom ocupa la capitolul respectiv, iar pe cealaltl faţl o încercare
de condei de la finele veacului al XVIII-lea.
Fila 2, în loc să fie ocupată de titlul operei, cum se obişnuia la operele în manuscris care
aveau - am zice - toate elementele bibliografice, cuprinde Stema Ţării ti următoarele 18
versuri omagiale:
« Fdcut-au D<o> mnul D<u>mn.<e>:z:eu &oale din. n.efiin.fă
Şi in. .fiin.fd le-au adus cu multei biruin.fd
Şi dupd acela au :rirlil, luun.d pdmîrU ,i lin.d
Pre omul cel din.iii, Adam, fdrd cu11îrU de 11in.d,
Dupd asdmînarea Sa /dcu-i închipuire
Suflin.d asupra feJii lui fi d<u>h de 11i8fuire
Addugîn.d din. coasla ui, face, cu socoiin.fd,
Pre Eva, dindu-i aju&orlu spre bund ldcuin.fă.
Şi din.ir-aceplea amin.doi mulfi oameni sd n.dacurd
Precum ad vMle luminal de-a rîn.dul în Scriplurd ;
Oameni alepi fi min.unafi, veslif in. fapte bune,
Trdin.d în. bl<a>goceslie, precum Scriplura spune.
Şi de la aceslea de la &ofi luo asemîn.are
Şi iubi&oriul de H<rÎS&o>s, În.Iru credin.fd lare,
Prealumin.alul Con.standin. din. 11ifd Basarabd,
Sldpîn.ul Ţdrii Rum8n.epli, mulfi ani să aibă,
Care la sine adun.dflorile bun.dlăfii
Şi cu credin.fa defaimd căile slrimbăldfii».
Atit versurile, cit şi Stema Ţării sînt încadrate de lujeri ti flori stilizate, executate în
peniţă cu o artă desăvîrşitl. Stema Ţării, a9ezată într-un medalion de frunze stilizate, înfă
titează vulturul cu aripile desfăcute şi cu crucea în cioc. Vulturul are capul întors spre atînga;
de o parte ti de alta a crucii sînt desenate, în aur, soarele şi luna.
Insemnele puterii domnetti - sabia ti buzduganul - sint ţinute de doi îngeri, aşezaţi

pe două ramuri ale lujerilor ce formează medalionul. lotre sabie ti buzdugan, deasupra medalionului, este reprezentată coroana domneascl. De o parte şi de alta a Stemei, în aur, sînt
scrise iniţialele titulaturii domneşti:« Io C<onstantin> B<rincoveanu> B<asarab> V<oevod>
D<omn> [D] Ţ<i.rii> R<omâneşti>».
Fila 2•, care ar fi trebuit să cuprindă Stema Ţării ti versurile omagiale, este ocupatl
de titlul operei, încadrat într-un chenar de lujeri din care se desfac doi lei, cu coroane deasupra
capetelor, ti şase busturi de îngeri. Titlul operei, scris cu majuscule, este urmltorul:
«Chipurile Vechiului/ fi Noului/ Tes1amerU /, adecd obraule oammilor celor 11eslifi ce
aci / afld in. Sf<Î>n.la Scriplurd în Biblie ,i în / Ev<an.>g<he>lie fi adun.are pre seuri Uloriilor
celor / ce s-au fiJcw pe 11remea lor, adeverind a fieplfl / cdrula viafa ,i fapule atila a celora ce au
vie / fuil cu viafd bună, cil fi a celora ce au 11iefuil / cu 11iafd n.ecu11ioasd, in.cepîn.d de la Adam /fi
pogorin.d pîn.IJ la H <ris&o>s, acum în.Iii în. / Ir-acul chip alcdluilcl ,i GfăJIJld, prin. / muli.I n.B110illfd
fi osleneala preasf<i>n.filu /lui Milropolil al U<n.>gr011lahiei chir An.thim l11irean.ul /fi inchin.ald
cu cucerire spre semn. de dragoste ade / văraliJ prealuminatului ,i in.dlfasului mare / lui domn fi
obldduilorlu a IOaliJ Ţara Rum.an.ea/ scd Ion Con.ssaruiin. Brin.co1Jeanul Basarab Vonod /.
Dai in. 11es1ilul or"I al Tîrgoviflei /la an.ul de la :iidirea lumii 7217 / <1709>, m~>a<e>fi [i]
ruli<ie> l». I
Ambele feţe ale filei 3 aint ocupate de dedicaţia mitropolitului Antim cltre Constantin
Brincoveanu, serial în termeni măgulitori, din care desprindem atit sprijinul pe care i l-a
acordat domnitorul, cit fi caracterul lucrării. Preambulul dedicaţiei, încadrat de un chenar
simplu, deasupra clruia se afli un frontispiciu de frunze fi flori stilizate, a fost fters, nemaiputîndu-ae citi decit: c Prealuminaatului .•• cuau inălţatulni ••. Con.standin .•. »
1
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Sub chenar începe dedicaţia propriu-zial: dfulu pi clapdrfiie aînt fapt.I. pi •/îrpilurih a
cugdului celui mulfemitor. prin mijlocul/ a cdrora aci adenreciacl /clrcl de prepw. cum cel rclmîn
întru neuitarea celor ce li •-au /clcua bineh. Toaie /facerii. de bine ce au ciptigal, iarcl mai
vînoa fi mai al.a IKUse doao : întii mulfemita cea / adevclralcl care aci /ace din inima cea ccllduroaacl prin cullÎnt fi-a dooa, oare care daruri mici / apre aemn de cunoplinfcl a daloriei ce li •-ar
cuveni. Pentru IKeGalll darcl fi amermia noulrcl, cu / noacind cum cel pentru mulul. foloauri pi
/1Keri de bine ce ai arcillJI fi arclf melrifa la de a pururea ccllrcl noi aînt / dalorfu nu numai
aci mel rog lui D<u>mn<e>uu. pentru fericita aciRcillJle fi buna intclrire intru luminal acaunul
mel / riei 1ale, ce pi veri cu ce all mijloc api pulea aci mel arcll ccllrcl mclrifa la mul(emilorlu pi
voilorru de bine / llliua la cile aujku.pli, CÎI pi la cele lrUp8fli. Drepl aceia am vrui cu iubire
de oaleneald de am adunai fi am / inaemnal intru aceaalcl cclrlicea chipurile fi obrGHI. luluror
11rclmapilor noplri anume carele din ca / rele aci lrage. precum aci povealUc În s/<Î>Rlll pi d<u>mn<e>zeiasca Scriplurcl în cea lliche fi În cea noao fi ca un dar / mic fi mare aci o aduc cr8fli·
nersii 1lclpiniri a înălfimei sale, mic sic pentru allllul ei, de orime / ce pre acurl fi cu pufine
cuoinle inchilae loalcl rodoalooia de la Adam pincl la H<rislO>•; mare iarcl pentru / gindul, celei
iRlru aceaald rodo1looie aci cuprind obrau de f/Gmeni mari fi minunaf, pror<o>ci, drepfi fi /
impclraf, a cclrora rîonilor fterbinse 8fli incllfimea la fi o oglindcl curalcl prin mijlocul a cclrila /
poale aci va.ICI faifiecarel. loale buncllclfil. a celor /ericif bdrbaf pi aocolUc lucrul aceala aci / nu
fie /clrcl de cuoiinfcl fi /clrcl de aocoleald; una pentru celei acil. ce înfeUgem prin aus fi prin
cdanifa / a multor 11ile cu oedirla chipurilor celor înaemnale fi cu cdanila povealirei lor pre acurl
mai / muls ne incredinfclm fi mai pre lune intru pomenire le putem pclsi. A dooa, ca celula ce
8fli / alclpînilorlu întru apdsdmint prea alcl11il fi întru oblclduire prea luminal fi de alila mulfime /
de credinciof i purtcllor de grijcl fi chioemisilOr aci cu11ine drepl Mel a a fi adua încllfimei tale / de
la noi un dar ca IK881a ; că cile luminale pi prea alcloile aci cu11in iarcl celor luminaf fi / preasldvif.
Pentru cel mclrifa III intre prealuminalul neam al Bdaclrclb8f1ilor dintru / carii •-au arcllal domni
vrednici fi cr.,sini, Înauf ai odrclalil ca o odraslei cu •lrciluciri / de aur fi ai înflorii ca o floare
cu bun miroa, pclsilci cu mila lui D<u>mn<e>zeu, R8178flejilcl pîncl / acum fi aci va pcl:ri fi de
acum înainse leala diadahin pentru mulsele pi nmumclrasele /Meri / de bine, carele au cif1iga1
cei de deparle fi cei de aproape de la cr8flineaaca fi asclminclloarea lui H<rislo>• / voinfcl a
mclriei sale, pentru care lucru de oom sice fi le oom numi coroana luluror domnilor nu 11om gr8fi
ade / vclrului. de orime ce ca un maslin rodilOrlu ce 8fli 1cldil în caaa d<o>mnului întinsi
•pre lofi / ramurii. cele n8118flejile ale miloaseniei fi /cldila cr8frineacului lclu 1ufle1 •pre fapt.I.
ceh / bune fi d<u>mn<e>Jl88fli iasse pururea aprinacl cu Jocul credinJii fi a dragoasei cei fierbinse
fi / pwcl în •f~ic pentru ca ici luminise 1uaun1r celor ce aint întru întunerecul •cirbelor ; fi
precum / într-o grădincl impclrcileaJlccl cu mulu podoabe aci ajl4 mulse fÎ de mulse /el/uri de flori,
carele / oeaeleac cu miroaul loale airnfiril. celor ce a-apropie, apa fi chipul cel de D<u>mn<e>HU
împodobii / a incilfimei sal. iasse plin fi împodobii cu mulu daruri pi buncllclfi fi podu 11ice cum
cel / , ca all Pano indianelc, carele cu puairla lui cea lrclscllf/Gre lrage la ai.ne IOGle maleriil.,
aau / ca all ÎJlf/Or din Scoiwa ce inchiagcl Soaie oaacll. cile 11rica1e, apa fi blindife"' melriei sale
lrage /pre laf ccllrcl 1ine pi-i inchiagcl cu mingcllare fi lclmcldulap1e a fiefsecclrula acirba inimii
fi / aupclrarea lipaii cu indurarea. Şi cu adellciral 8"Î Io& cu lolul un chip inaufleţil aaimene /cir-de
nici o / clapclrfire cu IKei minunaf fi vutif ce mai '"' a-au sis, aSrclsind pi adunând de pre la
laf bundlclfil. c8le mai de / lnrabcl fi mai mari: inacl de la unul cucernici/a, de la altul credinJa
cea fierbinse fi rîona cea d<u>mn<eue / ialccl, de la allul Iubirea de asreini, de la allul blindifele,
de la allul indelungcl rclbdarea fi nerclUIGWJ / , de la allul miloalioirea fi Iubirea de •ciraci fÎ
de la alfii alle buncllclf, carele aint cwao1cule pi / adeoclrale cel le ai melrila la, iar mai virloa fÎ
mai al.a de la dulcele mieu l<im>1, 1mermila cea de margine/; cel decii le-au mclril D<u>nm<e>zeu
fi se-au incilfas în cinase fi în llclpinire, cu IJliua mai f/Îralo• le •mer8fli cu / duhul. Şi pentru
acila cu mulsei cucerie le afli aupl jugul cel bun pi 1upl 1arcina lui H<risl0>1 cea Ufoarcl / , priimind
cu mulsei rclbdare pi cu mulu bli~ necamrile fi aupclrclrile cile mulse fi de mulse / /elruri ce
oin neincellJI. loldeauna, de IOale pclrfile. Şi precum cel Într-un nume cu melrila la 1lcl11i / sul
fi de D<u>mn<e>zeu incununasul, marele pi intocma cu ap<o>•l<o>lii Conasandin, intîlul
impclral al creprinilar / n-au pnua cu pulire omeneaaccl achiplrul impclrclfiei, ci numai cu aingura
nebiruita plllirla / impclrasului cerac, Înlr-IKNlaf chip pi melrila III, ca un lubilOrlu de D<u>mn<e>seu nu ncldcljduepsi / a chiHmui srebil. domniei cu ajuiorlul pi cu infelepclune omeneaaccl, ci
chemi pururea fi aju / larlul cel de'"' cclru.la mel rog necontmind ca aci ajuse mclriei sale, pcl:rindu-se
cu aclnclllJle, cu / oaelie, cu viafcl indelungalcl, mai preaw decis IOGle cilla ce aduc intrislllre, neclcllil
fi nemif / cal, intru incilfal acaunul melriei sale, impreuncl cu IOGlcl luminald rudenila mclriei
sale. Amin./
Dai in f1811ilul arap al Tîrgorriplfi, la anul de la :sidirea lumii 7217 <1709>, m<e>•<e>fcl (i]
ruli<ie> 1. /
A pclsilei de D<u>nm<e>zeu incllfimei sal. intru H<rillo>• rugcilor, /•meritul Mitropolii al
U<n>gr011lahiei, Anthim•.
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Din titlul operei ti clin dedicaţia cltre vodl Brîncoveanu desprindem caracterul lucrlrii.

Eete vorba de o istorie prescurtatl a lumii vechi, pe care mitropolitul Antim Ivireanul a elaborat-o folo1indu-1e nu atit de textul clrţilor Vechiului Teatament, cit mai alea de unele lucrlri
iatorice fi de Cronografele atit de mult traduse ti rlapîndite ÎD vremea aceaeta ÎD Muntenia
fi Moldova 1•
Manuacrieul cuprinde 503 1 portrete ÎD medalion, de aceeafi mlrime, avînd 31 mm ÎD
diametru, cu excepţia portretului ce-l reprezintl pe Dumnezeu-tatll, care are un diametru
de 80 mm, ti a medalionului de la f. 21, care-l reprezintl pe lisua Emanuel ti care are
diametrul de 38 mm 1 • Fiecare medalion cuprinde, în interior, numele penoanei pe care o
înflţit.eazl.

ln afara celor 503 portrete, manuscrisul mai cuprinde 3 schiţe ti 8 desene ÎD medalion,
reprezentînd diferite scene, asupra clrora vom reveni.
Scrierea, cunivl, eate executatl cu o deosebitl griji p fineţe, iar textul operei, cu rare
excepţii, eate aşezat pe douii. coloane, ÎD llţimea manuscrisului, nu ÎD lungime. Textul coloanelor, ce se referi la portretele fieclrei pagini, se continui pe coloanele corespUDZltoare ale
paginii urmii.toare; nu se trece, ÎD cadrul aceleiati pagini, de pe prima coloanl pe a doua.
Portretele 1ÎDt aşezate, la rîndul lor, cu multi atenţie. Ele au privirile îndreptate spre
dreapta sau apre stinga, dupl cum sÎDt aşezate în interiorul coloanelor: mai e:1tact, au privirile
îndreptate spre mijlocul manuscrisului. Portretele centrale sînt reprezentate mai ales din faţl.
Opera propriu-zisl începe cu fila 4, ocupatl în întregime de text, care este aşezat in
lungimea manuscrisului fi care este intitulat:• Povestire pre scurt pentru zidirea lui Adam•.
Subliniem absenţa capitolului privitor la cosmogonie, atit de bine reprezentat în Cronografe.
Fila 4v cuprinde, pe prima coloanii., povestirea ÎD leglturl cu fiii lui Adam: Cain, Avei
'i Lameh, iar pe coloana a doua viaţa personajelor de la Enos pini la Matusala. Coloanele BÎDt
separate între ele de portretul lui Dumnezeu-tatll, inflţişat sub figura unui patriarh, bogat
înve,mîntat, care ţine în mina stingi globul cu cruce 'i care binecuvinteazl cu dreapta.
Dedesupt, într-un romb cu chenar înflorat, sînt scrise iniţialele simbolice ale dumnezeirii:
ODN. De o parte ti de alta a rombului, în medalion, sint redate chipurile lui Adam1 ' ti a
Evei 1, lucrate ca toate celelalte, în laviu.
Portretul lui Adam este acela al unui blrbat inel tînlr, cu barbl, mwtlţi ti plete ce-i
atîrnl pe umlrul drept. Strlbuna Eva ÎDtruchipeazl în portretul de faţl ginglpa deslvîrtitl.
Cu bustul gol, ca ti al lui Adam, Eva este inflţi,atl sub aspectul unei femei ce exprimi
multi senzualitate; din pirul desfii.cut în crettet, ce-i cade bogat pe umeri, o pviţl a-a desfii.cut
de pe umii.rul drept 'i s-a prelins spre sin. Ochii, încadraţi de sprincene arcuite, privesc cu
multi dragoste spre Adam. Gura ti nasul, de-abia schiţate, dau ti mai mult farmec acestui
portret.
De la Adam se desfac patru linii ce duc spre primii patru nlscuţi: CaiD 1 ti Avei, ti
fetele: Halmana 1 fi Delvora1 • De la portretul lui Cain se desface o fipe de 4 mm llţime,
care va indica descendenţa sa în linie blrblteascl pini la potop, linie ÎDtreruptii. pe aceastl
fill de chipul lui Enoh ,.
Sub rombul cu iniţialele OON este situat portretul c„Jui de-al treilea fiu al lui Adam,
Set 1 • De la portretul lui Set 1 se desface o fişie de 10 mm llţime, coloratl în rop, care
va uui toate personajele biblice de parte blrbii.teascl, ÎD descendenţi directl, pini la Iisus
Hristos 9i pe care noi o vom numi fîpa centralii.. Eno8e este al doilea ti ultimul portret de
pe fîtia genealogici a acestei file.
Fila 5 cuprinde, pe prima coloanii., textul ce se ocupi cu peraonajele descendente din
Cain, de la lovii pini la potop, iar pe coloana a doua textul în legii.turl cu Lameh p cu Noe,
personaje de pe Cifia centralii., reprezentate în paginile urmltoare.
În stinge primei coloana, pe fîtia descendenţei din Cain, sint desenate portretele lui Gaidad 10
Maleleil 11 'i Mathuselaw cu bii.rbi fi veşminte primitive. Au toţi privirile îndreptate spre
interiorul manuscrisului. Intre cele doul coloane ale textului, pe fî,ia centralii., întîlnim portre·
tele lui Cainen13, Meleleilu- desenat din foţii., fi al lui laredw
La fila Sv, Antim Ivireanul se ocupi, pe ambele coloane ale textului, de elemente de
cronologie biblici ti de consideraţii privitoare la potop şi la Începuturile Babilonului. Cele
zece portrete de pe aceastl paginii. înflţişeazii., la marginea primei coloane, pe Lhneh11, pe
I cr. I u Ii. D ş t . fi D • • cu. Cro""V"f•u romi"«fli: lipul Dano•·ici, pa,.,_ I m RJR voi. IX (1939), P· I -77;
D. Ru110 0 S1udii ulorin&--rarniM0 t. I, Buc.• 1939, p. S3-IOO. Yni la p. 3b8-389 ......te de impira\ie ale
litului Antim.
I Şt. Benchet numiri p t i t SIS portnte. cr. Un manMKrU,,. oup4""'4, P· 132.
1 Dimeo1iunile manu1crilulu.i ti ale medalioandor oe-•u fo11t comunicate de Biblioteca Ac•demiei de Ştiinţe a
R. S. S. Ucrainiene.
• Numerotarea penonajelor este Rcutl prin ci.&a de joe. Cea de am indici lrimitere la wubeolul paginii.
• ID mo. Sith. CorKtarea Dumelor proprii „to Dani dupl edipa romlaeud a Bil>lâ.i clin 1111ul 1936.
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cele doul 1oţii ale 1ale, Ada 17 , ti Sella18, tipe urmatii lui Lameh: labal11, 1 lubaJ,o, Tubalcain111
ca fi pe Naoma 118 , sora lor.
Fipa centrali 1e continui cu trei portrete: al lui Enohp', Matuwe111u ti Lameba.
Cu fila 6 Antim Ivireanul ajmige la concordanţa dintre text ti desene, textul ref11rindu-1e
la personajele de pe aceeati pagini. Cea mai mare parte a textului este atezatl pe coloana
primi ti se ocupă de fiii lui Noe, care fi-au împuţit cele trei continente ale lumii vechi - cum
menţioneazl Cronografele - ti de Turnul Babei. Coloana a doua cuprinde numai menţiunea
asupra nepotului lui Noe, Arfaxad. din care se trag« samarinenii ti iudiii». Pagina are f8Be
portrete, care inflţi,ează pe Noe., pe cei trei fii ai 1ăi: Sîm17 , Hamu ti lafet„ (dintre care
numai Sim e1te a1ezat pe fîtia centrală, intre Noe ti Arfaxad 80 , ceilalţi doi fiind legaţi de Noe
prin liuii subţiri), ti pe Ulai.6 , al clrui portret este izolat de celelalte.
Textul filei 6v 1e ocupi, pe prima coloanl, de urmatii lui Arfaxad.
Pagiua cuprinde patru portrete, ti anume al lui Sala81 , EverlM ti Peleg„1 legate între
ele prin tulpina arborelui, ti portretul lui Nevrod111 uriafUl, a,ezat îu dreapta fîtiei centrale fi
nelegat de celelalte prin nici o linie.
Pe lingi portrete, fila 6v mai cuprinde doul 1chiţe cu« Chivotul lui Noe» 7 • Una este
desenatl dupl descrierea lui Deda venerabilul ti Strabon, iar cealaltA după descrierea Sf.
Augustin s.
Fila 7 cuprinde numai trei portrete de bătrîni, a,ezate pe fîtia centrali ti anume al lui
Ragav18, Serug171 ti al lui Nahor 1810•
Textul primei coloane 1e ocupă de personajele amintite. În a doua coloanl este povestită,
fire9te pe scurt, viaţa patriarhului Avraam, ti este amintit Terah, tatll lui Avraam, al cărui
medalion îl întîlnim pe pagina următoare.
Fila 7" cuprinde nu mai puţin de 25 de portrete, înCăţifînd leglturile de familie ale legendarului patriarh Avraam. Trei portrete - ale lui Terab18 1 Avraam.., ti lsaacu - întrerup
Cîfia centrali; celelalte sint legate între ele prin linii subţiri. lu 1tînga fîtiei centrale sînt redate
portretele lui Nahoru, Aram0 , Us", Buz", VathWla1 (ultimii trei sînt feciorii lui Nahor),
portretul Melhăi„ c mularea lui Nahor», al lui Lom.., al Sarreiu (soţia patriarhului Avraam),
ale lui lov80 (au lovav), V alnam11 (au Eliud), Lavana 1 • (Reveca 111 (soţia lui Isaac), Moav", Amon11 ,
lsav141 (au Edvim).
În dreapta fifjei centrale distingem portretele femeilor Agar17 9i Hetura 141 , precum ti ale
bărbaţilor: Ismaila1, Medameo, Madiiam. 1, Naveotha 1 , Chidar13 •
Textul, redus 1imţitor de numlrul mare al medalioanelor, se ocupi pe prima coloanl
de Lot ti de personaje secundare, iar pc a doua coloanl este povestitl, în continuare,
viaţa lui A vraam.
Fila 8 este ocupatl în întregime de text. Fîtia care leagl portretele centrale ti
care separi cele doui coloane ale textului nu este intrerupti de nici o figură. Sînt
povestite, pe aceasti pagini, intîmpliri din viaţa lui haac ti a lui lacov.
Pagina urmitoare, fila ev, se ocupă de familia patriarhului lacov, reprezentati în nu
mai puţin de 27 de portrete. Din acestea, numai două sint atezate pe fîtia centrali, portretele
lui lacov" ti lud-... Toate celelalte 1înt legate între ele prin linii subţiri, ce indică descendenţa
din patriarhul lacov. Chipurile femeilor - cinci la numlr - sînt mai puţin reutite pe aceaatl
pagini, excepţie flcind cel al roabei Zilpa 11•
Amintind personajele acestei pagini, vom menţiona el în stînga fifiei centrale sînt desenate
urmitoarele 14 portrete: Ruvim.e, Dina.a,u, Zavulona, Isaharn, Lila70" , Simeon, 1 , Ravav71,
lemuil 71, Iahim,,, Saar71 , SauJ.,1 , Dathan.n, Aviron, 1 , Levi,•.
În dreapta 1int redate 11 portrete, din cari trei de femei: Bilha8016 c posadnică», 1lujnica
Rahilei, Zilpa11 c 1lujnica Liei» ti Rahilaar a doua eoţie a lui lacov ti opt de bărbaţi: Dane,.
Neftalie., Gact.a, Aaîr11, lo1if17 , Veniamia.., Mana.siw EfraÎJDeo .
• La -

lovi!.
'fa ma. ThoveL

• Laau. Noema.

: t. D.:..lleU~ CU Eaob de pe (. h.
1 La m.. Falee.
• An:a hd Noe.
1 ln m.1.:• Aeeut.a iute buemnarea IW Vid

ti a lui Stnvoa. 1beogra6lor: attuta ialle lnnmaarea lui Avga•lÎD•.
La IDI, Serub,
Frate ca patriarbw Avnam. Faaroo, Cap. XI. 27.
11 ln m1. Tharra.
11 Jo 1111. Zilfa.
11 Povntifta rbbunlrii 6ilor lui lac:ov pentru aecm.tina Dinei, de cltre Sicbem recioruJ lui Hem11 Heve~ Io
F-..a, cap. 34.
lt Prima -.of.ie a lui lacov.
u la ms. Lava.
I
11
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.Afezarea portretelor este flcutl cu mult simţ artistic. Legendarul patriarh lacov, cu barbl
bogatl 9i plete răsfrînte pe umeri, prive9te drept, peste numerotii sli fil fi nepoţi. reprezentaţi
fiecare în deplină armonie cu portretele din jur. Jos, pe fî9ia centrali, este desenat patriarhul
Iuda, foarte bătrîn, cu plete lungi ti bogat inve9mintat.
Textul se referi la personajele desenate pe paginii.; în ultima parte a celei de-a doua coloane
se vorbe9te despre viaţa lui Iosif în Egipt.
Fila 9 cuprinde 23 de portrete, din care numai trei sint atezate pe fifia centrală, ti anume
acelea care reprezintă pe Fare11v1 , Esrom,1 ti Aram,1 • Celelalte portrete, sint legate prin patru
linii subţiri de luda ti Levi, doi dintre fiii lui lacov, reprezentaţi pe f. ev. ln stinga Cîfiei centrale,
în prima coloană, sint desenate 14 portrete ale urma9ilor lui Levi, legate de acesta prin trei linii.
Acestea sint ale lui Kahalt4, lsrom,1 , Merarit1 , Ar8JJ1e7, ltharta, Aarone., Moisi100 , Mariam101
(sora lui Moisi), Core11, 1 , Nadav101 , Aviu 1 ot• EJeazar101, lthamar1oe, Fachie107 •
Pe a doua coloană sint desenate şase portrete, dintre care două de femei, legate de
Iuda printr-o linie 9i de Fares prin douii. linii, reprezentînd pe: lr108 , Sana101 (soţia lui luda),
Sela 1101 , Thamar 111 (nora lui luda), Avnan111 ti Zara 113 •
De remarcat unele greteli de genealogie. Spre pildă, tatii.l, lui lthar 1 a Cost Kahat 3, nu
Merari•, cei patru fii ce descind din Moisi (Nadab, Abiud, EJeazar ti Ithamar •) apar in Biblie
ca fii ai lui Aaron. Cit prive9te portretul lui lthamar, una din căpeteniile preoţe9ti ale poporului
evreu, a Cost înfăţişat sub forma unui foarte reuşit portret de femeie. De menţionat cii. de la
cele trei căpetenii de preoţi (!eviţi), Core, Ithamar ti Eleazar, pleacă trei fîtii înguste care
vor indica succesiunea preoţilor ti a profeţilor de-a lungul istoriei Vechiului Testament (fitia
ce porne9te de la Core se va opri la f. Uv, cu portretul Fenannei fî9ia ce porne9te de la Ithamar se va opri la f. l 7v, cu portretul lui Manase).
Apar pe această pagină portretele lui Moise ti Aaron, cei care au scos - după tradiţia
biblică - poporul izraelitean din Egipt. Pe umerii lui Aaron se vede mantia preoţească. iar
pe frunţile lor sint desenate semnele puterii cu care au Cost investiţi.
Textul primei coloane ae ocupii. de Moise ti de rudele sale, Bf&dar de personaje amintite
în literatura istoricii. a Cronografelor. Coloana a doua vorbe9te despre luda şi fiii sli, despre
personaje legate strâns de fifia centrală.
Pe fila 9v sint desenate opt portrete de bărbaţi, din care cel al lui Aminadav 116 ti al lui
Naason111 sint a9ezate pe fifia centrală. ln stinge primei coloane se continuă descendenţa
preoţilor din EJeazar, cu trei portrete, infăţi9ind pe Avisudue, Vuzi 117 ti Huziw. La mijlocul
coloanl'i, o fi9ie ingwtii. ce porne9te de la portretul lui liaus, fiul lui Navi111 , urmatul lui Moise,
va indica în paginile următoare (pini la f. Uv) judecătorii ce s-au perindat la conducerea poporului israelitean, ultimul fiind Semuii. Pe această pagină sint infăţipţi: Gothoniil110 ti Aod 111 •
Din figurile infăţipte pe aceută paginii. trebuie menţionată figura dirză a lui Aminadav,
cu o barbii. mare, despicată, personaj care - dupii. menţiunea textuală a lui Antim - ar fi
intrat cel dintîi în Marea Rofie, indemnînd fi celelalte triburi, infricopte, sii.-1 urmeze.
Pe coloana a doua, in trei chenare cu semicercuri concentrice deuupra, sînt însemnate
cele 43 locuri de popas ale izraeliţilor, de la ie9irea din Egipt ti pinii. la ţărmul Iordanului'·
Textul primei coloane se ocupă de Iisus Navi ti de căderea în idolatrie a poporului evreu
după moartea lui; textul celeilalte coloane, foarte redus, aminteşte faptele lui Aminadav ti ale
lui Naason.
Fila 10 cuprinde 12 portrete, ateaate în partea stingă a paginii, cu excepţia portretului
lui Salmon1 n, care continuă pe aceută pagină fişia centralii. ti care este aşezat la mijloc. Pe
lingi fişia centrală, pagina cuprinde cele trei fitii înguste ce marcheasă: succesiunea judecă
torilor (cuprinzînd portretul lui Semegar113, a prorociţei Debora 1u 7 , a lui Ghedeon191 ti al lui
Avimeleeiu• ti succesiunea preoţilor dupii. Eleazar şi lthamar (cupriuzînd portretele lui: Azaria117,
Meraioth111 , Amathiu111 , Iii preotul1
Ofin111 şi Ahitofel111). Cea de-a patra fifje inguatl, a
lui Core, a9ezatii. lingă fîşia centrală, nu este întreruptă de nici un medalion. Ultimul portret.,
cel al lui Finees111, a9ezat la mijlocul coloanei, este izolat de celelalte ti nici textul nu explică
prezenţa sa.
Textul coloanelor se ocupă de unii judecători din pagina precedentl. de cei reprezentaţi
pe fila 10, ca ti de Salmon., continuatorul arborelui genealogic de pe fifia centrală.
Fila lOv cuprinde 23 de portrete ti cinci desene în medalion, de aceeaşi mărime. Pe îifia
centralii. este reprezentat un singur portret, cel al lui Booz116 • La mijlocul coloanei din stinga

„,

ln DUI. Silom.
Jo m1. bau.
• ln m1, Caath.
• ln DUI. Monn.
1 E,ino, VI, 23.
1

1

1

J'iurrurii. cap. 33.
JILi. Devvora.

' ln
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ae continnl tirul judecătorilor cu portretul lui Tolaw, al lui lair10• ti cel al lui Ieftae137 • Pe
fîfiile preoţilor nu apare nici un medalion.
Coloana din dreapta cuprinde 19 portrete. În partea 1uperioarl, legate intre ele printr-un
cerc. sint desenate 12 portrete ale fiilor lui Iacob ti ai lui Iosif, reprezentind cele 12 triburi ale
lui Izrael: Ruben1• • Simeon111, Gad 1"', Efraim111 , Veniamin10, Manase111• Neftali1" , Aair10 ,
Dan119 , Zebulon147 , bahar11,, 1uda1" . Lipsesc, pentru motive de ordin biblic, portretele lui
Levi ti Iosif. Li mijlocul portretelor sint desenate patru cetiţi, corespunzând celor patru
atihii, înconjurate cu ziduri intArite, simbolizind cuceririle Izraelului ti corespunzând a,ezlrilor
celor 12 triburi. În mijlocul celor patru cetiţi este desenat cortul mlrturiei 1 •
ln partea inferioarl este reprezentatl Rahab'uo• mama lui Booz, o femeie de moravuri
u1oare, care a contribuit în mare mlsurl la cucerirea leribonului 3 • Mai jos este reprezentatl
Rut 161 moabiteanca, soţia lui Booz, 9i sint redate portretele familiei sale: Elimelec\11 , Noeinin153,
Maalonm, Heleon166 , ti Orfa 111 •
ln reprezentarea celor 12 conducltori ai triburilor lui Izrael, trebuie al subliniem doul
chestiuni: 1) nici una dintre figurile desenate pe aceastl pagini nu seamănl cu fiii patriarhului
lacov sau cu fiii lui Iosif, reprezentaţi la f. 8", cu toate că personajele sint unele 9i aceleati;
2) remarclm pentru prima datA o asemănare izbitoare intre portretele lui Zabulon ti Dan,
a,ezate unul lingă celllalt, atit în trlslturi, cit şi în costumaţie.
Cele 12 portrete sint reprezentate din profil, cu faia indreptatA în spre interiorul cercului
pe care ii formeazl, astfel el ansamblul desenului este cit se poate de armonios.
Femeile sint inflţitate, şi pe aceastl paginii., cu o graţie deosebitl. lu special Rut se distinge
prin fineţea trhlturilor şi prin boglţia costumaţiei.
O remarcii. în plus trebuie al facem, vorbind despre portretul mamei lui Booz, Rabab.
Acesta seamlnl foarte mult cu portretul Tamarei (de pe fila 9), care, neavând copii, a-a ascuos
aub îmbrlclmintea unei femei de moravuri UfOare, dupl moartea sopilui alu, pentru a·ti perpetua
neamul 6 • Pentru amîndoul aceste femei, pe care le-au inflţipt legendele biblice drept femei
declzute, artiatul foloseşte acelat gen de reprezentare grafi.el: graţie deosebitl a chipului,
rochii foarte decoltate, podoabe la git fi, mai ales, o coafurii. originalii..
Textul primei coloane, desplrţit în doul de chipurile judecltorilor, se ocupi de faptele
unora dintre ace9tia. A doua coloa.o.A. ocupatA de foarte multe portrete, aminte9te pe scurt de
Rahah ti Elimelec.
Fila 11 cuprinde noul portrete de blrbaţi. Pe fîtia centralii. întiluim un singur portret,
cel al lui Obed9 167 •
La mijlocul primei coloane ae continui tirul judecltorilor cu trei portrete de o execuţie
artiaticl remarcabilă, în ciuda rolului cu totul 9ter1 pe care l-au jucat ace9ti trei judecltori in
vial& poporului izraelitean. Eate vorba de portretul lui lhian7161, al lui Elou8161 ti al lui AvdonHo·
F'itiile prroţilor au rlmaa 9i pe aceaatl paginii. neîntrerupte de portrete.
Cele cinci medalioane din coloana a doua înfiţifeazl rudele apropiate ale împlratului
Saul, care se leagl, printr-o linie aaceudentl, de portretul lui Veniamin • 9i care vor continua,
în pagina următoare, cu portretul implratului. Aceste medalioane sint ale lui: Chism, Aviil 111,
Ner 101A, Abner11 1w, Zeran1 u·
Pagina are text cuprio.zltor. Pe prima coloanl se vorbette despre cei trei judecltori fi
mai ales de legendarul SBJD.110o., a cărui figuri va apare pe pagina următoare ti a clrui putere
este aubliniatA de Antim. Cea de-a doua coloani termini în partea de aua povestirea despre.
Rut fi Booz, descrie în partea inferioarl, împrejurlrile in care a ajuos Saul implrat.
Fila U v cuprinde 17 portrete, repartizate dupl cum urmeazl: pe prima coloanl întilnim
opt portrete, dintre care cel al lui Samaon 111. , al lui Elill197 ti al lui Samuil118 , ultimul judecător,
aint afCZBte la mijlocul coloanei, pe linia urmqilor la aceaatl inaltA funcţie care începe cu
liana Navi. În atînga coloanei intîluim, pe fîtia preoţilor, chipul lui Ahimelec"111 (deecendent
-din lthamar), iar mai llUB, pe îlfia lui Eleazar, portretul lui Ahitofel170, sfetnicul necredincio1
1
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al lui David 1 • În afara lor mai intilnim portretul lui Elcana 171 ti al femeilor .Anna171 fi
Fenanna178•
În dreapta fî9iei centrale, pe care nu intilnim nici un alt chip, în coloana !a doua, este
reprezentat portretul regelui Saul174, al copiilor sii lonathan176 , lcuil171, Melhisua , lzvosith171,
117
Merovm, Mihor180 , el nepotului siu Mefibotet1811 , iar mei jos, firi legituri cu cele alte portrete,
portretul lui Şimi 1818 , din familie lui Seul.
Portretul lui Samson se distinge prin impresie de forţi herculeni, pe care o degeji trisiturile feţei. Deti pictura religioesi şi laici îl înfiţişeazi pe Semson, de obicei, cu plete bogate,
in portretul de feţi« tarele Semson» este reprezentat cu pir scurt.
Trebue si ne oprim asupra portretului judecitorului Eli. Acesta, fiind judecitor înaintea
lui Semuii, ere în ecelet timp ti preot ti a fost desenat le f. 10, în calitate de preot. Nu întilnim
înal nici o &1eminare între cele doui reprezentlri ele eceluiat portret. Sever ce preot, cu o
berbl rotundi ti nu prea lungi, artistul ni-l prezinti, ce judecitor, sub infiţiprre blajini a
unui bltrin uitat de vreme, cu o berbi lungi pini le piept, despiceti la mijloc.
Dintre fiii lui Seul, singurul portret cere este înflţitet în hainele pompoase ele unui fiu
de rege este cel el lui Melhisua. Ceilalţi fii nu se deosebesc prin nimica de restul personajelor,
nici chiar lonethen, cel mai mere dintre ei, al clrui rol însemnat în viaţa lui David ii menţioneezi
izvoarele folosite de Antim.
Fiul lui lonethen, Mefibofet, reprezentat foarte tînir, lasl la prima vedere impresie ci
este portretul unei femei. La eceesti confuzie contribuie ti faptul ci portretul nu este legat
prin nici o linie de acela el tetllui siu.
Textul primei coloane de pe file 11v se ocupi de judecltorul ti preotul Eli şi de Semuii.
Pe coloane a doua se continui relatarea pe scurt a faptelor lui Seul, iar dedesuptul portretelor
textul se ocupă de viaţa lui lonethen '·
Fila 12 cuprinde 11 portrete de personaje, fii seu nepoţi ai lui lesei 111,, tetll impiratului
David, el cirui chip este atezet pe fî9ie centrali. În stinge sînt două medalioane, ceri reprezinti
pe Eliev184 şi pe A.minedev 188 , iar în dreapta fîşiei centrele sînt opt medalioane, dispuse pe
două rinduri. In primul rînd sînt desenaţi Seme 181 , Teruia187 , Abigeel 111 ; în el doilea rînd
sînt dispuse cinci portrete, înflţişînd pe: Nathen prorocul188 , Abişai 180 , loav111 , Amasse 111,
Aseel 101 • Deşi figurile Vechiului Testament cere eu trăit în apropierea cunoscutului împărat ti
poet sînt mai bine cunoscute decit personajele, de pildi, din vremea judecltorilor, constat.Im
o prezentare gre9itl 9i incompletă o arborelui lui lesei. Inel un motiv si vedem în eceasti
capodoperă a miniaturisticii româneşti moi mult interes artistic decît religios. Artistul nu prezinti
din cei 7 copii ei lui lesei 1 decît pe primii trei născuţi: Eliev, Avinadav • 9i Seme 7 , primii
doi fiind desenaţi în partea stingă a fîşiei genealogice. ln locul celor doul surori ale lui David,
Teruie şi Abigael, sînt desenaţi doi blrbeţi, cirora li s-a lisat în interiorul medalioanelor,
inscrip\iile numelor femeie9ti; Soruia ti Avigail. Descendenţa înslşi din aceste doui lemei este
greşit reprezenteti: Asael s nu este fiul lui Abigael, ci al Teruiei. O impresie profundă lasă
portretul lui Nathan prorocul 1 , infiţipt bătrîn, cu bar bi lungi şi îmhrăciminte bogată, cu chipul
sever ti privirile pline de mustrare.
Textul acestei pagini, destul de cuprinzător, se ocupă pe prima coloeni de activitatea
lui David înainte de a fi ajuns împărat, ier pe coloana din dreapta, textul caracterizează pe
scurt citeva din personajele înfiţipte.
Fila }2v cuprinde tot 11 portrete. Pe marginea primei coloane, pe fişiile preo\ilor 9i a
prorocilor, sint a9ezate cite două portrete: al lui Ţedoc preotul 114 ti Azimas 116 ti al lui Aviathar111
ti Avdoga proroculm• Subliniem frumuseţea portretului bAtrînului preot Ţadoc 10, afetnicul
credincios al lui David.
}işia centrali este întrerupt.I, pe aceastl pagini de un singur portret, cel al impiretului
David19811 • Alte patru portrete din prima coloani, legate prin linii de chipul lui David, reprezint.I
patru din fiii săi: Amnon 18111 AbesalomlOO, Adonia„1 9i Nathan_.11'. O dungi subţire, colorati în
verde, care porne9te de la portretul lui Nathen, va arita descendenţe din David a Mariei.
• Ro&i• li, cap. IS.
• ln mt. Memfi„·01t•,
11, cap. 4.
• Io m,.., S.m•i. R•1i, I , t"ap. 16.
" R~~i, I, c•p. 14.
• Famili• lui le11iei în Paraliporr14na, I, c•p. 2.
• ln m8. Amin•dav.
'fn ms. MaH•.
• 10 m1. Azail.
• Crl care a in•pirat capoclopeTa lui Lcu.ing.
H ln m,, Sadoc. Resi, li, <"•P· 19 ti 20.
11 CC. Ro1'• I, cap. 16-30; Rogi. li, cap. 1-24: R•gi, III, <"ap. 1-2; Paraliporrwne.. I, cap. ll-:t9.
li Io m•. Amon.
li A DU 1e coorunda cu prorocul I

R'li.
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Pe coloana a doua 11înt reprezentate numai doul portrete, ale lui Cheliav1111 ti Sefachia 1114,
peraonaje pe care nu le-am putut identifica, în pofida cercetlrilor întreprin11e.
Merită 11 ne oprim atenţia uupra cîtorva din portretele reprezentate pe fila 12v. Portretul
dominant e1te cel al implratului David. Acesta Cite înflţipt privind drept ti 1ever, cu ochii
vii, nai drept ti barbl tliatl 1curt. Pe cap poartl coroanl în 12 colţuri, 1imbol al unificlrii
depline a celor 12 triburi. Pe umeri poartl mantia domneucl de herminl, prinal 1ub gît cu
o agrafl, uemlnltoare întru totul mantiei voevozilor nottri. Izolat ti firi irucripţia din meda·
lion, chipul lui David ar putea trece drept portretul lui Mircea cel Bltrîn iau al lui Alexandru
cel Bun.
Un chip de o frumuaeţe deosebitl eate cel al lui Amnon, fiul mai mare al lui David. Cu
capul deacoperit, cu un plr bogat ce-i cade pe umeri, cu vetminte aleae, Amnon pare mai degrabl
reprezentarea unei fecioare decît a unui blrbat. Portretul lui Abeaalom, al treilea fiu al lui
David, cel care a încercat 11 uzurpe tronul tatllui elu 1, înflţiteazl un profil frumo1 de tinlr,
cu coroanl regali în pBe colţuri pe cap, cu un pir bogat ce·i cade în bucle pe umeri, pirul care,
dupl legendi, i-a pricinuit moartea 1 •
Textul de pe prima coloani ee ocupi în continuare de domnia lui David ti de faptele lui
Amnon ti Abeealom. Pe coloana a doua 1înt iruemnate, foarte pe 1curt, faptele lui
Solomon.
Fila 13 cuprinde 18 portrete de blrbaţi, atezate utfel: la marginea primei coloane, pe fioia
preoţilor ce de1cind din Eleazar, sînt atezate trei medalioane, înfl\itînd pe Avi.melehio 1 (au
Azarila), load- ti .Azaril91117 (au Zaharila). Pe fîtia allturati, cea a prorocilor, deacendenţi
din lthamar, eint atezate alte trei medalioane: Simeia.1 prorocul, leu.. prorocul ti ZahariIBaio
prorocul. ln partea dreaptl a primei coloane, o• dungi verde» ce pornette de la portretul lui
Nathan, fiul lui David, de pe pagina precedentl, indici arborele genealogic al Fecioarei Maria
ti este întretliat, pe aceuti pagini, de portretele lui Meath111 ti Menna,11• Fîtia centrali eate
ocupati de trei portrete: al împiratului Solomonu 1 , al lui Roboam111 9i al lui Avia 111 • O dungi
învecinati, pe coloana II, care urci pini la Veniamin, de pe f. ftv, indici regii Samariei dupl
scindarea regatului lui Solomon 3, începînd cu leroboama11 ti continuînd, pe aceutl pagini,
cu Nadah117' 'i Baeşa au'·
Pe coloana a doua mai sînt desenate trei portrete de profeţi, nelegate între ele, înfititînd
pe Abia 11 , Avdo11no ti pe leu111, feciorul Annei, iar la marginea coloanei o fîtie, ce începe cu
portretu, lui Benhadab1111 , aratl regii Siriei (stlpinitori în Damasc) cu care au avut leglturi, ma
mult rele decît bune, cele donl regate.
Dintre portretele deaenate pe aceastl pagini, în general bine individualizate, subliniem
cîteva. lmplratul Solomon eate înfiţi1J8t foarte tînir, din profil, cu priviri vioae ticu un zîmbet
abia perceptibil în colţul gurii. Poartl coroanl în pBe colturi, îmbrlciminte aleasl de 1tofe, iar
eprfa, care-i trece în diagonall peate piept, eate prinsl pe nmirul ating cu o agrali. Roboam,
urma,W sin la tronul Iudeii, eate reprezentat bltrîn ti sever, cu coroanl în 12 colturi pe cap,
aseminltoare cu cea a lui David, ti cu o mantie de 9tofl, prinai la piept într·o copci. Allturea,
legat de Roboam printr-o dungi subţire, e1te înflţipt portretului lui Ieroboam, inel ti mai
bitrîn, cu mantia de herminl pe umeri, ca voievozii no9tri, iar pe cap cu o coroanl firi col~,
ueminitoare cu o mitrl episcopali. Meriti 1ubliniat, pentru frumu1eţea trbltnrilor, portretul
profetului Ahia 7 din coloana a doua, ca 9i costumul bogat al regelui asirian Benhadab, al clrui
coif seaminl cu ciciulile ţuguiate ale cnejilor ruti din 1ecolele XIV-XVI.
Textul celor doul coloane se ocupi aproape în întregime de dezbinarea regatului 'i de
domniile regilor reprezentaţi în medalioanele de pe pagi.ni.
Fila 13v cuprinde 24 de portrete de bir baţi, dispuse utfel: la marginea primei coloane,
pe linia urlllllfilor lni Ithamar, 1înt atemte trei medalioane ce înflţiteazl pe Eliezer113, Uezuel111
ti loi.liu'·
.Arborele genealogic al Fecioarei Maria, din dreapta textului primei colone, este continuat
de cinci portrete: Melha 1• • Eliacb.imui, lou111 , loeif111 , luda130 • Urmatii lui Roboam la regatul
Iudeii, atezaţi pe fîtia centrall, 1înt în numir de patru (Aaa111 , loeafalg1 , loramua ti Ohoziaaa)•
în timp ce regii Samariei 1înt reprezentaţi pe aceutl pagini prin IJBple portrete: (llla 111 ,
Zamvrim, Thamni187, Ahaav131 , Ohozi._, loarBDluo, lhs. 1 ). Pe coloana a doua întîlnim patru
I
I
1
I

R.,;. li, ••P· 13.
11.Ji, III, ••P· 18.
R.i., III, cap. 12.
ID ..... N.vut.

I L.11111. v -.

• ID ..... v..... d.v. 11.JI, III, „p. 15, PftCUlll fÎ F. Vi I o a. ou
Puia, (1894).
' R.,;. III, „p. 12.
1 Unul dia cei 12 proCeJi mici. CC. Bau., p. 9&1-9&4.

K,

Dielionnai... J."' Bi•r.. t. I, col. 1572-157&,
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portrete de profeţi, izolate. Este vorba de prorocul llie 1u 1 , de prorocul El.iaeiua1 - rinduit de
el - 9i de cei doi profeţi mici, Agheu 1u 3 9i Avdiew'· Pe linia regilor asirieni întilnim un Bîngur
portret, cel al regelui Azai1 141•
Cîteva detalii trebuie precizate în legAturi cu portretele de pe aceaati paginA. Mai întii,
cei patru regi ai Iudeii poarti pe cap turbane, Bfa cum va fi vizut artistul la marii demnitari
turci. Deasupra turbanelor este desenati cite o coroani mici, simbolici, evidenti mai ales la
loram • 9i la Ohozia •. Costumele, deosebit de bogate, sint tot de facturi orientali. Subliniem
fineţea trisiturilor feţei regelui loram. Dintre cele ppte portrete ale regilor Samariei, cel al
lui Zimri 7 - al doilea portret - are coroani pe cap, aseminitoare mitrelor episcopale, cum
am avut prilejul să ariităm mai sus. Celelalte portrete au pe cap turbane, firi coroane în miniaturi, cu excepţia primului portret, cel al tîniirului rege Ela 8 , desenat cu capul descoperit. Portretul
regelui sirian Azail poate fi uemiinat cu portretele cnejilor ru9i din vremea lui Ivan cel Groaznic,
atît de caracteristice sint îmhrăcimîntea ti coiful 1 • Din portretele profeţilor, o impresie deosebit
de pliicutii o lasă portretul lui Ilie Tezviteanul, asupra ciiruia mina artistului s-a oprit cu mai
multi grijii. Părul, într-o neorinduială ce nu supiirii, barba care încadreazi o faţă strilucitoare
9i haina săracă, adunatii la piept, formeazi un ansamblu artistic firă reprotTextul celor douil coloane se ocupă de regii Iudeii ti ai Samariei desenaţi pe această
paginii.
Fila 14 cuprinde 22 de medalioane, dintre care unul reprezintă un chip de femeie. La
marginea primei coloane, pe linia preoţilor ce descind din Eleazar, întilnim trei portrete: al
lui Atathia..7 , Ahitofus ti Sadoc111 • Pe cea de-a doua dungă a urma9ilor lui lthamar întilnim
portretele prorocilor leaia„, 0 10 Naumu111 ti Miheia 16111 • Pe«dunga verde•, adică pe linia arborelui
Fecioarei Maria, avem reprezentate alte trei portrete de personaje neîneemnate: Simeonua.
Levi1M ti Mattau 6 • Fî9ia centrali începe cu portretul reginei AtaliBue18 ti continui cu portretele
regilor Ioasu 714 ti Amasia 16116 • Regatul Samariei este reprezentat prin cinci portrete: al lui
loahaz 21 ~, loas180 , lerovoam 111 , Zaharia1e 1 fi Salum111318 • Interregnul produs în cele doui regate
este menţionat pe aceasti pagini - ti va fi menţionat la fel 9i pe celelalte pagini-, prin
medalioane în care figura este iulocuiti cu text ce indică numiirul anilor de interregn.
Textul coloanei a doua este întrerupt de trei medalioane de profeţi mici, atezate orizontal
Este vorba de portretele lui Osie1 N• Amos 291 9i lona 19117 •
În sfîrpt, la marginea coloanei a doua, pe linia regilor sirieni, sînt reprezentaţi ultimii
doi regi Venadav117 ti Raason.e, dupi care regatul este incorporat Asiriei de cAtre regele acesteia
Tigla tfalasar 18.
Analizînd elementele ce ni se par mai interesante sub raport miniaturistic, remarcăm,
pentru prima dati pe aceasti paginA reprezentarea citorva portrete dupi canoanele picturii
bizantine. Este vorba de portretele care înfitifează pe baia prorocul, Amathia preotul, Naum
prorocul, Amos prorocul, 9i mai ales, Iona prorocul. Atitudinea lor rigidi, specifică portretisticii
artei bizantine, cu faţa incordati, cu figurile te9ite fi lipsite de expresie, sînt elemente noi în
aceasti capodoperi de arti portretistici fi nu le vom întilni prea des în paginile ce vor urma.
Regina Atalia, de pe fitia centrali, nu se deosebe9te prea mult de portretele soţiilor voievozilor munteni. Îmhriicămintea, coroana, marama care-i acoperi părul fi cade pe umeri de
sub coroană aînt elemente comune ti frescelor ce înfiititeul pe ctitorii edificiilor nOBBtre religioase. Faţa, perfect ovalii, este deosebit de expresivi: avem înaintea ochilor o regini amhiţioaai, din vina căreia a curs mult singe în regatul Iudeii 11; 9i autorul, care cuno9tea aceutA
trăsături caracteristică, a reupt 1-0 redea în mod fidel. Coroanele, înlocuite în pagina precedentă cu turbane, reapar pentru continuatorii Ataliei la regatul Iudeii, dar nu ti pentru regii
' R_,i. 111. cap. 17 fi urm.
11.gi, IV. cap. 2.

1

• cr.
• cr.
1

BăWiAI, P· 963-964..
BYU&, p. MS-946.

Io ""'· loaram, R_,;, III, cap. 22.

• R.i, IV, cap. 9.
' Io ma. Zamvri. R_,i. III, cap. 16.
• Io ma. Dia. Rllio III, cap. 16..
• cr. B •o 7 n, o~_.;- ....,..,.. ~ A....lerdam, 1606.
'" Primul diD cei 4 profeţi mari ai Lepi Vecbi. Cf. Bil>I;.., p. 715-770.
" Pn>frt mic. Bă61i4. p. 951-953.
" Pn>fot mie. Bil>lă&, p. 935 -9'0.
" Io ..... Gotholia.
" R•L. IV, cap. 12.
•• .R.i, IV, cap. 1t.
" Io ..... Selum.
" Bil>lă&, p. 917-933 t1 947-949.
"Unul diD cele mai de 10aml inoae istorice pentru crmaologia iltmiei Aoiriei din ......,... X-IX ID e.n.
BăWia. cr. R_,i, IV, cap. 16.
" R_,i, IV, cap. li.
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Samariei, reprezentaţi tot cu turbane, cu e](cepţia ultimului portret, cel al lui Salum, care are
pe cap o coroanl în forml de mitrl.
Textul cuprinde informaţii succinte asupra istoriei sîngeroase a celor doul regate din
timpul domniei regilor ÎDflţif8ţi pe pagini. Pe coloana a doua sînt înserate cîteva rîuduri privitoare la viaţa profetului Iona.
Fila }4v curprinde 26 de portrete, •tezate astfel: pe marginea din stinge a primei coloane
pe liniile preoţilor, sînt •tezate patru, respectiv trei portrete: Selum 111 , Elhia170 , Azaria 171 ,
Saraia 171 (urmati ai lui Eleazar), Sofonia 273 , leremia 111 , Eldam 116 (urmati ai lui Ithamar). A treia
fitie, cea verde, este întreruptl de patru portrete, ÎDflţifînd pe loram 171, Eliezer177 , leeu 171 ti lr171 •
Fîtia centrali este întreruptă de următorii trei regi ai Iudeii: Azariauo1 , loram._11 1 ti
Ahaz. 18 • În coloana a doua, pe linia regilor Samariei, sînt deeenat11 patru portrete: ale lui
Manaim188 , Fachesia 184, Pecahia 186', Oaie 189, reprezentîndu-i pe ultimii regi înaintea ocupării
regatului de către Sargon, în jurul anului 722 1 • Tot în coloana a doua mai aînt reprezentate
următoarele peraonaje: prorocul Avdie 117 1 , cinci membri ai familiei lui Tobit 1887 (Ann•ra••
Raguilno, .Amui.1 , Tovila111, Sarra 113 - trei femei ti doi bărbaţi), precum ti portretul lui Ful181,
• împărat întii al Asiriilou.
Dintre peraonajele amintite prorocul Ieremia 1 , cel care a prevăzut ruina Ierusalimului, a
preocupat într-o măsură mai mare pe artiat; portretul său a fost lucrat cu o grijă remarcabilă.
Ca fÎ la Ilie prorocul, găsim ti la Ieremia o armonie deplină între figura BB, chinuită de durerile
suJletetti fi părul ti îmbrăcămintea în neorînduială. Totul t!Xprimă însă mlreţia deoaebită
pe care autorul a vrut ti a izbutit s-o dea acestui peraonaj.
Regii Sam.ariei poartă ti pe aceaată pagină turbane, cu excepţia ultimului rtge, a lui Oaia '
care este ÎDfăţitBt aub chipul unui tînăr voievod, cu coroana în 12 colţuri pe cap.
Te](tul celor două coloane cuprinde ttiri privitoare la rrgii Iudeii ti ai Samariei de pe
această

pagină.

Fila 15 cuprinde 11 portrete de bărbaţi, aşezate aatfel: pe liniile preoţilor ti prorocilor
sînt trei portrete: ale lui loeedec111 (linia Eleazar), Osie, 1110 ti Baruh 117 (linia lthamar). Pe linia
verde sînt două portrete: al lui Dalmada111ti.e ti Toaim 111 • Fîtia centrală ea te întrerupt! de
portretele regilor Ezechiaaoo11 , Manue.., 111 ti Amon111111• Ultimele trei portrete, situate în
coloana a doua, fără aă fie legate între ele, reprezintl portretele regilor aeirieni Tiglatfalaear1111,
Salmanuar1111 ti Senaherim11111 •
Dintre portretele regilor, cel al lui Manaee poate fi asemlnat, mai ales la îmbrlcăminte,
cu portretul lui Conetantin Brincoveanu.
Te](tul primei coloane, mai întina, se ocupi de regii Iudeii, iar textul coloanei a doua
de1erie împrejurările clderii Samariei ti viaţa lui Tovit în robie.
Fila lSv cuprinde 12 portrete de bărbaţi, repartizate astfel: un 1ingur portret pe linia
Ul'llUlfilor lui Ithamar, cel al prorocului lezechiil.,.1'. Doul portrete pe fitia verde, al lui Avdi 1117
ti al lui Melhi.,., trei portrete de regi, ale lui losia-u, Iou.1011 ti loachim111 17 , pe fitia centrali.
Alte trei portrete de regi chaldeeni, inflţifînd pe Merodac111 , Nabucodono110r111 ti iarlti
Nahucodono1or111, întilnim pe linia f09tilor regi ai Samariei (linie ce reapare) fi, în afirfit, în
coloana a doua întilnim portretul prorocului Daniilmll ti ultimele doul portrete de regi uirieni;
primul îl ÎDfă\iteul pe Aaaradon111, iar cel de-al doilea îl reprezintl pe Sargon 117 al Ii-lea 11,
cu care dispare fifia regilor asirieni.
Regii Iudeii, toţi tineri, aint imbricaţi în costume bogate ti cu coroane de voievozi pe
cap. Dintre regii chaldeeni meritl subliniat medalionul primului Nabucodonosor, ÎDfăţif8l 1ub
figura unui bitrin sever fi cu ochi vioi. Pe umeri poartl mantia grea de herminl a domnilor

I~

IV, eap. 15.
eap. 15.
IV, eap.16.
I la ......... Rlgi, IV, •llp. 15.
I CI. G. li •• p •• o, H;.,,.w .na.I BiWia, P· MS-M6.
' .BiWia, P· 981-991.
I BiWia, P• 771-138.
I ~ IV, . , . 17.
11 la ma. Uri&. of. BiWia, p. 917-925.
11 .ff.si. IV, aap. 11-20.
21.
l i 1w.i...,
21.
" BiWla, P• 839-147.
11 ~IV, cap. 22.
l i la loaham.
" llcl. IV, mp. U.
11 BilUa p. 899-916.
l i CI. li • Ip •• o, •P· ril., P· 487 " .........

• la -. loet.bam, R.sf. IV,
I~

„ r•P'a •

r..w....

XIV ildltloa, Puie,

„ '""""" „,.

„„
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no9tr1, iar pe cap un turban îngrijit, deasupra căruia, în miniatură, este a9ezată simbolic o
coroană, poate aceea a regatului Samariei.
Aceea9i grijă deosebită o întilnim ti în execuţia portretului regelui Sargon. Figura acestui
rege este aspră, brutală chiar. Executat din faţă, chipul pare a9ezat pe un trunchi de con;
umerii nu sint scoti în evidenţi!. de sub mantia foarte bogată (care pare, mai degrabă, o cuirasă
decît o mantie, din pricina modelului de ţesătură).
Dintre celelalte portrete trebuie menţionat, incontestabil, portretul care îl reprezinti
pe prorocul Daniil. Acesta este desenat sub înfăţifllrea unui tînăr cu faţa slabă, cu gitul lung,
purtind pe trup o mantie brodată, închisă la piept cu o agrafă. Pe cap poartă un mic turban,
a9ezat cochet, ca pălăria unei femei, spre frunte, incit face impresia, la prima vedere, că avem
sub ochi un portret femenin din zilele noastre.
Textul acestei pagini, mai dezvoltat decit al altora, se ocupă de regii Iudeii ti de regii
Chaldeii, stăpinitorii Samariei. La sfîr9itul celei de-a doua coloane, începe povestirea faptelor
prorocului Daniil la curtea lui Nabucodonosor, povestire ce se va continua pe pagina următoare.
Fila 16 cuprinde 9apte portrete de bărbaţi, dintre care trei: ale lui Nerola18, Salathiila11
şi Zorobabel 3111 sînt a9ezate pe fi9ia verde, două pe fî9ia centrală (acestea reprezentînd pe ultimii
doi regi ai Iudeii dinaintea robiei babilonice, lehonia 311 ti Sedechia8111 ti donă portrete de regi
asirieni pe linia urma9ilor la tronul Samariei: Evelmerodac818 ti Ragusar814. Dintre portrete
cel al regelui chaldean Ragusar ni se pare mai îngrijit ca execuţie. Acesta este înfăţifBt sub
figura unui bărbat tînăr cu capul descoperit, cu o barbă mică, despicată, care împodobette o
faţă vioaie. Îmbrăcămintea bogată ti mantia ce-i atîrnă pe umărul drept ne prezintă în realitate
un nobil din Europa apuseană a secolelor XVI-XVll.
Textul filei 16, destul de cuprinzător, se ocupă pe prima coloană de împrejurările căderii
Ierusalimului în robia babilonică, iar pe coloana a doua se continuă povestirea faptelor pro·
rocului Daniil.
Fila 16v are nouă portrete de bărbaţi, dintre care două (infăţi9înd pe Tosa8111 ti Ioannaa18)
sint a9ezate pe fîtia verde, un singur portret (cel al lui Salatiila 1,S conducătorul evreilor în timpul
robiei babilonice) pe fîtia centrală, patru portrete pe linia fo9tilor regi ai Samariei, înfăţi9înd
pe ultimii doi regi chaldeeni ti pe primii doi regi persani, după cucerirea Chaldeii de către perti:
Lambusadac818 şi Baltasar811 respectiv Darie480 ti Cirus 331 , ti două portrete de profeţi mici,
pe coloana a doua, reprezentindu-i pe Agheu 3318 ti pe Zaharin 8334 •
O analiză a cîtorva portrete se cere făcută ti pentru această pagină. Portretul lui
Salatiil, executat cu multă artă, reprezintă un rege oriental, îmbrăcat în ve9minte bogate, care
poartă pe cap o coroană dublă, cu colţurile răsfrînte, în forma unor lujeri florali. Faţa, bătrînă
şi uscată, este încadrată de o barbă bogată ce-i ajunge pină la piept. Este interesant că deti
artistul menţionează pe această pagină, pe prima coloană, că: • Dupi!. ce s-au robit ler<n>s<a>·
limul s-au făcut purtători de grijă norodului preoţii, pînă aproape de întruparea lui H<riato>s ..• •,
va continua să-i prezinte pe conducătorii Iudeii, de pe fîşia centrală, cu coroană pe cap. Aceea9i
coroană o poartă şi ultimul rege chaldean, Bel9aţar 6 căruia o mină nevăzută i-a scris cuvintele
fatidice: Mane, Tekel, Fares pe peretele palatului din Babilon, ca ti regii peraani: Darius,
cuceritorul Babilonului, şi fiul său Cirus. Deti la data cuceririi Babilonului Darius avea, se
pare, 62 de ani este înfăţişat încă tinăr. Cirus, desenat din profil, are trăsăturile specifice ale
persanilor; frumos la infi!.ţişare, pare o copie după portretele în miniatură întilnite în manuscrisele orientale.
Textul primei coloane se ocupi!. de ultimul rege chaldean şi de Zorobabel, conducătorul
Iudeii după eliberarea din captivitate babilonică 8 , înfăţifllt la f. 17. Textul coloanei a doua
poveste9te, după Cronografe, cucerirea Babilonului de către Darius şi faptele lui Cirw, urmqul său.
Fila 17 cuprinde ll portrete, dintre care zece reprezintă bărbaţi şi unul femeie. Repartizarea este făcută astfel: trei portrete pe linia preoţilor descendenţi din Eleazar, cari înfăţişează
pe lisus 884 preotul, Eliachim 336 ti Elisafat338 , un portret al lui Iudalll'l pe dunga verde; un portret,
cel al lui Zorobabel338 pe fîşia centrală; patru portrete de regi persani pe linia regilor Samariei:
Cambize381 , Ermiadin340 , Darie841 , «feciorul lui lstaspu•, Artaxe~ 1 •cel cu mina lungă•,
şi două portrete, al lui Olofern 848 şi al luditei 8447 , în textul coloanei a doua.
În afara portretelor, pe coloana întîia întilnim schiţa porţilor Ierusalimului d-.pi!. întoar·
cerea iudeilor din captivitatea babilonică, întocmită sub forma unor cercuri concentrice.

••p.

cc. Rogi, IV,
24.
Eadra, I, ••P· 3.
• Biblia, p. 963-964.
• Bil>lia, p. 965-975.
1 la m1. Valtuar. CC. Deniil, cap. 5.
• E•dro. I, eap. t.
' Billlia, p. 993-1008, cupriadod cartea ludit•i.
I
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Dintre cele patru portrete de regi persani, bogat costumaţi 9i cu coroane de voievozi români
pe frunte, atragem atenţia asupra miniaturilor lui Cambize 1 , fiul lui Cirus, ti a lui« Darie,
feciorul lui !stupu.
Mai ales Darius seaminA la !aţi cu unul dintre bitrinii no9tri voievozi. Poartll. pe cap
coroani in cinci colţuri, iar ca imbrll.ciminte, o mantie de stofll. bogotll.. Trll.sll.turile feţei sint
cele ale unui om blajin. De altfel, tradiţia ii atribne meritul de a fi ajutat la rezidirea Ierusalimului 1 •
Olofern 1 , generalul lui Nabucodonosor, omorât de ludita, este infll.ţifBt prin portretul
unui birbat tinir ti dârz, cu o barbll. tiiati foarte scurt ti cu priviri vioaie. Pare imbrll.cat În
armurii.; pe umărul stîng, Într-o copcii. îti are prinsll. mantia, ce-i atirnll. pe umll.rul celll.lalt.
Întreaga ţinută este aceea a unui dârz cavaler occidental. Lingi!. el, Într-un medalion, intiloim
portretul legendarei lndita. Reprezentatli. din profil, cu capul Întors spre Olofern, avem în faţa
ochilor portretul unei femei de o rarii. frumuseţe. Deasupra frunţii, peste un pll.r bogat ce-i cade
in bucle pe umeri, Iudita poartll. diademll.. La git distingem cu greu un şirag de mll.rgele, aş11
cum am intilnit fi la portretul Tamarei ti la portretul Rahabei, soţia lui Booz. Îmbrilcămintea
foarte aleasli., era cerutll., În concepţia artistului, de mijloacele pe care urma să le folosească
ludita la omorârea lui Olofern.
Textul primei coloane, foarte redus, se ocupi!. de porţile Ierusalimului, a cll.ror schiţi am
amintit·o mai sus, iar textul coloanei a doua poveste9te în prima parte, pe scurt, uciderea lui
-Olofern de citre ludita, iar a doua parte se ocupi de regii Persiei reprezentaţi pe această
paginii..
Fila 17v cuprinde 19 portrete de birbaţi, dintre care patru sint a9ezate pe prima linie a
preoţilor urmafii lui Eleazar: IudaNli, IoannBM, IndaN7 preotul, OniaNB. Cu portretele lui
IisusN» fi Manasiuo a9ezate pe a doua linie, cea descendenti din Ithamar, aceasta ia sfir9it.
Patru medalioane reprezentind pe Iosifu 1 , Semiru 1 , Mattathia:au ti Meathaw sint a9ezate pe
litia verde; doull. portrete - al lui Abintau' ti a lui Eliachim361 - pe fitia centralA; patru
portrete de regi persani infll.titind pe Aravonu7 , ArtaXen.8 , Xerxisu 8 şi SogdianMil sint
avezate pe linia conducitorilor Samariei, iar ultimele trei portrete, avezate la mijlocul coloanei a doua, firii. legli.turi intre ele, reprezintă pe profeţii Ezdraae1 , Neemiaae11 şi Maleahi•"·
Textul primei coloane, mai larg, se ocupi!. de templele amintite în Vechiul Teuament ti
despre construirea lor. Textul redus de pe a doua coloanll. continnll. povestirea despre Ezdra
incepntli. pe pagina precedentll..
Fila 18 cuprinde 14 portrete de bir baţi ti unul de femeie, dispuse du pi cum urmeazi:
cinci portrete infll.ţi9ind pe Simon.. dreptul, Eleazar- 7 Manasi„, Onila117 , Simonau pe linia
preoţilor, la marginea primei coloane; doull. portrete al lui Vago 168 ti lli170 pe linia verde ;
doni portrete - al lui Azor171 fi al lui Sadoen 1 - pe fi9ia centrali; patru portrete de regi persani
înfll.titind pe Darien 1 , Asuer3w Artaxerxn1 , feciorul lui Cothos ti pe Arsami171, pe linia stJpinitorilor in Sa.maria, fi doull. portrete - al lui Mardohen177 ti al Eeterei:s?88 - , fll.rll. legltnrll.
intre ele, În coloana a doua.
Subliniem portretul Eeterei, care este înfăţiptl sub chipul unei foarte frumoase regine,
cu chip suav ti pir bogat ce-i cade pe umeri. Pe cap poartă coroană regali, asemeni lui Artaxerxe
soţul sin. Costumul bogat ti colierul ce-i impodobqte gîtul, ca ti întreaga ţinută, amintesc
de domniţele noastre.
Textul acestei pagini se ocupi, pe prima coloani, de câteva figuri de preoţi ti de personaje
de pe coloana corespnnzitoare a paginii următoare, iar pe coloana a doua este povestitl, pe
scurt, cartea Esterei. « ln vremea acestuia <sic> invlţa Aristotel la Platon filosofub, conchide
Antim Ivireanul.
Fila 18" cuprinde 23 de portrete, a ciror BfeZBre este diferită de aceea a paginilor precedente. Pe linia preoţilor intilnim fBBe portrete: al lui Onila„,, lisus 380 au lason, Oniaae1 au
Menelan, Alchim131, Iuda•• Macabeul fi Ioanatan181 • În dreptul celui de-al cincilea portret,
care ii reprezinti pe luda Macabenl ', se gll.sqte portretul lui Matatia 881 preotul, din care se
.desfac cinci linii ce duc la cei cinci fil ai sll.i: Iuda Macabenl, legat de tatăl său printr-o linie

I

La

DIL

c.mriiia.

•-6.

Eodna, lll, cap.
V ai Cartea l u4;,ri.
• La ""'· Aviuth. Cl. Ev...peiia de la M-i. cap. l, lJ.
I Bi61i4, p. 527-5'3.
' La ma. Malabla, Cf. Bil>lia, p. 977 -980.
• la dreptul portretuhli. Aatim lvire1111al d.I armAtoorea e.:plica~: • Ace1t Eleuar au trimi1 pre C<!Î 70 do tll. cuitori la Eghipet. pre carii. dupl ce au tlli:ait i-au d.lruit Pt.olemeu Filadei/ <al>. lmplratal Egbipetalui. cu daniri mari
ti la Iude<e>• ca cinate i-au trimia.. Acalla deie Filoa illoricul•.
' Bil>tia. p. U5-557.
' Cde 3 clrţi aLe llilacabeilor ID Bil>lia. p. 1111-1181.
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groasl, ti Ioanatan sint atezaţi pe aceutl pagini; Simo11aa 1 , lonan387 1 ti Eleazar381 sînt a,ezaţi
pe pagina urmltoare.
Linia arborelui genealogic al Fecioarei Maria, aşezatl în partea dreaptl a textului primei
coloane, lingi fitia centrali (pe care nu glsim nici un portret), îti schimbi poziţia dupl primul
portret de pe pagini, cel al lui Naum881 , trecînd în dreapta textului coloanei a doua; aici este
intreruptl de alte doul portrete: al lui Amos81IO şi al lui Matatia8111 •
Linia regilor perseni, stlpînitori ai Samariei, este reprezentată printr-un singur portret,
cel al lui Darius8111 , învins de Alexandru Macedon. Aceastl linie, situatl în stînga celei de-a
doua coloane, în dreapta fişiei centrale, îşi schimbi şi ea poziţia. Pornind de la Darius, ea coteşte
paralel cu textul, apoi coboarl, pini aproape de mijlocul coloanei a doua, la portretul lui Alexandru Macedon898 ; de la acesta linia cote9te spre stînga, tot paralel cu textul, trece peste fişia
centrali şi ia locul liniei genealogice a Fecioarei Maria unde se va continua, fiind întreruptl,
pe aceastl pagini de patru portrete ale Ptolemeilor, stlpînitorii Egiptului dupl moartea lui
Alexandru: Ptolemeu al lui Lagos3 oa• Filadelful8911 , Everghetuln1 ti Filopator897 •
Din portretul lui Alexandru se desfac alte trei linii pentru urmatii sli: la « împlrlţila
machidonenilor», reprezentat prin Filip1198 , la « împlrlţila Asiei», reprezentat prin Antiobn1 ,
şi la « implrlţila Siriei», reprezentat prin Seleucosaoo· Din acest ultim portret coboarl o fitie
ce coteşte spre stinga, pini în apropiere de fişia centrali, apoi coboarl paralel cu aceasta, luînd
locul liniei cu stăpinitorii Samariei, fiind intreruptl de doul portrete: al lui Antiob..,1 Soter şi
al lui Antiobao 1 Dumnezeul.
Pe prima coloanl mai intilnim doul portrete: cel al mamei seu fiicei lui Ptolemeu Filadelful, « Verenica»toa (legat de acesta printr-o linie) şi cel al lui Iisus, fiul lui Sirah- 1 •
Tot pe prima coloanl, într-un medalion de mlrime obişnuitl a,ezat ia mijloc, sînt reprezentaţi cei 70 de blrbaţi învl~ţi care au tradus, în Egipt, Pentateuhul.
Varietatea portretelor de pe aceastl pagini este deosebit de bogatl. Allturi de portretele
de pe linia preoţilor, cu costumaţia lor sobri, apar figurile marilor luptltori ti stlpînitori din
epoca de începuturi a rlspîndirii elenismului, imbricaţi în veşminte bogate ti cu coifuri lucitoare
pe cap. Dintre figurile de pe linia preoţilor, cea mai remarcabili este aceea a lui luda Macabeul.
Glsim în tril.siturile acestui vajnic luptltor asemlnlri remarcabile cu portretul lui Samson,
desenat la f. uv. Acelafi cap masiv, aceeati severitate în priviri, aceleati cute brlzdează faţa
amînduror.
Darie, ultimul stăpînitor persan, are întreaga inflţifllre a voievozilor nottri. 11 considerlm
dintre multele portrete care cuprind elemente comune (în costumaţie sau trlslturi) cu voievozii
români, ca pe cel mai reprezentativ. Trlslturile feţei, barba tliatl scurt, coroana, dar mai ales
imbrlclmintea nu se deosebesc cu nimica de chipul lui Matei Basarab, Constantin Şerban,
Şerban Cantacuzino sau chiar Constantin Brîncoveanu, afll cum îi ştim reprezentaţi în docu·
mentele picturale ale vremii.
Portretul lui Alexandru Macedon, flrl îndoiall cea mai veche reprezentare a acestni
personaj în arta noastrl, a clrui istorie a constituit lectura de predilecţie a clrturarilor vremii
lui Antim, ne înflţi,eazl un profil de luptltor grec, imbricat lejer, purtind pe cap coiful corintian al Athenei Perthenos a.
În general, portretele urmafilor lui Alexandru Macedon, sînt realizlri mediocre. Trlslturile feţei sînt urîte, aproape grotefti, la cele mai multe dintre portrete. Arta deslvîrtitl cu
care au fost inflţifBte sutele de personaje religioase, cele mai multe cu plete ti barbl bogată,
scade cînd este vorba sl fie reprezentate tipuri de războinici, cu podoaba capului ascunel sub
coifurile cu lujeri, flrl bărbi ti cu veşminte bogate. Este o remarci valabili ti pentru portretele de acest fel de pe paginile urmltoare.
Medalionul care infăţiteazl pe cei 70 de traducltori ai Bibliei reprezintl, în primul plan,
trei portrete distincte, dintre care cel de la mijloc este acela al unui tînlr suav, cu o figuri
femeninl. În planurile secundare este desenatl o mare de capete în manieri bizantini.
Textul acestei pagini, destul de cuprinzltor în ciuda numărului mare de portrete, se ocupi
pe prima coloanl de domnia Ptolemeilor desenaţi pe pagini ti de originea Macabeilor. Coloana
a doua este rezervetl povestirii pe scurt a faptelor lui Alexandru Macedon.
Fila 19 cuprinde li portrete de birbaţi, dintre care trei reprezintl pe feciorii.lui Matatia
preotul, amintite mai sus, trei reprezintl regi din dinastia Ptolemeilor (Ptolemeu Epifanes..,11 ,
Filometor'°1 şi Evergbetul'° 7 ), un portret - cel al lui Achim'°8 a - este a,ezat pe fîtia centrali,
1 ln m1. IoUU1.
Biblia, p. l 059 -1104.
• Aceutl e&gie reprniDtl, ID rulitate, pe !leiţa Athena. „a cum apare, ea pe ltaterii bltaţ.i de Ale:undna )(a..,_
daa Inc.I din anal 335 Le.a. Firi lndoiall el artUtal a aVlll ea model o uemeaea monedl, dai uemAnaru dintre monedl
ti deoen eote evidentl., dupl cum am avut prilejul LI eomtallm ID anna cen:etkilor IDtnprime•
• Li ..... Ahim.
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alte trei portrete atezate la marginea coloanei a doua reprezintl pe Antiob Galerie..,,, Seleuco1
Galericuo 9i Seleucos Cheramin01 , etlpînitori ai Siriei ti ai Israelului, iar unul, al lui Ioeif, 11 ,
este atezat pe fîtia verde din dreapta coloanei a dona.
Textul acestei pagini, mai cuprinzltor pe prima coloană ti redus la 9aee rînduri pe coloana
a doua, se ocupă de faptele Macabeilor 9i de regii sirieni. La mijlocul coloanei a doua întilnim
o însemnare din anul 1850, pe care o vom folosi la capitolul despre circulaţia mamucriaului.
Fila 19"' cuprinde 10 portrete de bărbaţi, atezate astfel: doul portrete, al lui Ioan Ircanosu1
ti al lui Artietovulu& împii.rat, pe vechea linie a preoţilor, respectiv a conducltorilor Iudeii
din vremea Macabeilor; trei portrete pe linia Ptolemeilor, din dreapta primei coloane, înfl·
titeazl pe Sotirua• Alexandru, 11 ti Ptolemeum; un singur portret - cel ol lui Eliud,u - pe
fîtia centrali; două portrete pe linia etlpînitorilor Siriei, al lui Antiob, 1, cel Mare ti al lui Antioh08
Epifanes, legate de nn al treilea prin linii subţiri, din interiorul coloanei a doua, care îl inii·
tifeazi pe Seleucoe Filopatoru 1 9i, în sfîrtit, un portret pe fî9ia cea verde la de marginea coloanei
a doua, numit lamiisna·
Textul primei coloane se ocupi de luptele interne din ludeea din vremea Maca beilor;
in coloana a doua sînt trecute faptele regilor eirieni înfiţipţi pe aceaati pagini.
Fila 20 cuprinde 12 portrete, atezate dupi cum urmează: un 1ingur portret, ol lui «Ale·
xandru-împăratu 1 », pe linia preoţilor, conducitori în ludeea dupl întoarcerea din robia babi·
Ionici; douii. portrete de rrgi egipteni pe linia Ptolemeilor, reprezentîud pe Dionieien, 9i pe
Cleopatraw; un portret - ultimul portret încoronat pe fî9ia centrali - îl înfiţiteazii. pe Elea·
zar-; ppte portrete, pe linia etipinitorilor Siriei, înfi\iteazi ultimii regi înaintea cuceririi
romanilor (pe Antioh Eupator„7, Dimitrie Sotir,u, Alexandru Epifane•,n• Dimitrie cel Mic..,,
Antioh Tirax'81 ; Antiob&aa cel de pe urmă ti pe Trifon..,). ln 1fîr9it, pe linia verde a Mariei,
întilnim un singur portret care înfl\iteazii. de data aceasta un războinic, aeeminitor cu regii
sirieni ti care se numette Melhi.,..
Dintre portrete, cel al Cleopatrei, cam eetompat, înfii.\iteazl un profil de femeie frumoael,
cu bucle bogate ce-i cad pe umeri, cu podoabe la gît, dar cu ve9minte de luptător ti caeci pe cap.
Textul de pe această pagini ne vorbe9te în prima coloană, printre altele, despre Cleopatra,
iar pe a doua coloani deepre ultimii regi ai Siriei ti cucerirea romani.
Fila 20"' cuprinde 27 de portrete, dintre care pee înfiţiteazi femei. Diatribuirea portre·
telor pe pagini ti filiaţia divereelor personaje sînt destul de complicate.
Pe vechea linie a preoţilor eînt qezate trei portrete de regi etipînitori în ludeea: Alexan·
dra'81• lrcanos.,. ti Antigonu;• De la primul portret, al reginei Alexandra, se deeface o linie epre
dreapta, în interiorul primei coloane, care leagă între ele alte trei portrete de stlpînitori, înfi·
ţi9ind pe Ariatobul'81, Alexandra'81, Lieania...,. La mijlocul primei coloane, firi nici o legături
cu portretele din jur, întilnim un al pptelea portret, ol unui oarecare Alexandru"1 • ln dreapta
lui, pe o linie perpendiculari pe textul primei coloane eint BfeZate patru portrete, reprezentind
pe generalii romani care au purtat lupte în Aeia Mici 9i în Siria: Scuro1"1, Gabînoe&'8, Cra101"'
(membru in primul triumvirat), Cuos.... Pe linia Ptolemeilor, care cotefle UfOr epre stînga,
întilnim un singur portret, cel al lui Iulius Caesar.-. din care ee desface o linie În 1u1, pe care
sint atezate alte doui portrete: deasupra lui Cezar este BfeZBt portretul lui Pompei"'' alt triumvir, iar deasupra acestuia portretul lui Tulie ua· Pe fî9ia centrali întilnim portretele lui Metan"'
fi al lui lacov, 80 (bunicul, reepectiv talii lui Ioeif, bărbatul Fecioarei Maria), din care piesei
linii ce ee incrucifeazl cu portretul Eethei„,, ce leagă alte două portrete: al lui Melhi• 1 ti
Din poruetul lui lacov se deeface oblic, in jos, o linie subţire care duce la portretul lui losif&N ;
dedesuptul acestuia, legat tot prînu-o linie subţire, ee aJli portretul Fecioarei Maria....
Pe linia arborelui genealogic ol Fecioarei Maria eînt atezate patru portrete înfl\itînd pe
Levi'", Panthir„,, Vapanthir„,, Ioachim'" (tatll Fecioarei Maria). Din ultimul portret, cel al
lui Ioachim, atezat la capitul liniei (dupi ce aceuta a f'icut un cot spre etînga), în interiorul
coloanei a doua, se desfac două linii: una duce la Ana&ID, eoţia aa, cealalti duce la Fecioara
Maria. Din porttetul Anei piesei doui linii ingmte, ca 9i cele ale preoţilor: una spre dreapta,
la portretul surorii sale Maria._1 , alta coboari, trecind, ca 9i cealalti de altfel, pe pagina urmitoare, unde vor fi legate de alte portrete, înfl\ifînd rubedeniile apropiate ole lor. Dintre portretele generalilor romani, destul de puţin reufite, cel mai acceptabil este cel al lui Pompei (iau
c Pombie•, cum spune in&cripţia). Acesta eete infi\if8t eub profilul unui tînlr cu trieături
frumoue ti oclli mari, purtind pe corp o cuirui impodobiti, iar pe cap un coif cu boruri, ce
se termini la virf cu un ciucure deeficut.
Portretul lui Cezar ne inf'iţiteazi mai drgrabl profilul unui grec, cu trisituri fine ti nai
bine marcat. Pe cap poarti coif, ca ti Pompei, numai ci deuupra borurilor eint de1enaţi lauri.
Eete imbricat tot în cuiraei, mai eimpli decit cea a lui Pompei.
Iosif, birbatul Mariei, ne înfiţiteazi profilul unui om nu prea tînir, cu capul descoperit,
cu faţa UfOr te9iti, privind în gol. Drept imbriciminte poartl o cimati eărăcicioasl, inchisl
la piept.
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Portretul Fecioarei Maria, în a cărui execuţie este evidentă grija artistului, ne infă\ifează
o femeie ce se deosebette prea puţin de celelalte portrete frumoase executate. Io execuţia acestui
portret artistul s-a ghidat numai după simţul său. Nimic din mauiera bizantină de reprezentare
a portretului, nimic stîngaci ti artificial. Ţinuta degajată a Fecioarei Maria, ca ti faldurile hainei
ce·i acoperă trupul, atît de des întîlnite în reprezentarea portretelor, sînt cele mai bune indicii.
Dacă ar lipsi nimbul din jurul capului ti iniţialele grece9ti MP 01; pentru «Maica Domnului•,
nu l-am deosebi de celelalte portrete de femeie.
Textul primei coloane se ocupă de istoria Romei din vremea lui Cezar, ca ti de cei trei
Irozi, stăpînitori în lzrael. Textul coloanei a doua se ocupă de filiaţia lui Iosif, blrbatul Mariei.
Fila 21 cuprinde cel mai mare număr de portrete din întreaga operă, 35, împlrţite în
doul mari grupe: o primă grupă, care arată filiaţia regilor din lzrael pornind de la Antipatru
ldumeul, ti a doua grupă, cuprinzînd filiaţia unora dintre apostolii lui Iisus Hristos.
În prima grupă, din portretul încoronat al lui Antipatru ldumeul.,. 1 se desfac cinci linii,
care duc la cei cinci urmati ai săi: patru feciori 9i o fată, Irod Ascalonit~, Iosip„., Fasel•ea•
Feror•H• Salomi„ 7 • Primul dintre feciori, Irod Ascalonitul, care urmează la tron, este înfăţi\lllt
tot cu o coroană pe cap ti cu blană de hermină, iar portretul său este aşezat la marginea primei
coloane, pe linia stiipînitorilor din Izrael.
Din portretul lui Irod Ascalonitul se desfac 4 linii, care duc la cele patru soţii ale sale:
Maratha..s, Mariamna„1 , Dosa.70 , Cleopatra•710 înflţişate ca regine. Din portretul fiecărei
regine se desfac alte linii, care duc la cei 9ase urmati ai săi, născuţi din cele patru căsătorii.
Este vorba de Arhelauua• Aristobul.78 , Alexandru•w Antipatru.75 , Filip Tetrarhul.71 ti Irod
Antipa.77 • Din portretele urma9ilor lui Irod Ascalonitul, pe noi ne interesează, pentru valoarea
artistică mai ales, portretul încoronat al lui Arhelau, portretul lui Filip Tetrarhul 9i al lui Irod
Antipa.
Pe linia stăpînitorilor Iudeii, mai jos, este situat portretul încoronat al lui Irod Agripa.71 •
În dreapta, legat de cei doi bărbaţi ai ei, Filip Tetrarhul 9i Irod Antipa, ca ti de tatAI său Alexandru, se a8ii. portretul încoronat al Irodiadei.71 • În total, pe prima coloană sînt desenate 18
portrete, din care şase sînt portrete de femei.
Pe fîtia centrală nu mai apare nici un portret; ultimele trei medalioane, mai mari decît
celelalte, avînd diametrul de 38 mm, reprezintl na9terea, pe Iisus Emanuel ti răstignirea
lui Iisus.
Linia stăpînitorilor din Egipt, situată în atînga fi9iei centrale (şi întreruptii., pe pagina
precedentl, de portretul lui Cezar), trece pe această pagină în dreapta acestei Citii, cuprinzînd
portretele împăraţilor Octavian August- ti Tiberiu„I'
Pe coloana a doua întîlnim 15 portrete, dintre care trei de femei, înfăţi9înd personaje
apropiate lui Iisus Hristos. Dintr-o dungă subţire ce porne9te din portretul Anei, de pe pagina
precedentă, se desfac doul linii spre medalioanele ce înfăţişează pe această pagină pe Salomi„1 ,
«al 3-lea blrbat al Anei• ti pe Cleopa„ 8 , «al doilea bărbat al Anei•. Din portretul lui Salomi,
dunga coboară la Maria..., soţia sa, iar de la aceasta, prin fiul lor Zevedeutll, la cei doi apostoli:
lacov cel Mare„, ti Ioan Evanghelistul., 7 •
De la Cleopa, dunga coboară, paralel cu cea din Salomi, la Maria_. femeia lui, coteşte
la dreapta, la medalionul lui Alfeu~ 1 al doilea bărbat al acesteia -, iar de la Alfeu coboară
patru linii spre cei patru fii ai săi: :Simon. 80 , lacov cel Micui• Thadeu•11 ti losifua cel Drept,
toţi adepţi ai noii religii.
În colţul din dreapta, sns, sînt desenate portretele Elisabetei... (vară cu Fecioara
Maria), a lui Zabaria•11 bărbatul sin ti al lui Ioan Botezătorul....
Valoarea deosebită a acestei pagini comtă nu numai în numlrul foarte mare de portrete
pe care le cuprinde, ci ti în arta remarcabilă cu care au fost lucrate. Fiecare dintre cele 35
de portrete aduce o notă deosebită în trăsăturile feţei, în îmbrăcăminte sau în ţinuti. Aceasta
este pagina în care preocuparea artistului a culminat. Un portret de o remarcabili valoare
artistică prin trăsăturile foarte expresive este cel al lui losip, unul dintre fiii lui Antipatru ldumeul
Graţioase sînt apoi portretele care reprezintă pe cele patru soţii ale regelui Irod Ascalonitul.
Aceste portrete se disting ti prin îmbrlclmintea deosebit de aleasl ti prin podoabele de la git
ti de la piept. Portretul lui Irod Antipa, ca ti cel al lui Irod Agripa de pe linia re!ilor Iudeii,
se remarcă prin ţinuta rigidă a capetelor, ca în arta bizantină.
În lrodiada, artistul infăţitează un portret 9ters, de regină, desenat din faţă, cu capul
acoperit de un voal, peste care este aşezată coroana. Ea poartă la git şirag de mărgele, ca 9i
celelalte regine de pe această paginl.
Primul medalion de pe fîtia centrală înflţitează natterea. În iesle, pruncul înfăşurat
în scutece este încl.lzit de su.Oarea celor două animale, cărora li se vid capetele. În primul
plan stau Maria fÎ Iosif, în genunchi, în atitudine de rugăciune. În planul al doilea se profilează
un şir de munţi stincoti, deasupra cărora, din bolta cereascl, coboară pe o rază o stea ce
https://biblioteca-digitala.ro

UN CRONOGRAF ATRIBUIT LUI ANTIM IVIREANUL

826

se oprette în dreptul copilului. Miniatura, deosebit de bine realizatl, ti prima de acest fel în
arta românea1cl, este lucratl sub inftuen\a artei occidentale. Viziunea tabloului este occidentali, nu rlBlriteaul.
Cel de-al doilea medalion îl înflţiteazl pe li11118 Hristos copil, la vînta de 12 ani, cînd,
dupl tradi\ia biblici, a fost glait de familia 18 în biserici, învitind norodul. Desenul îl repre·
zintl din fa\1, pînl din jos de brîu, imbricat în haine sacerdotale.
Ultimul medalion îl înfl\iteazl pe lims pe cruce. De o parte 9i de alta stau Maria 9i Ioan
Evanghelistul. În planul al doilea este înfitifatl cetatea Ierusalimului, cu turla din dreapta în
formi de bulb. lnHuen\a rusească în reprezentarea rlatiguirii este indicatl ti de bara tramvenall
de jos, pe care Hristos i9i sprijini picioarele 1 •
În coloana a doua men\ionăm portretul lui Zaharia preotul, ce se distinge mai ales prin
bogi\ia hainelor sacerdotale, 9i portretul lui Ioan Botezltorul, cu trlBAturi fine, dar cu pirul
9i barba în neorînduială 9i cu imbrAcAmintea din pir de cimili, •'8 cum îl descrie tradi\ia
biblici 1 •
Io ceea ce prive9te textul primei coloane, acesta se rezumi la o simpli aluzie la una din
so\iile lui Antipatru ldumeul. În cea de-a doua coloanl de text, •tezatl intre fî9ia centrali ti
portretele lui Octavian August ti Tiberiu, se vorbe9te despre prorocirea Savilei 8 •
Cea de-a treia coloanl de text cuprinde relatarea na9terii ti mor\ii lui li.Bus Hristos 9i
domnia lui Tiberiu.
Fila 21v cuprinde numai patru portrete: al lui Componiea•?• Marco01 Rufuaue ti Valerieeoo,
aşezate pe linia 1tlpînitorilor în Iudeea, singura linie ce se continui. Toate portretele sint repre•
zentate din profil.
Textul primei coloane se ocupi de regii Iudeii reprezenta\i în pagina trecutl; coloana a
doua cuprinde elemente de cronologie biblici.
Fila 22, ultima fill a manuscriaului, cuprinde trei portrete e9ezate pe linia stlpînitorilor
în ludeea, înfl\itînd portretele lui Pilat din Pont 601 , Anna 601 arhiereul ti Caiafa 601 • Pilat este
infl\itBt sub figura nnui blrbat tinăr, cu fata slabi, imbricat într-o mantie prinsll la piept cu
o agrafl. Pe cap poartă coroanl, amănunt pe care nu ni-l putem explica în nici un fel. Artistul
ftÎ&, firi îndoiall, ci Pilat n-a fost niciodatl rege în ludeea, ci numai procurator.
Anna arhiereul ne este infl\itBt sub chipul unui bltrin cu priviri blnuitoare, avind capul
acoperit.
Ultimul portret, al lui Caiafa, ne infl\işează tot un bltrin, cu barbl rotundl, pe cap cu
o bonetl datl pe spate, cu imbrlcăminte eimplA de pinzl.
Textul de pe prima coloană se ocupi, în continuare, de etlpinitorii din ludeea reprezenta\i
la fila 21. În coloana a doua sînt date citate din diferi\i proroci în legături cu li1u1 Hristos.

*

Înaintea premizelor ce se cer formulate în ltgAturl cu izvoarele folosite de Antim, cu
valoarea literari a operei 9i importanţa artistici a lucrlrii, se cer spuse citeva cuvinte despre
circulaţia Chipurilor Vechiului fi Noului T~~lomml.
Manuscrisul donat lui Constantin Brincoveanu n-a rlmas în posesiunea urma9ilor sli
dupl moartea năpr8llnică a domnului. El a fost vindut - nu 9tim de cine - vomicului de
poartl Dumitratco Slcară, pe la mijlocul veacului al XVIII-iea, dupl cum menţioneazl urmltoarea îmemnare din 8 iulie 1788 de pe dosul coperţii ce s-a pABtrat: « AceaBtl carte al nume9te
Na.morile de la Adam 9i cumplrltura ei este 150 lei, care au cumplrat-o talii meu, Dumitratco
Slca.r<i>, vornicu<l> de poa<r>tl. Şi la 1fîr9itul viee\ii dum<nealui> me<-a>u dat-o mie ti este
draptl a me ti cine t-•r face vriun blestem el o fure al fii blestemat de domnul Hristos ti
de Maica pricuratl Pricesta, 11 nu-i agiute ti de cei 12 apostoli ti de toţ sfinţii mucenici
şi de Tatll nevăzut; ti neertat să fii acela om pin-în vecui vecului de apoi. 1788, Iulie 8 ••.
Însemnarea este a unui moldovean, a cărui iscălituri n-o putem citi. Care au fost împrejurările vînzării ti cine anume a vîndut manuscrisul nu ttim. Doul in1emnlri de la 1850 - una
la ff. 3v - sv ti alta la f. 22v - aratl că la mijlocul secolului al XIX-lea manuscrisul se afla
incA la familia Slcarl. lmemnarea de la ff. 3v - Sv glAeuette:c Aceastl afîntl carte Ieste dreptl
a me, rlmasl clironomii di la maicA-me, fiica vornicului Dimitri Slcară, pi care, dindu-o
sA o ceteascA unu<Î> dvoraninu Tuflscu ci, grabnic murind, au rimai în clr\ili lui. Ata apecunii •
au ecris-o în averea mortului ti mlcar că mult m-am jlluitu, însl în 1fîr9itu am hotlrîtu spre a
1 O ireJ'ftM'lllare -.laltoare a rhtigairii ID hu:rafta IDi L • o D i d O u 1 pe D 1 k y tl V I a d i m i r
L o11 ky
Der Sinn d.r n.n-, Bema, 1952, p. 61.
1 Portnmol Jal 1 - Boted...... D IDdlaim apnpiat de 4-uJ de faţA ln !aerarea Iul W a I t o r F < I i cot t i
Li< boa h h, ~ d.r B~ J---.;, Oltaa aad i...m-, 1956. pL 27.
1 CI. N. Cart oja a, c.,pi.
ln ldorm- . . - - , ToL I. Bac•• 1929, p. 116 fi arm.
• I - p la Şt.. llerecbet, Un - U • ~· .. , p. 1!14, ID - - i . r e liberi.
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nu perdi BfB odoru scumpu ti ce nu să posti găsi nicăiere ti le mezatu le anu 1850, împreuni
cu vr-o cite clrţi a răposatului Tufăscu măcar că eceli cărţi mei nu-mi trebuie le-am cumpăratu
dreptu doeo sute rubili rosilenetti argint. Dvoreninu gubernschi secre<ter>, Mihai Bederăvu l•.
Cea de-a doua însemnare a lui Mihai Bădărău din decembrie 1850 subliniază, o dată mei
mult, împrejurările în cere posesorul a fost nevoit să răscumpere manuscrisul, ce-i aparţinea
de fapt: «Această certe lesti a me, precum mei lămurit am arătat mei sus, că am cumpărat-o
de-el doile; ti nu din pricina alte, numai că n-au fostu iscălitu de mini înlăuntru, seu să 6.
avutu rospicică 1 di le răposatul Tufăscul. Şi măcar că <S·B> lămuritu din <spusele> altoru
cetitori <că> să cunotti că-i a me, dar nedreptul epecunu n-au vrutu si m<i->o de, cere, de
fărădelegile lui nici numili nu vroi să-i pominescu; ti măcar căci n-au trebuitu să scriu în lăuntru,
dar întîmplere aceasta m-au silitu, că am plătitu pentru dreptu lucrului doeo suti gerbovnici,
afară că m-am judecatu cu acel epecunu. Şi ier, pentru ci am scris în lăuntru ti am plătit
etîţi bani, să dei samă înainte lui Dumnezău ecelu nelegiuitu epecunu. 1850, dec<em>v<rie>
lune. Dvoreninu gubernschi secretar Mihail Bederăvu».
Familie Bădărău, a dăruit, probabil, manuscrisul arhiepiscopului Antonie, de unde în
1884 a fost trimis le Biblioteca Academiei teologice din Kiev, după cum atestă o însemnare în
limba rusă de pe f. 1.
ccPoAocnoeie CnecHTCJUI MHpe B'b nopTepeTaX'b n&Tpuapxoe'b. KHura poACTBa lucyca
Xpucra. ll3b 6yMar'b AHT0Hi11 ApxienuCJ<ona KuunmeeCKoro. B'h My3ell KHeeCKoll A. Al<aACMiH OT CcKpCTBpll KHwHHeBcKoll ,U. KoHCHcropiu Jlce'lo CT. PoAKCBH'IB 'lpC3'b Jl'loea Mai.vleBH'la. 9 Ho116p 1884 r. Kmmmee'b». < = Genealogia izbăvitorului lumii, în portretele
patriarhilor, Cartea neamului lui Iisus Hristos. Din hîrtiile lui Antonie, arhiepiscopul
Chitinăului. Trimisă le Muzeul Academie spirituale din Kiev de către secretarul consistoriului spiritual din Chişinău, Lev Stefenovici Rodchievici, prin Lev Maţeevici, 9
noiembrie, anul 1884>.
Manuscrisul îti are deci istoria se, pe cere ni-o dezvăluie, în parte, Însemnările amintite.
De reţinut amănuntul că, înainte de a fi fost trecut în Moldova, un cunoscut dascăl ti ilustrator
de manuscrise, popa Fior, s-a străduit să-l copieze pe un voluminos rulou, despre cere vom
aminti, mei pe larg, cind vom menţiona copiile ce ne sînt cunoscute.
lncercînd l i formulăm premisele unei cercetări viitoare legate de această operă, ne gîndim
unde anume trebuiesc căutate izvoarele artistice şi istorico-literare de care s-a slujit mitropolitul
Antim Ivireanul la elaborarea unei lucrări atît de originale în cultura noastră medievală. De la
început trebuie să stabilim o legătură între Chipurile Vechiului fi Noului Teatamenl, pe de o
parte, şi Cronografele bizantine pe de altă parte. Cronografele bizantine, cunoscute la noi mai
întîi prin traducerile în limba slavonă, iar din secolul al XVII-iea prin traducerea lor în românette, cuprind istorii generale vechi şi medievale ce povestesc evenimentele, nu numai după
istoria biblică, ci şi după alte izvoare (cum sînt istoriile lui Herodot). Cronografele merg cu
înfirarea evenimentelor de obicei, pini aproape de vremea celui cere le-a copiat, astfel că, pentru
epoca lor de largă răspîndire la noi, completările copiştilor sînt frecvente.
Antim Ivireanul, care a cunoscut cu siguranţă aceste Cronografe atît în originalul lor
grecesc, cit şi în traducerea românească 3 , căci ele constituiau lectura de predilecţie a boieri.mii
cunoscătoare de carte şi a oamenilor culţi, din rîndul cărora făcea parte ti el, a preluat subiectul
unui atare Cronograf ti 1-a adaptat necesităţilor sale artistice. Izvorul principal de inspiraţie
el lui Antim n-a fost Biblia, ci textul Cronografelor. Menţiunile de istorie persană, izraeliteeni
ti greco-romană, foarte numeroase în a doua parte a manuscrisului, o demonstrează.
Interesante şi demne de menţionat ni se par, pentru a stabili legătura dintre opera lui
Antim ti Cronografe, aluziile pe care le face la anumite personaje ti fapte din istoria profană,
personaje şi fapte pe care ni le transmit Cronografele şi nu Biblie, chiar dacă el încearcă să stabilească o legătură între ele şi personajele Vechiului Teatamenl. Din numeroasele cazuri desprindem
că Zoroastru «a aflat me9teşugul vrăjii» în vremea lui Thara, tatăl lui Avraam (f. 7, col. II),
că în vremea lui Avimeleh «a făcut Palamed slove elinilor» (f. 10, col. II, după ce, la f. 4,
atribuie prime scriere pe pămînt lui Enoch), iar în vremea lui leir « a izvodit Carmentie slove
latinilor» (f. IOv, col. I). Tot el pretinde că în vremea lui Thola« împărăţea la Troada Priamos,
leat 3959 (f. IOv, col. II), care Troadă a fost luată la leat 4033 (f. 11, col. II). Es.te stabilită
vremea cînd «s-au rînduit de elini numărul anilor cere să chiemă Olimhios», cînd s-a născut
«Romii» şi« s-au început Rome» (f. 14v, col. I). Pe vremea lui Olofern « aHa cinste Sofoclis
1 ln1emnuu ti la Ş L
I

B e r e o b e t, ibidom, p. 134. cu unele gttteli.

Cbitanţl.

• Crouograiele au foit tiphite la Venepa ln anii 1631 (cronograrul lui Dorotei ol Monembuiei) ti 1650 (cronograful lui Matei Cljiola) ti rloplndite ln rlalritul ortodol<. Dupl ele au root efectuate traduceri ln romln01te, dintre cue
cea a logoOtului moldove1111 Pl1:ra4co Danovid a foot deooebit de rbplnditl. Numai Io colecţiile Bibliotffi.i Academiei
R. s. Romlnia
pbtreul aproape so de manuacriae CD traduceri integrole oau parţiale de cronograf. cr. D. R 11. I o.
S1udii Wori<e ~rn4ne, l, p. 68 ti 89.
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ti Euripidia, poeticii», iar în vremea lui Zorobahel a trlit c Darie, feciorul lui latupu• ti
•Platon filoaofub (f. 17, col. II), la care a invlţat Aristotel (f. 18, col. li). Cit prive,te istoria
Greciei ti a Romei, multe din amlnuntele pe care le redi în text nu •ÎDt intilnite în Cdrfile
M111:abeilor din Vechiul Tealamenl, în care este redatl i1toria poporului evreu din epoca cores·
pun.zitoare ti din timpul ocupaţiei romane în Palestina, ci în Cronografe. Alltfel ne vorbette
despre Ale:a:andru Macedon, deapre ocuparea Greciei ti a Egiptului de cltre romani, de primul
triumvirat ti de luptele dintre triumviri (aminte9te ti de regimul politic al Romei de la inte·
meiere pini la imperiu, (. 20v, col. I), de Octavian August ti de Tiberiu. Relatind domnia
lui Octavian Auguat, Antim Ivireanul amintette de prorocia Sibilei relativi la natterea lui
Hristos (f. 2lv, col. I).
Cum textul Cronografelor n-a fost publicat inel în limba rominl, ne-am foloait în cerce•
tarea ti stabilirea suraelor de inspiraţie ale lui Antim de manuacriaul românesc 2609 din colecţiile
Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România care cuprinde, pe cele aproape 1000 de
pagini, textul unui atare Cronograf de tipul Danovici. Menţionlm doar citeva din ideile esen·
ţiale ale textului, incluse ti în ms. 2609. De pildl, filozofii greci pe care ii amintette Antim aînt
menţionaţi În Cronograful nostru la f. 110; despre Palamed, alcAtuitorul alovelor grecetti,
ms. 2609 face menţiune la f. 119; legendele În leglturA cu Nabucodonoaor, cu Dariua ticu Mandana
le intilnim la f. 100, respectiv 103; despre Începuturile Romei ee vorbette în ms. 2609 la f.
123Y etc.
Este drept el Antim Ivireanul 1-a folo1it ti de unele scrieri istorice ti religioaae, pe care
le amintefte de1eori, fapt care dovedqte cultura temeinici pe care a avut-o.
Cit prive,te conceppa istorici a lui Antim. aceasta nu iese, fire9te, din limitele idealismului
epocii sale. El nu pune la indoiall adevArul clrţilor istorice ale Vechiului Tealamenl, În care
legenda ae Împlete,te cu fantasticul, ti nici scrierile celor doi istorici din antichitate, deseori
citaţi de el (a clror principali sural de inspiraţie rlmine acelati legendar Vechi Tu1anum.1),
losephus Flavius ti Philon. Antim Ivireanul nu ia ti nu poate lua poziţie (aţi de afirmaţiile
istoricilor menţionaţi, sau faţldetextulCronografelor. Pentru el critica izvoarelor ee mlrgine,te
la a constata daci exiatA sau nu deoeebiri intre clrţile istorice ale Vechiului Tealamenl ti celelalte
lucrAri consultate, cum face, spre pildi, la f. 16, col. I, unde menţioneazi textual:
c În vremea acestui Sedechia a-au efirf.it implrllila ludei, care au ţinut 514. ani ti 4 luni
ti 8 &ile, dupA cum zice Iosif istoricul. Iar din Cartea mplrlţiilor nu al aduni mai mulţi decit
ani 500».
Şi pentru el, ca ti pentru toţi istoricii din orinduirea feudali, iatoria popoarelor ee confundl
cu aceea a atlpînitorilor acestor popoare. Exploata.rea, pe care o vede ti o 11ubliniazi adeseori
în Predicile sale, nu face nici mlcar obiectul unei alwrii în textul, de altfel interesant, al acestei
opere. Ca mitropolit, aplici neaj1lll8Urile unor popoare (care aînt robite) sau ale unor penonaje
iatorice, ca pedepse pentru picatele d'virtite, îneufindu-ti punctul de vedere teologic al istori·
cilor ti operelor folosite.
Trebuie remarcat Îneă internul pe care l-a arltat Antim Ivireanul istoriei generale vech.i,
creind aceutl istorie prescurtatl, cu numeroase elemente de cronologie, într-o limbi româneucA
alead, adevirat monument liDgviatic.
În aneamblu privind lucrarea, nu putem trage concluzia el ea este produaul unui om
obifnuit al gindeucl eulueiv dupl inguetele canoane biaericetti. Flrl ÎndoialA el Antim
Ivireanul a respectat, ca prelat, biaerica ti nu e·a abltut de la dogmele ei, dar ca om cult, sfera
preocuplrilor aale era mult mai largi. Pe el îl interesa tot atît de mult, ca ti treburile reli·
gioase, ce anume s-a întimplat În Grecia uu la Roma în vremea cutlrui preot aau profet izraelitean, ce anume apune cutare utoric al antichitlţii comentind clrţile Vechiului Tealamenl,
sau cit temei se poate pune pe o legendl biblici, pe care buerica o înliturl, afurieind.
Textul începe cu o POflmire pre ..:un pmlrU sitlirea lui Adam, din care nu lipse9te menţiunea
celor doi istorici pe care i-a cercetat: loaephue Flaviu11 1 ti Philon 1 , cum nu lipeeec nici men·
ţiunile legendelor În leglturl cu Vechiul Tuiammt. latl cum redA legenda lemnului crucii,
intratl În literatura noastrl populari:
c Pre acest Sith zic unii cum el l-au trimis Adam cînd au bolnlvit sl meargl În Raiu Bi·i
aduci din lemnul vieţii, darl nu i 11-au dat voe, ci numai i-au dat îngerul lemn de finic.
Şi cind 1-au întors înapoi au glsit pre Adam mort ti au aldit lemnul acela la mormintul lui Adam,
de spre cap, carele a-au t"lcut copaci mare. Şi dupl acela, zic istoriile, el-I fie pus Solomon la
lucrul curţilor lui ce-au (Acut, pre carele zic al se fie rbtignit ti H<risto>B. (larA eu nu o ţiu si
fie aceasta adevlratl)• 1.
t I o 1ephu1 FI a vi a o. ap.r. ... D. ""'ifuiuli.... JM.id.. libri XX. Francfur1. 1617, 879 p.
• P b i 1 o n io J a d a e i. ap.r. •..,...n.. ;,, I~ M•u ..•• Antvaplu, 161', BI 1 p.
• Cf. N. Cartoj••• Clrfilo P"l'uiue"'
lluc., 1929, p. 122-136. Vni ti L. Rla'
1_....,pA;. u
c:lril1.,., t, li. partea I, (lmnopaplUe de la Bible, Ancina Teotunent), Puii, 1957, p. 101.
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Antim Ivireanul menţionează la p. 4" ti legenda după care Adam ti Eva ar fi deplin&
moartea lui Avei 100 de ani în locul ce se chiamă Valea Lacrimilor.
Cele mai numeroase trimiteri pe care le face mitropolitul Antim, în afara cărţilor istorice
ale Bibliei, sînt la Philon, la Iosephus Flavius, la Strabon, iar dintre comentatorii crettini.
citează pe sf. Ieronim, pe Methodie, pe sf. Ambrozie ti pe Beda venerabilul.
Din punct de vedere literar, Chipurile Vechiului fi Noului Tes1arnenl se caracterizează
prin dominarea stilului epic. De la un capăt la celălalt sînt relatate sumar sau sînt povestite
evenimente din domeniul istoriei biblice sau al istoriei profane, prelucrate după Cronografe.
Poezia Didohiilor sale, care face din Antim Ivireanul un scriitor de vădit talent, lipsette în
paginile preţiosului manuscris miniat. Apar însă, ti nu rareori, fragmente de adevărată cronici.
lată, spre pildă, cit de plastic este înfAţitatA ocuparea Ierusalimului de către Nabucodonosor:
«Şi puse Împăratul Navucodonosor pre Sedechia, fratele lui Eliachim, împărat preste Iuda
şi preste Ierusalim. Şi era Sedechia de 21 de ani cînd au început a împărăţi. Şi împărăţi ani 11,
ficînd vicletug înaintea lui Dumnezeu şi nu si ruşina de citri faţa Ieremiei prorocului, care îl
certa pentru răutăţile ce făcea, ci l-au băgat în temniţă. Şi trimiţînd împăratul Navucodonosor,
soli la Sedechia, ca, si-ş dea birul, precum le-au fost legătura, i-au întors îndărăt, la împăratul.
deşarţi şi înfmntaţ.

Mîniindu·sA, drept acela, Navuhodonosor, s-a dus asupra Ierusalimului, cu toată puterla
lui şi luind toate odoarile besericii, cite au găsit şi ale împăratului, le-au dus cu sine-ş la Vavilon.
Şi arse Navuzardan, stolnicul împăratului Navuhodonosor, beserica lui Dumnezeu. Şi tăe
împăratul pre feciorii lui Sedechie înaintea lui, iară pre el, orbindu-l, îl duse la Vavilon. Şi, etind
Ieremia din temniţă, s·au dus împreuni cu norodul; iar Sedechia cu rea moarte s-au sfîrşit
în Vavilon, cripîndu·i pîntecele» (f. 16, col. I).
Limba manuscrisului este simpli, fraza naturali. Lexicul, cu excepţia cîtorva expresii
de împrumut (comandarisie, canzelarie, canzelarie, catharsis etc.), este cel obişnuit limbii românetti de la începutul secolului al XVIII.
Din punct de vedere artistic, Cronograful ilustrat atribuit lui Antim Ivireanul trebuie
cercetat în legături cu opera iconograficl de pe pereţii unora din mănăstirile de la muntele
Athos şi din Bucovina, îndeobşte numită Arborele lui lesei 1 • Ambele opere ilustreazl subiecte
asemănătoare: descendenţa lui Iisus Hristos din împăratul David. Mai cuprinzltoare, opera
de faţă urcă pinii. la Adam, înfăţişînd un număr mult mai mare de figuri, dar nu şi scene biblice
legate de subiect, cum întîlnim pe pereţii mănăstirilor amintite. Alături de personajele biblice,
arborele lui lesei (asemenea manuscrisului) înfii.ţiteazl numeroase figuri de filozofi, poeţi ti
istorici ai lumii vechi (Philon, Solon, Pithagora, Socrate, Homer, Aristotel, Platon, Plutarh
etc.). Aproape toţi aceştia sînt amintiţi nominal de către artist, care înfăţişează în plus, în
manuscris, o sumedenie de conducători sirieni, babilonieni, romani, greci, fără nici o legăturii.
cu descendenţa lui Hristos din lesei sau Adam, dar bine reprezentaţi în Cronografe. Artistul
va fi avut posibilitatea si vadă picturile murale care înfăţitează arborele lui lesei, să reţină
ideea şi s-o folosească în minunata sa operă miniaturistică. În mănăstirile ti bisericile din Ţara
Românească (deşi sînt înfăţişate numeroase scene şi personaje din Vechiul Testament) nu
întîlnim ideea arborelui lui lesei ca sii. căutăm sursa de inspiraţie artistică la vreunul din
lăcaşurile religioase din Muntenia 2 • Cit priveşte posibilitatea copierii operei minia turistice
dupl un alt manuscris, aceasta ni se pare greu de admis, pentru că: 1) nici un studiu de
artă bizantinii. sau occidentală nu atestă pini astăzi circulaţia unor manuscrise miniate cuprinzînd un atare subiect, nici anterioare, nici posterioare anului 1700; 2) textul care întovărăşeşte
miniaturile ti care nu se ocupi, exclusiv, cu explicaţii în legăturii. cu personajele desenate, credem
el este opera lui Antim, prin etilul, cultura deosebită şi aplecarea spre subiecte de istorie antică.
pe care o dovedeşte şi în cuprinsul Didahiilor ; dealtfel una dintre paginile manuscrisului
cuprinde semnătura sa, necontestată pînă astăzi, şi niclieri nu se menţionează el s-a alcătuit
această lucrare copiind un manuscris pe care l-ar fi avut la îndemînii..
Observind mai atent mulţimea figurilor reprezentate putem desprinde cîteva concluzii,
care sînt departe de a fi definitive, dar care pot sugera unele cili de urmat pentru cercetătorii
artei medievale româneşti.
Din capul locului trebuie el admitem prezenţa unor elemente occidentale în maniera
de lucru a artistului, evidentl de la un caplt la altul al manuscrisului. Personajele prezentate
sînt vii, figurile expresive şi deosebit de variate (daci nu mii. înşel, numai două figuri am întîlnit

1 Peolru mlnbtirile atonite, veai G. Mi 11 e t, .t\lonunNrW U l'A1Ao. 1 I, Le• ,,-;n1..,..., Pari., 1927. Pmtru Bucovina, P. Henry, L"..,.m do Jtul......, ln fi!liou do Bulrooi...., ln BiWi°""'J"' do l"lru1il~Jr-f-u do lla111u lou<la.,.
Roumanio, MtlangH, 1928, p. 1-31 (p ulru). O presaatare generali a IUbieetolui ti o bibliografie caprindtoare, la
L Re au, op. cil., t. li, partea 2, Paria, 1957, p. 129-150.
• Cf. I. D. Ştef ID e 1 cu, L. peinlun nl;p .... •n Yalacliio •I m Traru,rl..,,;., J.pui• ln .n,;.... i""'f"'""
XIX-e 1iielo, tute et album, Parii, 1932.
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care sl fi semlnat intre ele). În manieri bizantini nu sînt tratate decit 5-6 medalioane.
Prin umbrele pe care le folosette în desen, prin faldurile în relief ale îmbriclminţii este redat
volumul personajelor: acestea au trei dimensiuni 9i nu doui, cum obi9nuit le prezintl arta
bizantini.
Occidentali ne apare maniera de a prezenta figurile i&torice de la urma9ii lui Alexandru
Macedon ti pini la Octavian August, cittile ti cnirasele Ptolemeilor de pe ff. 18v - 19v,
(nr. 394, 395, 396, 397, 405 etc.), ca ti cele ale Antiohilor de pe f. 20 (nr. 427, 428, 429, etc.)
sint echipamente de condotieri. Artistul n-a clutat al redea exact costumul epocii - sau
n-a 9tiut cum - ci a redat un tip de imbricăminte ata cum va fi intîlnit în gravurile clrţilor
apusene care, cel puţin în vremea lui Brîncoveanu, nu credem să fi fost deloc rare la noi. PilAriile
bogat ornamentate ale lui Pompei ti Cezar de pe f. 20v (a acestuia din urmi încununetl cu
lauri), ca 9i a lui Octavian August de pe fila urmAtoere, ne îndeplrteezl de orient atunci cind
vrem Bă căutăm un model pe care 1-er fi avut artistul ti ne face al ne gîndim Io barocul italian
seu germen. Păcat că fotografiile alb-negru nu ne îngAduie să ne oprim asupra detaliilor de
culoare, cere spun mai mult decit desenul singur.
Constatăm la artist un fin spirit de observaţie, din punct de vedere enetomir. Cu foarte
pu\ine excepţii, sînt respectate proporţiile feţei, ele trunchiului. Cînd se pune problemo reprezentlrii nudului, cuno9tinţele sale sînt la fel de evidente: dovedi medalionul Evei, el lui Adam
ti el Delhorei, de pe f. 4v.
O altl concluzie ce se impune este că artistul e realizat diverse tipuri în reprezentarea
figurilor ti el poziţia socială a penonejelor a intrat vAdit în maniera se de lucru. Una este, spre
pildl, atenţia ce o acordă reprezentlrii rudelor sirece ele }'ecioarei Marie, de pe f. 21 9i alta
este maniera de lucru folositi pentru familie lni Antipetru ldumeul, de pe eceia9i pagină.
Distingem tipul primilor oameni, de le Adam ti pini le patriarhi (reprezentaţi pe ff. 4v-6v),
imbricaţi primitiv în piei de animale, cei mai mulţi cu bărbi meri, despicate ti cu părul bine
îngrijit. Femeile eu trAsăturile senznale, pieptul dezgolit, părul lung 9i buclat; la unele din
ele (nr. 5, 17, 22) apere marama, care va acoperi capul tuturor femeilor reprezentate ulterior.
Al doilea tip este acela el patriarhilor (ff. 7'· - 9), cere nu se deosebe9te de primul decit
prin îmbrăcăminte; pieile de animale sînt înlocuite prin ve9minte de pînză. Figurile centrele
(nr. 39, 40, 41, 64, 65), redate frontal, înfăţiteeză bătrîni severi, cu plete bogate 9i hirbi lungi,
îngrijite. Femeile (nr. 49, 53, 57, 58, 67, 70, 80, 81, 82) tinere ti bine legate, cu formele
evidente de sub îmbrăciminte, sînt reprezentate cu marama pe cap, asemeni femeilor noastre
de la munte. Subliniem o prezentare foarte atentă e pirului - de obicei buclat - la cele mai
multe din figurile laterale fîtiei genealogice (nr. 42, 43, 46, 54, 55, 62, etc.). Remarca rămîne
valabilă pentru toate personajele neîncoronate, de oarecare importanţă în ierarhia socială,
din întregul manuscris. Diferenţierea socială - ce rezultat el îmbogăţirii patriarhilor şi e
familiilor acestora - se văde9te ti ea le acest tip de reprezentare: nu numai femeile, ci ti
unele figuri blrbite9ti sînt bogat costumate (nr. 50, 59, 84, etc).
Apropieti de reprezentarea patriarhilor este aceea a judecătorilor (de la Iisus Nevi pînă
la Semuii: ff. 9v - 11•'). Pentru unii dintre ei (nr. 126, 137) artistul înceerci si sublinieze
ro1ul deosebit pe care judecătorii I-eu avut în istoria poporului izraeliteen, înfiţi9îndu-i îmbră
caţi în haine scumpe de herminL
Al treilea tip, cel al preoţilor ti prorocilor de pe liniile lui Eleezer, lthamer ti Core, care
străbat aproape întregul manuscris, înfăţişează, figuri de bătrini ti de tineri, bine individualizaţi,
dar îmbrăcaţi cu acelea9i haine adunate în falduri la piept. Uneori apar încercări de e prezenta
vefmi!ite sacerdotale (ca, spre pildă, la nr. 116, 128, 194, 206, 334, 335 etc.), evident fanteziste.
În reprezentarea capetelor încoronate artistul e ciutet tipuri cit mai variete 9i le-a lucrat
cu deosebită griji. Cel mai des tip intilnit este acela al voievozilor no9tri: eceee9i mantie, aceeeti
coroană, ce pe tablourile votive ale mănhtirilor intilnim la nr. 198, 214, 216, 280, 281, 282,
301, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 373, 374, 375, 392, 426, 462, 463, 472, etc. Reginele încoronate, fără excepţie, sint reprezentate sub chipul doamnelor 9i domniţelor noutre. De observat
mai ales grupul color patru femei ale lui Irod Ascalonitul de pe f. 21, ca 9i portretul lrodiadei,
de pe aceeap 6li (nr. "68, 469, 470, 471, 479).
Alt tip de regi este cel oriental, infăţipt cu turbane pe cap, cum sint cele de sub nr. 231,
232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 284, 285, 313, 323, etc.).
În sfirpt unele figuri de regi chaldeo-asirieni poartl pe cap căciuli asemănătoare cu
cele ale cnejilor rup (nr. 222, 246, 303, 305, 316, 317).
Ultimul tip uupra căruia atragem atenţia este acele al stlpinitorilor greco-romam, m
reprezentarea clrora artistul, preocupat mei mult de costume (cele mei bogate dintre toate),
a neglijat detaliile feţei, acestea apărind uneori aproape grote9ti (ff. l8v - 20v).
Din punctul de vedere al creaţiei artistice se impune întrebarea: sînt Chipurile Vuhiului
fi Noului Tu1anum1 elaborate de mitropolitul Antim Ivireanul, sau nu? I Şi daci nu 1înt lucrate
de el, cni pot fi atribuite? I
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Dupl toate aparenţele, manuscrisul este lucrat de mina lui; are o paginl de titlu care o
apune limpede:« ... Alcltuitl ti atăzatl prin multi oevoinţl ti osteneala preasfinţitului Mitropolit al U ogrovlahiei, chir Anthim Ivireanul. .. »; are o dedicaţie cltre Vodl Brîncoveanu, care
explici raporturile dintre ei, atit de calde la acea vreme, semnată - e drept, cu o semnături
stilizată - «Smeritul Mitropolit al Uogrovlahiei, Anthim». Atunci de unde provin îndoielile
noastre, mai ales el aptitudinile sale artistice sînt recunoscute de contemporani ti urmafi,
deopotrivă?

Acestea provin din două constatări: a) pentru elaborarea acestei lucrări artistul a avut
nevoie de un timp îndelungat ti b) maniera de lucru este aceea a unui profesionist, a unui
zugrav, cu o mină deosebit de sigură.
Avut-a Mitropolitul Antim Ivireanul timpul necesar elaborilrii unei opere de atari proporţii? Credem că nu. Treburile Mitropoliei, cele ale tipografiilor, care reclamau prezenţa sa
efectivă acolo, vizitele în eparhii, oarecari îndeletniciri de ordin politic, toate la un loc nu i-au
putut da răgazul necesar îndeplinirii unei atari opere.
În al doilea rind, maniera de lucru este aceea a unui om care a avut abilitate de profesionist. Or, la data aceasta Mitropolitul Antim Ivireanul era destul de bătrîn pentru a ne
îndoi de siguranţa miinii sale, necesară ilustrării operei. Cel care a caligrafiat ti a ilustrat
manuscrisul, sub supravegherea atentă ti deplin competentă a marelui mitropolit, s-ar putea să
fie însă preotul Nicola, cunoscut copist ti ilustrator de texte 1 • Dar, problema rămîne încă
deschisă cercetărilor viitoare.
După descoperirea manuscrisului original de către Ştefan Berechet, unii istorici români
au insistat pentru obţinerea unei copii după preţioasa operă ilustrată. Firefte că dezideratul
n·a putut fi împlinit decit io zilele noastre, cind Biblioteca Academiei de Ştiinţe da R. S. S.
Ucrainene a trimis Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România, o bună copie fotografică, care dă posibilitatea unui studiu complet. Interesant este faptul că în ţară la noi
se găsesc alte două copii după această operă: una în colecţiile de manuscrise ale Bibliotecii
Academiei Republicii Socialiste România, cealaltă în biblioteca mănăstirii Cernica, descoperite abia în ultimii ani.
Copia păstrată la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, în fondul de Suluri
nr. 7, se prezintă sub forma unui voluminos rulou pe hirtie ce mlsoară 11,07 X 0,45 m 1 • Autorul
acestei copii a fost dascălul de slovenie de la Biserica Sf. Gheorghe din Bucure9ti, popa Fior a,
care a trăit pe la mijlocul secolului al XVIII-iea. Din motive necunoscute (poate cu intenţia
de a se da drept autorul lucrării), popa Fior înlocuieşte titlul, versurile la stema ţării ti dedicaţia către Brincoveanu cu o scurtă povestire a facerii lumii, după Pentateuh, care lipsefte
la mitropolitul Antim Ivireanul.
Din finalul ruloului, stricat de umezeală, lipseşte textul corespunzător filei 22 din manuscrisul original, precum şi ultimele trei portrete; în rest, textul urmează fidel opera lui Antim
Ivireanul. Acesta este aşezat în coloane perpendiculare pe lungimea manuscrisului, iar cele
503 portrete existente sînt legate intre ele prin fişii colorate şi linii, ca şi în manuscrisul original.
Astfel, fişia genealogică, lată de 9 mm, este colorată în roşu cărămiziu ti este încadrată de alte
două fişii de cite 2 mm, colorate în galben; celelalte fişii au 5 mm şi sint colorate fie maron,
fie albastru, fie galben, fie verde, ca cele ce indică genealogia Fecioarei Maria şi a preoţilor
ce pornette din fthamar. În afara celor 503 portrete cu un diametru de 30 mm, manuscrisul
mai cuprinde şapte desene şi patru miniaturi (cei 70 de tilcuitori ai Bibliei, na1terea lui Hristos,
răstignirea şi învierea) în laviu şi culori, lucrate tot În medalioane de 46 mm diametru. Numele
personajelor din interiorul medalioanelor este scris cu roşu. Din totalul medalioanelor, lucrate
în peniţă şi laviu, 40 sînt uşor colorate cu galben: toate personajele de pe fişia centrală, de la
împăratul David pîoă la Iacov (tatăl lui Iosif, bărbatul Mariei), adică 33, portretul lui Nahor,
de pe aceeaşi fîşie, portretul Noemei, al lui Nevrod uriaful, al tarelui Samsoo, al lui Alexandru
Macedon (îmbrăcat într-o platoşă foarte viu colorată), a sf. Ana ti a Fecioarei Maria. Colorat
este şi portretul lui Iisus Emanuel, atezat între medalionul natterii fi al răstignirii, avind aceleati
dimensiuni, adică 46 mm. Portretul lui Dumnezeu-tatăl, de la începutul ruloului, cu un diametru
de 65 mm, este atezat între tase cercuri concentrice, cu spaţiul dintre ele colorat în cărămiziu
şi verde.
Care este valoarea artistică a copiei popii Fior? Fără indoiall, mult mai scăzuli decît a
originalului. Cu toată strădania evidentă de a nu se abate de la original, de a prinde toate
detaliile trăsăturilor feţii şi a costumaţiei, popa Fior n-a izbutit să imprime medalioanelor
eale viaţa pe care o au cele lucrate în manuscrisul original. Aşezate unele lingă celelalte, este
1 Cf. G. Ş t r • m pe I. Copifli J. man„.-..iH rom4Mfli pind Ic& 1800, voi. I, Buc. p. 1959, 164-165.
1 O dHcriere aumul la G. Ş t r • m p • I. Copif•i. . . I, p. 69- 70.
• Deepre activitatea ounotcutului copUt 'i m.iniaturUt. vezi studiul lui I. B ar ne a,, Un rniniarwisl rom4n clin
.-.lui e1I XVllJ.r.a: Pap• Fior, 1n c B~rica ortodod romlnh, LXVI (1948), nr. 11-IZ, p. '84-607 (P •-u). Am
atribuit popii Fior copierea manwcrioului bulndu·n• pe particularitl\il• paleografice p miniaturiftice.
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scos ti mai mult în evidenţl talentul miniaturistic al marelui artist. Totuti strldania copiatului
ti raritatea manuscriselor miniate sub aceastl forml în ţara noastrl fac ti din ruloul popii
Fior un interesant monument al culturii noastre medievale.
A doua copie, pi.strată la măni.stirea Cernica 1 , dateazl din vara anului 1847 ti a foit
lucrată de C. PetrelCU, zugrav, care se iscălette pe ultima filă. Manuscriaul are forma unui
in folio ce măsoară 80,8 X 55,6 cm ti are 18 file, lucrate pe o singură parte, în lungimea lor,
ca ti ruloul popii Fior ce i-a slujit de model lui C. Petrescu. Partea cealaltă a foilor este pînzată,
fiind aaiguratl astfel ti trăinicia manuscrisului. Medalioanele de dimensiunile celor ale lui
popa Fior, aînt lucrate în laviu (cu mai mult gust arti1tic decît cele ale cunC1acutului daacăl de
elovenie), cu excepţia medalionului ce o infăţi,eazl pe Fecioara Maria, lucrat în aur pe fond
albastru, singurul medalion colorat.
Pe lingă medalioane, manuscrisul de la mini.stirea Cernica mai cuprinde noul miniaturi
remarcabile, lucrate tot în laviu, dispuse astfel: Dumnezeu ti animalele la f. 1; potopul la f. 2;
construirea turnului Babei la f. 3; corturile celor 12 triburi ale lui lzrael (ca în celelalte două
manuscrise) la f. 7; Fecioara Maria, amintită mai sus, la f. 17; natterea lui Hristos, ri.stignirea, învierea, af. Treime, toate la f. 18.
Textul manuscrisului urmează, cum este ti firesc (clei originalul nu se mai gAsea în
Ţara Româneascl) copia popii Fior, inclush· înlocuirea titlului, versurilor la 1tema ţlrii ti
dedicaţiei către Brâncoveanu cu facerea lumii. Ceea ce aduce nou copia zugravului C. Petrescu
este prezentarea celor trei miniaturi de la început: Dumnezeu ti animalele, potopul ti construirH
turnului Babei, pline de mitcare ti lucrate de o mină care cunoa9tea canoanele picturale.
Nu ttim dacl la noi se mai găaette vreo copie după această operă a lui Antim Ivireanul.
Poate că subiectul ar merita o cercetare mai amănunţită, subliniindu-ie particularitlţile miniaturiatice ale fiecărei copii dacl Întimplarea ar mai scoate la iveall fi alte manuscrise. Oricum,
noi am încercat să prezentăm cititorilor aceastl puţin cuno1cută lucrare a mitropolitului Antim,
În speranţa el cercetările viitoare vor completa lacunele pe care noi întine le recunoa9tem.

ANEXĂ
POVESTIRE PRE SCURT / PENTRU ZIDIREA LUI / ADAM /.
F. 4 Adam 8-BU zidit şi s-au însnfteţit la locul Damascului, precum zic unii. Şi după acela
l-au mutat Dumnezeu în gri/ dina desfătării (dintru care iase rîu ti să împarte în 4 începături: numele unuia <este> Filon; acea ta/ încunglură tot plmintul Evilat. Numele <celui de>
al doilea <este> Gheon; acesta incunglură tot plmintul Ethiopiei. Riul al treilea / <ea te>
Tigru; aceata merge în preajma Aairiilor ti riul al patrulea <este> E<u>frat). Şi adormi Dumnezeu
pre Adam fi / luo o coastă dintr-ale lui ti făcu pre mulare pre care, vlzindu-o Adam, ii pme
numele ei Eva, închipuind cu / pror<o>cire pe Briato• ti beaerica, precum ti la cellalalte zidiri
ale lui Dumnezeu au dat cu pror<o>cire numire la toate. /
Şi, plecindu-ae Adam cuvintelor Evei, au mincat din roada ce i-au poruncit Dumnezeu
1ă nu mlnince. Şi pentru ru9i / nea golltăţii lor cusură foi de smochin ti·t acoperiri golă
tatea, pre carii, blestemindu-i Dumnezeu, ii / goni din Ralu pre ainindoi. Şi au pw Dumnezeu
înaintea ufii Ralului heruvimi ti sabila cea de pari./
lară dupl acela, la al 15 ani ai vieţii lui, au nlscut Adam pre Cain 9i la 30 de ani au nlacut
pre Avei;/ iară la 230 de ani ai vieţii lui au nlacut pre Sith.
Să zice pentru Adam, cum ai fie ni.scut 30 de feciori/ ti 30 de fete, afară din Cain 9i din
Avel, precum istoricul Filon zice. Nqterea intila ti a patra/ ti va aă zicl aceasta, el patru
na9teri de la Adam a-au făcut: au ni.scut pre Cain, o nqtere; pre Haimana, a/ dooa nattere;
pre Avei., a treia nattere; pre Delvora, a patra nqtere. Aceste natteri acii al socotesc / , de laturi.
Şi au fost toată viaţa lui Adam ani 930. Facerea, cap. 1 ti 4 /.
Cade-al a tti ti aceasta, că legla cea fireascl au ţinut de la începutul lui Adam pini la
Moisi, ani 3682 / ti de la Moisi a-an inceput legla cea scrisă I .
Pre Sith, carele l-au ni.scut Adam la 230 de ani ai vieţii lui, Moiai nu pune la numlr
cei 100 de ani ce-au plina/ Adam ti Eva pre Avei., dintru care Sith aă trage neamul fiilor lui
Dumnezeu. Şi au trlit Sith ani 912. /
Pre acest Sith zic <Unii>, cum că l-au trimis Adam cind <&>-au bolnăvit, al meargă în
Ralu să-i aduci din lemnul vieţii, dară nu i / 1-au dat voe, ci numai i-au dat îngerul lemn de
1

MeaţionatA de aoi, tot adt de .......,., la lnJ,.,,,_ la ediţia critici • PrHieilor mitropolitului Antim Ivinaaul,

Buc., 196%, p. 38.
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finic. Şi cînd s-au întors înapoi au gisit pre Adam mort ti au sil.dit / lemnul acela la mormîntul
lui Adam, de spre cap, carele s-au fii.cut copaci mare. Şi dupil. acela, zic istoriile, / sil.-1 fie pus
Solomon la lucrul curţilor lui ce au fii.cut, pre carele zic sil. se fie ril.stignit ti Hristos. (Iară
eu / nu o ţiu sil. fie aceasta adevil.ratil.). /
Zice Stravon istoricul, cil. dupil. ce au murit Avei, Adam s-au fil.gil.duit lui Dumnezeu ca
sil. nu sil. mai împreune cu/ mularea lui. Iar Dumnezeu, prin mijlocul îngerului, i-au stricat
fil.gil.duiala, pentru ca sil. se nascil. Filul lui Dumnezeu, / din semenţiJa lui. laril. losip istoricul
zice cil., după ce s-au omorît Avei şi au fugit Cain, Îf aducea aminte /Adam de odril.slirea
(adecil. de n&flerea) fiilor şi să sfii.rima foarte tare de dorul şi de dragostea ce / avea cil.tră
dîntii; care socoteală a odrăslirii au numit-o Stravon odrăslire poruncilor lui Dumnezeu, / că
la facere au zis Dumnezeu: creşteţ şi vă Înmulţiţ. Aşa zice Filon, istoricul. I
F. 4v, col. I. Cain au fost plugorlu. Şi pentru căci era nepriimite de Dumnezeu darurile
lui, ne / făcindu-se cu dreptate, iară ale frăţini-său priimite, s·ou Întristat. / Şi mii.car că fu
înfruntat de Dumnezeu, iară încăş tot ou omorît pre frate-său Avei, / gretind cu aceasta
înşeptit: întîi, că n-au adus jărtvă dreaptă lui Dumnezeu; / a dooa, că au zavistuit pre frate-său~
o treia, cil. l-au viclenit; a patra / , că l-au omorît; a cincea, că au spurcat pămîntul cu vărsarea
sîngelui frăţini-său ; / a şas10, cil. au t1găduit cu obrăznicie lui Dumnezeu; a şaptea, că nu s-au f
căit. Şi drept acela fn pedepsit înşeptit. Iar dupil. blestemul lui I Dumnezeu fu pre pil.mînt
rătăcit<Or> şi nestatornic. :Facerea, cap. 4. /
Acest Cain au aflat întîi cumpenile şi măsurile şi au pus hotară pi / mîntului şi au zidit
cetăţ. lară după acela, afl.îndu-să într-un desiş de / pădure, fu omorît de Lameh, feciorul lui
Mathusala, carele era al şaptelea / după Adam. Facerea, cap. 4 /.
Zice istoricul losip, cum că au născut Adam pre acest Cain la al cin<ci>spră / zecella
oni ai vieţii lui. /
Acest Avei fu Iubit de Dumnezeu şi darurile lui priimite, cil.ci le făcea cu dreptate; /şi
pentru această pricină fu omorît de frate-său Cain, cind era de 100 de ani /. Pre acest Avei
I-au născut Adam la 30 de ani ai vieţii lui, pre carele / l-au plins Adam ti Eva 100 de ani.
Şi locul întru carele l-au/ plîns să chiamă pini acum Valea Lacrimilor, care ieste a/ proape
de Evron. Facerea, cap. 4. /
Acest Lameh au scornit întîi a ţinea doao mueri şi cu acest lucru necuvios au călcat /
porunca lui Dumnezeu, care au zis:« Şi vor fi amîndoi un trup». Acesta fiind orb, îl trăgea/
altul. Şi pentru căci omorîse pre Cain, zăcând în nişte mărăcini, au zis mai / nainte muerilor
lui:« Am ucis bărbat întru rană mie şi tinerel întru strun /cinare <sic> mie. Drept acela mi
să va do răsplătire de 77 de ori». Fa<cerea>, cap. 4. /
Col. II. Pre acest Enos l-au născut Sith la 205 de ani ai vieţii lui, fiind Adam/ atunce
de 335 de oni. Şi să tîlculaşte Enos: om, sau bărbat, adecă / cuvîntătorlu şi tare. Acesta
uu aflat întîi cuvinte de rugil.clune şi au / început a să ruga lui Dumnezeu şi a chiema numele
lui. Însă zic jidovii / cum că acesta să fie izvodit chipuri intru cinstea lui Dumnezeu, pentru /
ca sil. nu sil. lenevească oamenii a să închina ti a cinsti pre Dumnezeu, / precum în vremile
de acum ţinem noi creştinii sfintele icoane; / a căruia anii vieţii lui au fost 905. /
Acest Cainan au tril.it ani 910 şi au făcut feciori şi fete/.
Acest Maielei) au tril.Îl ani 900. /
Acest lared au tril.Îl ani 962. /
Acest Enoh, fiind plăcut lui Dumnezeu, s-au mutat în gril.dina desfătării/ (adecă în Ralu)
şi trăieşte Împreună cu prorocul Ilie. Iară în vremea / lui Antihrist vor să vie amîndoi
dupe prorocii& Zahariei şi a lui Ioann / la Apocalipsis, ca să întoarcă inimile părinţilor cătril..
feciori; / şi de el să vor omorî în ler<U>s<a>lim. Însil. acest Enoh, precum scrie în po / slaniJa
ludei, au izvodit slovele şi au scris carte. / Şi pe vremea acestuia să adeverează să fie murit
Adam. / Şi toată viaţa lui Enoh pre pil.mînt au fost ani 365. /
Pentru anii lui Mathusala multe păreri sînt. Pentru că după tocmirea /celor 70 de tîlcuitori zic unii cum că au trăit după potop ani 14, / măcar că în corabie nu să vede nicăiri
să fie fost, nici să pomeneşte /undeva să se fie mutat, ca Enoh. lară alţii zic să fie murit
mai / naintea potopului. lară leronim zice că au murit atuncea /,în vremea potopulni1 pentru
că zice că au trăit, înaintea / lui Lameh, ani 188 şi Lameh, înaintea lui Noe, ani 181 / ti
Noe, Înaintea potopului, ani 600. Şi Într-acest / gînd, al lui leronim, să potrivesc toţ; adecă
cum că au murit / Mathusala în vremea potopului. Iar precum zic cei 70 / de tîlcuitori,
vede-să a fi tril.Îl înaintea lui Lameh 167 I de ani şi Lameh, Înaintea lui Noe, 188 ti Noe,
in/aintea potopului 600 şi dupe potop ani H, carii I fac, de toţ ani 969. Facerea, cap. 5.

r

F. 5, col. I. Acest lovii au aflat Întîi corturile păstorilor fi au despărţit / turmele după
felluri ti după neamuri, adecă osebind oile din I capre ti au rînduit anii. Facerea, cap. 4.

r
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Acest lu~al au aJlat me,tetugul muzicesc, adeci llutele, organele/ ti alte felluri de cîntlri.
~ta, .cunoscmd cum va sl se faci potop / au scris istoriile vremilor acelora pe etîlp de plmint
fl de pmtrl / ca, de să va face potopul de apa\, sl rlmie stilpul cel de piatra\ cu / istoriile·

iar de să va face de foc, să rlmie stilpul cel de pămî.nt. Face<rea cap. >4. /
'
.
Aceu~ mulare, Noeman, precum zic uoii din istorici, au aflat iotii / mettefugul ţesăturii
f1 a CU1ătur11. /
.
Aceat Thovel află me,tefugul floriei, adecl să făcu începător / lucrului blilor de fier
fl de aramă ti a celorlalte bi.i de aur,/ de argint ti de altele. Şi din sunetul ciocanelor
,lui Thovel, veselin / du·ee luval au aflat potrivirile fi întocmirile glasurilor. Face<rea>,
cap. 4. /
Io vremile aceatui Maielei!, împreunindu-se fi.ii lui DWllllezeu, carii / să trăgea din Sith,
cu fetele lui Cain, s-au născut uriia9ii. Face<rea>, cap. 6. /
Tot neamul lui Cain au perit în potop, carele era 77 de suflete. / Şi pentru aceasta s-au
zis de Lameh cum că de 77 de ori să va pedepsi, / pentru căci au omorit pre Caîn, pentru
el 71 de suflete din/ tr-ai lui au murit, precum zic uoii din istorici./
Cade-să a tti cum că veacurile nu să zic pentru numărul anilor, precum/ vor unii,
ci pentru niacare mî.nuui carele să fac la începutu/ rile veacurilor. Pentru că la începutul
veacului celui dialii / fu începutul lumii; iar la începutul veacului al doilea fu cu / răţirea lumii
prin potop, iară la începutul veacului al treilea / / s-au legiuit tllarea împrejur împotriva
păcatului celui strămotcsc. / / 1 )
Col. II. Acest Lameh au trăit ani 753 ti au făcut feţ ti fete. Face<rea>, cap. 5. /
Aici, la nafterea lui Noe, al sfirfatte veacul cel diotii, avînd, dupl cum zic /jidovii, ani
1642; ti de la natterea lui Noe pini la potop au fost / ani 600, carii fac toţ, de la Adam pînă
la potop, aui 2242. /
Noe, la al pselea sute de ani ai vieţii lui, împreună cu mularea·t / ti cu 3 feciori ai lui,
cu muerile lor, apropiindu-să potopul, au întrat/ în corabila ce flcuse din porunca lui Dumnezeu
(cu ioo de ani mai nainte, / după cum zice lerouim.) Şi după acela, desflcîndu-se toate
izvoa /rile apelor ti deşchiziodu-se jghiaburile ceriului, au ploat 40 de zile/ ti 40 de nopţi.
Şi s-au înălţat apa în sus de 15 coţ de cit toţ munţii/ cei înalţi, carii era supt ceriu, dupl
cum zice la 7 capete ale Facerii. / Şi au murit tot trupul cel ce mişca pre plmî.nt ti toate
cite au suflare / de viaţă. lară la 27 de zile a luoii a pptea, împuţioîodu-se apa / , s-au aflzat
corabila pre munţii Ararat ti la 27 de zile a luoii / a dooa au etil Noe din corabie, împliuindu-să
un an încheiat, dupre / călătorila soarelui ti fiind ti luna de 17 zile. /
Stravon gheograful zice cum că în anul <în> care au grăit Dumnezeu cătră Noe / tot
intr-acela9i au început ti corabila 9i o au sfirtit ti au ti / intrat într-îma. /
Cade-să a 9ti ci anul iute în doao felluri: iute anul aoarelui, ca / rele în 12 luui ît
face călătorila sa, fÎ aceatui an urmăm noi / , <ti> iaste ti anul luoii, carele cu 12 încuojurături
ale ei, Îf vine / la locul său. IDSă anul lunii iute mai mic cu 11 zile, decât al soarelui. / larl
de vei vrea să faci ti anul luminii intocma cu al soarelui, cele / 11 zile ce au rlmas din mictorarea
anului ce am zia mai sm, le adaogi / la începutul crugului celui diotîi al luminii; fi ap, cu
aceat I mijloc, iute amînduror lumiuilor anul tot îotocma. Drept I acela, de vreme ce la 27
zile a luoii a dooa au întrat Noe în cora / bie, iarlt într-acelat zi, împlinindu-se anul soarelui,
au eşit. Şi /, făcind jlrtăvuic lui Dumnezeu, i 1-au dat voe a mioca, came făr-de sînge.
Şi / să pose 9i curcubeul în loc de semn, cum că nu al va mai face potop.
Dupl I acera, îmbătindu-se Noe de vin, s-au dezgolit în casa lui. Şi vlziod filu-său
Ham / / goliciunea tătine-slu, rise de el / / .
F. 5", col. I. Iar la începutul veacului al patrulea fu aflarea implraţilor; / iar la Începutul veacului al cincilea fu mutarea norodului lui Dumnezeu / în Vavilon. lară la începutul
veacului al f88elea fu întruparea / Filului lui Dumnezeu ; iară la începutul veacului al pptelea
fu / deşchiderea utilor cerfurilor; iarl la începutul veacului al / optulea va fi scularea trupurilor ti răsplătirea celor buui / fÎ celor răi, precum zice Avgustin. /
Veacul au fost de la Adam pini la Noe fi de la Noe piuă la Avraam / ti de la Avraam
pînă la David ti de la David pînă la mutarea în Vavilon / ti de la mutarea în Vavilon pînă la
Hristos ti de la Hristos pînl la sfîrfitul / lumii. Acestla sînt veacurile celor vii; iute ti veacul /
celor drepţi, ce el odihnesc, carele a-au început de la patimile lui Hristos / ti va conteui la
zioa judecăţii. Va fi 9i veacul celor / ce să vor scula, carele să va începe de la zioa judecăţii
ti / va fi fărl de sfir9it. /
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Col. II. Şi, inţelegind tată-său, îl blestemă, / iară pre fraţii lui îi blagoslovi. Şi triind
ani 950 au murit, carele la / 500 de ani ai vieţii lui au niBcut pre Sim, fiind de la facerea lumii
2140 / de ani. Facerea, cap. 8 ti 9. /
Pricina pentru care au flcut Dumnezeu potopul, precum zice Methodie, / ieste aceasta,
că la 100 de ani ai miei cei dintii să împreuna feciorii/ lui Cain cu muerile fraţilor lor,
făcind meri curvii. Şi intorcindu-ae / muerile în riutăţime să amesteca cu alţi b6rbaţ, hulind
pre bărbaţii/ lor. lară după ce au murit Adam ,-au despiirţit Sith ruda lui din ruda lui/ Cain
'i a-eu dus în locul intru carele s-au născut. Pentru că încă trăind / tată-său îl oprile a nu
fi împreună cu dinsul, insA Sith au )Acuit /într-un munte aproape de Ralu, iar Cain într-o
cimpie, unde 'i pre Avei / au ucis.
Deci le 500 de ani ai miei a dooa, s-au întăritat oamenii / spre muerile unul a altuia
şi la 600 de ani s-au împreunat feciorii lui Sith / cu fetele lui Cain, dintru carii s-au născut
urila'ii; 'i incepind mj}a/ a treia s-au făcut potopul /.
loră Io 100 de ani după potop să olacu lui Ham fecior şi chiemA nu / mele lui Hus,
căruia, deaca să făcu de 30 de ani i-au dat daruri 'i l-au / lăsat pre el în pămîntul lui Etham.
Şi eu ţinut acel loc Hus pînă în merea, / care să numeşte ora,ul soarelui. Acesta eu luat de
la Dumnezeu dar de / îuţelepclune şi au aflat astronomiia, dintru carele eu născut Nevrod /
uriieşul, carele era de 20 de coţ. Acesta au început a împărăţi în Va / vilon 'i au cunoscut
mei nainte pentru începerea celor 4 împărăţii/ şi pentru sfirşitul lor, cum că vor fi una dupe
alta, pentru cere sfîr,it / mai ales au grăit 'i prorocul Daniil. Şi Nevrod cătră ucenicul său / au
zis că întîi vor împărăţi din feciorii lui Ham, dintru carele s-au tras Vil / ; apoi vor împărăţi
cei ce să vor trage din Sim, adecă midiii, eli / oii şi persii; după acela vor împărăţi cei ce să
vor trage din lefet /, adecă romanii. Aşa zic istoricii./
F. 6, col. I. Dintr-aceşti 3 feciori ei lui Noe, Sim, Ham 'i Iafeth, s-au făcut neamuri / 72,
adecă: 15 din lafeth, 30 din Ham, 27 din Sim 'i s-au împărţit / în lume; pentru că Sim au
ţinut Asila, Ham Africhila, Iefeth Europi / adecă părţile de cătră amiazănoepte. Ci numai
pentru neamul lui / Sim vom zice mai cu denadinsul, pentru că din seminţila lui, după ce au
trecut / multe neamuri s-au născut Hristos, precum să va arăta mai ~n jos. Iar din cela /
)alţi doi, adecă din Ham 'i din Iafeth, s-au flcut limbile. Sim de 102 / ani era cînd au născut
pe Arfaxed, dintru care aint iudeii şi haldeii/. Iară anii vieţii lui au fost 602. Facerea, cap. li./
Filon, în cartea întrebăciunilor lui la cartea Facerii, zice că / dintr-ace9ti 3 feciori ai
lui Noe, încă trăind el, s-au făcut 24000 /de bărbaţ, afară din mueri şi din copii, avînd 'i stăpî
nitori / pre dînfii; pentru că peste feciorii lui Hem era Nevrod stăpînitor / în Vavilon, iar pre
feciorii lui Sim era Ghetref, ier pe feciorii lui / Iafeth ere Sulfanos. /
leronim, la Isaia, zice pentru Vavilon cum că s-au zidit într-o cîmpie; îru1A /cetatea
<era> in 4. cornuri şi de la un corn pînă la altul <erau> 16000 de paş<i>. lară / curtea ei, edecă
unde şădea împăratul, era turnul, carele s-au zidit / în urme potopului 9i să nume9te turnul lui
Vavil, a căruia înăl/ţime era de 3000 de paş<i>, intru care era uliţele de marmnrA 9i/beserici
de aur; uliţele împodobite cu aur şi cu pietri şi vi / nătorii împărăteşti, cu de tot febul de hiară,
era înlăuntrul cetăţii,/ carele s-au stricat în vremea lui Valtasar, împăratul Vavilonului şi/ a
lui Daniil prorocului. Şi acuma lăcuesc acolo bălauri şi / pasări ce să numesc strutocamili,
precum au fost zis mei nainte baia, / la 13 capete. /
Iară Vida zice cum că s-au zidit Vavilonul pentru închipuirea lumii/ de Nevrod uriie,W,
carele era de 20 de coţ, întru carele au şi im/părăţit întii; căruia V evilon lăţimea zidului era de
200 de coţ, /iară încunjurarea de 3000 de stadii, întărindu-l cu 100 de porţ de hier /. Şi curgea
prin mijlocu-i riul lui Efret, În care scrie a fi un turn de 3000 de paş<Î> de nalt. /
Col. II. Acest Arfaxad au trăit ani 330, dintru carele
Facerea, cep. 11. L<ea>t 2379. /

să

trag samarinenii/

şi

indiii.

F. 6v, col. I. După potop s-au început patru împărăţii: despre răsărit împărăţila / asirilanilor, intru car6 au împărăţit Vil; despre apus impărăţile / sihimeilor, întru care au ~părăţ.it
întîi Eghialie; despre mieză/ noapte împărAţila schithilor, intru care au imp6răţit Darie;
despre/ miazăzi împărAţila eghiptenilor, intru care au împărAţit Menefta. / larA dupA Vil au
împărăţit la aairilani Semiramis, mularea lui, / care ş-eu luat bărbat pre filu-slu şi au flcut
cetatea Vavilonului / cap împărAţ.iei. lară dupe dînsa au priimit i.mpltAţ.iia Ninos, / carele al
făcu aflAtor idolilor, flcînd chipul tatîne-siu 'i / puindu-l în uliţe, ca si se cinsteascA de toţ.
Ier mai pre urmi au luat/ împAriţ.ila Sardanapal. lari după el au mutat Arvachi împlrăţ.ila /
la Midii şi au împiriţit pre Midii Asteeghie, dindu-, fata lui I domnului pertilor, dintre care
niscindu-se Chir au biruit pe Aeteaghie, / carele, murind şi sfirtindu-i-ae impiriţila, Darie,
feciorul lui Aeteag, / împreună cu Chiru) au împirăţ.it, precum să vede în cartea lui Danill. /
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Col. II. Acest Sala au trlit ani 800. Acesta au zidit Salimul, adecă Ieruaalimul. /Face·
rea, cap. 11. /
Dintr-acest Ever s-au numit evreii (au din Avraam, adecă avramilani). /Acest Ever
au trlit ani 200. ln vremea acestuia s-au zidit turnul lui/ Vavil, în cimpul lui Sanaar. /
Falec au trAit ani 209. Acesta întîi s-au închinat idollior. / ln vremea acestui Falec s-au
făcut despărţirea limbilor la zidirea / turuului lui Vavil ti în ruda lui au rămas limba ovreiască,
ca / re să grăia mai întîi decit toate limbile. Acesta s-au numit Falec, adec<i> / despărţire,
pentrucă în zilele lui au despărţit Dumnezeu pre toţ fe / ciorii lui Noe în 72 de limbi. Facerea,
cap. 11. /
F. 7, col. I. Ragav au trăit ani 207. În vremea acestuia s-au început impirăţila /schithilor, intru care au împărăţit intii Ranos, de spre miazănoapte. I L<ea>t 2902. I
Seruh au trlit ani 200. ln vremea acestuia s-au început impăriţila / eghiptenilor, întru
care au împărăţit intîi Mincos. /
Nahor au trăit ani 125. ln vremea acestuia s-au început împirăţila / asirilanilor, intru
care au împărăţit întîi Vil, despre răsărit/ ti împărăţii• sihimeilor, despre apus, intru care au
împără / ţit Eghialie. /
Nahor, feciorul Tharei ti frate lui Avraam, mergind în Hanaan, după po / runca lui
Dumnezeu, au făcut acetti 3 feciori: pre Uz, pre Vuz ti pre/ Vathuil, împreuni ti cu alţi 5
feciori, dintru care Vuz s-au tras Valaam, /pentru care grilatte în cartea Numerilor, cap. 23
1i 24, carele dupe zisa/ evreilor, În cartea lui lov, să chiamă Eliuz Vuziteanul. lov, cap. 32. /
lnsă acest Nahor, etind din pămîntul haldeilor, t-au luat mulare pre Malha, /fata friţini-slu,
lui Arran, fiind Arran mort. Şi au lăcuit// în Harran al Mesopotamiei, murind acolo ti Thara,
tatăl lui. Face<rea>, cap. 11. / /
Col. II. Acest Thara, tatăl lui Avraam, neputind răbda ocările haldeilor, pentru /că
nu vrea să se închine focului, fiind în pămintul lor, intru care au omorît / haldeii pre filu-său
cel dintîi, au fugit împreună cu Avraam ti cu Nahor / ticu oamenii de casa lui Arran în Harran
al Mesopotamiei, intru / care, lăcuind ani 205, au murit. ln vremea acestuia au aflat Zoroastru /
me9tetugul vrăjii. Leat 3184. Facerea, cap. II./
La natterea lui Avraam s-au plinit veacul al doilea, cuprinzind ani 942, / carii sint de toţ
de la Adam ani 3184 /.
Avraam, după ce s-au înecat frate-său Arran, au luat cu sinet pre Lot, fe / ciorul frăţini-său
ti luîndu-9 mulare pre Sarra, fata frăţini-său, lui Arran / s-au dus Împreună cu tată-său în
pămintul lui Harran, întru care, după ce au murit / tată-său, au venit la Sihem. Şi de acolo,
mutindu-se t·au făcut coliba/ la Pendapoli, intre Vethil ti intre Agghe. Deci intorcindu-să
de la / Egipet, întru care fiind au zis pentru mularea lui cum că-i iaste 1or<i>, de / frica impă·
ratulni faraon ti lăcuind la stejarlul lui Mamvri / au văzut 3 îngeri, asemenea ca cum ar fi
3 fraţ. Şi intorcindu-se / de la uciderea celor 5 impăraţ ti luind înapoi toate cite au / fost prldat
ei de la Sodom<a>, foarte fu cinstit de Melhisedec, împăratul/ Salimului. Şi i-au dat Avraam
lui zecluială din toate prăzile acella. I Facerea, de la cap, 11 pini la cap. 14. I
Acestui Avraam, la 75 de ani ai vieţii lui, i s-au figlduit, de la / Dumnezeu, fecior; ti
la 86 de ani i să născu )ni Ismail. Iar la / 100 de ani i să născu lui Isaac. Iar la 127 de ani au
murit/ Sarra. Anii vieţii lui au fost 175. Acesta au priimit intii / tălare împrejur./
De va fi întrebăciune, pentruce evanghelistul nu pomenette nimic pentru / celalalt
feciori ai lu<Î> Avraam, ci numai de Isaac, cade-să a răspunde cum / că lsmail ti celalalţi feciori
ai ln<i> Avraam n-au stitut în credinţa I unui Dumnezeu, împreună cu Isaac. Drept acela începe
de la Avraam, carele// de faţă au propoveduit închinăciunea unui Dumnezeu ti pentru acela
să cu / vine a să numi intii credincios. / /
F. 7v, col. I. Vrind să se prlpădească din urgie dumnezeiască cele 5 celăţ ale Sodomului,
de foc/ ti de iarbă pucioasă, fugi Lot cu mularea lui, ca să meargă în Sigor. Şi călcînd mularea /
porunca lui Dumnezeu cu căutătura îndărăt, s-au prefăcut în stilp de sare. Iar după acela/ fico
Lot pre acetti 2 feciori, pre Moav ti pre Amon, din doao fete / ale lui, carele, imbătîndu-1 pre
el, s-au împreunat cu dineul ti / amindoao au Inat în pîntece. /
Acest lov, dupe cum zic unii, fu împărat al doilea după Vil, /din neamul lui Edom, carele
precum scrie la Facere, cap. 36, / iaste fecior nepotului lui Edom. Iar jidovii zic cum si / se
fie trăgînd el din Uz, feciorul )ni Nahor. /
Filon zice cum că acest lov t·au luat mulare pre Dina, fata / / lui lacov ti au făcut cu
dînsa 7 feciori fÎ 3 fete, mai nainte de / ispita ce i s-au intîmplat lui de la Dumnezeu . / /
întru

Col. II. Avraam începător fu credinţii, ales intru dreptate, viteaz în rlzboae, / putlarnic
biruinţe, precum scrie Amvrosie. I
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Pre această Hetură, Avraam o au luat mulare după/ ce au murit Sarra. Î11Să unu zic
că aceasta/ ieste să fie Ager, care din po / eednică fu lui mulare slobo /dă. Şi bine să
potriveşte / pentru că Hetura, tîlcuindu-se, / va să zică împreunată. Şi au / făcut aceasta
mulţi feciori, din / tru carii să trag sarachinii, / măcar că ei tăgăduesc. A / cestla zic istoricii. /
Pre aceşti 2, adec<ă> pre Naveoth şi pre Chidar i-au născut lsmail, feciorul Agarei eghiptencei / / şi pre alţi zece. Facerea, cap. 25. / /

cum

F. 8, col. I. Şi după acela au făcut iară I atiţea feciori şi fete, precum să vede în cartea
lui lov. /
Acest Valaam, carele în cartea lui lov să zice Elius Vuziteanul, să trage/ din Vuz, feciorul
lui Nahor, pre carele chiemîndu-1 Valac împăratul moavi / tenilor ca să blesteme pre norodul
lui lsrail, care venila din Eghipet / asupra lui, în loc de a-l blestema, mai vîrtos l-au blagoslovit.
Căci că/ grăise elitră dineul asinul, mai nainte, pină a nu sosi la împăratul/ Valac, zicindu-i:
«Ce mă baţ, că iată îngerul lui Dumnezeu, ţiind sabie/ goală, nu mă lasă să umblu». Acesta
au prorocit pentru răsăritul / stelei Mintuitorlului nostru Iisus Hristos zicind că va răsil.ri stea/
din lacov şi să Vil scula om din Israil şi va sfărîma pre incepă / torii lui Moav, iproci. Numere,
cap. 22 şi 23. /
Pre aceastil. Reveca o au adus Eliezer, sluga lui Avraam, din Mesopotamila /a fi mulare
lui Isaac, care, scoţind apă, i-au cerut Eliezer să bea. Şi răspun / zindu-i la, zice: « Bea, doamne
9i volu da 9i cil.milelor tale băuturii.»./ Şi era aceasta fată lui Vathuil şi sor<ă> lui Lavan. Facerea, cap. 24. /
Isaf cel des la păr, feciorul lui Isaac, era vină tor, carele-ş vindu naşte / rile dîntii frăţini-său
lui lacov, pentru o fiertură de linte, carele / pentru infierbinţeala lui s-au numit Edom. Iş luo
3 mueri: doao gava / oniece, pre Iudith şi pre Vetheamath şi una din fetele lui Ismail. /
Înşălindu-1, după acela, frate-său lacov, cu invlţătura mume-sei Reveclii, /i-au luat şi blagosloveniia. F11cerea, cap. 26 şi 27. /
Col. II. Isaac, cind să chinule mularea lui Reveca la naşterea feciorilor ei, au auzit prorocie /
pentru lsof cum că va să dea naşterile cele dintii lui Iacov. Deci, lăcuind la/ Gherara au numit
pre mularea lui Reveca, sor<ă>, cătră Avimeleh împăratul, / temindu-se sil. nu-l omoare pentru
dinsa, că era frumoasă. Şi fiind acolo / din cele ce au eliminat în pil.mîntul acela, însutit au luat
roadă. Şi cele / 3 fintini care au fost săpat tatil.-său, astupindu-să cu pămînt de filistiime / au
săpat el altă fîntină, a patra, şi au fii.cut acolo jărtvă, împreună / cu Avimeleh şi cu Filoh. Deci
îmbătrinind şi vrind să moară au dat/ blagoslovenila lui lacov, neştiind şi au lepădat pre lsaf.
Cind ş-au luat / Isaac mulare au fost de 40 de ani, iar toţ anii vieţii lui au fost 180 /. Facerea,
de l<a> cap. 25 pini la cap. 29. /
lacov, după ce ou înşelat pre frate-său lsaf, de i-au luat naşterile dintii şi/ blagoslovenila
au fugit la Mesopotamila, intru care rădicil. stilp pen / tru videnila care au vi.zut. Şi tocmindu-se
cu Lavan, fratele Revecăi, / ca si-i slujască 7 ani, pentru ca să-i dea pre Rahil mulare şi nevrind /
Lavan să-i dea pre Rahil i-au dat pre Lila ; apoi, slujind Iacov şi alţi/ 7 ani, au luat şi pre Rahil
9i prin pistritura tolagelor, carele pusese/ la curgerile apelor, unde au fost bind dobitoatecele,
s-au îmbogăţit foarte. După / acela au fugit cu muerile lui şi cu cei 11 feciori ai lui şi cu av6ria /
lui de la Lavan, furind şi Rahil de la tată-său Lavan idolii. Deci, / auzind Lavan cum că au
fugit lacov, l-au gonit pre urmă şi l-au ajull8 Lavan la/ Galaad şi, flcind legii.tură intre dînşii
cu movilă de pietre, să de / spărţiră şi să duseră fieştecare la calea lui. Şi văzu Iacov ta / bere
de îngeri. Deci trecind piriul să strică la coapsă de îngerul cu / care s-au luptat de seara pini
dimineaţa şi pentru acela rămase şchiop,/ schimbindu-i-se şi numele de înger, din lecov <În>
Is<ra>il. Şi trimiţind daruri/ frăţini-sil.u, lui lsaaf, au eşit intru întimpinarea lui cu 400 de bărbaţi./
Deci omorind pre sihemiteni, pentru ril.pirea fie-sa au făcut jărtăvnic în Vethil şi/ ş-au curăţit
casa lui. După acela, venind de la Me~opotamila la rîul lui Efrath /, aproape de etejarlul Thavorului, cu toată casa lui şi ocolo murind Rahil /, dupe ce au fii.cut coliba turmei şi i.mbătrinind
lacov, au vindut pre Iosif fra /ţii lui la neguţători; şi pogorindu-să lacov în vremea foameţii
la Eghipet / s-au priimit de filu-său Iosif cu cinste mare. Deci răspunzînd lacov lni faraon / /
împăratului, pentru 11nii vieţii lui şi blagoslovind pre feciorii lui de rind /,unul dup"l altul ş-au
plinit viaţa, trăind ani 167, carele, cînd au/ născut pre luda era de ani 65, iar cînd au născut
pre Iosif/ era de ani 91. / /
F. Bv, col. I. Această Dină, eşind să privească muerile din locul Sihemului, /fu răpită
de împăratul Sihem şi să împreună cu dinsa. Deci, cerşindu-o / de la tată-său a-i fi mulare i
s-au răspuns de la fraţii ei să se tae / împrejur, cu toată oblastila lui; şi fileu împăratul dup<ă>
voia lor./ lară Simon şi Levi nu s-au lăsat nici pe acela, ci au plecat/ asupra împăratului Sihem
şi au omorît pre el, cu toţ / cei din cetatea lui. Facerea, cap. 34. /
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Dintr-acest Simeon s-au tras clrturarii, gonitorii / lui Hristo11 ti ai ucenicilor lui. Ani
/ acestuia au fo11t 142. /
Din Levi s-au tras preoţii carii aducea jlrtve / cltrl Dumnezeu ti parte de plmint n-au
avut a / ceftea între neamuri, ci cif tigul lor ere pirge / ti priimelele din toate bucatele ce aducea
norodul la besericl. Anii / vieţii ludei au fost 137. /
Dethen ti Aviron, pentru clei sl trlgea ei din cel dentîi nlscut, adec<l> /din Ruvim, vrea
ca sl aibl ei stlpînirea norodului. Şi pentru vrajba / ce au ridicat în norod, cu învlţltura lui
Core, fiind Moi11i stl / pini tor, s-au înghiţit de plmînt, cu toetl casa lor ti cu toate / colibile
lor, precum scrie le Numere, cap. 16. /
Dintr-acest Iude/ s-au tras împăraţii/ dintru a clrula / 11eminţie, dupl /multe neamuri/
s-au întrupat Hristos. /
vieţii

Col. II. ln vremea acestuia eu dat Feronie lege / elinilor. Facerea, de l<B>, cep. 35 pini
la cep. 49. / L<ee>t 3935. /
Aceestl Rabii fu muiere a dooe a lui Iecov, / slobodl, cere, le netteree lui Veniemin /eu
murit ti s-au îngropat aproape de / stejerlul Thevorului. / Facerea, cep. 35. /
Din semenţile acestui Dan va să se nescl Antihrist ti / pentru acele le Apocelipsis nu să
numette în rînd cu cel1ala1te neamuri. /
Iosif, vînzîndu-se le ismeilteni de fraţii lui, I-eu dus le Eghipet ti acolo I-eu blget în temniţă /
pentru muierea stlpînu-slu, lui Pentefri, clei n-au vrut să facă păcat cu [a. Şi dezlegind vi / sele
a piter!ului ti a paharnicului s-au mîntuit. După acele dezlegind ti visele / împăratului faraon,
pentru cei 7 boi gref ti pentru cei 7 mÎrfBvi, fu pus de împlretul /faraon stlpînitor Eghipetuluî. Ier în vremea foemeţii, venind fraţii lui le Eghipet / să cumpere griu ti cunoscînd pre
ei Iosif, i-au trimis îndărlt le tetă-său cu griu, poruncind / lor ce să se pogoare ti tetll lor
lecov le Eghipet. Deci mergind lecov, cu toetl casa lui, / ce le 75 de oameni, le Eghipet, fu
priimit de Iosif cu cinste mare. Şi luîndu-t Iosif/ muiere eghipteencl, eu fi.cut cu le pre Meneai
ti pre Efreim, pre cerii lecov i-au / potrivit intocme cu feciorii lui. Şi, plinindu-f ti Iosif viaţa,
eu murit. Fece<reB>, de l<B> cep. 41 pini / la cep. 49. / ln vremea acestui Iosif eu început,
Elede a face griu ti Atlas eu e8et estronomiJe. / Le<e>t 3045. /
F. 9, col. I. Ceeth eu fost strl / mot lui Moisi, / carele eu trăit / ani 133. /
Acest Aram, tetll lui / Moisi ti lui Aeron, / eu fost blrbet din neamul/ preoţe11c; ier
mume / lor eu fost Iothevith. /
Moisi eu fost judecii. / torlu întii. Şi eu trăit / ani 140. /
ln vremea lui Moisi s-au împlinit vremea / legii cei firetti, ţiind legle aceasta / ani 368.
Ier de le Moisi s-au început / vremea legii cei scrise ti eu ţinut/ pini le Hristos, intru cere s-au
plinit / ani 1536. I
Mariem, 11ore lui Moisi, pentru / clei eu tînjit asupra lui Moisi / s-au bubat ti prin / ruglclunee lui ieri / s-au tămlduit. / Jud<ecltorii>, cep. 12. /
Acest Core eu rădicat / vrajbă asupra lui Aeron / pentru preoţie, zicind / cum el ieste
din cel/ dintîi ni.scut,/ edec<l> din lsear. /Drept acele fu ars/ cu foc din ceriu im/ preunl cu
250 / de bi.rbeţi, precum / 11crie le Numere, / cap. 16. /
Pre acest Moisi, dupe ce l-au erun / cat în rîu, gl11indu-l Hemur, fete / împlretului faraon,
I-eu luat ti /I-eu flcut pre el fecior el ei. Şi, neştiind, /l-au dat mine-se să-l creBBcl, puindu-i /
numele Moisi, cere tilcuindu-se zice cum el s-au luat din epl. Acest / Maiei, omorînd un eghipteen ti drept acele, fugind în plmintul lui I Mediiem f•BU luat muiere pre fete lui Iothor, preotul
Mediemului. / Acestui Moisi, erltîndu-i-11e Dumnezeu în rug, I-eu trimis ca sl mîntuie11cl / pre
breii din Eghipet. Eşiree, cap. 2 pini le cep. 7. /
Col. II. Pentru Themar zice Zlatoust cum el n-au fost nor<l< ludei, pentru /el nici
unul din feciorii lui nu o eu cunoscut pre dinsa, nici n-au fost curvi, / pentru el nu cu gînd
curvesc, ci pentru dragostea DBfterii / de coconi, eu luat chip curvesc ti eu voit a el împreu / ne
cu lude, pentru el eu ttiut el va el / se Dll!lci H<risto>e din semenţile / ludei. /
Iude, evind trei feciori, pre Ir, pre Avnen tipe Silom ti dind pre Themer muiere lui Or/ ti
dupl moartea lui Or, nefăcind copii cu dîmul, eu dat-o lui Avnen ti nefăcînd nici/ cu acele
copii, el eu perit emîndoi din urgie dumnezeiască, pentru picatul lor cel necuvios, /n-au vrut
după acele sl mai dea Iude pe Themer după el treilea fecior el lui, adecă dupl Silom; / ci şedea
Themar le CBBB părinţilor ei. Şi pentru ca să nu rămîe Themer fir-de feciori, / lepldind hainele
cele jelnice să im.brici în alte haine ti eti le o rlspîntie, / închipuindu-se cum că ieste curvi.
Şi întîmplîndu-se a merge lude al"f tunzi. oile, ne / evînd muiere, s-au culcat cu dinee, necunoscindu-o. Şi îndată eu luat le în pîntece. / Şi i-au fost dat lude, în loc de pletl, toiagul slu
fi inelul ti gherdanul. Apoi prinzîn / du-sl Themar ca o curvi ti vrînd ca si o arzi, arii.tind acele
https://biblioteca-digitala.ro

G.

338
ziloage ce au fost luat
cap. 38. /

I de la

ŞTREMPEL

luda, s-au îndreptat; din care s-au nbcut Fares vi Zara. Facerea,

F. 9v, col. I. Iisus, feciorul lui Navi, luind stipînirea norodului, dupi Moisi, pre~/
scrie la 31 de cap<ete> la A 2 Lege şi trîmiţînd din Sihem 2 iscoade în lerihon, / dupe 7 zile
au trecut Iordanul, împreună cu tot norodul lui, neudindu-si picioarele/ lor. Şi scoţând din
riu pre uscat 12 pietri şi de pre uscat ducind în rîu ieri 12 / pentru pomenire, au inoit pre
norod cu a dooa obrezuire în Galgale vi, trîmbiţînd / preoţii împrejurul cetiţii lerihonului, a
şaptea zi cizuri zidurile ei. / Şi luindu-o pre dinsa o ficuri intocma cu pimîntul, omorând
pre toţ, din om pini / în dobitoc. Şi ]bind numai pre Raav curva, cu toţ ai ei~ fiind însemnati
casa / ei cu o fune rovie, dupi cum o inviţase iscoadele lui Iisus, pentru binele ce-au fost / ficut,
de i-au mântuit din moarte şi pentru cici era fiigiduit Iisus/ lui Dumnezeu cu jurii.mint, ca
al nu la nimenea, nimic, din prada leriho / nului. Fiind pornit de licomie, Ahar au luat o
limbi de aur vi o / plaşci roşie; şi drept acela s-au mîniiat Dumnezeu pre norodul lui lsrail /
şi s-au omorit la G<hil>ghe ca la 36 de birbaţ şi ucise norodul şi pre / Ahar cu pietri, pentru
licomila lui; aşijderea şi pre Ghei, cetatea cu vicleşug, / de tot o au sfirîmat şi au făcut pre
gavaoneni robi, aducitori de apă şi de lemne / şi pre cei 5 împiraţ, carii viclenea Gavaonul i-au
omorit. Mărindu-se zioa / cu starea lunii vi a soarelui, ca la / 24 de ceasuri, prin rugiclunea
lui I Iisus, deci zidind jirtăvnic la I Gheval vi blagoslovind şi blestemînd I înaintea norodului
au îndemnat f pre toţ a striga: amin, faci-si. Dupi /acela au impirţit celor 12 semenţii,
pi / mîntul ce cuprinsese; însi celor doao se / minţii vi jumătate, adec<i> lui / Ruvim vi lui
Gad şi jumătate / din semenţila lui Manasi II-au dat pă / mîntul cel ce le-au fost dat mai
de-nainte / Moisi. Iar celor 9 p<o>l de semenţii / II-au dat celalalt pimînt, împirţindu-1 pre
nea / muri. Iar dup<b 14 ani, întordndu-se, au ficut / jărt<ă>vnic la mormintele Iordanului
şi au / lăsat slobod norodul lui lsrail de citri toţ / vrăjmaşii. Şi fileu norodul legături / cu
stropire de api, cum ci ei vor închina / lui Dumnezeu. Şi să făcuri toţ anii / vieţii lui Iisus
110. Acestla scrie / /la cartea lui de la capul cel dintîi / pini în sfîrşit. / /
În vremea acestui Huzi s-au mutat preoţila de la Eleazar la Iii,/ care Iii era din lthamar.
Iar cei ce au fost din neamul lui Iii / s-au scos din preoţie, în urma lui, pentru răutiţile lor.
Împir<aţi>, I, cap. 2. /
Col. II. Ieri dupi ce au murit Iisus / au lisat norodul lui lsreil pre / Dumnezeu şi s-au
închinat Astre / rotbii şi lui V eal. Drept acela au / dat pre ei Dumnezeu în minile lui Husarset·
hem, / impiretului Mesopotamiei, căruia / eu fost supuş 8 ani. Într-aceia vreme, / zic unii,
si fie fost cehe ce si zic pen / tru idolul lui Mibei, în cartea Jude.J dtorilor, cap. 17 ti celle ce/ ei
zic pentru muierea lui Levi, le/ Judecători, cap. 19. /
Acest Gothoniil au fost fecior lui Chenez, /fretele lui Relev ti ş-eu luat mu/ lare pre
Axen, fata lui Canev. A / ceste au mântuit pre lsreil din mînile /lui Husarsethem. Şi s-au
odihnit pilmîntul / în 40 de ani. Deci murind aceste, ieri au / grevit lsrail ti i-au dat pre ei
Dumnezeu// în mînile lui Eglon, împăratul moaviteni /lor ti eu robit lui ani 18. / /
Col. III. Acest Aminedev au fost sti / pînitor peste neamul lud.ii / le eşiree norodului
din / Egbipet. Acesta au intrat / întîi în Merea Roşie cu nea / mul său, ci celalalţi ei / temea.
Şi drept acele / eu dat Dumnezeu feciorilor / lui puterla impiritea / sci, pentru cici i-au
urmat / lui. /
Neason, le eşirea norodului din Egbipet eu fost cipetenie neamului ludei,/ dupi moartea
titîne-siu, precum scrie la Numere, cap. 10. Însi le acest Naeson / si plineşte cuvîntul
carele eu zis Dumnezeu citri Avream, le Facere, cap. 15, //că le el patrulea neam vor eşi
fiii lui lsreil din Egbipet. / /
F. 10, col. I. În vremea acestuia au scor/ nit Fictonie de au înhămat, în Troede /patru cai./
Acest Avimeleh ieste fecior lui lerovaal /dintr-o posadnică a lui, născut /în Sihem. Şi,
puindu-ei împiret / sibemitenilor, eu omorit pre / 70 de fraţ ei lui, scăpând dintrn / ei numai
loetha.m, carele stî~d !/într-un munte, au zis sibemitenilor o/ pildi pentru m&Jlin, pentru
smochin, / pentru vie ş1 pentru piducel. / /
Col. II. În vremea/ acestuia s-au făcut, de Pelamid, slovele/ elinilor./
Acest Aod au fost viteaz foarte, carele,/ omorând pre Eglon, împiratul moaviteni /lor,
!n cămara lui, a.u mîntuit. pre Isreil /şi s-au odihnit plmîntul ani 80. Deci murind/ acesta,
mdatl s-au pus m locul lw Semegar. / Judecători, cap. 3. L<ea>t 3879. /
Acest Semegar au omorît 600 de oameni / filistiimi, cu cormanul plugului; / drept acela
fu pus mai mere peste isreil / teni. Deci murind acesta, iar au greşit / lsreil înaintea lui Dumnezeu vi s-au dat/ în mînile lui levim, împăratul henaenilor, /carele au supus pre Isreil prin
Sisara, bolari / nul lui ani 20. /
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Această Devora au fost pror<o>ciţă, mu /lare fiind lui Varac ti lui Lafidoth. /Aceasta,
omorînd pre Sisara cu mijlocul / Iailei, muerii lui Haver chineului, care / Haver era slugă lui
Sisara l}i mîn / tuind pre hrail au cintat cintare / , precum scrie la Judecători, cap. 4. Şi/ s-au
odihnit pămîntul în ani 40. Deci / murind această Devora au viclenit ls<ra>il / înaintea lui
Dumnezeu şi i-au dat pre ei Dumnezeu/ în mînile lui Madiam ani 7. Jude/ cători, cap. 5.
Leat 3926. /
Acest Ghedeon au pus cărnuri pe piatră ina / intea îngerului ce i să arltase ti, / surpind
jărtăvnicul lui Vaal, să numi / lerovaal. Şi s-au arătat lui semn pre / lină, cum ci va mîntui
Dumnezeu, prin / mina lui, pre lsrail cu 300 de oameni, / carii vor limpi api din riu, cum limpesc cîinii. /

Col. III. Pentru că de vei număra neamurile / impărătetti, unul dupe altul, adecă, care
care au împărăţit şi nu după obraze, vei / afta acest neam, al patrulea, incepînd de la
I uda şi sfîrşind la Naason. Iar de vei lua aminte / urmarea acestui neam, al patrulea, din neamul
preoţesc, cade-să a lua începerea de la Levi/ şi să pogoare pini la Eleazar. /
Salmon ş-au luat mulare pre Raav curva (care au fost ascuns iscoadele lui Iisus în puzdirii /
de in, lingă zidul cetăţii, precum scrie Iisus Navi) şi au născut dintr-însa pre Vooz, /care Vooz
au fost moş lui Vooz, celui ce au născut pre Ovid. Însă trei inşi de rind, adeci / tată ti fecior
şi nepot s-au numit tot cu acest nume, Vooz; drept acela evanghelistul / Matthei au pus numai
odată numele acesta, la rinduiala neamurilor./
Cu închipuirea aceasta, ce iaate în cela faţă din dos, să înţeleg cele ce scrie la capul cel/
dintîi şi al doilea, la Numere, cum a-au aşizat împrejurul cortului cele 12 / neamuri şi leviţii;
şi încă-ş mai mult slujaşte spre a pricepe trecerea cea / cu anevoe a lui Iisus şi carii sînt leviţii
şi cite cetit şi locuri a-au dat lor / , de la fieştecare neam, pentru ca ai le Ia zellulalele, ai le
fie de hrană. Iisus <Navi>, cap. 21. /
Intru aceste cetăţ scăpa cei răi, carii ucidea pre cineva fir-de vină, pentru ca să nu-i / ucigă
udeniile celor uciş, fir-de judecată, a cărora nume aînt acest la: Voaor, / Arimoth ti Gavlon.
isus <Navh, cap. 20. /
după

F. lOv, col. I. Iar mai/ pre urmă Avimeleh strică/ Sihemul ti pre Agaal, domnul/
Sihemului, carele să ridicase asu /pra lui. Şi lovindu-ai Avimeleh / cu o piatră în cap, de
o mulare şi / văzînd că va să moară, au zis că tril cela / ce-i purta armele:« Omoară-mă, ca al / nu
zică oamenii că m-au omo /rit o mulare». Judecători, cap. 9. / ln vremea aceasta s-au izvodit/
danţul în Elada. /
lair au avut feciori 32 ti n-au făcut / nici un lucru vrednic de povestire. / Leat 3990.
În vremea acestuia au izvo /dit Carmentie slove latinilor.
Deci I murind lair, iară au început fiii lui I hrail a ai închina lui Vaal. Pentru I acela
i-au dat Dumnezeu în mînile / lui Filistiim ti în mînile / feciorilor lui Amon, ani 18. / Judecători, cap. 1O. /
Col. II. Şi ducîndu-să noaptea la corturile vrăj / matilor au auzit povestindu-9, unul /
altul visele. Şi, întorcînd / u-să îndată la ai lui, au plecat asu/ pra vrăjmatilor. Deci
cu scuturarea/ doniţelor şi cu bucinatul bucinelor,/ spăimîntînd pre vrăjmati au omorît 4 /
împărat adecă pre Oriv, pre Ziv, pre/ Zeveei ti pre Salmana. Şi au mîntuit /pre lerail din
mînile lui Madîiam; ti s-au/ odihnit pămîntul 40 de ani. Deci mu / rind acesta, iară au ficut
hicletug /fiii lui hrail înaintea lui Dumnezeu/ ti s-au închinat lui Vaal ti nu i-au mai/ dat
Dumnezeu în mînile nimunui <sie>, ci în/ dată s-au pus în locul lui filu-său Avimeleh. /Judecitori, cap. 6, 7, 8, 9. În vre /mea aceasta au întocmit Mercurie !iuta. L<ea>t 3956. /
Acest Thola au judecat norodul lui lsrail ani / 24 ti n-au făcut nimica vrednic de povestire. / În vremea acestuia împărăţila la Troada / Priamos. Leat 3959. /
Acest lefthae, lepădîndu-1 fraţii lui / ca pre un copil fiind născut din cur / vă ti licuind
în pămîntul lui Tov, /au ajuns mai pre urmă stăpinitor lor / ti judecător israiltenilor ti au
biruit/ pre amoniteni. Acesta, mai naintea biru / inţii, legindu-si cu filgăduială înaintea lui /
Dumnezeu ca, întorcîndu-să biruitor, să-t jărtvu I iască pe fiică-sa, drept acela, biruind, ·-au I
plinit făgăduiala. Pentru că, după ce t-au / pline la fecioriile ei în 2 luni, o au jăr / tvuit înaintea
lui Dumnezeu. După acela, /la trecătorile Iordanului, cu această / hasni, Sevelem ti Vethelel
au omorît 42.000 / de oameni din neamul lui Efraim. Judecători, / cap. 11 ti 12 . /
cătră

Col. III. Aceasta este Raav curva, acela care au scăpat din pierzarea Ierihonului, I pentru
mila ce au arătat cătră iscoadele lui Iisus, precum am zis mai sus. / Aceasta s-au dat a fi mulare
lui Salmon / •
Acest Avimeleh, în vremea foameţii, preoţind Iii, s-au dos cu molarea sa, Noemin / ti
cu amîndoi feciorii lui, din Vithleem la Moav. Deci, lnînd feciorii lui mueri de acolo,// pre
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Ruth ti pre Orfa ti intimplîndu-sii. a muri acolo la Moav ti Avimeleh / ti feciorii lui, s-au întors
Noemin, împreuni cu Ruth moaviteanca, lii.aiod pre Orfa / acolo. / /
F. 11, col. I. Acest Esevoo au luat stlpinirea dupii. / lefthae ti au avut feciori 30 ti
fete/ iarii. 30 ti n-au fii.cut nimic/ vrednic de povestire. Jud<ecAtorii>, cap. 12. /
Sampson, feciorul lui Manoe s-au oii.scut / din neamul lui Dan, spuind mai naiule / îngerul
na9terea lui. Şi s-au numit / din piotecele maici-sa sfinţit, / carele au luat mulare din / Thamnatha, din neamul fiii/ stiimilor. Şi spuiod pilda/ leului celor tineri, l-au hicle /nit mularea
de i-au tilcuit-o. / Dupii. acela, legiod Coc în coadele vui / pilor, au ars spicele vrii.jmati / lor
ti 1000 de oameni au omo / rit cu o falei de mlgarlu, din/ tru care falei mai pre urmii. au /
izvorit api ti au bii.ut el; / ti porţile Gazii le-au suit într-un / munte. Iar mai pre urmii., cu
ÎUfelii.clune, / rii.zînd cu un brici perii din capul lui, / Dalida, I-au priDB filistiimii / şi orbindu-l
I-au bi.gat în temniţă ti / l-au pus de ritnila. Deci crescîodu-i perii / în cap şi adunîodu-sl filis.
tiimii / BI foci jii.rtvii., I-au dus şi pre el la / adunarea lor ca sii.-1 batjocureucă. / Şi, apucându-se
de un stilp, au surpat / / casele unde era aduoaţ ti au omorit / mai pre mulţi atunce, la moartea
lui, / decit în viaţa lui. / /
Col. II. Acest Elom au luat stil.piuirea /în urma lui Esevon şi n-au fii./ cut nimic vrednic
de povestire. / Judecători, cap. 12. /
Acest Avdoo au luat stil.piuirea / după Elom. Acesta au oii.scut / 40 de feciori. Deci
în urma/ acestuia iară au gretit / lsrail înaintea lui Dumnezeu / şi i-au dat pre ei Dumnezeu
în / mînile filistiimilor 40 / de ani. Judecii.tori, cap. 12. / În vremea acestuia s-au luat Troada. /
Leat 4033. /
Acest Elcana iaste din semeoţila lui,/ Core, feciorul lui Isaar, carele sl trii.gea /din Levi.
Şi au ţinut Elcaoa 2 mueri: /pre Fenaoa, rodnicii. şi pre Anna, stear / pii.. Deci Anna au oii.scut
prin făgii.du.inţă / pre Samuil, care sii. tilcula9te « cerşut» / / de la Dumnezeu pre care l-au dus
la/ Iii preotul, dupii. cum s-au fii./ găduit. lmpii.r<aţh, I, cap. 7. / /
Col. III. Iar deaca s-au întors Noemin, zicea muerile din Vithleem:c S-au întors Noemin /
din cllii.torila ei. Iar la, rii.spunziod, zicea: c Sii. nu-mi mai ziceţ Noemin, adec<ă> frumoasa,/ ci
sii.-mi ziceţ Amara, pentru că plină de amării.clune sînt eu•. Iar pre Ruth o au luat Vooz /
mulare lui-t şi au oii.scut dintr-însa pre Ovid. Acestla scrie la Ruth. /
Seul, pierzîndu-ş măgarii, multi vreme / îi ciuta şi neputînd să-i afle au mers / la Semu.ii
prorocul ca sii.-1 întrebe, doară-i / va fi ştiind, prin prorocila lui, să-i spue / unde sint. Ieri
Semu.ii, aviod poruncii. / de la Dumnezeu, au uns pre Sau) impii.ral / israiltenilor şi i-au prorocit
şi / de măgari cum ci i-au găsit tatii.-sii.u / Chis. Şi încredioţind Semu.ii pre el / cu 3 semne
cum că va impării.ţi, să duse Sau! / de la dînsul. După acela, puindu-să sorţi la / Masifa, cl.zu
sorţul pre Saul. Şi s-au uns şi / înaintea norodului a fi împărat. Deci luiod / impărăţila au
bătut pe Naos ti au miotuit /pre iaviteni din minile lui.
Şi greşind Sau! / înaintea lui Dumnezeu, sii. făcu semn cu tunet lui Semu.ii /, cum că s-au
mîniiat Dumnezeu pre diosul. Jertvuind după/ acela Saul, clică porunca lui Semu.ii, care-i
poruncise I Bl·I aştepte piuă ÎD 8 zile. Şi drept acela I I fu certat de dînsul. I I
Col. IV. Acest Aviil s-au tras din Veniamin cu mult mai/ pre urmă decît alţii. Feciorul
acestui Aviil, / Chis, au născut pre Sau!, carele au fost împărat / iotii norodului lui Israil. /
Acest Avenir, feciorul lui Nir, au fost/ om chibzuit şi mai mare preste oastea/ impăra·
tului Seul. Acesta era ajutor /lui Ievosthi, împotriva lui David şi lovind / cu suliţa în pântece
pre Azail, feciorul lui Aronie / l-au omorit. Deci, certindu-se de levosthi / pentru posadnicele
lui Seul, s-au mi/ niiat Avenir şi s-au dus cii.tră David de/ s-au impii.cal cu diosul. Deci,
intorcindu-se, l-au omorit / Ioav, feciorul lui Aronie. La a II-a Împăr<ă>ţie, cap. 3. /
F. Uv, col. I. Deci, murind el,/ nu s-au mai fii.cut alţi Judecători,/ măcar că Iii şi Semu.ii
sta /înaintea norodului la judecată. / Judec<ă>tori, cap. 13, 14, 15, 16. L<ea>t 4055. / În vremea
acestuia au întărit Ascanie / pre Alva. /
'Acest Iii au fost şi judecltor / şi preot. Şi pregetînd aş /certa feciorii, nevrednic / sii. socoti
de Dumnezeu, pentru / acea necertare, precum scrie la / intila Împii.răţie, cap. 2 şi 3. / Şi aducind
pre Semu.ii, copil mic, pi/ rinţii lui, du pe cum ii flgidu.ise /lui Dumnezeu, ii dederă lui Iii preotul; / ti creştea Iii pre Semuii şi / Jubila pre dînsul, văzind căderla / lui Ofni ti a lui .Finees,
fe /ciorilor lui. Deci auzind cum că au luat / fi.listiimii chivotul în războiu, să / cuprlIIBe de
multi întristare şi, căzînd /de pe scaunul lui, muri. Însă acest Iii / sii. numila preot pentru ci
s-au mutat la el/ preoţila din odraslă mai cinstitii., / adecl din feciorii lui Eleazar. Acesta/ au
luat intîi preoţie, trăgându-se din/ lthamar. Iar în urma acestuia iarăt /s-au mutat preoţila
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le neamul lui Ele/ ezar, pentru răutatea lui Ofoi ti / e lui Fineee, feciorilor lui Iii, pre/ cum
scrie le iotile lmpirăţie, de le el / doilea cap, pini le el patrulea. / În vremea acestuia t•BU
făcut foamete / mare io ludee. Leat 4085. /
Col. II. Semuii de trei ori fu chiemet de Dumnezeu, / îmemnind cu aceasta cum că va
/ cu putere întreită, edecă cu judecă / torie, cu preoţie ti cu prorocie, precum /
scrie le iotîle Împărăţie, cep. 3. Aceste, / după ce eu miotuit pre lsreil de le filistiimi, / prin
juoghilerea mielului, le Pietre ejutorlu / lui, cere ere pusă în munţi, eu uns pe Seul, / din
porunca lui Dumnezeu, e fi impiret isreihe /oilor. Deci urind Dumnezeu pre Seul, căci nu
vrea / să omoare pre Ageg ti pre Amalic, im / piraţii, eu omorit pre ei Semuii, făcându-i / bucăţ.
Şi mergind în Vithleem, după porunca/ lui Dumnezeu, ce să jărtvuiescă, merse// împreuni
cu dimul ti lesei, tetil lui David, cu toţ feciorii lui. / /
să inflorească

Col. III. Ier mei pre urmi, cilcînd ierăt porunca lui Dumnezeu, eu luat pre împăratul
Ageg rob, / cu toell\ ever[e lui ti I-eu ţinut le dimul. Însă cu această călcare de poruncă, foarte
eu miniiet pe Dumnezeu. / Şi pentru aceasta eu căzut îutr-etitee bintuiele ti măcar că, plingiod
Semuii prorocul, să rnge lui Dumnezeu, pen / tru el, iară incit nu putea si-i îmblînzeeMcă;
pentru că eu fost ales pre David, precum scrie le / Împăriţile intîi, de le el doilea cep pini
le sfirşit. Acest Seul eu împărăţit întii pre lsreil, / ţiind împărăţile ani 20. /
lonethen, feciorul lui Seul, eu fost om foarte chibzuit ti pentru acele îl Iubila David
Aceste, de multe ori eu mintuit / pre David din moarte, dovedind cătră el răutatea tătine-său,
lui Seul, pentru ce să se păzească, pentru că vrea să-l / omoare. Şi, cunoscînd lonethen că iHte
David ales de Dumnezeu e fi împărat, în urme / lui Seul, eu făcut legături cu el ce, făcîndu-si
împărat, să nu·i facă vreun rău, pentru vrăj / mătile tătine-siu lui Seul, ci să-i miluiască case.
Aceste singur, împreună cu purtito / rlul lui de arme, trecînd tîrîş pre munţii cei înalţi eu mers
de eu lovit pre cei striioi de/ fellu ti i-au biruit. Însă făr<ă> ttiree tătîne-siu; deci, fiind în
războiu cu tetă-său ti luind / dintr-un fagur de milere cu virful toiagului, care ere în mine lui,
ce să mănîoce, de abile eu scăpat prin rugi/ cluoee norodului, de tetă-său, ci ere să-I omoare.
Pentru că să jurase Seul foarte tare, ca, de va minca / cineva în zioe acele, pînă nu-9 va izbîndi,
să·l omoare. După acele fu omorît împreună cu tetă-său/ Seul de filistiimi, în munţii Vervuoe.
Şi, auzind David de moartea lui lonethen, 1-eu jelit ti / eu cîntet cintec de pline, precum scrie
le e Il·e lmpărăţie, cep. I. Deci murind Ionethen / şi rămiind filu-său Memfivoste, i-au
miluit David case, pentru legătura ce eu avut cu / tetă-său. /
Acest Semei blesteme pre David, fugind de cătri feţe lui Aveleghiom. /
F. 12, col. I. Şi elegind / Dumnezeu pre David e fi împiret eu um pre el Semuii cu
untdelemn din corn, / precum scrie le intîla Împărăţie, cep. 18. Şi, plinindu·t Semuii / viaţa,
eu murit. Leat 4125. /
Pre David, feciorul lui lesei, cel mei mic de <CÎl> toţ fraţii lui, 1-eu ales Dumnezeu e fi /
împărat în urme lui Seul şi prin mijlocul lui Semuii I-eu uns io Vithleem. Deci/ luind eemn
de împărăţie în Evron, eu împărăţit întii pre neamul ludei 7 eoi ti / 6 luni. Ier mei pre urmă
eu împărăţit preste tot lsrailul eoi 33, precum ecrie le / e dooe Împărăţie, cep. 5.
Şi biruind în rizbolu pre Goliath, eu îmbunat pre Seul. / Deci evind dragoste foarte mere
cu lonetban, să făcu ginere împăratului prin / mijlocul lui. Şi intorcîndu-si David biruitor
de la uciderea lui Golieth, I-eu/ zavistuit Seul pentru laude ce-i făcea fecioarele. Drept acele
l·eu trimis împi / retul să bată războiu eingur cu 100 de oameni filistiimi neobrezuiţ, /ce doară
l-or omori. Ier el, ficînd izbîndi, eu rămas în deşărt vicletugul lui Seul / ti de cureele viclefU·
gului celui de obtte cu isteţimea Melholei eu scăpat / din moarte. Pentru ci au culcat Melhole
în patul lui David uo chip asemenea cu el lui, / zicind cum că ieste bolnav. Şi în Nave intrind,
în heserica lui Dumnezeu, fiind flămînd, / eu mincat pîinile cele preoţe9ti. Şi, omorind Seul
preoţii, pentru David, eu /scăpat numai Aviether, prin ejutorlul lui. După acela f•BU luat
mulare pre / Avighie, muierea lui Navei celui nebun, după ce eu murit Navei. Deci, găsind
pre Seul / vrăjmefUI lui, adormit, ou I-eu omorît, ci numai i-au luat suliţa ti ciutul / / apei
ti eu tăiat ti poala hainei lui de o au luat; iar pre el /l-au lăsat adormit. / /
Col. II. Acest Avese eu fost om chibzuit 9i, fiind cu David, eu găsit pre Seul / oare unde
adormit. Şi eu luat suliţe, care ere înfiptă lingă cepul / lui ti căn9ul apei şi eu vrut să-l şi omoare,
ci nu I-eu lisat David, / precum să vede la intîle Împărăţie, cap. 26. /
Acest Azeil ere om fugaciu. Pre aceste, lovindu-l Avenir, feciorul lui Nir cu suliţe în
vintre, l-au omorit. /Drept acela şi loav au omorît pre Avenir. /
Acest Amassa, vrind a fi mai mare preste oştile norodului, pentru că să făgăduise David
să-l faci,/ fu omorit de loev, precum scrie le întîla Împărăţie, cap. 19. /
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Acest Ioav, feciorul lui Aronie, totdeauna era împreună cu David, ajutor fiindu-i la împă
Pentru cii-1 / puseBe mai mare ostatilor lui, acesta au omorît pre Avesalom ti pre Avenir
ti pre Amassa. Deci Solomon, după / învăţătura tătîne-său, l-au omorît, măcar că au fost
fugit la cornul jărtăvnicului. Împăr<ăţia> a 111-a, cap. 19. / În vremea lui David, acest Ioav
al lui Aronie au fost peste oastea lui losafat comendarisie <sic>, adecil scriitor / celor ce să făcea;
iară Sadoc ti Aviathar au fost preoţ, Nathan au fost proroc, Saronie scriitorlu, / adecii CllllZelarie, Vania, feciorul lui load, peste cetele Zerethi ti Ferethi, cari era păzitori / capului împilratului. Zerethi însemnează stricător, iar Ferethi luhiţ. /
răţie.

F. 12v, col. I. Şi, întorcîndu-să din Anhus la Sichilat, au biltut /pre Amalic ti pre vestitorlul morţii lui Saul l-au omorît David, / pentru că acel vestitor I-au fost omorît. Şi jelind
David / pre Sau) au cîntat cîntare de plina. Deci / murind Sau) ti împiirăţind David / singur
preete tot norodul lui lsrail, au izgonit pre levosei din pă / mîntul Ierusalimului. Şi la Varsafarim au lovit pre cei streini / de fiii. Apoi, ducînd chivotul în Ierusalim, cinta David înaintea/
lui ti 1illta; ti urîndu·se de mularea lui, Melhola, pentru cin / tarea ti silltarea acela, au rămas
la fără roadă de la David. Şi / să opri David de Dumnezeu a zidi beserica. Deci, legînd cu
fu/ nii pre moaviteni, pre idumci ti pre filistiimî, i-au /aruncat în ocne de sare ti ce-au fost
ale lor le-au împărţit la / ai lui.
După aceia, vrînd să la pre Virsavila, o /mori pre Urie, biirbatul ei ti o luo mulare lui-f. /
Şi întorcîndu-să David mai pre urmi din războiu la Ierusalim au/ numărat norodul lui Israil
ti l-au urgisit pre el Dumnezeu pentru acea / numărare. Deci, ungind pre Solomon împărat
ti dindu-i poruncă / ca să facă izbîndă spre vrăjmatii lui ti plinindu-fi / viaţa cu bunătăţ,
au murit./
Dintr-acest Nathan, feciorul lui David s-au tras fericita Fecioara Maria, după ce au trecut/
multe neamuri, precum să arată aici, pre dunga aceasta verde, care să pogoară pini la dînss. /
Pre Amon l-au omorît Avesalom, pentru căci au stricat pre Thamar, /soru-sa ti iodată
au fugit de elitră faţa lui David. /
Acest Avesalom era foarte frumos. Deci omorînd pre frate-său Amoo / ti fugind de cătră
faţa tătîoe-său, abila s-au împăcat cu el prin/ rugăciunea lui Ioav. Şi venind iarăt în Ierusalim,
măcar că să împăcase// cu David, tată-său, iar faţa lui nu o au văzut în 3 ani.//
Col. 11. La David se sfirfBtte veacul al treilea, avînd ani 1002, carii împreunîndu-să cu
/ de la Adam pinii la David, sint ani 4204. /
Evanghelistul Matthei, scriind neamurile, au pus mai nainte pre David decit pre Avraam,
zicînd: « Filul lui David,/ filul lui Avraam». Şi pricina iaste aceasta, pentru că la David au
fost făgăduinţa întrupării lui/ Hristos, mai ales, iară la Avraam au fost făgăduinţa pentru
besiirică. /
Pre acest Adonie l-au omorît Solomon, pentru că cerea de la dineul pre mumă-sa cea
vitregă să ti-o la mulare, / prin rugăciunea Virsaviei. Îinpilrăţila a 3-a, cap. 2. /
Solomon împăratul, feciorul lui David, împărăţind în urma tătîne-său, au omorit pre
Ioav al lui Aronie / 9i pre Adonie ti pre Semei, dupe porunca tiltîne-său, lui David. Şi luiod
înţelepciunea de la / Dumnezeu, dupe ce au făcut jărtvă au zidit beserică în Ierusalim., cu
ajutorlul lui Iran, în 7 ani / ti în 7 luni. Şi în 10 zile ale lui septemvrie au sfinţit beserica. Acesta
au priimît pre im/ părăteasa Sava cu cinste foarte mare, cînd au venit să-l vază. După acela
ş-au spurcat viaţa / cu dragostea muerilor ticu închinăciunea idolilor, depărtîndu-se de Dumnezeu
În vremea a/ cestuia impărăţila jidovilor au petrecut tot cu pace. Preste oastea lui Solomon
era mai/ mare Vania, feciorul lui liad. Preot era Sadoc, feciorul lui Nathan. Preste păzitorii
împăratului/ era Zavol, feciorul lui Nathan camzelaris. luar era proposit, adecă purtător de
grijă jură/ mîntului. Avduran era preste dăjdi. /
De aicea să încep împăraţii cei ce au împărăţit, în urma lui Solomon, pre cele 10 neamuri/
ale lui lsrail, precum să vede cil sîot puf în dunga aceasta verde, unul după altul pogorîodu-se,
începîod /de la Ierovoam, cel ce au împărăţit îotîi ti pogorînd pînil la Osie; carele, împilră
ţind mai pre urmă, l-au/ luat rob, Salmaoasar, împăratul asiriilor, împreuni cu acele 10 neamuri,
precum scrie la a 4-a / Împărăţie, cap. 9. /
lară pre dunga aceasta roşie, din mijloc, sîot împăraţii ludei carii au împărăţit în urma
lui/ Solomon, pre cele 2 neamuri, dintru carii, la început, au fost Rovoam. Pentru că numei 3
împilraţ / aleş au fost preste tot neamul lui lsrail: Saul, David şi Solomon. Împotriva împă
raţilor// sînt puşti prorocii carii au fost în vremile lor.//
toţii,

F. 13, col. I. Şi/ pentru acela, miniindu-să Avesalom, s-au rădicat a fi împărat ti
s-au/ împreunat ti cu posadnicile tătîne-său, prin sfatul lui Ahitofei. /După aceia, pornindu-să
tată-său asupra lui, ca să-l omoare ti /fugind el printre un stăjăret, s-au spîozurat de perii
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capului lui/ de o ramuri. Şi lovindu-l Ioav, feciorul lui Aronie, cu 3 sigeţ, /au murit. A 2·a
lmpiriţie, cap. 16. /
Acest Rovoam, feciorul lui Solomon, hulind sfatul celor bitrîni ti înţelept / ti priimind
sfatul celor tineri ti cu rhpunsurile lui cele trufafl ti / necuvioase, au turburat norodul lui
larail ti s-au împirţit împil.riţila lui lsrail / în doao pirţi, numindu-si o parte împirăţila
ludei, întru care au fost 2 /neamuri ti neamul cel leviticeBc - pre care neamuri au împil.riţit
el, în /urma titîne·siu - ti altă parte numindu-ai împHiţila lui lsrail, / întru care era cele
10 neamuri.
După acela, Rovoam, pentru mulţimea I păcatelor lui, 8·au biruit de Susachim, împil.ratul
Eghipetului, carele au / venit asupra lui. Şi într·atîta scădere au ajuns, cit, în loc de paveze /
de aur t·au ficut paveze de fier, precum scrie la a 3-a lmpil.riţie, cap. 12, 13 / 14. /
Tilcuiala lmpirăţiilor zice cum că pentru picatul lui / Solomon ti al lui Rovoam au mutat
Dumnezeu împăriţiJa a/ celor 10 neamuri, la ruda lui Saul, citri lerovoam, feciorul lui Naval,/
care Naval era fecior lui Era, fratele lui Chis, tatil lui Saul. /
Acest Avia, la 18 ani ai împirăţiei lui Ierovoam, au început/ a împirăţi preste luda.
Acesta au făcut vicle9ug înaintea lui / Dumnezeu ti în toată vremea vieţii lui si bitea cu lero·
voam. Iar/ mai pre urmi t·au îm_preunat taberile, amindoi, în muntele amoreilor. Şi/ acolo
au perit Avia în războiu. A 3-a lmpiriţie, cap. 15. /
Col. II. Io stilpul cest din mijloc s-au pus nepotrivirile ti neaaăminările numărului anilor
ludei ti / anilor lui larail, care nepotriviri aînt pentru neasăminarea cuvintelor proroce9ti ti
ale isto / riilor din care a-au adunat Cartea lmpirăţiilor. lnsă, dupi neasămînarea cuvintelor
s-au intim/ plat a pune unii alti începere ti aJtii alta, începutului anilor împăraţilor ludei/ ti
al împiraţilor lui larail, dupi moartea lui Solomon. /
Acest lerovoam au fost slugă lui Solomon. Şi fugind din Ieruaalîm, de frica lui Solomon,/
l-au întimpinat Ahia siloniteanul pre cale ti rumpînd Ahia 10 rumpturi dintru /haina lui,
le-au dat lui lerovoam însemnînd cu darea acelor 10 rumpturi cum că va si / împăriţeaacă
lerovoam pe cele 10 neamuri ale lui lsrail, precum acrie la a treia lm / piriţie, cap. 11. lari
dupi ce au murit Solomon, fu ales împirat de cele/ 10 neamuri. Şi luînd puterla împărăţiei,
îndată t·au arătat riutatea; pentru/ că făcînd doi viţei viraaţ, i-au pus la Dan ti la Vethil,
de ai închina lor, ficîndu-/le ti jirtvi. Şi certindu-1 Adon prorocul i-au secat mina ti s·au aurpat /
ti jirtivnicul. lari el de riutiţile lui tot nu a-au lăsat.
După acela,/ trimiţînd lerovoam pre mularea lui citri Ahia siloniteanul, ca să le proro·
ceaacă /pentru fiJul lor, de siva timidui de boala lui, le-au rhpuna Ahia cum ci nu să va tA/mA·
dui. Şi, auzind lerovoam aceaati veste rea, au murit. Şi măcar ci el s-au închi /nat idolilor,
iar pre larail n-au putut si-i plece ca ai se închine lor. A 3-a lmpir<Aţie>, cap. 13, 14. /
Pre Avdon prorocul l-au omorît un leu, pentru clei, cilcînd porunca lui Dumnezeu/ B·au
ospital cu prorocul cel mincinos. /
Navat, jefuind Tevethonul, cetatea filistiimilor, fu omorît de Vaaaaa. / lmpiriţilo a 3-o,
cap. 15. /
Acest V aaaa fu certat de prorocul lu, pentru căci au zidit pre Rama împotriva lui Asa /
împiratului ludei. Şi nebigind în seamă certarea lui lu, fu omorît de Venadav, /împăratul
aairiilor. Împil.riţila a treia, cap. 15. /
F. 13v, col. I. Acest Aasa au zidit doao cetiţ, pre Gavaon ti pre Masifa, / cu lemnele ti
cu pietrile care au fost adunat Vaaaa, împiratul /lui lsrail. ca si zidească pre Rama. Şi, îmbii·
trîniod Asia,/ au murit de durerla picioarelor. A 3-a Împărăţie, cap. 15. / Io vremea acestuia
au început a proroci Naum, Amos ti Ioil, prorocii. /
Acest Ioaafat, plecînd vrijma9ii lui în pAmintul ludei, au fugit/ în beserică. Şi vizîndu-1
Oziil prorocul i-au dat mingilare ti în/ driznire zicînd: •O, Israile, nu te teme•. Acesta au
nu/ mit locul dreptiţii lui lsrail, Valea Blagosloveniei. A 3-a lmpir<iţie>, cap. 16. / În vremea
acestuia au început a proroci Ilie ti Mihea. /
Acest Ioaram .-au luat mulare din fetele lui Ahav ti lezavelii. / Acesta, biruind pre Edom
ti omorînd pre 6 fraţ ai lui la / Hema au murit ti el de boala pîntecelui, ficînd în via / ţa lui răul
înaintea lui Dumnezeu. În vremea acestuia au/ asuprit arapii ti vilanii pre lodea ti au luat
pre / muerile lui Ioaram, iar pre feciorii lui i-au omorît, afară / din Ohozia.A 2-a Paralipomen<a>,
cap. 21. Io vremea a/ cestuia au început a proroci Elisei. /
Evanghelistul Matthei, la povestirea lui, laai neamurile/, de la aceat Ioaram pini .la al
patrulea neam, adeci pini la Ohozie, / pentru fata lezavelii. /
Acest Ohozie s-au omorît în Ramoth al Galaadei, împreuni cu ginere-siu, / loram, impii·
ratul lui lsrail, fiind într-ajutor lui loram, cînd a-au dus / ai-I ungă, prorocul lu Împărat peate
larail. Împiriţila a 4-a, cap. 9. / În vremea acestuia s-au răpit prorocul Ilie în Ralu. /
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Col. II. Acest Illa, fiind beat, fu omorît de Za.mvri. A 3-a Împărăţie, cap. 16./ Acest
Zamvri, mai nainte cu 3 ani pinii a împărăţi singur, s-au certat cu / Tbamni. Iar apoi,
puindu-să împi\rat, au zidit Samarila. A 3·a Împiir<ăţie>, cap. 16. /
ln vremea lui Ahaav s-au zidit leribonul de Ahiil. Acesta au închis în tem I niţă pre
Mihea prorocul, pentru căci îl certa de relele care făcea. Acesta/ au omorît pre Navuthe, pentru
ca sii·i la vita. Drept acela l-au certat Ilie prorocul / ti să smeri Ahaav pentru sfătuirea Sedecbiei
cea mincinoasă. După / acela, vrîn• el să jefuiască pre Ramoth cetatea, îl oprila Mibea. Şi
ne / ascultîndu-1 Ahaav au mers în războiu ti au perit acolo. Acesta au avut / mulare pre lezavel
cea fiir·de lege. A 3-a Împărăţie, cap. 16. /
Ilie prorocul au fost pe vremea lui Ahaav. Acesta au oprit ceilurile de n-au / ploat în 3
ani ti 6 luni ti s-au făcut foamete mare peste tot pă / mîntul. Iar pre el l-au trimis Dumnezeu
în Sarepta la o mulare văduvă, de l-au hrănit, / cil.rila, mai pre urmă, i-au înviiat ti feciorul.
Acesta au omorît 450 proroci/ ai lui Vaal. Şi de frica lezavelii, muerii lui Ahaav, fugind în
pustie, i-au adus / îngerul azimă ti urcior cu apă. Iară, după ce au ajunat 40 de zile, s·au suit /
în muntele Horiv ti acolo au luat poruncă de la Dumnezeu să ungă pre Azail împărat / Siriei
ti pre filu·siiu împărat lui lsrail ti pre Elisei proroc în locul lui. lară I după acela s-au răpit
în Ralu, lieîndu·ş cojocul lui, lui Blisei, /pentru cererea lui. A 3-a Împiirăţie, cap. 17, 18. /
Acest Ohozie, fiind bolnav, au trimis pre slugile lui la Vaal /Musca, dumnezeul Acaron,
ca să întrebe de să va tămădui de boala / acela. Şi ducîndu-să slugile au e9it Ilie prorocul
înaintea lor, prin porunca lui/ Dumnezeu, de i-au întors îndi\răt la împăratul ca să-i zică că
de vreme ce n-au vrut/ să întrebe pre Dumnezeul cel adevărat, ci pre Vaal Musca, să 9tie
că adevărat/ că nu să va tămădui. Şi întorcîndu-să solii ti vestind acestla cătră / Ohozie s-au
turburat foarte ti au trimis un căpitan cu 50 de ostaş ai/ lui, să aducă pre Ilie din munte. Şi
mergînd căpitanul pinii în poalele muntelui/ s·au pogorît foc din ceriu, prin porunca lui Ilie
şi au ars pre căpitan cu toţ oame / nii lui. Şi auzind Ohozie au trimis alt căpitan, iară cu atîţea
oameni// şi au petrecut ti acela ca ti cel dintîi. / /
F. 14, col. I. Gotholia, muma lui Ohozie, după ce au murit filu·siiu, au/ omorît toată
numai din / loas, fiind copil mic, pre carele l-au ascuns losavee,
mularea / lui load preotul, fata lui loram şi l-au hrănit 6 ani. /
lară după acei 6 ani au uns load preotul pre loas /a fi împărat, în beserică, înaintea
norodului. Şi văzînd a/ cestla Gotholia au început a striga în beserică: « Vicle9ug, vi/ cle9ug.
Şi scoţînd load pre la din beserică o au omorît fiir·de /cinste. Şi au împărăţit aceasta ani 6.
A 4-a lmpăr <ăţie >, cap. 11. /
loas, feciorul lui Ohozie, bine făcu înaintea lui Dumnezeu, în cită I vreme l-au învăţat
lodae, iar după acela s-au întors la răutăţ, pohtind/ ca să i să dea cinste ca lui Dumnezeu.
ln vremea acestuia au murit Elisei /prorocul. Acesta au făcut vistierie, pentru ca adunîndu-se
bani să / dreagă păr\ile cele sfi.rimate ale besericii. lară / mai pre urmă, pentru mîndrila lui
cea necuvioasa, l-au ucis/ slugile lui, cu pietri şi pre el şi pre feciorul lui, / scăpînd din feciorii
lui numai Amasia. Împăr<ăţia>, 4-a, cap. 12. /
Acest Amasia, după ce au omorît pre cei ce au ucis pe tată-său,/ biruindu-să în războiu
de loas, feciorul lui loahaz, împăratul lui lsrail, / fu prins de dînsul. Şi, surpînd loas zidurile
Ierusalimului, au luat/ de la Amasia toate uneltele casei lui Dumnezeu; iar pre Amasia /nu
l-au omorît, pentru pilda care au zis Amasia. Împăr <ăţia > a 4-a, cap. 14. /
Acest Azariia binefăcu înaintea lui Dumnezeu, iar pentru căci au/luat preoţiia supt biruinţa
lui, au bubat şi au căzut şi un / munte preste grădinile lui, de le-au împresurat. lmpiir<ăţia>
a 4-a, cap. 15. / În vremea biruinţii acestuia, au început a proroci Isaia// şi Osie, loil şi Avdia,
precum zic unii. / /
săminţa împărătească, afară

Col. II. Şi au trimis Ohozia alt căpitan,/ al treilea. Şi mergînd acela au grăit cătră Ilie
cuvinte blînde. Şi s-au pogorît / Ilie, împreună cu dînsul la împăratul. Şi au prorocit împăratului
Ohoziei de faţă, /că nu să va scula; şi aşa, după cuvîntul lui Ilie, au murit. A 4-a Împăr<ă\ie>,
cap. 1. /
Acest lu, după ce au omorît pre loram şi pre Ohozia şi pre Ahaav, /l-au uns Elisei copilul
a fi Împărat. După acela au omorît şi pre/ lezavel cea făr·de lege, surpîndu·o din- ferestrile
palatului. Şi au tăiat şi/ capetele feciorilor lui Ahaav, prin samarineni. Acesta au omorît şi
pre 40 / de fraţ ai Ohoziei, împăratului ludei, pentru răutatea fratelui lor, Ohoziei. /
Şi blagoslovind pre el preotul Venadav au omorît şi pe prorocii lui V aal, în Samaria / şi
răsturnîndu·le capiştea, o au făcut staul de gunoiu. Şi luînd lu răspuns de/ la Dumnezeu,
cum că vor împărăţi feciorii lui pînă la al patrulea neam, au murit/ şi s-au îngropat în Samaria,
împărăţind în locul lui filu-său. A 4-a Împăr < ăţie >, cap. 12. /
Acest Ioahaz au început a împărăţi preste lsrail la 13 ani ai împărăţiei lui Ioas. /Acesta
au făcut,/ înaintea lui/ Dumnezeu, viele/ şug, urmînd /căilor lui Iero / voam. Drept acela/ l-au
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dus Dumnezeu la războiu cu Azeil 'i cu Venadav. feciorii lui şi au perit tot/ ostatii lui Ioahez.
Iar el strigînd cătri Dumnezeu au scăpat. A 4-a Jmplr<ăţie>, cap. 13. /
Iona prorocul era fecior unii văduve din Sarepta (la cere au fost Ilie în vre /mea foameţ.ii.)
Pre acesta l-au înghiţit chitul, fugind de cătri faţa lui/ Dumnezeu ti după trei zile l-au scos
ieri' la ţărmurile mirii. Şi du/ pi porunca lui Dumnezeu, ducindu-să la Ninevi. au propoveduit
cum că pini / în 3 zile să va pripidi cetatea. Şi, clindu-sl ninevitenii, i-au / ertat Dumnezeu.
lară Iona si ruşina a fi în pămintul lui; pentru clei au/ e9it mincinoasă propoveduirea lui de
Ninevi. /
loas, feciorul lui loahaz, s-au dus să vază pre Eliseei, fiind bolnav. Şi, poruncindu-i/
Eliseei, au tras o săgeatl, cu arcul, prin fereastra de spre rlsirit ; ti de / 3 ori au dat în pimint
cu arcul. insămnind cu acestea cum el va birui pre/ Amasia, implratul ludei. Şi bitindu-si
cu el l-au biruit. Şi, luind /Ierusalimul, au surpat zidurile cetiţii şi au luat toată averea/ besericii. A 4-a Împirăţ.ie, cap. 13. /
Pre acest Raason, impiratul Siriei, l-au omorit Teglafalasar 'i au luat sfirtit / implriţ.ila
Siriilor, mutindu-se la impirăţ.ila Asiriilor, intru care au implriţit intii I Ful. A 4-a Jmplriţie,
cap. 16. /
Pre Zaharia acesta l-au omorit Selum 'i au împărăţit, în locul lui, el. A 4-a lmpăr<lţie>, /
cap. 15. /
F. J4v, col. I. Pre/ vremea aceasta s-au rinduit de elini numirul anilor,/ care si chiamă
Olimbias. /
Acest Ioathan au zidit poarta casei lui Dumnezeu, care o numesc/ latinii c Frumoasa»,
iară jidovii o numesc« Poarta lui loathan». Iar/ unii ii zice Turnul Turmei». A 4-a lmpir<ăţ.ie>,
cap. 15. În vremea acestuia/ au vizut baia pre Domnul tezind pre jeţiu înalt; ti Naum
impre /uni cu Mihea au început a proroci. Pre vremea aceasta au / nhcut Romii. Leat 4443. /
Abaz au făcut vicle,ug înaintea lui Dumnezeu ti au / trecut pre filu-siu prin focul jlrtvelor ce făcea în Venenom. /Şi pentru căci n-au vrut si asculte sfatul lsaiei prorocului/ 'i
să ceari semn de la Dumnezeu, precum ii înviţa haia, /cap. 14, ci llsind pre Dumnezeu ti
puindu·t nădejdea la/ Teglafalasar şi la dumnezeii asiriilor, s-au prădat de/ Rasin 'i de Fachee
'i au prăpădit podoaba besericii toatl. /A 2-a Paralipomen<ă>, cap. 28. ln vremea acestuia
au văzut Isaia/ videnila Vavilonului. Pre vremea aceasta s-au început Roma. /Leat 4459./
Col. II. Pre acest Selum l-au omorit Manaim ti au împărăţit el în locul lui. A 4-a
Împlr<lţ.ie>, cap. 15. /
Acest Amos prorocul au spus mai nainte lui lerovoam pentru pierzarea celor 10 neamuri.
După /acela fu omorit de Amathia, preotul lui Vethil, hătindu-i piroane de fier prin / timple. I
Acest Manaim, mergînd Fua <sic> împăratul asiriilor asupra lui, i-au dat I o mie de talanri
de argint, ca să nu-l bîntuiască, ci inci·t să-i fie ti /într-ajutor. Şi luind Fua argintul de la
Manaim, s-au întors îndărăt/ 'i n-au stătut în pimintul lui Manaim. A 4·a lmpir<iţie>, cap. 15. /
Pre acest Fachesia l-au omorit Fachee, voevodul o'tilor lui, în Samarilll. /Şi au împărăţit
el în locul lui. A 4-a lmpirăţ.ie, cap. 15. /
Fachee n-au stătut împotrivi lui Teglafalasar, ca si nu robească/ cele doao neamuri,
pre Ruvim ti pre Gad ti pre jumătatea din/ neamul lui Manasi ti din Zavulon 'i din Nefthalim,
ca la o jumătate de neam./ Drept acela au contenit impărăţila celor 10 neamuri, 9 ani. Împăr<i
ţia> a 4-a, /cap. 17. /
Acest Osie au fost împărat israiltenilor mai pre urmi I decit toţ. Şi au făcut vicle,og
înaintea lui Dumnezeu. În zilele acestuia/, pre cele 10 neamuri ale lui brail, ce lăcuia în Samarila, de 3 ori li-au/ robit Salmanasar, împăratul asiriilor, incit au luat 'i pre Osie,// împăratul
lor, rob.//
F. 15, col. I. Ezechia bine pilcu lui Dumnezeu, pentru clei au urmat pirinţilor lui/ celor
buni. Acesta au surpat toate capiştele idolilor ti au / pogorit ti pe fBrpele cel de aramă, care
l-au fost inilţat Moisi. / lară apoi auzind ocările ti hulele citri Dumnezeu de la Rapsac, s-au /
smerit foarte înaintea lui Dumnezeu. lntrebînd drept acela pe Isaia / şi cu umilinţă plecindu-t
inima citră Dumnezeu, i s-au dat semn f de bucurie, adeci să nu si teamă de cuvintele cele
cu mindrie / ti necuvioase ale lui Rapsac, voevodul lui Senaherim. Şi crezind Ezechia / cuvântul
Isaiei t·au arătat Dumnezeu puteria. Că venind Senaherim cu / mare laudă şi mindrie asupra
Ierusalimului, s-au întors cu/ mare ocară. Acesta, după ce au surpat capiftele idolilor,/ precum
am zis, au prăznuit Paştile, după lege, cu multă bucu/ rie. Şi, bolnăvind<u-se> Ezecbia mai
pre urmi, piuă lingă moarte şi f rugindu-se lui Dumnezeu să mai lungească viaţa, i s-au dat
semn, prin Isaia,/ cum că va mai trăi 15 ani. Şi, sculându-se dupe boală, au cintat f cintare
zicind: c Eu am zis intru jumităţ.irea zilelor mele•. Deci I mărindu-să ti trimiţînd la el Merodac,
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implratul Vavilonului, /soli cu daruri, sl-1 întrebe de semnul carele s-au flcut pre plmint,
Iau arătat lor visteriile besericii lui Dumnezeu. Şi, certindu-1 pentru/ aceasta Isaia, cu pace
au murit. A 2-a Paral<ipomena>, cap. 31 ti 32. /Leat 4473. /
Acest Meneai au flcut vicleşug înaintea lui Dumnezeu ti au rutit / uliţele Ierusalimului
de singele prorocilor. Ieri mai pre urmi/, venind la simţirea fir-de legilor lui, cu mari infricotAri / t·BU schimbat viaţa spre bunltiţ. A 2-a Paral<ipomena>, cap. 33. / Leat 4544. /
Acest Ammon era de 25 de aui cind au început a impArlţi. Şi au/ ficut ti aceeta vicletug
înaintea lui Dumnezeu, inchinîndu-se celor ciopliţ /şi suleţelor şi celorlalte ce au zidit tatl-sAu.
Drept acela acu/ lindu-să slugile lui, asupră-i, l-au omorit. Iar norodul au omorit pre toţ /cela
ce s-au adunat asupra lui şi au fost pricina uciderii lui. Şi în locul / lui au pus împărat pre fiiu-său
foaie. A 2-a Paradipomenb, cap. 33. /
Col. II. Şi stricind Samarila, Salmanasar au mutat pre jidovi din Samarila ti i-au/ aşezat
pre lingă riurile lui Gozan, mai presus de hotarăle midiilor ti a perşilor, aproape de hotarAle /
Caspiei ( Însi zice lstorila lui Alexandru cum că au închis în locul acela Alexandru / doao neamuri
spurcate: pre Gog ti pre Magog, ca si nu si spurce tot pimîntul / de ei. Iar Antihrist, Mesila
al jidovilor, ii va scoate de acolo.) Iar în cetăţile/ Samariei au a9izat Salmanasar, în locul israiltenilor, asirilani. Deci asirilanii, /la începutul a9izirii lor, nu s-au temut de Dumnezeu. Şi
drept acela au trimis Dumnezeu lei/ asupra lor de-i omoriJa; ti micar ci nu s-au lisat ei de
tot a nu si închina idolilor ti a nu face alte răutiţ /ieri încă-ş tot s-au mai temut de Dumnezeu.
A 4-a Împărăţie, cap. 17. /
Ţinut-au impAriţila acestor 10 neamuri de la lerovoam, împăratul lor cel dintii, carele
au plecat pre/ israilteni sA se închine idolilor, pini la Osie, împăratul lor cel de pe urmi. Însi
de la lerovoam / pini la Q3ie au trecut ani 250. /
Cade-ai a 9ti cum ci împăratul asirilor, Ful, au bitut întîi spre cele 10 neamuri ale lui
lsrail, fiind/ preste laie împărat Manaim. A doa oari II-au stricat TegWalasar, fiind împărat
preste !ale Fachee, /feciorul lui Rotelie. A treia oară au robit pre ei Salmanasar, carele au
sfirîmat Samarila, fiind !ale/ supt stipînirea lui Osie. Ieri pre Ierusalim, întîi l-au bii.tut Sargon,
a doa oari Asaradon, a treia oară / Senaherim, în vremea Ezechiei, împăratul ludei. Însi zic
unii cum că aceste nume/, ce s-au zis mai sus, sii. aduni toate la Senaherim, carele de multe
ori au robit Ierusalimul. /
Senaherim, mergînd si prade Ierusalimul, în vremea lui Ezechie, au scipat de mina lui
Dumnezeu cu mare ocarii.; / pentru ci puţin era si·t pierzi toatA oastea prin înger, pentru
hula care au hulit Rapsac, voevodul lui,/ asupra lui Dumnezeu şi asupra Ezechiei. Miniindu-să,
drept acela, Senaherim au omorît pre mulţi din/ jidovii carii au fost robit Salmanasar mai
nainte. Şi afilnd Senaherim, împăratul, cum că Tovit / îngroapii. trupurile celor omorîţ, i-au
luat toatii. averla ti au poruncit să-l şi omoarii.. ÎnţAlegind, I drept acela, Tovit au fugit despuiat
în cimpuri, de s-au ascuns. Iar dupii. 40 de zile fu omorît Senaherim / de fiii lui. Şi sii. înto&r11e
Tovit şi i si dederii. toate unlahele cite i-au fost luat Senaherim. /
Şi trecind citii.va vreme, veni îngerul Rafail de luo pre Tovila, feciorul lui Tovit ti s-au
dus la Raguil / de ş-au dat fata dupii. el, gonind întii pe dracul, carele omor(î]ia pe bărbaţii
ce o luase mai nainte si-i/ fie mulare, pre carii, dupii. împreunarea lor, i-au dus sii.nltot la
Tovit. Şi timiduind cu/ hilare de P.:tte pre Tovit de orbiclunea ce avea, II-au spus cum ci
ieste/ îngerul Rafail. Şi s-au dus de la ei, precum scrie în cartea lui Tovit. /
Merodac, împăratul V avilonului ticu împăratul midiilor, sii. /despărţirii. de singurii. ţiitoarea
împii.riţiJa asiriilor, adec<i> de Asaradon, //pentru că mai nainte era aceste doao împii.riţii,
care au zis, supuse împărăţiei asiriilor. / /
F. ISv, col. I. fosila, gii.sind în casa Domnului Cartea Legii a dooa ti / infricotîndu-se
de răspunsul Oldei, prorociţei, si smeri ti / surpii. idolii din locurile cele înalte ti arse oasele/
prorocilor ti ale preoţilor celor mincinot la Vethil. (La acest / fosie 11-au plinit prorocila lui
Adon, care au prorocit cînd jertvula / lerovoam viţelului celui ce vărsase la Dan, zicind: • latl
filu / sii. naşte cosei lui David; numele lui fosila. Şi va jirtvui / preste tine jărtii.vuice, pe preoţii
cei ce jirtvuesc preste / tine; şi oase de oameni va arde preste tine•. A 3-a Împirii.ţie, cap. 13). /
Acesta ou prii.znuit peştele cel fir-de asemînare. Şi dup<i> acela, I bi.tind rhbolu foaia
la Maghedo cu faraonenii, fu omorît / de împii.ratul Nehao. Şi l-au plina norodul foarte. A 4-a
Împir<iţie>, cap. 22. /
La al treilea an a împii.rii.ţiei lui fosie, au început a proroci Ieremia,/ arii.tîndu-i-se 3 semne:
un tuiag de nuc ti o elidare pre foc / ti un brîu. Ieremia, cap. 1, Leat 4586. /
Pre acest foahaz l-au fii.cut norodul împii.rat. Şi pentru răutii.ţile lui/ l-au luat faraon ti
l-au dus la Eghipet; ti au pus în locul lui pre Eliachim, I frate-său. În vren:ea acestui foahaz
s-au supus Ierusalimul lui faraon./ A 4-a Împăr<iţie>, cap. 23. /
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Acest Eliachim, carele &ii. numette ti Ioachim, omorînd pn1 / Uria ti cartea prorociei lui
Varuh sr.ărgîndu-o ti aruncîndu-o /în foc şi dind lui faraon bir în trei ani, fu omorît de faroon. /
A 4-a mpir<ăţie>, cap. 24. / .
Acest lehonie s-au dat pre einet În minile lui Navuhodonoeor, cînd au venit a/ supra
Ierusalimului. Şi împreună cu Iehonia s-au mutat ca la 10 mii/ de oameni, întru carii să numără
fi lezechiil ti Danii!/ ti cei 3 coconi. A 4-a lmpArăţie, cap. 24. Însă această / / robie ei chiomă
mutare, pentru că de voia lor s-au dot în minile lui Navuhodo / noeor, ior cellalalte să chiamă
robii, pentru căci au fost făr<i> voia lor. Şi au pus/ Navuhodonoeor, în locul Iehoniei, pre
Sedechia, fratele tătîne-eău. / /
Col. II. Acesta iaste Merodac, împăratul cel vestit al Vavilonului, carele au trimis soli
la Ezechila, /împăratul Iudei, cu daruri. Şi aritînd Ezechia solilor acelora averea beeerice
lui Dumnezeu /în trufă ti cinstind pre ei, i-au trimis îndlrAt. Şi pentru aceastA gretalA a
Ezechiei au smerit / pre împăraţii ludei, impAraţii Vavilonului, cum că au fost Navuhodonosor
ti cei ce au fost în/ urma lui, pînă în vremea lui Valtaear, celui de pre urmă, carele, impărl
ţind, s-au mutat iarăt / împărăţila Vavilonului la Midii ti la per9i; iarl Vavilonul s-au stricat./
Pricina pentru care au trimis Merodac soli cătrl Ezechia, zic unii sl fie fost aceasta:
haldeii,/ pentru căci să închina soarelui, măcar că să lăuda cu astronomie, iar nu putea, cu
mette9ugul /lor să afle pentru ce sl făcea zioa atîta de mare, ca cum ar fi fost îndoită. Drept
acela, eoco / tind cum ci doarl pentru Ezechia, împlratul Ierusalimului sA face zioa mare, au
trimis la el soli, ca el afle / adevărul; ti i-au trimis şi daruri, flcindu-i cinste, ca celula ce era
cinstit/ şi de dumnezeul lor, adec<ă> de &oare, după/ socoteala lor./
Acest Navuhodonoaor, după ce au robit leruBSlimul, fiind Daniil prorocul în/ Vavilon,
au vlzut în via un chip ti o piatră rumpindu-ae din munte, fărl / de mină de om, care, clzînd,
au lovit chipul acela şi l-au afărimat. larl /piatra s-au făcut munte mare 9i au plinit tot pămintul.
Şi mărindu-al/ Navuhodonoaor 9-au făcut chipul lui de aur şi l-au pus într-un cimp ti au/
adunat toată boerimea lui ti tot norodul lui de pretutindenea, / cu poruncă mare, ca să Be închine
acelui chip. Iar cine nu s-ar / închina să-l arunce în cuptorlul cel ce ardea cu foc. Şi, ne / vrînd
să se închine cei trei coconi: Anania, Azaria ti / Misail, i-au aruncat în cuptorlul acela.
Şi iară au mai / văzut în vis un copaci foarte înalt, a clrula înălţime ajungla pini în ceriu
ti avea frunzl / frumoasă şi roadl multi ti ramurile lui coprindea toatl lumea ti supt el lăcuia
toate/ hiarăle eălbatece, iar în ramurile lui toate pasările. Şi auzi un glas zicind: « Tălaţ
co/ paclul ti <-i> imprqtilaţ ramurile•, i proci. Dupl acela, pentru mîndrila lui cea multi
s-au schimbat de/ Dumnezeu chipul lui ti au făcut pe trupul lui păr, ca al leului şi ca un bou
păştea iarbă. Şi fu i / zgonit de oameni în păduri, pînă ce au plinit 7 ani. Deci, căindu-al de
picatele lui, iară/ ş-au venit în firea ce-au fost mai naiule şi s-au cinstit de toţ mai mult decit
întii. Daniil, cap. 3,4. /
Acest Danii!, fiind în plmintul haldeilor, aupt stăpînirea lui Navuhodonosor, pe vremea
robiei, au văzut/ zece videoii. lotii au văzut pentru chipul şi pentru piatra cela ce s-ou tăiat
din munte, fir-de / / mini ti au fărimat chipul acela. / /
F. 16, col. I. Şi puse implratul Navuhodonoeor pre Sedechia, fratele lui Eliachim, /
împărat preete luda ti preste Ierusalim. Şi era Sedechia de 21 de ani/ cind au început a împărăţi.
Şi împlrlţi ani li, flcînd viclqug /înaintea lui Dumnezeu ti nu să rutina de cltră faţa leremiei /
prorocului, carele îl certa pentru rlutlţile ce făcea, ci l-au/ blgat în temniţl. Şi, trimiţînd
împăratul Navuhodono11or, / eoli la Sedechia, ca el·f dea birul, precum le-au fost legătura,
i-au/ întors îndărăt, la implratul, deşerţi ti înfruntaţ.
Miniindu-să,/ drept acela, Navuhodonoeor, s-au dus asupra Ierusalimului, cu toată/
puterla lui ti luind toate odoarăle besericii, cite au găsit / ti ale împăratului, le-au dua cu 1ine-t
la Vavilon. Şi ane / Navuzardan, atolnicul împăratului Navuhodonosor, beserica /lui Dumnezeu
Şi tle împăratul pre feciorii lui Sedechie ina / intea lui, iarl pre el, orbindu-l, îl duse la
Vavilon. Şi, etind /Ieremia din temniţă,e-au dus împreuni cu n~rodul; iar Sedechia /cu rea

moarte a-au sfirtit în Vavilon, crăpîndu-i pintecele. A 4-a lmpăr<ăţ1e>, cap. 25. /
Io vremea acestui Sedechia a-au afîrtit implrlţila Iudei, care au /ţinut 514 ani ti 4 luni
ti 8 zile, după cum zice / Iosif istoricul. Iar din Cartea Împărăţiilor nu sl adună mai / mulţi
decit ani 500. Iar de la zidirea besericii lerwalimului, / piru\ la mutarea norodului în Vavilon
au trecut ani 480, luni 6 / ti 10 zile. /
Aici, la mutarea Vavilonului, să sfîrtstte veacul al/ patrulea, carele cuprinde ani 409,
carii impreu / uindu-se cu toţii de la Adam sînt ani 4613. /
Col. li. A dooa videnie au văzut pentru îngerul carele au mîntuit /pre cei trei eocon
din cuptorlul care-i aruncase Navuhodonosor, căci n-au vrut să se închine chipului/ eelui de
aur. Cu a treia videnie au tilcuit visul împăratului Navuhodonosor, pentru copa /ciul care au
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foit vlzut, zicându-i cum că pentru mîndrila lui să va schimba din om ti să va asemîna /cu
dobitoacele. A patra videnie au văzut În vremea lui Valtasar, pentru cele 4 vinturi I ti pentru
cele 4 fiară, care au văzut e9ind din mare, adecă leu, urs, rîs ti altă hiară /groaznică, care hiară
însemna cele 4 împărăţii ce-au înflorit în urma lui Alexandru celui / Mare. A cincea videnie
au văzut iară în vremea lui Valtasar, un berbece a căruia coarnele Jnu-i era potrivă, ce era unul
mai mare decît altul, carele însemna împărăţii& Midiilor / ti a pertilor. A fBSla videnie au văzut
iară în vremea acestui Valtasar, pentru stricarea/ Vavilonului, cum că va fi prin Chir 9i prin
Darie, tîlcuind scrisoarea cela ce s-au văzut,/ ospătîndu-să Valtasar, care zicea: Mani, 1'hekel,
Fares. A 9aptea videnie au / văzut În vremea lui Darie, pentru îngerul care l-au scos din groapa
leilor, cînd l-au fost aruncat ho/ iarii, fără voia împăratului, făcîndu·i judecată vicleană. A opta
videnie au /văzut iară în vremea acestui Darie, cînd i-au descoperit îngerul Gavriil pentru
venirea lui Hristos,/ cum că va fi după şaptezeci de săptămîni de ani lunovnici. A nooa videnie
au/ văzut în vremea lui Chir, pentru că, ajungind lingă rîul Tigris, au văzut un om încins cu
în/ cinsoare ofaz 9i trupul lui catharsis ti faţa lui ca vederla fulgerului 9i o/ chii lui strălucii&
ca para focului. A zecla videnie au văzut pentru împărăţii&/ persilor, cum că va fi una după
alta 9i pentru Alexandru 9i pentru cei patru împă / raţ ce au fost după Alexandru ti mai vîrtos
pentru cela ce au împărătit în Eghipet ti în Sirila / ti pentru răutatea lui Antioh Epifan. Danii!,
în cartea lui. /
Acest Evelmerodac, feciorul lui Navuhodonosor, precum spun unii istorici, temîndu-să
ca /nu cumva să-l urască tată-său 9i să-l gonească, să dea împărăţila frăţini-său celui mai mic,
au / tăiat trupul tă tine-său în trei sute de bucăţ 9i I-au dat la trei sute de vulturi; însă cu /
sfatul lui loahim, tatăl lui Salathiil, împăratului Iudei, pre carele l-au fost scos el/ din temni\ă.
Şi într-acest chip au fost sfîr9itul lui Navuhodonosor. A 4-a Împăr<ă\ie>, cap. 25. /
Cade-să a fli cum că haldeii să numesc de multe ori 9i asirilani, pentru 2 pri /ci ni: una,
pentru că asirilanii din haldei au avut începerea na9terii lor, pentru/ că Asur, feciorul lui Arfaxad,
din Haldea au venit în pămîntul acela, întru carele, lăcuind, l-au /numit cu numele lui Asiria
şi din Asur acesta au luat începere împăraţii a să numi im/ păraţ asirilani, au haldei; drept acela
să zic siritanii, haldei şi haldeii, asirilani. /
F. 16v, col. I. După ce s-au robit Ierusalimul, să-au făcut purtători de grijă no/ rodului
preoţii, pînă aproape de întruparea lui Hristos. Iară/ atunce iarăt au început o împărăţi unii,
o cărora fapte să vor/ însemna în urma preoţilor.
Ţinut-au mutarea norodului la/ Vavilon ani 70, pini în vremea lui Darie, împăratul
persilor, /de carele s-au mîntuit din robie norodul lui lsrail. Esdra, întîi, cap. 2, 3. /
Pre acest Salathiil nu l-au născut Sedechia, ci lehonie, după mutarea/ Vavilonului. /
În vremea acestui Valtasar, împăratul Vavilonului, /s-au mîntuit Sosana, prin Daniil
prorocul, de năpastea ce i-au făcut/ bătrînii precum scrie în Cartea Sosanii.
Pre acest/ Valtasar, omorîndu-1 Darie, s-au mutat împărăţila Vavilonului /la persi./
Acest Zorovavel iaste fecior lui Salathiil. Acesta au fost mai mare/ peste norod, după
ce s-au întors în Ierusalim, de la mutarea Vavilonului, /fiind atunce, de la zidirea lumii, ani
4778, care Zorovavel, /după ce au răspuns împăratului pentru vin, pentru împărat ti /pentru
adevărul, au luat ti alte daruri de la împăratul, împreuni// cu întoarcerea lor la Ierusalim,
ca să zidească 9i beserica, pre / cum, scrie Esdra, cap. 3. / /
Col. li. A dooa pricină iaste căci împărăţila haldeilor au fost din împărăţii& Asiriilor. /
Pentru că Navuhodonosor, împăratul Asiriilor, era singur ţiitorlu şi avînd o căpete / nie preste
09tile lui, ales 9i iubit de dineul, au cer9ut, de la împăratul, Haldia, ca /să împărăţească el acolo.
Şi, făcîndu-i împăratul pe voe, i-au dat Haldia. Şi împără\ila /acela acolo. Iar după acela,
făcîndu-să Navuhodonosor mai mare 9i mai vestit decit /acela, numele aceluia s-au stins. Şi
stăpîniră feciorii lui Navuhodonosor 9i Haldila; / ti drept acela să numesc haldeii, asirilani 9i
asirilanii, haldei. /
Darie, împăratul Midiilor, au stricat Vavilonul şi au omorît şi pre Valtasar, împă / ratul
Vavilonului, După acela, văzînd un vis pentru fie-sa Mandana şi vrînd ca să o/ smerească, o
ou dat după un om prost, co, făcînd Io fecior, să nu ajungă Împărat, să-l scoaţă pre el. Şi/ făcînd
la copil cu omul acela. numele lui a <fost> Chir. Şi, affind împăratul, l·an luat de l-au dat /unui
boier de ai lui ca să-l omoare. Iar acela nu l-au omorît, ci I-ou dat unui păstor/, de-I cre9tea
într-ascuns; şi cătră împăratul an zis că I-au omorît. Şi, crescînd Chir, /cunoscu pre el împăratul,
cum că-i ioste nepot, pentru răspunsurile lui cele înţelepte./ Şi, fugind Chir de frico moşu-său,
Darie, s-au dus la Persia. După aceia au venit cu /războiu asupra moşu-său, Darie şi biruindu-l,
i-au luat împărăţila. /
Împărăţind Chir în urma lui Darie, au omorît Daniil pre cei 70 de preo\ ai lui/ Vil, carii
mînca bucatele cele ce să aducea la Vil. Şi au surpat şi beserica /lor. Şi amestecind zmoală
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ti pir ti cilţ, au flcut coci ti au aruncat în gura/ lui Vil, fBrpelui, de l-au înecat ti ou murit.
Drept acela, viclenind boiarii pre implratul, /au aruncat pre Daniil în groapa leilor. Şi, luind
îngerul pre Avvacum, prorocul, de pirul ca / pului, din ludea, au dus bucate lui Daniil. Şi,
dupl 3 zile, ducindu-sl implratul la groa /pa leilor, ca sl plingl pre Daniil, ii glsi nevltlmat.
Şi, scoţind pre el, bigi pre celace / au fost bigat pre Danii!, cu muerile lor / ti cu copiii. Dupl
acela, indemni / Dumnezeu duhul lui Chir de au dat voe /jidovilor ca sl se intoarcl în IeruBBlim. / Şi sl intoarserl la al doilea an al împlrlţiei / lui, 50 de mii de oameni. lntlrind pre
ei Agghe<U> ti Zaharila ti fiind preste ei preot Iisus,/ feciorul lui losedec ti Zorovavel, feciorul
lui Salathiil şi dupi ce sl duserl la leruBBlim, de abila/ au inoit zidurile pini în 3 ani; a9ijderea
şi zidul besericii.
Dupl acela al birui Chir I de implratul maaaghetilor ti. tlindu-i capul, l-au blgat într-un
burduf plin de ainge. Şi, slltind împrejurul lui, I masaghetii zicea:. De te-au fost sete de ainge,
bea ainge !». Leat 4778. /
F. 17. col. I. ln vremea acestuia au fost preot Iisus, fe / ciorul lui loaedec ti au început
a proroci Agghe<U> ti Zaharia. /
Într-acest chip aint porţile Ierusalimului, care le-au zidit Neemila, /în urma mutlrii de
la Vavilon: poarta impiraţilor, a preoţilor,/ a boiarilor celor de cinate, a norodului, a prorocilor
ti poarta pre/ care scotea din cetate gunoaele, precum ai vede într-acest rotocol. /
Col. li. Aceat Olofern au fost cipetenie Oftii lui Camvis. Şi, după ce au supus multe
ti /ţinuturi, supt atipînirea impiratului lui, veni ti la ludea, asupra cetiţii Vethil. /Şi,
jefuindu-o, fu omorit de luditha, tlindu-i capul cu aabila lui. !;i, luindu-1, ii duse / în cetate
9i-l inălţi pre zidurile ei, batjocorindu-l, precum scrie în Cartea ludithei. /
Camviaia, cel ce al nume9te ti Navuhodonoaor, în 7 ani intru carii au ţinut singur/ rllliritul, trl.ind ti tatl-aău ti în 12 ani mai nainte nu Ilsa ai zideaacl beae / rica în Ierusalim.
Deci, vrînd el si-i cinstească la Ierusalim, cum îl cinatila ti printr-alte / pirţi, ca pre un Dumnezeu, cu / li.larea capului lui Olofern, / bolarinul lui, si mintui / hrail de di1111ul ti ciuli / cintare.
În vremea acestuia / avea ciute Sofoclis 9i / Evripidia, poeticii. /
Acest Ermiadia n-au ficut nimic vrednic de povestire cu Iudeii. Leat 4772. /
Darie, feciorul lui lataapu, la al doilea an a împărăţiei lui, dind daruri lui Zorovavel, / i-au
dat voe si zideaaci ti beserica Ierusalimului, pentru el Zorovavel au dezlegat /înaintea lui
Darie pilda pentru vin, pentru împărat ti pentru adevirul. Eadra, Cap. 3. / Şi, la al 9aptelea
an a împărăţiei lui Darie, 1-au isprăvit be&erica ti la 20 de zile / ale lunii a zecea o au af<i>nţit.
Leat 4795. Intr-acea vreme era Platon, filosoful I Înai din vremea cea dintii, care au dat Chir
voe jidovilor al ae întoarcă în Ierusalim / ti al zidească beaerica, pini la al fBptelea an a implrăţiei acestui Darie, cind a-au 1fîr9it / beaerica, au trecut ani 46. Şi drept acela zice ti loann
Evanghelistul:• În 46 de ani/ a-au zidit beaerica aceaata ti tu zici el în 3 zile o vei ridica»
i proci. /
ln vremea lui Artaxerx celui cu mina lungă, aftind Eadra vistierila de cirţi ti / intorcindu-al la Ierusalim cu 1500 de oameni, au luat voe a slobozi pe preot de bir. /Şi au luat ti
putere, de la împlratul, al pue ti aă scoaţă cipetenii preste /norodul lui hrail. Acest Eadra au
desplrţit neamurile cele atreine de împreunarea/ jidovcelor. Eadra, cap. 9. lari în vremea
acestui Artaxerx au luat Neemila voe, /de a-au întors la IeruBBlim ti d-abila au zidit în 7 ani
cetatea Ierusalimului cu 6 / / porţi, precum ai vede în rotocol. / /
cetiţ

F. 17,·, col. I. Trei be&erici vedem în Sf<Î>nta Scriptură al ae fie zidit./ Întii, la Ierusalim, ficindu-se de Solomon a dooa în muntele / Gazirim, făcindu-se în vremea lui Darie, de
Manasi, fra /tele ludei preotului celui ales, a treia în muntele/ lliupoleos, ficindu-sl de Onia,
tatăl lui Simon celui I Drept, în vremea lui Antioh celui Mare. I
Şi iari vedem în Sf<Î>ta Scripturi trei tîrnosiri / beaericii lui Dumnezeu. Una, ficîndu-ae
de Solo / mon, toamna, în 10 zile ale lui aeptemvrie, a dooa / făcindu-ae de Esdra, primivara,
în 23 de zile/ ale lui martie, în vremea lui Darie, feciorul lui lataspu /. Esdra, cap. 6. lară
unii zic cum el această tirno / seall nu a-au flcut de Esdra, ci de Iisus, feciorul lui / losedec.
A treia tirnoseall s-au făcut de / Iuda Maccaveul, iarna, în 25 de zile / ale lui dechemvrie, în
vremea lui Antioh celui Lludat. I lntila Carte a Maccaveilor, cap. 4. I
Acest Manasi, fratele lui Iad arhiereul, lnînd voe de la / Împlratul Darie ca să zidească
caaă lui Dumnezeu, au zidit / în muntele Gazirim. /
Acest Oaia, tatil lui Simon celui Drept, pentru riutatea lui / Antioh celui Mare, fugind
în Eghipet citră Ptolomeu, impl / ratul Eghipetului, cel Lludat, au zidit beserică lui / Dumnezeu
ÎD muntele Iliupoleos. Preoţind acest Oaie, au tri / mis împlratul Selefc pre Iliodor la Ierusalim
ca si la din viatierila / besericii toate odoarile, al le duci la dînsul. Deci mergînd Iliodor / ca
114 plineasci porunca implratului, fu rănit de înger pini lingă moarte. /
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Col. II. Şi pre norod de bir l-au mintuit. Şi Esdra au cetit legia / la înfigerea corturilor
ajunind 24 de zile ti îndemna pre norod să se adune, ca să asculte / cele ce zice legla, de patru
ori zioa ti de patru ori noaptea, precum scrie în cartea/ Neemiei. /
După cum zice leronim, tîlcuind pre Isaia, gonirea cela ce s-au făcut de Aman, în vremea f
Esthirei, au fost în urma stricării Vavilonului cu 100 de ani./
După zisa lui Filon istoricul, gonirea ce au fost în vremea ludithei s-au fă / cut de Camvis,
feciorul lui Chir, care Chir au surpat ti Vavilonul. /
F. 18, col. I. Şi rugindu-se lui Onie preotul, ca si se roage lui Dumnezeu pentru dinsul, f
ti sli. întoarse la împăratul detert. A 2-a <Carte a> Maccav<eilon, cap. 2, 3, 4. f
În vremea acestui Simon au făcut Iisus, feciorul lui Sirab, Cartea/ Înţelepciunii, de care
Simon pomenette Iisus la cartea lui, cap. 50. /
Acest Eleazar au trimis pre cei 70 de tilcuitori la Eghipet, /după ce au tîlcuit, i-au dăruit
Ptolemeu Filadelf<uh, /împăratul Eghipetului, cu daruri mari ti la ludea cu /cinste i-au
trimis. Acestla zice Filon istoricul. /
lason ti cu Menelau au cumpărat preoţila întîi de la Antioh / Epifan<es>. A doua
<Carte> a Maccaveilor, cap. 4. Acettea/ multe riutăţ au făcut jidovilor, măcar ci ti ei
era jidovi./
Ace1t Alchim, făcîndu-să arhiereu de Dimitrie ti avînd / vrajbă totdeauna cu luda,
de vreme ce surpa zidurile/ besericii 9i lucrurile prorocilor, fu rănit ti muri./ lntîi<a
Carte> a Maccaveilor, cap. 9. /
Acest Ptolemeu, feciorul lui Lagos, fiind împărat Eghipetului ti cu vi / cletug întrînd
în Ierusalim, zicînd cum că va să jărtvuiască, pre mulţi din/ jidovi au robit ti i-au vîndut.
Atijderea au făcut ti la Gazirim. / În vremea acestuia s-au făcut Cartea Maccaveilor. Leat 4930. /

si

tămădui

Col. II. Acest Mardoheu t·au făcut fiică pre Esthir, nepoată-sa, fata Crăţini-său. Şi,
fiind cinstit/ de împăratul Artaxerx, au luat împăratul pre Esthir, nepoată-sa, a-i fi împără
teasă. Deci cu sfa /tul ti cu învăţătura acestuia s-au rugat Esthir, împărăteasa, împăratului
de au mîntuit / pre norodul lui lsrail din moartea care vrea să-i facă Amman, ispravnicul împă
r11tului. / Şi pre lemnul care să gătise de Amman, ca să spînzure pre Marhodeu, fu spînzurat
Amman, / cu porunca împăratului, precum scrie în Cartea Esthirei. /
Artaxerx, care să numette ti Asuer, după ce au făcut/ ospăţul, gonind pre Astina, pentru
mindrila ti pentru/ neînţelegerea ei ti luind pre Esthir, jidovea, în locul/ Astinei ti cinstind
pre Mardoheu ti spinzurînd / pre Amman, pentru moartea cea făr-de dreptate, ce vrea / să
dea lui Mardoheu ti jidovilor, an dat voe evreilor/ cu cărţi noao, ca 1i se întoarcă asupra vrăj
matilor lor, după ce 1-au mîntuit ei/ prin sîrguiala Esthirei. Drept acela sărbează jidovii la
10 zile a lunii a/ fBplea, pentru pomenirea mîntuirii aceila din moarte, precum scrie în Cartea/
Esthirii. Leat 4832. ln vremea acestuia învăţa Aristotel la Platon, filosoful. /
Artaxerx Cothos, cu îndemnarea lui Vaşo, bolarinul lui, au adaos iarăt la ovrei/ birurile
care lăsase Esdra, precum s-au zis mai sus. ln vremea acestuia era dascali / Dimosten ti Aristotel. Leat 4858. /
F. 18v, col. I. Ptolemeu Filadelf<ul<, fiind Iubitor de cărţi, au trimis cu sfa /tul lui Dimitrie
ti al lui Aristeu, la beserica Ierunlimului, /daruri, 120 de sieli ovreetti de argint, ca să-i trimiţă/
Eleazar la Alexandrila cele 5 cărţi ale lui Moisi ti să-i trimiţă / ti tîlcuitori, ca să le tilcuiucă.
Şi afB au făcut Eleazar, dupli. voia împăratului,/ trimiţîndu-i ti cărţile ti pre cei 70 de tilcuitori.
Şi priimi pre ei împăratul/ Ptolemeu cu cinste mare ti după ce au tîlcuit cirţile, dăruindu-i
cu da / ruri multe. i-au trimis înapoi ti au lănt de bir pre slujitorii / besericii în 7 ani. ln vremea
accestula s-au arătat tîlcuitorii. Leat 4951. /
Ptolemeu Everghet<uh n-au făcut nimic vrednic de povestire, spre jidovi. ln vre /mea
acestuia au făcut Iisus al lui Sirah Cartea lnţelepdunei. /
Ptolemeu Filopator, luindu-9 pre fiică-sa de la Alexandru, căruia o /au fost dat mulare,
o au dat lui Dimitrie. ln vremea acestui Ptolemeu an stăpinit /romanii pe Elada ti Schipion
au biruit Africa./
ln urma acestor împărat n-au mai fost alt împi /ral la Eghipet, făr<ă numai> Cleopatra
care bi / ruindu-să de Antonie, s-au mutat împi / răţila Eghipetului la Roma. Pre vremea/,
aceasta au fost împărat la Roma Iulie Chesar. /
Mattathia preotul au omorit pre solii lui Antioh Epifan<es> ti an mai omorît /pre un jidov,
carele jărvula dup<ă> porunca lui Antioh, deasupra jărtăvnicului, I în Modeim. Dup<i> acela,
fugind cu cei 5 feciori ai lui ticu alţi jidovi, ce să/ temea de Dumnezeu, s-au BBCUDS în munţi
ti în pettere. / Deci, dind voe jidovilor să / bată războiu sîmbăta, /în vreme de nevoe / ti invă
ţîndu-i săpă/ mească legile cele pă / rintetti ti învăţîndu-t ti feciorii pentru lege ti pentru I războiu,
muri ti să îngropă la Modeim. lntil<a /Carte> a Maccaveilor, cap. 3. /
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Col. II. De la acest Darie au luat Manasi, fratele lui Iad, voe :sl zidea11cl be11ericl în
muntele Gazirim. Şi,/ biruindu-al Darie acesta de împlratul Alexandru, s-au mutat Sarvil,
bolarinul lui, la Aleltlllldrila ti s-au supus impii. / rlţila persilor lui Alexandru./
Alexandru Machedon cel Mare, biruind pre Darie ti /mutind împlrlţila persilor la Machedonia ti 11upu / iod Tirul ti Gaza supt biruinţa lui, au purces / asupra Ierusalimului cu minie
mare, pentru el,/ fiind supuf lui jidovii, nu vrea sl·i trimiţi / dajdea cea obicluitl. Şi, apro·
piindu-al/ de Ierusalim cu ottile, sl splimintarl jido /vii foarte ti eu etil înaintea lui oiţi/
preoţ cinstiţ, de l-au / priimit cu cinste / mare. Iar celalalţi / preoţ, carii nu vrea / si-i trimiţi
dajdea, / s-au ascuns. Deci vlzînd / Alexandru înţelepciunea / preoţilor ti cucerni / cila care
au aril.tal cltrl el,/ sl rutinl de ei ti·t con/ teni minila. Şi, dupl ce/ au jlrtvuit ti au cetit
înaintea lui prorocila lui Danii!, li-au ertat / dljdile de 7 ani; însl cele ce au făglduit iudeilor,
cil.tril. samari / neni au tăglduit.
Deci, mlrindu-i-se numele fi llţindu-i-se impii./ rlţila foarte, zavistuindu-l unii din boierii
lui, l-au otrlvit, /pentru el roada zavistiei moarte iaste. Iar în urma lui s-au împărţit/ impii.·
răţila în patru implrăţii, precum sl arată aicea, din / tru carii, pentru cei doi grllafte Sf<Î>nta
Scripturii. mai cu de/ nadinsul, pentru rlutlţile care au făcut jidovilor. ln /vremea acestuia
era vestit Aristotel. Leat 4888. /
Murind Alexandru s-au ridicat 4 împlraţ. Însl Eghipetul l-au stlpinit / Ptolemeu al lui
Lagos, cătră amiazăzi; Machedonila o au stăpînit Filip, / carele ti Darie să numette, fiind fratele
lui Alexandru, cătră amiazănoapte, /iar Sirila ti Vavilona ti toată impărlţila rblritului o
au stăpînit Selevc / Mihanor, iar în Asia, cătrl apus, au împlrăţit Antioh. /
F. 19, col. I. După ce au stlpinit beeerica ti o au spurcat în trei ani, Apolonie / ti
Siron ti Timothei ti Nicanor ti Gorghie ti lliila, să/ făcu preot luda Macaveul ti în 25 de zile
ale lui septemvrie tirnosi/ beserica, prăznuind 8 zile. Dupl acela mîntui el ti cu lonathan, /
frate-său pe galaaditeni ti frate·slu Simon pre galilei. lară Iosif/ ti Azaria, carii era puf de
Iuda plzitori besericii ti Ierusalimului, bi/ tind rlzbolu cu cei streini de febu, flr·de ttirea
ludei, s-au biruit de vrăjmaf, /period în războiu 1000 de voinici, pentru neascultarea lor. Iar
după acela s-au I împăcat luda cu Efpator, implratul Siriei. Deci pîri pre luda, Alchim, I cil.tril
implratul, pirl mincinoasă; ti trimiţind împlratul pentru acea / pirl pre Nicanor voevodul
cu Ofti, asupra ludei, Cu omorît Nicanor /de luda. Iar mai pre urmi, făcînd luda pace cu
romanii, sl omorî în rlzboiu, /de Vachid. A 2-a <Carte a> Maccavei<lon, cap. 14. /
Acest Eleazar, fiind în rlzbolu cu luda omor[i]la pre vrăjmat ti în dreapta/ ti în stînga.
Deci, vîrindu-se supt elefantul pre care i sl plrea el va fi / Împăratul, omori pre elefant 9i,
căzînd elefantul mort preste dinsul, muri / ti el, acolo. lntii<a Carte a> Maccaveidor>, cap. 6. /
Acest loanathan, omorind pre Navuthei, Îf izbindi pentru moartea / frăţini-silu, lui Ioano.
Şi, după biruinţa aceaata, fii.cu pace / cu Vachid. Şi, impilcindu·să ti cu Alexandru, i·au dat
ajutor asupra /lui Dimitrie, pentru că ti Alexandru ii ajuta lui la preoţie. / Dupil acela au ajutat
ti lui Antioh Mirax; iaril apoi, prinzîndu-1 Triton, / îl omori ti pre el ti pre amindoi feciorii lui.
lntii<a Carte a> Mac<abeilor>, cap. 9, 10. /
Simon, fratele lui loanathan, au dat lui Trifon 100 de talanţi de argint/ ti pre amindoi
feciorii lui loanathan zllog, pentrn ca sl scoaţil pre / loanathan de la el, pentru el ata sl tocmise
cu Trifon. Iar el, luind argintul / ti pre feciorii lni loanathan, nu s·au ţinut de cuvint, ci i·au
omorit. Dupl acela / / fii.cu Simon pace cu Dimitrie ti ridici zidurile cele surpate / ale cetăţii
Sionului ti izgoni pre cei ce plzila cetatea. / /
Col. II. Antioh Sotir t-au luat mulare anume Verenica, fata lui Ptolemeu Filadelf<uh, /
Eghipetului. Şi, după acela, e-au pornit tot războiu! între împăraţii / cei ce au rămBB
în urma lui Alexandru, precum în Cartea Maccaveîlor sl vede. /
Antioh cel Mare, supuind 1upt oblastila lui lndea, au pus la loc birurile / slujitorilor besericii, cele ce au fost ertat Ptolemeu Filadelf<nl>, în vremea celor / 70 de tîlcuitori. Şi pentru
cruzimea acestui Antioh au fugit Onia //preotul, tatăl lui Simon, din Ierusalim în Eghipet,
cătrl Ptolemeu Epilan<eB> / ti t·au zidit beeerică în ţinutul lliupoleos, plinind prorocila lsaiei, /
care grălatte la cap. 9. I I
împăratul

F. 19v, col. I. larl/mai pre urmă fu omorît, în lerihon, de împăratul Ptolemeu; ti luo

preoţila, /în urma lui, Ioano, care 116 numqte lrcanos. Întii<a Carte a> Maccavei<lor>, cap. 16. /

Ioano Ircanos, dqchizind doao viatierii, din cele 8 ale lui David, I au dat 400 de talanţi
lui Antioh, ca 116 se deplrteze de a robi Ierusalimul. /Iar din celalalţi bani, ce·au rilmBB, au flcut
case de slraci ti de streini. /
Pre lrcanos, înfllindu-1 frate-du Ari11tovul, i-au luat împilriţila. Dupl I acela, fiind Ierusalimul supt stlpinirea romanilor, au pn11 Pombie pre lrcanos /preot. Iar mai pre urmi l-au
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pus Iulie Cheaar 9i impii.ral Siriei. Dupil. acela / fu omorît de sabila parthilor celor ce ajuta
lui Andigon. /
Împil.ratul Aristovul, închizînd în temniţă pre mumil.·aa ti pre / cei doi fraţi ai lui, sl
imhril.cl cu diadiml împlrlteascl. Şi, / cu invlţltura muerii lui, omorî pre frate-său Andigon / 9i
muri ti el, fiind atunce, cînd au murit, el, uni 475 /de la Sedechie, cînd s-au stricat împlrlţila
jidovilor. /
Col. II. Selefc, feciorul lui Antioh celui Mare, au trimis / pre Iliodor la Ierusalim, ca sl
prade vistierila be / sericii, carele rlnindu-se de doi îngeri, muri. / larl cu ruglclunea lui Onie
preotul, feciorul lui / Simon, sl scull iarl9 9i sl întoarse la împlratul / de,ert. A 2-a <Carte a>
Maccaveidon, cap. 3. /
Antioh Epifon<es>, trimiţîndu-sl de tatl·siu la Roma, zllog de pace, /fu prins în nitte
cetlţ de ale Asiriei ti cu me9te9ug scipînd de acolo, să / numi Epifan<es>. Deci, fiind în Roma
zllog, precum am zis ti auzind de moartea tltîne·slu / 9i de rlutlţile frlţini-slu, fugi din
Roma pre ascuns 9i să puse împlrat dupfl /moartea lui Selefc. Dupl acela au vîndut preoţila
Ierusalimului lui lasou 9i lui / Menelau. Deci, ei, puindu-si\ preoţ, s-au numit cu nume pigînesc
9i au fi\cut neobre / zuire în Ierusalim. Şi au omorît Andronic pre Onia preotul, cu învlţltura
lui Menelau, / dupi\ porunca lui Antioh. Deci, biruind Antioh Eghipetul, cu hicle9ug, au venit/
ti asupra Ierusalimului de l-au bitut. Şi, după acela, fu gonit din Eghipet de / solii carii venise de
la Roma. Şi puse Antioh idolul Diei Olimhiului, /în beserica Ierusalimului 9i silila pre jidovi
Bi facil obicialurile cele pi / gînetti. Şi cu multe felluri de cazne a omorît pre 7 fraţ Maccavei
im/ preunii cu Eleazar, clei nu vrea si\ mlnînce carne de porc 9i si\ se închine idolilor,/ de pre
cum le poruncila. Iar mai pre urmi, ducîodu-si\ iari\9 asupra Ierusalimului, / ca si-i strice de tot,
l-au împins Elimaid din clruţi\ 9i, cizînd jos, s-au zdrobit; / 9i mi\car ci mai pe urmi s-au
ciit, iar înci-9 cu ticiloasi\ moarte s-au sfir9it. / Întîi<a Carte a> Maccaveilor, cap. 9. /
Antioh Efpator, robind Vethsura ti pridînd Ierusalimul, mai pre urmi au dat/ jidovilor
voe si-9 ţie legile lor 9i au izgonit pre Filip din Antiohila. / Dupl acela îl legarl ostatii lui ti
pre el 9i pre Lisila ti·i omorîril, /cu învi\ţltura lui Dimitrie Sotir, carele au împilrilţit în urma
lui. A 2-a /<Carte> a Maccaveilor, cap. 11. /
F. 20. col. I. Alexandru, omorînd pre jidovi, foarte îl urîse norodul 9i temin / du-sl a Ilsa
nu răspliteasci\ lor cele/ ce au flcut el, au lăsat impl·
Alexandrei./
lari dupl ce au murit AleXllDdru, aceastil. impărăteasil., Alexandra, care/ iaate insemnatil.
mai jos, în cela faţl, flglduind împlriţila lui Ircanos, / filu-slu, pre carele îl ti lnbila, au închis
în temniţl pre celalalt fecior/ al ei, Artistovul, cu mularea lui 9i cu copiii lui, ca nu cumva,
rll / dicîndu-să, si\ la implriţila de la lrcanos. /
Pre aceastl Cleopatra o au biruit în Acon, Antonie,/ cel ce o o îndrlgise. Şi 1-au mutat
împlrăţila Eghipetului /în partea romanilor. Pre vremea aceasta 1-au supus/ Eghipetul romanilor./
implrăţila feciorilor lui, pentru ca sl
răţila, după moartell lui muerii lui,

Col. II. Dimitrie Sotir, feciorul lui Selrfc, intorcîndu-se de la Roma, omorî pre Antioh / ti
pre Lisila 9i puse arhiereu pre Alchim, pigînul. Şi, împreună cu el, trimise / în Ierusalim pre
Vachid, carele au pierdut pre mulţi din jidovi. Şi au perit şi Nicanor, / voevodul lui Dimitrie,
omorindu-se de Iuda. Şi după acela, omorî pre/ luda Macaveul prin Vachid, pentru că nu
i-au fost ajutat frate-său, loanathan, / mlcar că multe sl făgiduise Dimitrie lui loanathan,
ca si\ faci pace cu / dînsul 9i si-i ajute. Deci, bitîndu-se Dimitrie cu Alexandru Epifan<e>s,
fu/ omorît de dînsul. Întiia Carte a Maccaveilor, cap. 8, 9, 10. /
Alexandru Epifan<es>, feciorul lui Antioh Efpator, făcînd /pace cu loanathan, feciorul
lui Mattathie, omori pre / Dimitrie, cu ajutorlul lui loanathan ti·t izbîndi /Alexandru, pentru
moartea tătîne·său ti cinsti pre Ioanathao, căci i-au/ ajutat. După acela, Ptolemen Filopator,
împlratul Eghipetului, socrul/ Joi Alexandru, rădicînd oaste asupra lui Alexandru, î9 luo
într-ajutor pe Dimitrie / cel Mic. Şi, biruind pe Alexandru, i-au luat toate cetlţile ti t-an luat
ti fata/ de la el, de o au dat lui Dimitrie celui Mic. Iar Alexandru/, fugind la Aravila, i al
ti\e capul de Zavdiil Arapul. / Întîi<a Carie> a Maccaveilor, cap. 11. /
'
Dimitrie cel Mic, luîndu-9 mulare pre fata lui Ptolemeu, /care era mai nainte mulare
lui Alexandru, împi\ri\ţi în locul lui Alexandru. După / acela fu omorît de Antioh cel Mic, pre
carele l-au fost adus Trifon din Aravila / ti au impări\ţit Antioh în lucul lui. lntii<a Carte a>
Maccaveidon, cap. 11 ti 12. /
Pre Antioh Mirax, feciorul lui Alexandru, l-au adus Trifon de la Aravia, pentru ei / acolo
ii cre9tea după moartea titîne-său. Acesta, omo / rînd pre Dimitrie, împărăţi în locul lui în
Antiohia / ti dede preoţila lui Ioanathan, feciorul Mattathiei 9i / cinsti pre el. Iar mai pre urml
fu omorît Antioh de Trifon. /
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Acest Trifon, /spurcatul, au omo /rit pre stăpînu-său, / Antioh Miru: ti pre Ioanathau
ti pre amîndoi feciorii lui, carii era zll.log la el; / ti s-au mutat împărăţii a Siriei la romani. /
Antioh cel de pe urmă au fost împărat mai pre urmă decît toţ la Sirila. Şi să făcu Sirilo
supt bir romanilor. / Trimiţînd, drept acela romanii pe Pombie asupra lui Tigraf, împăratului
Armeniei, au făcut domn Siriei / pe Scavron. Iar Aristovul ti lrcanos avea atunce intre dîn,ii
netocmire, pentru preoţila Ierusali / mului. Drept acela, au pus Pombie pe lrcanos arhiereu
în Ierusalim, prin ajutorlul arapilor, iar pe Aris/ tovul şi pre feciorii lui i-au dus legaţ în Romo
ti i-au dat în mînile romanilor. Şi după ce să puse/ Ircanos arhiereu, surpă beserica acela întru
care l-au pus şi t·au pus caii în fui90arele besericii; /drept acela, de atunce înainte n-au mai
procopsit. /
F. 20v, col. I. Crasos, rădicînd oaste asupra parthilor, /au cheltuit în războiu mai tot
aurul care l-au /fost luat Pombie de la sf<Î>nta beserică. Drept / acela, topind aur ti vărsînd
în gura lui, muri./ Şi zicea lui: a: De aur ţe-au fost sete, bea aur.»/ Aceslla zice Filon istoricul./
În vremea lui C<r>asos s-au bătut Iulie cu Pombie şi, biruind Iulie, au luat/ domnila
ti o au ţinut singur, trei ani ti fBpte luni. Iar mai naintea /lui; să chivernisila ob9timeo
Rîmului de boerime ani 464; pentru / că de la Romii au împărăţit 7 împărat În 200 de ani.
Deci, petrecîndu-să /acei împăraţ, s-au rădicat chivernisitori Rîmului ipaţ <= consuli?> ti
indrepta no/ rodul pînă în vremea lui Iulie Chesar, carele au împărăţit întîi. /
Acest Iulie Chesar, hătindu-se/ cu Pombie, birui pre dinsul ti /multe părţi ale lumii
cu sabiia /au supus supt biruinţa lui./ Şi pentru vredniciia lui/ s-au pus împărat rîmlenilor, /de
bolarii Rîmnlui. / Leat 5154. /
Pentru 3 Irozi pomene,te Sfînta Scriptură: pentru Irod ABcalonitul, /întru a căruia
vreme; la 30 de ani a împărăţiei lui, s-au născut Hristos şi s-au / omorît ti coconii Vithleemului; al doilea Irod Antipa, carele stă/ pînea a patra parte din Galilea, la carele au trimis
Pilat pe Hristos; al treilea,/ Irod Agripa, feciorul lui Alexandru şi nepot lui ABcalonit, carele
au omorît /pre Iacov şi au închis în temniţă pre Petru, precum scrie la Faptele Sfinţilor Apostoli/ .
Col. II. Cade-să a şti cum că Matthan ti Melhi să trag din D<a>vid. Însă/ Matthan prin
Solomon, iar Melhi prin Nathan, feciorul lui D<a>vid. Matthan /acesta şi Melhi au fost fraţ
dintr-o mumă şi din doi taţ, precum leronim /la Luca zice. /
După ce au rămas Estha, mularea lui Matthan, văduvă, o au luat Melhi, frate-său, /
mulare lui-9, ca să ridice săminţă fratelui său, celui mort. Şi făcu Melhi / dintr-însa pre lli.
Iar Matthan au fost făcut şi el, dintr-însa fecior pre lacov. /Drept acela, lacov ti Iii au fost
fraţ dintr-o mumă ti din doi taţ. Şi, / luindu-9 Di mulare, muri, nefăcînd cu la feciori. Drept
acela au luat/ lacov, fratele lui Ili, pre cumnată-sa mulare şi au născut dintr-însa/ semenţie
frăţini-său pre Iosif, bărbatul Precistii. Şi fu Iosif/ fecior firesc lui Iacov, iar lui Ili fecior după
lege. Şi drept acela zice I Matthei Evanghelistul pre Iosif a fi fecior lui lacov, iar Luca
numlltte / pre el fecior lui lli. /
Fericita Fecioara Maria era de 15 /ani cind au luat în pîntece de la Duhul Sfint, /prin
bunăvestirea îngerului. Pentru că / de 3 ani an fost cînd au intrat în Sfinta Sfinte / lor ti după
12 ani bine i să vesti. / Şi au trăit, după înilţarea lui Hristos ani 24 / şi fu înălţată la cerluri
la 72 de ani / ai vieţii ei, ce au trăit pre pămint. /
F. 21, col. I. Această Salomi au năpăstuit pre Mariamna, /mularea lui Irod, că au prea·
curvit. Şi auzind Irod/ au omorît pre Mariamna. /
Col. II. Acest Octavie Avgust Chesar /au luat împărăţiia după Iulie/ carele făcînd
polaturi, adeci / case împirătetti, an întrebat / pre Sevilla prorociţa / cîţ ani vor sta / palaturile /
aceUa. Iar la, / prorocind, i·au răspuns / cum că vor sta pînă / în vremea ce va na9te o / fecioară
curată filn. Iar/ el, auzind acestla, i-au părut / ci nu să vor strica nici / odinioară, pentru /
neîncredinţarea / cuvintului.
Deci la / 42 de ani ai împă / riţiei lui, născîndu / - să Hristos din Fecioara Maria, /
chiemă prorociţa Sevilla / pre Octavie ti-i arătă lui, / în soare, pre Fecioara, ţiind în /braţele
ei pre Hristos. Şi zise I lui: a:Aceasta iaste I Fecioara a I cela care au I născut pruncul.» I Şi
îndată căzură / casele. Iar locul acela, întru care / era casele, să numeşte: a:Locul ceriului». /
Acestea zic istoricii. /
La 42 de ani ai împărăţiei lui Octavie Avgost s-au născut Iisus Hristos, în/ Vithleemul
Iudeii, care iast<e> cetatea lui David, din Fecioara Maria, /în noaptea spre duminecL Care
mintuitor al nostru / Iisus Hristos, arhiereul cel ales, de 30 de ani era cînd / s-au botezat de
loann prorocul în Iordan, în I văţînd în urma botezului 3 ani şi 3 / luni, după acela răstignin
du-să,/ murind şi îngropîndu-se, a treia zi s-au sculat din morţi/ şi s-au arătat ucenicilor lui
https://biblioteca-digitala.ro
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de 12 ori în cele 40 de zile ce au petrecut pre pi./ mint, după înviere. Iar la 40 de zile s-au
la cerluri 9i au şizut de-a / dreapta Tatălui. Iar la 50 de zile după înviere au trimis
ucenici /lor lui Duhul Sfînt, întărind pre ei, cărora le-au dat putere a face minuni / 9i a dezlega
înălţat

păcatele./

ln urma lui Octavie Avgust au luat împări.ţila Tiverie, carele au trimis domn/ jidovilor
pre Valia. Acesta de faţă vindea preoţila. Şi întîi /au izgonit pre Anna, puind în locul lui pre
lamai] 9i mai pre urmă// au pus pre Eleazar, feciorul Annei fi după acela pre Simon 9i mai
pre urmă pre / Iosif, carele ai. numila 9i Caiafa, într-a ci.rula vreme au pătimit 9i D<o>mnul /
nostru Iisus Hristos. / /
F. 2lv, col. I. Acest Antipatru era din limbi de neam idumeu. Acesta au avut 4 /feciori,
dintru carii ia&te unul fi Irod Ascalonitul. Pre acest/ Antipatru, pîrîndu-1 oare cine cătră
împăratul Avgust, cum că-i iaste / vri.jma9 9i vinzi.tor, vrea si.-1 piarză. Deci, arătindu-9 Antipatru ra / nele care au fost pătimit pentru dînsul, ai. curăţi de vină. Drept acela,/ fi.cînd pace
împăratul cu dinsul, au pus pre filu-său, Irod, împărat Iudeii, / carele au fost avînd mulare
pre Mariamna, fata lui lrcanos, prin care au I luat ti i.mpărăţila. Acest Irod s-au 9i obrezuit. I
Irod Ascalonitul, puindu-să împărat Iudeii de Antonie 9i de/ Avgust, la al patrulea an
a împărăţiei lui 9·au ci9tigat, din 4 / mueri ce au avut, 6 feciori, carii sînt însemnat mai sus,
în cela faţă/. Aceste, pentru ni.pistuirea cea mincinoasă a Salomi, 9-au omorît /pre Mariamna,
mularea lui. ln vremea acestuia s-au ni.scut d<o>mnul /nostru Iisus Hristos. Acesta au omorît
şi coconii din Vithleem şi încă / 9i ai lui, pre Aristovul, ti pre Alexandru 9i pre Antipatru. / Şi
au trăit, în urma uciderii coconilor ani 7, întru carii ani/ domnul nostru li.sus Hristos au fost
fugit la Eghipet, cu maică-sa şi cu Iosif. / Iar după moartea lui Irod s-au întors Iosif, împreuni.
cu coconul 9i /cu maică-sa la ludea, după porunca îngerului ti lăcuiri. în/ Nezaretul Galileii.
lară Irod au murit cu moarte ticăloasă, / puind în locul lui pre Arhelau. Aceasta iaste istorie
besericească /.
Murind Irod Ascalonitul, s-au împărţit împări.ţila şi s-au dat o /jumătate de parte lui
Arheleu, carele măcar ci. să numile stă/ pînitor la a 4-a parte, iar el stăpînila doao părţi,
pentru I că ţinea Iudea şi ldumea. Aşijderea s-au i.mpărţit 9i cela I laltă jumătate 9i s-au dat
o parte lui Irod Tetrarhul, adec<i.> I Galilea, iar celalaltă parte 8-au dat frăţini·si.u, lui Filip,
adecă / lturila 9i Trehonila. Iar singur sti.pînitor niciodată n-au stătut/ Arhelau, ci numai din
părerea norodului să numila singur stăpînitor. /
Col. II. Acest Tiveri au Împărăţit înaintea pătimirii Domnului ani 18 / 9i după pătimire
ani 5. /
Aicea la ne9terea lui Hristos s-au plinit veacul al cincilea şi s-au început al pselea, / care
va ţinea pini. la sfîr9itul lumii. lnsă impreunîndu-se toţ anii, de la Adam / pini. la Hristos sînt
ani 5199./
Trecut-au, precum scrie Roxie cătră fericitul Avgustin, de la zidirea lumii/ pini la zidirea
Rîmului ani 4474 9i de la zidirea Rimului pînă la/ naşterea lui Hristos ani 715, carii fac de
toţ, de la facerea lumii pini. la Hristos/ ani 5199 <SiC>. /
După 13 ani a naşterii lui Hristos s-au numărat norodul cetăţenilor Rîmului fi, / în vremea
lui / Octavie, / s-au aflat de 90 de ori cite 380 de mii. Ap zice Roxie. /
Veacul cel dintii s-au început de le Adam 9i au ţinut pînă la Noe, ani 1642. Şi de la na/ şterea
lui Noe pînă la potop au trecut ani 600, carii fac de toţ, de l<a> Adam pini la potop ani 2242. /
Veacul al doilea s-au început de la potop şi au ţinut pînă la naşterea lui Avraam, cuprinzind /ani 942, carii fee de toţ, de la Adam pini la Avream ani 3184. /
Veacul el treilea s-au început de la naşterea lui Avraam pină la David, cuprinzînd ani
1020. /Deci de la Adam pini la David fac de toţ ani 4204. Între veacul acesta, adecă după
3184 / de ani de la Adam fu efirea feciorilor lui lsrail din Eghipet. /
Veacul al patrulea iaste de la David pînă la mutarea Vavlionului, cuprinzînd ani/ 409,
carii fac de toţ, de la Adam pini la mutarea Vavilonului ani 4613. /
Veacul al cincilea iaste de la mutarea Vavilonului pînă la naşterea lui Hristos, cuprinzînd /
ani 586, carii fac de toţ, de la Adam pini la Hristos ani 5199. /
Veacul al pselea iaste de la Hristos pînă la zioa judeci.µi. /
Veacul al pptelea să începe de la zioa judecăţii şi nu să sfîrpşte în veci. I
F. 22, col. I. Arhelau, după vrăjbiile cele îndelungate ce au avut cu fraţii loi, pu /indu-să
stăpînitor preste doao părţi, adecă pre Iudea 9i /pre ldumea 9i inălţîndu-se cu gînd a să nu-mi
împărat, fu pîrît / cătră Chesar, cum că va să împărăţească. Şi, miniindu-să Chesar, /l-au
izgonit la Viena şi au împărţit domnita lui la ţinuturi / mai mici. Şi trimise Chesar la Iudea
eparh pe Componie.
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Irod Agripe, fiind isteţ le minte de întîmplările vremilor,/ dîndu-i-se stăpînirile de a
patra parte a lui Filip ti a lui/ Liseuie ti în Iudea fiind împărăţile lui, omorî pre lacov, /cu
voie jidovilor ti închise în telDiliţă tipe Petru. Ier / mai pre urmă, cinstindu-să ce un dumnezeu,
auzi vestitor rău griind / de sfîr9itul lui. /
În vremea lui Amon Rnful eu murit Avgust Cheser, împărăţind ani 55, / dîntru cerii ani
eu împărăţit, împreună cu dînsul, Antonie, 13 ani./
Irod Antipa, ducîndu-să le Rome, s-au făgăduit Irodiedii, / muerii frăţini-său lui Filip
ce, de el va întoarce de la Rome / cu bine, să o le mulare. Deci, întorcîndu-să implret al Iudeii, /
o eu luat. În vremea acestuia eu pătimit Domnul nostru Iisus Hristos / ti s-au tăiat ti cepul
lui Ioann Botezătorlul.
Acest Irod. / după ce s-au învrăjbit cu frete-său Arheleu, zavistuind pre el, / an fugit
le Rome, cătră Irod Agripe, cu învăţătura muerii /lui ti năpăstuind pre el Irod Agripe cătră
împăratul, /fu izgonit Je Lugdon. /

foii
Solomon
Metthei.
Mihee.
Simon.
Iezechiil.
Thedeu.
Dani ii.

Tetă eu numit pre Cela ce eu făcut ceriul ti pămîntul /
Crez în Dumnezeu Tatăl, a tot ţiitorlul. /
Văz 4 blrbeţ în mijlocul focului ti chipul o cîte 4 ieste asemenea cu Filul
lui Dumnezeu /
Şi în Iisus Hristos, Filul Lui, cel unul născut/
lată, Fecioara în pîntece va lua ti va ne9te Filu / •
Carele s-au zemislit din Duhul Sfînt, edecă a-eu născut din Fecioara
Marie./
Ce o oee spre junghiJere fu dus. /
Pătimind în vremea lui Pilat din Pont ti murind ti ingropindu-se. /
Fi-volu ţie moarte, o moarte ! Mu9cere volu fi ţie, o iedule./
Cerceta-va pre noi, după doao zile ti a treia zi ridice-va pre noi. /
Pogorîtu-s-eu în led ti a treia zi a-eu sculat. /
Suitu-a-eu Dumnezeu intru clicuri. /
Zis-eu Domnul, domnului mieu: « Şăzi de-a dreapta mea•· /
S-au auit în cerlnri, eu 9ezut de-a dreapta Tatălui. /
Ridice-va limbi în izvorul lui loaafet ti acolo volu judeca pre dîntii. /
lară venind a judece viii ti morţi. /
Şapte ochi eu făcut ce să se odihneeacă duhul mieu, în pl.mintul milezeinoepte. /
Volu vărsa din duhul mieu peste tot trupul./
Una ieste porumbiţe mea, una ieste maica ei, aleasă din netterea ei./
Sfîntă cetholicească beaerică. /
Oasele fraţilor no9tri să se întoarcă către larail. /
lmplrtăfirea cu sfinţii ti lăsarea păcatelor. /
lată, eu volu scoate pre voi din gropile voastre, norodul mieu. /
lnvilare trupului. /
ln zioe acele să va mîntui tot norodul mieu, cere sA va afla scris în cartea

Catthie.

vieţii.
Viaţă vecinică.

Col. II. Ieremia.
Petru
Denii I.
Andrei,
Isaia.
lacov cel Mere
Isaia,
loenn,
Osie.
Iară aceste.
Thome.
D<e>vid
lară aceste.
lecov cel Mic.
foii.
Filip.
Zaharia.

I

Amin. I
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UN MANUSCRIS SLAVONESC AL LUI RADU DIN MĂNICEŞTI
MARIA RĂDULESCU
Printre preţioasele piese ale colecţiei Bibliotecii Naţionale c Chirii ti Metoclie» din Sofia,
se aflii ti un manuscris legat de numele lui Radu clin MA.nicetti, autorul copiei Telrawanghelului
cliaconului Coresi, făcute la 1574. Este vorba de manuscrisul 873, un Evangheliar slavonesc,
de redacţie bulgarii, copiat în 1572. El a făcut parte din colecţia de manuscrise slavone a cunoscutului activist al Rena9terii bulgare, Naiden Gherov. 1
Ms. 873 are 257 de foi, de climensiunile 30 X 21 cm. li lipsesc primele 77 de foi (ata
cum se poate deduce din numerotarea caietelor), cit ti unele foi clin interior.
Hîrtia provine probabil din stocuri diferite, unele foi fiind mai aspre, altele mai netede.
Are ca filigran ancora în cerc (două tipuri), din a doua jumiitate a secolului al XVI-iea.
Din legătura în scoarţe de lemn îmbriicate în piele frumos ornamentată a rAmas numai
ultima scoarţii.
Pe foaie sînt cite 20-21 de rînduri, cu un scris de 5 cm., în cerneală riidăcînie, bine
pbtratii. Titlurile sînt în rotu ti verde deschis.
Manuscrisul este împodobit cu frumoase ornamente ti iniţiale care amintesc insistent pe
cele din tipăriturile lui Macarie ti Coresi. De altfel, tipul acesta de ornament care se detafează
net într-un album de ornamente (în curs de elaborare) de manuscrise slavone din colecţia biblio·
tecii, ne-a trezit interesul pentru acest manuscris. Realizate în negru, galben, verde ti roiu,
ornamentele şi iniţialele conferă manuscrisului o realii valoare artisticii.
Ornamentele sînt de patru feluri:
Un frontispiciu mic, simplu, asemenea celui reprodus în Bibliografia românească veche, I,
p. 15, colorat în ro9u, verde, galben, negru se găsette la Predoslovia evangheliei lui Luca (p. 74r)
şi la Predoslovia evangheliei lui Ioan (p. 165r).2
Un frontispicin, de asemenea mic, din cercuri împletite, colorat În galben, verde, rOfU,
impodobe9te pagina cu sumarul evangheliei lui Ioan (p. 164v). 1
Un frontispiciu mare,• similar cu cel reprodus în BRV, I, p. 10, apare colorat în galben,
verde, negru, roşu, la începutul evangheliilor lui Luca (p. 75r) fi, necolorat, la pagina unde se
indică numărul evangheliilor de peste an (p. 235r).
Un frontispiciu mare, realizat din două cercuri împletite, colorat în galben, împodobe9te
partea de sus a paginii a 15-a. •
Iniţialele sînt şi ele de mai multe tipuri. Unele,• puţine la număr, sînt identice cu cea din
Evangheliarul lui Macarie, reprodusii în BRV, I, p. 10. Altele, ti mai puţine, sînt identice cu
tipul de iniţială folosit frecvent în Evangheliarul lui Macarie BRV, I, p. 20, nr. 32-37). În
două din iniţialele de acest tip (p. 165', 253'), Radu 9i-a însemnat 9i numele. 7 Iniţiala predo·
minantă este de tip floral, simplă, uneori rudimentar executată, 8 similară cu cea din Evanghe·
liarul lui Macarie (BRV, I, p. 20, nr . .O).
Cuprinsul manuscrisului îl constituie cele patru evanghelii (cea de la Matei fiind de la
zaciala 105). Urmează apoi:
GK.u•11ll npiuMAupu 11'c1ro AtT• q11<=Ao •rr•Ano• (Spunere cuprinzînd numărul evangheliilor
pe tot anul; p. 235v - 236v).
GKu•nll 1lK1 n• 1-..ct11„ .\-;„ AA1'llrl!H rAm1 c.11 •\:;:Ali 111~t ... „ .-..c1ro AirT• (Arătare <a evangheliilor> care trebuie spuse în fiecare zi; evanghelii în duminecile de peste tot anul;
p. 236V - 242'),
• M. Di o

TYPA" liAN,
I Fig.
1 Fig.
'Fig.
• Fig.
I Fig.
'Fig.
1 Fig.

KB.

1
2
3

st oi.Do v, Pwtonu&Hl11fUI diuplra
XVI, 1965, P• 141.

Ha

HalUl.H

refJOI,

lu „H3BCCTHR na HRCTHT)'Tl 38 .rnrrepa-

„
5
7
6
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6 ... sopuHn

11-M„ MCL\M

(Adunare a 12 luni; p. 242r - 251v)1,

0K•HHh 11:r<0 noAH••,.... ;&PiiTATH no 1'etAHl1H•

evanghelia zilnici; p. 251 v - 252'),

•~AIA (Arătare

cum se cuvine

să

se afle

(Prochimenele înv1eru la utrenie; p. 252'),
Tablou de glasurile ti evangheliile la utrenie (p. 252v - 253),
Însemnări (p. 253r - 257v).
În privinţa ornamentării, ma. 873 prezintă numeroase asemănări, dar ti unele deosebiri,
faţă de Evangheliarul slavon din 1512 al lui Macarie. Acela9i lucru se poate spune ti în ltgătură
cu organizarea cuprinsului acestor doui texte. Identic în marea majoritate, el prezintă unele
diferenţe în ultima parte. În timp ce în ma. 873, după «Arătare cum se cuvine eă se afle
evanghelia zilnici», urmeazi «Prochimenele învierii la utrenie», apoi Tablou de glasurile ti
evangheliile la utrenie, în Evangheliarul lui Macarie, urmează (numai) « Arătare a glasurilor
UpoKHMIHH .,.c;jjcHH "' oyTP'HlrX'

.,_

evangheliilor pe dumineci 9i a apostolului evangheliei» oYK•.!h. r;;;OloM
ARCA!

~;"frAl•M„ 1-..c~'CHHM

H

urr).

Şi în privinţa particularităţilor de limbi, ma. 873
gheliarul lui Macarie. Unele dintre ele ca:

prezintă

unele diferenţe faţă de Evan-

Ma. 873

Ev. 1512

HCK.tWI nOAO&H.t Kp1i':MHIH.t

HCK.tWf nOAO&H.t Kp'li':MfHI

„_

.isi. HHKOAH llU Ci.&MlKH<lilT C<fi\

.tSh. HHKOAH lKI Ci.&MlKHh\ Ch\

OlfH MOH

Olff MOH

H WIA~ Oţ'A.tKH Ch\

H Wfi\h. °'"AHKH Ch\

Matei, zaf. 108

Matei, zac;. 108

ar putea fi privite ca greteli datorite copistului Radu, pe care însemniirile sale, aşa cum remarci
ti B. P. Hasdeu 1 , ni-l aratii un foarte slab cunoscător al slavonei.
Tot pe seama lui Radu or putea fi pusii 9i notarea sporadici, în ms. 873, a lui "" prin 6:

.

Ci.&p.tWI C<fil .tPX'llJllHI

cup.tUJh\ C<lil .tPX'ÎfplHI

jlflflT CI H llKI

p14fT C<fil H flKI

'
id.

id.

Altele inel, cum sint:
&i. OCT.tMIHÎI rp1i':X'WM

&i. OCT.tB.AfHÎI rp1'X'WK"

Ri. AV'K &i. rAK.11. pe

&i. A0\1.1,1' Ri. rAK.T. pe

-

CK1i':A1'TIACTKO\"ITI

CK1i':A 1i':TIACTK.1'.TI\

id.

id.

cu greu ar putea fi explicate ca datorite neatenţiei sau ignoranţei lui Radu în materie de slavonii.
Ele presupun folosirea unui alt original decît Evangheliarul lui Macarie. De altfel, şi faptele
din categ1>riile anterioare e posibil ei fi fost preluate de Radu din originalul folosit, pe~tru ci
ele pot aparţine tot atit de bine oricirui alt copist moi puţin pregiitit.
Întrucit nici la Sofia, nici la noi nu am avut un exemplar al Evangheliarului slavonesc
din 1562 al diaconului Coresi a, nu am putut urmări raportul dintre acest text ti ms. 873.
1 ln ~O#fNlav 11Dt indicatJ 1fiDţii olavi Sava (p. 264 fi Simeon (p. 247 ), ca ti ID •vangheliarele lui Macarie
,
t 1 Corul, edltJile ID olavonl fi rom&al.
1
Monwc,;p1ral .........._, din 1574 aj14w la London 1n Brilu.:Ja Muaoum. ID• ColWDDa Iul Traian-. 1882, P• 57.
I Nici la Bihlicteca Academiei RSR ti nici la bioerica
Nicolae din Brat0V DU uiatA OlU!mplaftlll mmiionato
n

BRV, p. 46 fi 48.

sr.
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În afarl de ornamentare,
sale însemnlri. Cea mai ampli
Radu din Mlniceşti:
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873 mai atrage atenţia prin numeroasele şi interesantele
importantl pentru noi se aftl la p. 253r - 254r, scrisl de

mB.

şi

H3KOAfHÎIM o~ H K'll.llA'll.llJIHÎIM CNA H

Cu voia tatllui şi intruparea fiului ti coborirea

C'll.WICTKÎIM CTro AX'A

duhului sfînt. Pentru el Dumnezeu cel intru

TpOHU,H

noKMH'klMÎH

noHUKI H)Kf K'll.
&r'll.

&AroH3KOAH

treime închinat a binevoit sli umple biserica
cl.rţi

U,pKOK'll. CKO.ltl. HCnA'll.HHTH CTlllMH KHHrAMH

sa cu

K'll. CMKOCAOKÎI H noAS.ltl. npOlfHTA.ltl.llJHM

celor care citesc, drept aceea tieu întru Hristos

c1ro PAAH

~

~

41.311. K'll.

~

&r-;X"PAHHMÎH

I; dM~AHAPO

x;; .id

sfinte, spre laudl ti spre folosul

&MrOK1i:pHÎH

Domnul, binecredinciosul ti de Dumnezeu

CAMO,.t,p'll.)l(AKHÎ rocno,.t,Ap

plzitul 9i domn de sine stlitlitor, Io Alexandru

KOfKOA H r .;.;... K'll.CIH 31MAI

Ofl'POKMX"ÎHCKOH H noAtlHAKÎIO CH'll. np1i:-

I;

Voevod

şi stlpînitor a

toetl Ţara

Românească

şi el plrţilor de peste Dunlre, fiul prea bunului

dl\1-

9i marelui Domn, Io Alel[Jlndru Voevod, am

~AHAPtl KOIKOA K'll..!IPIKHOUX" nocn1i:WfHÎIM

.

rîvnit cu ajutorul sfîntului duh, ti eu, cu

CTrO AX'A H 4311. CM-kplHÎI OKMHHArO H

smerenie amil.ritului ti picii.tosului Radu)

rp-kWHAro PAAl(A rpAM<ITHK CN'll. APArH'l

Grămăticul,

AOlipAro H KIAHKAl'O rocnOAHILI

.

m

.

fiul lui Drlighici din

Mlniceşti,

m

W M'll.HflfllJlt W C'll.CATCTKO TMOPMAH liAH3'11.

din vechinltetea Teleormanului, aproape de

m
w
pow

tîrgul

Roş,

zeescă

certe, Tetraevanghel, mei întîi pentru

-

-

nA34p. Hcnltc4r dio CTltJIO li)KCTK-

HAtilf~

HOIO KNHr Tl'rpt11{i-A1t. np11.&-k1 H4C
3A K1i:PA

X'P~IAHCK4 H nAKkl liPAT (1 MAH

am scris

această sfîntă

dumne•

0

C~ UM H KOA1i:HWM K4CAIO C~ AllJI litlAIT'll.

.

a ne
mă

învăţa

despre legea

creştineascl. Şi

iar

rog vouă, fraţilor, 9i ml plec în genunchi,

lfTO norp"kWfHHO H KIH nonOKf AX"OKHHU,H

daci va fi ceva gretit, şi voi,

H KIH Al41\H H KIH rpAMATHKH lf'll.T.TillJI

9i voi, diaconi, ti voi, grlmitici, cere

HAH

PAAH

seu scrieţi, pentru dragostea lui Hristos să

Hcnp-kKA1i:ITI HA f)Kf tlcp'll.AHO nOT"lt.qLIB·

îndreptaţi, pentru că cu usîrdie m-am strlduit

WHX' C~ HA Clf A1i:AO liACKHTI A Hf KA'll.·

)a eceastl faptl. Binecuvîntaţi, nu blestemaţi,

H-kTI. nOHf)Kf HI nHCAX' AX''ll. CTltJH HH

pentru el nu a scris duhul sfint, nici înger,

ArrA'll. H'll. ptlKA rp"kWH4 H tlCTA liplNH4 H

ci mini pi!.ci!.toesl ti gură pieritoare ti suftet

AX''ll. tlNHAIH H OKMNNltJH H rp"kWNltJH A.311.

umilit ti amlrît ti pi.cltos, eu Radul Grlmă

PAA\"A r~·"4THK MHOrorp1i:WNltJH H nAlfl

ticul, prea pi!.cltosul mai mult decît pirul

KMC K'll. rMKH MOIH nONUK liPATIH MHoro

din capul meu, ptntru ci, fraţilor, tare mi-era

nHWN.1111

MH liHAO

m

)l(AA

AIOliKI

PAAH

X'KI

W KMWKOI 31MAI A nOMHOro

preoţi,

duhovnici,
citiţi

dor de Ţara Românească şi mai ales de Radul

~ PA,.t,tlA KOIKO).A (;... np"k),OlipAro H VoeYod. fiul prea bunului şi prea cinstitului
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MrOlfCTHKArO H KIAHK4rO
KOA 11.

rnAH11.

n4K"-I

EjJ4Th

TOrA4

f; mHp'l'k

Şi iari9i, fraţilor, vi poveetesc o mare minune.

KdM KIAÎI

lflOAO

Atunci cînd am început capitolul sfîntului

c;.:o lw4HH41

rMKA

Ioan« La început a fost cuvintul ti cuvintul

noK'k>KA...

SfMAf,

„

-

K11. H41f<IAO E'k CAOKO H CAOKO &'k Kh. &tl.
HcnHC4X &jl4Tit KfAHK4

Io Mircea Voevod. Domn al Ţirii Românetti.

H

tlrjJOKMX"ÎHCKOI

KOrH H41fHHX..

KOt-

A~S4

ci.Kp11.WHX • H

era la Dumnezeu », am zugrivit, fraţilor,
şi

un mare ornament. L-am terminat

HllAfSOX K11.H11. 4 tAH4 MOX'4 CMjl11.AH4 &'k

ietit afari. Iar o

KfAh S'kAO AOA• H Cn4AHX..X H4 TITjJ4r11.

mare, a venit

şi

muscă

scîrboasi, foarte

aşezat

s-a

am

pe caiet

şi

mi-a

Ul

H

HCnHX'

MH

M4CTHAtl

w

TfTjl4ri.

H

sorbit cerneala de pe caiet

şi

mi-a

murdărit

tlnAIOK4X' MH A034T41. 4311. rpirWHHK4 jl464

ornamentul. Eu,

sm1io P4AtlA KHA'kX' ;H· H p4srirtur.ir. cil\

nezeu, Radu, am vizut-o

H4 HI.;\ KtAit S'kAO. tlX'K4TH fH nOMHUIA'k4X.T.

foarte tare pe ea. Am prins-o ti m-am gindit

K4KO 3AO C11.Mj1Th. A4 nortl&f IH H.SKIAOM

cu ce moarte

IAHO OKO H CK11.CHO Mtl IAHO KjlHAO 4 Ti.lf

un ochi

jlllf

«Vai, mie, frate, de ce mi pierzi cu asemena

-·

O ropt

MH'k

6jl4TH

MOI

34q.IO

TH

A\fHI T4KO

.SA~

•\\AIO K4C

6jl4Tll npocT'kTt Kil •\\IHI 4 &r

C11.;;JlTh. nortl&HWH. H n4K"-I

~4 npOCTH K4C K11. IJ,jlCTKO H&CHOI, 4MHH11..

şi

păcătosul,

straşnici să

robul lui Dumşi

m-am

supărat

o pierd. I-am scos

i-am rupt o aripi. Iar ea îmi zise:

rea moarte!»

Şi

iar

mă

rog

vouă, fraţilor,

să mă iertaţi, iar Dumnezeu să vă ierte pe

voi în

împărăţia

cerului. Amin. Amin. Amin.

dMHH11., 41MHH11..

La o

distanţă

nu prea mare,

după

un

spaţiu

în care o

altă mină

a scris:

H n4K"-I MOAIO K4C K11. u,pcTK.o H&CHOI 4MHH11.. 4MHHi.. 4MHHi..

se

continuă

însemnarea lui Radu:

H noime ciH cTi:i°

~

sil«TKHi.i KHHr rAf,\\"-IH

TITptllrAi. MCIJ,4 4njlHA Kf AH11. 4 cupi.-

-

wHwtc

&~Th

-

MCIJ,4

1t1AiH

K11. A'kTO ; H ;

-

rl

-

AHi..

m

HcnHC4X' w

K11. T; Kjl'kMt s-kwt

'

Şi

s-a început

carte

numită

25 zile

şi

această sfîntă

ti

dumnezească

Tetraevanghel în luna aprilie,

s-a terminat în luna iulie, 13 zile.

Am scris de la facerea lumii În amal 7080

11,jllt. Cll\tlM11. 4 H4 KMUIKOf 3tMM dM~4HAJltl

[1572[. În această vreme era împărat Selim,

KOIKOA11..

iar în

Ţara Românească,

Alexandru Voevod.

Scrisă cu litere cureive, cu o iniţială foarte frumos executată, prevăzută şi ea cu numele
lui Radu, această însemnare este precedată de cîteva rînduri caligrafiate în maniera textului
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Fig. 1. F ron tispiciu la Predo lo,•ia Evangheli ei lui Ioan
(fila 165r)
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Fig. 3. Fronti piciu la Evanghelia lui Luca (fila 75r)
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manuscrisului 1 • Aceste rînduri reproduc începutul Epilogului din Evangheliarul slavonesc
al lui Macarie •:

fii.c.V.~AU,lJ

H np'k&AroMor

'

Kf.vt'lif

A.tK.q!OMOf

&Of CMK.4 H

C'll.Kjl'll.lllHTH

K'll.c1i:Ko

A-tot-viizltorului

şi prea bunului Dumnezeu

slavi şi mărire, celui ce dă a se săvîrşi orice

începută, aceluia

A'k"o 61\i="o H)f(f O HIMlt. H<l'IHH<lfMtJ. ToM°'•

faptl buni întru dineul

CMK.<I H Ajl'll.)i(<IK<I K'll. K'kKhl K'kKWM <IMHH'll..

slavi şi domnie în vecii vecilor. Amin.

Pe p. 70 , în spaţiul rămas liber,
ticul a mai făcut o însemnare:
Tor A• KOrH

după

terminarea evangheliei lui Marcu, Radu)

nHc•X' P•A°'"" rp<1M<1THK cito

TfTjllJKJHrM MHOro MO &HM )f(M

m

w BA<llll•

Grămăticul

Atunci cînd om scris (eu) Rodul

acest Tetraevanghel, tore i-a (sic !) fost dor
de

KOf .SfMj\f.

Grămă

Ţara Românească.

În partea de jos a aceleeaşi foi, el a moi notot cu un scris azi abia lizibil:
1\\0fMtJ
KOA<1

1\;

np'kKi..s"'°&"IHOM
r AHtJ

H<IUJIMtJ CH'll.

P•AtJ"

Ko1-

np'kAo&p.iro . ;

Mult prea iubitului meu, Io Radu) Voevod,
Domnul nostru, fiul prea bunului Io Mircea
Voevod.

MHjl'l<I KOfKOAhl.

Între aceste doul însemnări se află un desen foarte sLÎngaci, reprezenLînd o mină cu un
condei, alături de care, cu cernealo şi caligrafia primei note, este scris: ,\p-..lK•I n•pS («ţineam
condeiul») .
Pe p. 254v, în semiunical, se află o altă însemnare, continuată cu un fel de pomelnic 3 :

·-

ff.SKOMHÎfM

011,d

ci.UJICTKÎfM

cTro AX'•

u;i;.1v

;;(TÎIO

H

H

Cu voia tatălui şi întruparea fiului şi coborîrea

H nOMOIJ.fflO np'k-

sfîntnlui duh şi cu ajutorul preacuratei noastre

CT~X'·

stlpîne nlscătoare de Dumnezeu şi al tuturor

K"h.ni\11.llJIHÎIM

.

CH<I

HWI &IV H K'll.CIX'

ni.j)KAH.

sfinţilor. Drept aceea am trudit (m-am stră-

'
KTHTWP nHC<IX' CÎIO CThllO 6)f(CTKH°'"IO KHH·
„ „_..

duit) eu popa Pîrvan, ctitor, am scris acea~tă

ror rAfMÎH TfTp°'··vr""'.

sfintl dumnezeascl carte numitl Tetrae-

cfro

P<IAÎ

mptJAHX'

.i.si.

non1t.

-

fMOţ'

6; A" npOCTHTlt. K°k'IH<I

n.iMfT„.

IloM°kHH rH K'll.jlli<IH K'll. 11,jlCTKO H&CHOf: nOM°kHH
'

-

rH

KOHH<I

noM°kHH

rH

jl<IAlt.: -

vanghel. Dumnezeu sl ierte.

Veşnica

lui

amintire. Pomeneşte, Doamne, pe Vărban în
împărăţia

cerului. Pomeneşte, Doamne, pe

noMil:HH rH KOfAIO [scris deasupra) H TOpo.

Voina, pomeneşte, Doamne, pe Radu. Pome·

noM'kHH rH A1moy. -

neşte,

&lt.

Ad npOCTHTlt.

T'kX'

AUJI &'li.

11,jl(TKO

Doamne, pe Culiu şi pe Toro. Pome·

neşte, Doamne, pe Leapu. Dumnezeu sl ierte
împlrăţia

H&CHOI: _

sufletele lor în

K'k'llU IMOf n.sMfm. <IMHHI\. <IMHH„. <IMHHlt..

lui amintire. Amin. Amin. Amin.

1
1
I

Vai &g. 7
Vesi fi BRV Ip. 17-18
Vai &g. 8
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npOKAfTt. A4 HfC TOH 'lAKi. KOI qll ROKA4'1'H

..

m

•

w

•

Blestemat sli. fie acel om care va indepirta
aceastA carte de la copiii popei. Anatema,

CÎIO KHHr W RORHHfH A'kl\4: 4Hd'l'fM4. 4H4·
TfM4 4HATfM4 A4

&O\"AfTI\ :

anatema, anatema

să

fie !

-

Plecindu-se, desigur, de la faptul că, atit în însemnarea lui Radu din Măniceşti, cit ~f
în cea de pe p. 254v, a popei Pîrvan, se spune « am scris această sfântă dumnezească carte
numită Tetraevangheb, în Calalogul manwcriselor alave din Biblioleca Naţională din Sofia,
voi. III, s-a considerat că manuscrisul a fost copiat de popa Pîrvan şi desenat (ornamentat)
de Radu Grimăticul 1• Istorioara cu musca, din care reiese în mod cert contribuţia lui de dese·
nator, cit şi folosirea, în legAturA cu activitatea sa, o verbului HCilHC&X cam scris», dar şic am
desenat», au condus cu uşurinţA spre aceastA concluzie.
Compararea scrisului din ms. slavon 873 cu cel din Telraevanghelul românesc (în fotocopie
la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România), deşi stilul celor două caligrafii diferă
puţin, fiind mai solemn în primul 1 , indică pentru ambele manuscrise aceeaşi mină 1 • Printre
altele, am putea menţiona prezenţa în ambele inanuscrise a unei forme speciale pentru litera s,
foarte rar folosită în perioado respectivă, dar caracteristică scrisului lui Radu din Măniceşti.
Aşadar, într-adevăr, după cum afirmă în însemnarea sa, Radu Grămăticul din Măniceşti a scris
acest Tetraevanghel slavonesc, manuscrisul 873.
Ms. 873 reprezintă astfel una din numeroasele cărţi pe care Radu Grămăticul, aţ1a cum
relatează în Epilogul Telraevanghelului românesc din 1574, le-a scos la lumină, în timpul şederii
sale În Bulgaria, unde fuge din pricino lui Mircea Ciobanul şi a fiilor lui:
c ... iată eu am muncit, păcătosul şi ticălosul, Rodul Grămăticul, fiul lui Driighici din
Măniceşti, de lingă oraşul Ruşi, pe rîul Vede. De acolo fugii de-ntîi în ţara Macedoniei la oraşul
N icopole, apoi venii într-un sat numit Novaiceni, pe rîul Osma; şi aci am scris multe sfinte
du mnezeşti cărţi zise tetraevanghelie şi sfinte psaltiri şi penticostare şi octoihuri şi metafraste
şi canoane şi comentarii şi sfinţii apostoli, scriind multe mari şi mici, pînă ce am străbătut în
adîncul sfintei Scripturi ... » '
Însemnarea popei Pîrvan nu este datată. Epitetul clilor, cit şi formula cu care se încheie,
caracterizează această însemnare ca fiind a unei persoane care a contribuit cu ceva pentru
pomenirea ei şi a familiei. Contribuţia popei Pîrvan, în cazul de Caţă, a constat în faptul că
a scris, adică a pus să H scrie acest Tetraevanghel. Folosirea termenului a scrie cu sens factitiv
o mai găsim şi în alte însemnări, ca de exemplu în cea din ms. sl. 266 din Biblioteca Academiei Republicii Sosialiste România, Minei pe luna mai, copiat în 1534-1536 de diacul Gavril:
«A scris această carte şi a cumpărat-o jupan Vlaicul, mare logofăt ... » (apud P. P. Panaitescu,
Manwcrise slave din Biblioleca Academiei Republicii Socialisle România, voi. I, p. 163).
Ţinînd seama de aceste fapte, putem considera însemnarea de pe p. 254v, a popei Pîrvan
ctitorul, ca fiind a persoanei din iniţiativa şi cu cheltuiala căreia Radu Grămiticul a scris acest
evangheliar.
Scris în 1572 de Radu din Măniceşti, în Bulgaria şi nu în « România», cum consideră
M. Stoianov 6 , ms. 873 ajunge probabil curînd în Ţara Românească, de unde în 1605 trece din
nou în Bulgaria, prin cumpărarea lui de eromonahul Vasilie din Tîmovo de la popa Cristea din
Ţara Românească, aşa cum reiese din însemnarea de pe p. 256v:

•
IIHC4X' 431'.
.Sf1"Alil

.34

î1pOMOH4X'1'.
x.l

H C 4Cpf

m

K.ICHAH4
K'I\

A'kT

KO

KtlnH c14

,.Sp H

rH

TtTpo1r.u

(1605]

w

m

non

KptT"lt.

w

KA41UK4

npH WCKfqlfHArO A\ÎTpOROAHT4

Ki:ip„ 1pi.1M1 T'11'HOCK4ro.

1
Mani o St oi an o,~, H r i 1 to K odo v, Omrc ea cnaaRBClCJfTC poKODBCB a CotnlcKan. aapo.Q.ea
6H6JIHOTCK8, voi. III, So6a, 1964.
1
E•te intett1111.Dt de menţionat ci T„rananglwlul romlnetc din 1574, dqi este o comand.I domneuc.I.. M pft:EÎDtl
mai pu\in lngrijit ti ln privinţa ornamentlrii. Probabil ei raptal •• datontt• fi timpahd prea nart amrdat - 3 ianie 14 iulie. Telruvmtgli.lul romi.neoe nte ln deosebi deravorisat de io.iţ.ialele folooite, toate de tipul lloral, batr-o ueciuţ.io
mult inl"erioarl celeia de acel.qi tip din au. 873.
1
Mulţumim cu aoe1t prilej tov. Anml Delia, de la S.cţja de manutcrioe a Bibliotecii Academiei Republicii SociaNte Romlnia. care ne-a ajutat la areut priviaţl..
• Dupl B. P. Ha 1 de u, lucr. tif. 1 p. 54.
• Lut:r. til. p. 142.
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De la eromonahul Vasilie, cu prilejul fugii acestuia, este cumpllrat de ctitorul Peno, a,a
cum se menţioneazll într-o altil însemnare nedatati'l, tot de pe p. 265v:
Ul

HrH lif)l(d

•POMOHdX'I\ &i.CHl\Hd

„...

UCHl\Hd 3.1 dC .ScnPH.

Hd s.irwp• .isi. THTOpt.

n1HO KOnHX

CHI TfTPOfHl\lf "'

A.I npoCTH n•H.S K"ll K1i:KH K'kKOMh.

În 1634, Telraevanghelul scria de Radu Grlmi'lticul este lt>gat în Enina, de Vi'lrban, care
acest eveniment pe p. 254v, sub însemnarea popei Pîrvan 1:

consemnează

m

'

,..._____

(1634]

W lit.ITÎ.I K11. l\'kT ,spMK

'1
nOKf3.IX' dSh

Kp"llG.IH"ll

m

rp.iM.ITHHKh W Cll\0 M\HHHd

Hd KdSdHl\"llUJKH K.IAdl\"llKh cî• lrl\ÎI CTMtl wu,tl H 'llOAOTKOPl'tl HHKOl\tl Sd p"(

.icnpH,

m
.I MOI WTt.'l"llCTKO W rpdA Tp"llHOU.

Din însemnarea de pe p. 256v reiese că de această acţiune s-au îngrijit Stoian Peov; Doico
Stoianov, mama lor, Petca, ti Stoian Boii!ov, cllruia i se recomandil acela9i lucru ti pentru viitor:
A.I Cf SH.iHI KdKO no1us.i

'7

'

-

ntTKd H n.sKH CTOlilH"ll

-

cî.i KHHrd

'

CTOlilHi. mwKt.

H GOH'lO COTlilHOKt. H

M.ITH 1ro

-

GOH'lOK"ll KOr A.I CI CÎI lrl\·,, noptlUJHTh A.I I noKf)l(I CTOl<IH"ll

GOH'lOK"ll H Gri. A.I X'H npOCTHTt. dMHH"ll, Kt. u,pcT&O HIGICHOf
Kii:KhJ .IMHH"ll Kh l\°kT xSPM&

K"ll

K°kKhJ

d•""""

Kh

(1634].

În 1665, Tetraevanghelul 873 aparţinea mînllstirii Sf. Nicolae din Tîrnovo, ata cum arată
însemnarea de pe p. 73v:
\
\
'
I
m
TosH IKKdrr11\Îd HM.I Hd MOH.upttp C„Td HIKOl\df H KOI H llH Hd CK.IAH "' TOSH MOH.1-

lllHP .i$opfC.IM H AtlCdTd H KMUT.I MICll.l,d M.IÎ.1

I&

K

l\ITO

]1665].

.spor

KIKHI\

TOPHOCKH MHTpOnOl\lfTd KVP f•p.icHM.

două

Din alte două însemnări nedatate reiese că Tetraevanghelul acesta a mai fost legat de
ori:

P· 257':

..~

MHP'lO

Iv

Cf SH.11

)l(°kl\O

dlO

KHHrtl rl\fMtt

~ ~.ţd .~o

CT.IH'lO

~

TITPOÎI~·,,

Kdl\O

~

Kd.KO Cd

MdTfPH ;ro

noptllUHM

CT.IHKI

Td

AOGpO

Iii

no&ISd

MHp'lO

ptlco

'HPHO H &or A.I rH npOCTH dMHHh Ki. u,pcTKO HGCHOI.

P· 257":
rH pdlihJ

Ad Cf SH.tl CHIO KHHrtl K4Kt. 61IUJ1 Cd noptlUJHl\d.

„;Krio

HHKOl\d PdAO KpcTO rlTO HOKW

10&.iHh HfAd KlpO mKo AOGpo HHA'kl\KO rfTO

nlHO

pd'lO

[Cu

CTOlilHI

1.1,0HO

altă mină]

HWKKO

Cl\d&d

KplcTO

IOUH.I

: noM'kHH
CTOl<IHd

CTOHO

HfAd

rop&Hf HfKOM.

În afară de însemnllrile legate direct de soarta sa, Tetraevanghelul slavonesc din 1572
ne oferă ti altele, care conţin informaţii de domeniul istoriei. Astfel, pe f. 73v, cineva relatează
pentru urma9i, în cîteva rînduri foarte expresive, una din numeroasele tragedii ale istoriei
Bulgariei sub stllpînirea turcească, cea trllitll în 1623 în satul Măgliş:
A.s ci.

°'"

SH.I~

KOrH ; nocl\41\i. qpi.

[deasupra:]

M•X'MITt.

cfoH~

m
Cll\O Mdrl\lfUJ MCl.l,.I rnusp"(d r1 AHt. Td SfX'd w Mdrl\HUJ xn

I

Vesi lig. 8
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CKA4Ki. P••U Nd CMO A• KH nonoH. 4 CMO KOMdAHCd nonOKI PfKOX'4
CTHpi.. GKA4Ki. npoKOAH KOAi.qHf

HN4

6f*4X'4

N4

MdHd-

MdNdCTHpi. 34 nonoK• 4 nonoKf T4Mi. "' &fX'4,

""" TOKO MOH4X' H 1pi.MOH4X' r1pu..scî1 H MOH4X' 4H4CT4C:Îf N MOH4X' &oroCAOR H MOH4X'
C:Tf$•1Hi. Td Kdl\tlrlpf H36HX'4 H MON4I nAfNHX. T.tKO A4 3N4fTf &P4Th DOCAfTi. KO°f
m
AOAfTf KOrH qtl1T1 CKA4Ki. A• îA• 4 Rîf A41\tqf A4 &tr4Tf w cîAN4 CKA4K4 wTH 1po
ci.npOROAHl\f CTP4X' TH4 6P4T4.

WX" WX'

WK41i1NH

rpi.:UJHH

Kl\

AITO

(1623]

xSPM

OjlH

MHTpOnOAHT•

Tjll\NORCKHrO

r4RpHM. [Sli se ştie cind a trimis împăratul Mehmet pe Sclav cel Puternic 1 , şi a venit în satul
Măgliş, luna ianuarie, 13 zile. Şi au luat din Măgliş 93 de ienicereşi 1, (sic!). Ier Sclav zise
către

eet: «unde vă sînt popii? « Ier setul e pîrît pe popi, ziseră: •eu f.igit le mînăstire».
Sclav e trimise 8 potereti le mînăstire după popi, dar popii nu erau acolo, ci nu.mei
monahul ti eromoneh Ghervesie, monahul Anastasie ti monahul Bogoslov şi monahul Ştefan.
Şi pe călugări i-au omorît ier pe monah l-au luat ostatec. ~e să ttiţi, fraţilor, care veţi veni
după <noi> cînd veţi auzi unde vine Sclav, ier voi departe să fugiţi de Sclav cel Puternic,
pentru căci că eu băgat frica în oameni ecetti fraţi.
Oh, oh, omărîţii păcătoşi, în anul 7131 [1623] în timpul Mitropolitului Gevrilă al Tîrnovo-lui.]
Alte două însemnări, una pe p. 254• (sub Însemnarea lui Radu)
Io evenimente din istoria Imperiului turcesc:

,...._.,I.
,3pCK

Ad c1 SN4• Kor.s 1 X"OAHAt.

(1684]

u,pi.

TO\"PCKH

A4

&Hf

şi

alte pe p. 256v, se

°'"PT4M4

q.spi..

Ki.

referă

A'kTo

Kl\ TtlH Rp'kMf R'klllf Ri.pAO CO\"Ul4 4MHNI\. [Să se ttie cînd e mers Înlpă

retul turc să bată pe
secetă. Amin.]

Împăratul

2. A4 Cf 3Ndf KOr A4

CI

Urtem, în anul 7192 [1684[; în vremea este a fost tare
npOMHNH

,...._.,

CO\"AT4HI\ CIOl\IOMdN R A'kTO .sprs

U.P"

[1689]

TtlpCKh.I

4 w

-

C:Oţ'AT4NI\

,...._.,

jlO)I( X'K4 ,4X'DH

M'kX"M'kTi.

[1688]

H

CT4N.l

TOr4 &il:XMI

N4 lfh.I qpt.KfNO. [Să se ştie cind s-e schimbat împăratul turc, sultanul Mehmet, şi a devenit

sultan Siuliuman, în anul 7197 [1689], ier de le
bisect.]

naşterea

lui Hristos, 1688. Atunci eram în an

Informaţii de domeniul istoriei se desprind ti din însemnările lui Radu Grămăticul. Le
sfirtitul amplei însemnări de pe pag. 253-254, el e ţinut să menţioneze că în anul realizării
manuscrisului, 1572, în Imperiul turcesc ere sultan Selim, iar în Ţara Românească ere domn
Alexandru Voevod. Acest Alexandru, fiul lui Alexandru (cum se erată le începutul însemnării}
este Alexandru el 11-lee Mircea (14. VI. 1568-30. IV. 1574), despre cere, în Epilogul la Tetraevanghelul românesc din 1574, Radu Grămăticul spune:
« ... aş fi dorit să alerg În Ţara Românească, le Alexandru Vodă, dar mă temeam să
nu mă prăpădească ... » 1
Numele lui Alexandru Voevod mei apere şi le începutul însemnării lui Radu, dar desigur,
numai datorită uzanţei de e se pune sub egide unui domn seu a unui mitropolit o asemenea
certe bisericească. De altfel, în acest loc, Radu Grămăticul nu e făcut decît să copieze începutul Epilogului din Tmaevanghelul slavonesc din 1512, schimhînd doar numele domnitorului 3 •

1 N-am oprit uupra ipotezei ci avem de • Iace eu un nume propriu. la acest laH poate fi
menţjoaatl tl
inlorm•li• wrlNlll • prof. n„ni... P. Bogdu el ID 1938 i-a fe1t preaeoblt •• A„demie DD oct 4e lDllrin! dat de lloteio
BHarllb lui s.i„ fi fiilor lui.
• Vn.i B. P. H • 1 de u, op. ciJ., p. 54.
• V.U p BRV, I, p. 17
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Domnitorul cltre care se îndreptau gindurile lui Radu Grlmlticul ere Radu, fiul lui Mircea,
ti el în înaemnaree finală, 9i căruia de fapt îi închină această lucrare, BfB cum reiese
din rîndurile de pe p. 7ov.
Ms. 873 prezintă pentru noi o deosebită importanţi. El este e doua lucrare cunoscutl
pînă acum e grămăticului Radu din Mănicetti. Existenţa acestui manuscris confirmi cele men·
ţionete de autor cu privire le activitatea se în perioade petrecutl în Bulgaria.
Lucrările sale, dar mei ales amplele însemnări . - cu peseje copiate seu imitate 1 , dar
9i cu numeroase dete personale prezentate simplu ti emoţionant - ne conturează o figuri inte·
resentă e vieţii noestre culturale din trecut. Prin viaţa ti activitatea se, Radu din Mlnicetti
mei ilustreezl o pagini e istoriei poporului nostru ti e relaţiilor lui cu cel bulgar.
menţionat

I Aatfel. de eumpla, apelul e l - cititor, pomtnl iertarea eveataaldor peteli, dt p eq>lieare• camei lor (puaj
reluat p la Epilogal T-angbelului romlneoc) ae latlmpinl fÎ la alte buemnlri de copifti, cam ar & la To1r.........
1W.U alavooooc din 1537, laeeput la Ţara BomAaeael p terminat la Muntele Athoo, la oererea egumenului llUllil do la
mlahtin Butriţa (mr. 744. p. 381. Biblioteca Academiei Republicii Socialiate Rom.lnia. Do altfel. cu aceot maDuacrio,
foarte &umoo e:aec:atat. T-""'.U olavoaeoa din 1574 are comm>e ti aaele onuuneate. Apropierea Ileul.I nu vrH ol
dOIDOllalreR dependenţa . . . . - doaA ~ Unele din- •<eote ornamente p in.iµ.Je, cum am vlzut, na duc Inel
la E .........IYruJ olavonnc (1512) 01111 Lil"'lltiorul olavoneoc (1508) ale lui Macarie.
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UN PERGAMENT SLAVON DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL
XVII-iea
DIMITRIE GH. IONESCU

Printre documentele româneşti din secolele el XVIII-iea şi el XIX-iea, aflate în posesie
unei vechi şi numeroase familii, Conte (azi Contescu), din setul Lipie-Buzău, se gbe1te un
frumos pergament slav din secolul el XVII-iea.
Cuprimul. Matei Basarab Voievod întăre1te, le 10 mei 1641, lui Dragomir şi lui Lupu
din Gomoe1ti mei multe ocine şi vii de mică întindere, cumpărate în dealul Lipiei, în Cnceleţi
şi în Gomoe1ti. Hotarele neexprimate. Credinţa domnului şi a boierilor.
Original slav, pergament gros (37 X 27) evînd marginile neregulate; act solemn, scris
într-o cursivă citeaţă şi frumoasă, puţin deteriorat le colţuri din cauzo înpăturirii; invocaţie
simbolică împreună cu iniţiale sînt împodobite cu înflorituri în roşu şi negru; celelalte majuscule, în roiu; pecetea aplicată pe hirtie cusută cu fir de mătase ro1ie, căzută; subscrierea autografă a domnului în cerneală neagră peste monograme în roiu.
Dăm textul, traducerea 1i cîteve note explicative.
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Cuvintele oubliniate 11Dt ocrioe ID original de dou.i ori.
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lw M4TllO KOIK0),4, A\HAOCTiio &o>Klio rocnOAHH11..
lw M4TllO KOfKOA = semnătura voievodului.

Traducere: Din mila lui Dumnezeu, Io Matei voievod şi domn a toati ţara Ungrovlahiei,
nepotul marelui şi prea bunului, bitrînului, răposatului Io Basarab voievod. Di domnia mea
această poruncă a domniei mele lui Dragomir şi lui Lupul din Gomoeşti 1 , din judeţul Buzău
şi cu fii lor, cîţi le va da Dumnezeu, ca să le fie în dealul Lipiei 1 trei pogoane şi jumătate de
vie şi cu 5 stînjeni de ocini în cimp, cit se va alege, pentru ci şi-au cumpărat Dragomir
şi Lupul aceste trei pogoane de vie şi aceşti cinci stînjeni de ocini, mai sus scrişi, de la Stîngacea şi de la Sugariu din Lipia, pentru 4200 aspri gata, încă din zilele lui Mihnea voievod.
Şi au vîndut ei de buni voie. Şi au fost atunci aldămăşari, anume: Voicu Tirciili şi Dragomir
Botoe.
Şi iarăşi a cumpărat Dragomir de la Vladul lui Sită în dealul Lipiei un pugon de vie şi
cu un stînjen de ocini în cîmp, pentru 1000 aspri gata.
Şi iarăşi au cumpărat Dragomir şi Lupu în dealul Lipiei un pogon şi jumătate dintr-un
sfert (de pogon) de vie şi cu un stinjen de ocini în cîmp, de la Batoe 3 pentru 1350 aspri gata.
I A paro pentru prima oari într-un document clin 7 august 1569 (DIR, B., eec. XVI. voi. III, p. 322); ui, comuni
l'ural.1. în raionul Budu.
1 lntilnit in documC'ntul din 5 ianuarie 1549 (op. cit., \.·ol. II, p. 389).
• Af8 în original, prnlnl Botoc.
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Şi iaril.tî eu cumpărat Dragomir ti Lupu ocină în Cecaleţi 1 , însă din partea lui Barbu 21
stinjeni cit se va elege de la Barbu, pentru 2100 aspri gata.
Şi iară'i eu cumpărat Dragomir 'i Lupul ocină în Cacaleţi, din partea lui Barbu 30 stînjeni,
de la Mănilil. 'i de la Stil.nilă, cit se va alege, pentru 900 aspri geta; ti au fost aldi1.mă9ari: Stroe
căpitan 9i Albuţii. 9i Vasilie ti Stoica lui Balici.
Şi iară'i a cumpărat Dragomir, din partea Păuneasci, de la Vladu Mirzea 26 [stînjeni
ocină de peste tot, cit se va alege, pentru 1600 aspri gata; 'i au fost martori: Cîrlig 9i Balici
'i Dragomir Cîinele.
Şi iari9i a cumpil.rat Dragomir ocinii în Gomoe,ti de la Ana 9i de la fratele-siu Dima,
din partea Udrcască, 11 stînjeni de ocină, cit se va alege, pentru 500 aspri gata; ti au fost aldă
mil.,ari: Albuţă ti Dragomir al lui Albuţă ti Vasilie, în zilele lui Mihnea voievod.
Şi iaril.'i au cumpărat Lupu şi Dragomir din Gomoeşti ocină în Gomoe,ti 10 stinjeni 'i
jumătate de ocină de la Grozee 'i de la fiică-sa Mărica, pentru 600 de aspri gata, cu zapis de
vînzare din anul 7144 (1636) 'i cu martori scrişi în zapis.
Şi iarăti o cumpărat Dragomir, fiul lui Lupul din Gomoe,ti, din partea Albuţeasci, 10
stînjeni de ocinii. de la Dragomir, fiul lui Bunea din Gomoe,ti, pentru 600 aspri gata cu zapis
de vînzare din anul 7146 (1638). Şi au fost atunci aldămăşuri, anume: din Buzău, Albuţă căliraş,
9i din Tăbări,ti 1 Lupul, fiul lui Stoe, 'i din Gomoetti Vasilie, tiui lui Cîrlig ti Stoica, fiul lui
Balici, 'i Albul, fiul lui Mîrzee, 'i din Băl.işoară 8 , Dănilă, fiul lui Gherghe.
Şi iari'i a cumpilrat Dragomir, fiul lui Lupul, de la Nedelea, sora lui Ivan 'i a lui Oţelie
în dealul Lipiei partea lor de vie, un pogon de vie: jumitate lucrat ti jumiHate ţelini, pentru
2400 aspri gata cu zapis 9i cu martori, anume: din Lipia, Batoe' 'i Dumitru 'i Dragomir, 9i
din Buziu: Albuţă stegar ti Vasile al lui Cirlig.
Şi au vîndut ace9ti mai sus ziti 'i numiţi oameni ole lor ocine 'i vii, ei de buni voia lor
'i cu 9tirea tuturor megie9ilor din sus ti din jos ti din jurul locului 'i din naintea domniei mele.
De aceea, am dat ti domnia mea lui Dragomir ti lui Lupul ca si le fie lor ocini dedini ti
de ohabă fiilor 'i nepoţilor 'i strănepoţilor, 'i de nimeni neclintit. dupi porunca domniei mele.
lată dar ti martori punem domnia mea: jupan Vasilie, mare Ban al Craiovei, 'i jupan
Hrizea, mare dvornic, 'i jupan Gligorie, mare logofăt, ti jupan Radu, mare vistier, 'i jupan
Preda, mare sipătar, 'i Dragomir, mare clucer, 'i Socol, more stolnic, 'i Radu, more comis,
'i Vucina, mare paharnic, ti jupan Costandin, mare postelnic ti ispravnic, Gligorie, mare logofit.
Şi om scris eu, Lepidat logofăt, în ora,ul de scaun Tîrgoviştc, luna moi 10 zile, ti de la
Adam pini acum 7149 (1641).
Io Matei voevod, din mila lui Dumnezeu domn.

+

*
Cuprinsul documentului este interesant, deoarece aruncă lumini asupra felului în care
se prelunge,te pinii. pe la mijlocul secolului al XVII-iea procesul formării marii proprietăţi
agrare, început cu mult înainte, atit în Ţara Românească, cit ti în Moldova. Drogomir, împreună
cu tatăl său Lupu, - ţiranî mai îruităriţi din Gomoetti - • ochiziţioneazli 1 într-un interval destul
de scurt, de la alţi 13 ţărani copletiti de nevoi, 7 pogoane de vie ti 115 slînjeni de ocină, plătind
17.050 de aspri. Unii dintre ţărani îşi vind micile lor proprietăţi individuale, desprinse mai
înainte din pămintul obttesc, alţii şi le aleg atunci din ob9te. Merită a fi reţinută cretterea
progresivă a valorii pămintului de la cîmpie în spre regiunea deluroasă, unde densitatea mai
accentuată a populaţiei ridică brusc preţul mediu al pcgonului sau ol stînjenului de ocină (la
Cacaleţi, în cîmp, stînjenul de ocină se cumpără cu 30 a•pri, în timp ce la Lipia, în deol, cu
citeva sute). Notăm că satele menţionate în document ir.tril. în zona de aprovizionare apropiată
a ora,ului Buzău.
Dintre antroponime, prezintă interes prin raritatea lor: Botoe, Oţelie şi Sugariu.

I Menţionat Io documentuJ dia 15 iulie 1609 (op. cit., sec. XVII, voi. I, p. 401), ti, tn continuare, de•tul de
frecvent în documente. ln 1846 eiiata loci (Arb. St. Buc., XIX/ 12), dar, lrrptat, e lnJocuit cu Albe9ti, - comuni rurali
în raionul Buzlu.
• Atr1tat ln documentul din 15 aprilie 1612 (op. t:ÎI •• voi. I I, pa~. 54); azi comuni rurali la raionul Buzlu.
• Toponimic lntllnit în doc. din 7 auguot 1569 (op. <ii„ - · X V I, voL 3, p•fi· 322): ln 1846 ellÎota Inel (Arb. St.
Buc., XIX/qll), dar, treptat, e înlocuit de Budi9teni. ui citua al comunei Costetti - Buzlu.
' larifi Baloe pontru Boi«.
I Dragomir cumplrl, la 4 mai 1656, de la ~mene ti &ii 111..i popa ?tfitrofan ti Neagoe, 40 •tlnjeni de ocini la PirfCOVUi, pentru 1700 up~ pe care o revinde in aoeiAfÎ zi lui Moi..r. dpitan de ro9ii (Arb. St. Buc., Epiacopia Buziu,
LXXll/20 ti 25). Attlati Dragomir mai vinde to a.oul urmilor, adicl la 16 febr. 1657, clpitanului MoiH Inei JO lllnjeni
ociul pentru 600 de bani, 1pune documentul (lbiJ.m, r. 21). E1te cert ci ne aftlm ln faţa unor acte de mi1itie, mijlocite
de Dragomir, Io 1ehimbul unor huemnate cf.ttiguri.
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AAR = Analele Academiei Române.
AUB = Analele Universităţii din Bucureşti.
BCMI = Buletinul Comisiunii monumentelor istorice.
CL = Convorbiri literare.
CL (dupl 1944): CercetAri lingvistice, Ouj.
DIR = Documente privind istoria României. Seria A (Moldova); B (Ţara Romineud);
C (Transilvania).
LR = Limba români.
RESEE = Revue des etudes sud-est europeennes.
RHSEE = Revue h.istorique de sud-est europeen.
RI = Revista istorici.
RIR = Revista istorici români.
RRH = Revue roumaine d'h.istoire.
Rsl = Romano1lavica.
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