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I. STUDII ŞI COMUNIClRI

a.

Literatură

O TEMĂ ESENINIANĂ: „POETUL ŞI REVOLUŢIA"
MIHAI NOVICOV

\'orbind despre poezia lui Nicolae Labiş, Vladimir Streinu scria într-un
articol că „nimeni nu poate eluda paralela dintre el şi Serghei Esenin".
În continuare apropierea se realizează într-un mod deopotrivă de semnificativ pentru ambii poeţi: „el (adică Nicolae Labiş- M. N) aspiră din
vălmăşagul istoric, care îl cuprinde, la senzaţiile copilăriei rurale şi versurile i se încarcă de amintiri biografice ca şi versurile poetului din Reazani" 1 •
Într-adevăr puţini poeţi au fost atît de autobiografici, în sensul propriu al
cuvîntului ca Serghei Esenin. Iată de ce, caracterizarea fugară a criticului
român sună uimitor de consonant cu geamătul înduioşat al lui Gorki :
„după aceste versuri, fără să vreau m-am gîndit că Serghei Esenin nu e un
om, cît mai degrabă o orgă creată de natură anume pentru poezie ... " 2 •
Nu se poate spune despre Esenin că a fost un scriitor monocord.
Opera lui cuprinde şi bucăţi de proză, şi interesante piese de teatru, şi
poeme preponderent epice (ca de pildă: Poem despre cei 36), nemaivorbind
de atît de emoţionanta Anna Sneghina - un veritabil roman în versuri,
demn de tradiţia puşkiniană. Dat, cu toate aceste ramificaţii ale geniului,
interesante pentru că sînt ale lui, Esenin va rămîne în conştiinţa posterităţii ca un poet esenţialmente liric, ca autor al unui singur roman, scris cu
litere de sînge - romanul propriei sale existenţe tragice. Viaţa lui Esenin
se poate reconstitui după versurile sale; iar ceea ce izbeşte pe oricine s-ar
încumeta într-o asemenea explorare, e sinuozitatea extraordinară a traectoriei. Versurile adolescente, publicate în ultima şi cea mai completă ediţie a
1 «Luceafărul», Nr. 30 (189) din 11 decembrie, 1965. De altfel, apropierile dintre Esenin şi
unii poeţi români au constituit o temă frecventă a criticii şi istorici noastre literare. Şerban
Ci o c u I e s c u publica în 1937 un studiu despre Serghei Esenin şi lirica noastră tînără, (•Revista
Fundaţii Ion, 1937, Nr. 9, p. 65C-€67), iar George Că Ii nes cu insera ln a sa Istorie a
literaturii româ1ze de la origini pînă în prezent un paragraf despre Eseninişti, p. 854. Mai recent o
scurtă sinteză a ecourilor româneşti din poezia lui Esenin a fost realizată într-un studiu al lui
Dinu Pi I a t: Destinul Ziii Esenin («Revista de istorie şi teorie literară», Tomul 15, 1966, Nr. 4,
p. 617---628).
a Opere fn 30 vo/1.me, în ·1101. XVII, E.S.P.L.A., Eucureşti, 1960, p. 75.
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operelor•, ne ajută parcă să-l şi vedem pe flăcăul blond, cu ochii uimitori de
bun şi senin, încrezător pînă la candoare în bunăvoinţa lumii
care-l înconjoară:
albaştri,

Xopomo H Tenno
KaK JHMolt y ne'lKH.
H 6epeJbl CTOllT
KaK 60JibWHe CBe'lKH 1 •

Dar viaţa s-a dovedit a fi mult mai puţin ospitalieră decît o bănuia
viitorul poet. Din scrisorile trimise prietenului de şcoală G. A. Panfilov 3
şi din autobiografiile lui Esenin 4 reiese că dificultăţile materiale şi neînţe
legerile cu tatăl au întunecat anii de formare ai poetului. După cum se ştie,
la Moscova, unde Esenin lucra ca ajutor de corector într-o tipografie, el s-a
înscris în Cercul literar muzical „Surikov" s, reuşind să publice din cînd în
cînd versuri în reviste efemere, de circulaţie periferică, dar pînă la urmă
a trebuit să se întoarcă în satul natal Konstantinovo, de unde trimite numeroase poezii tuturor revistelor de prestigiu din capitală.„ La optsprezece ani,
scrie Esenin, ... mirat că nimeni nu le publică, eu dintr-o dată am descins
la Petersburg" 6 • Acolo a fost primit cu bucurie zgomotoasă, avînd şansa
să fie dintr-o dată remarcat şi apreciat de Blok, Gorodeţki, Merejkovski,
Ghippius, Andrei Belii şi alţi poeţi de notorietate. Succesul tînărului riazaneţ cu bucle blonde şi ochii azurii este realmente ameţitor 7 • Totuşi, nici
din această perioadă a vieţii Esenin nu rămîne cu amintiri întăritoare.
1 Se r g h e i E se n i n,
Coop:mue co1tuHeHuu 11 n11mu mo.wax, DOll o6me.lt pellaKUHeii:
B. H. BnaJU,IKHHa, K. JI. 3eJIHHCKoro, M. B. HcaKOBCKoro, A. T. TsapllOBCKoro, B. P. J:Uep6HHbl,
C. n. lll;Hna'lesa. Editura de stat pentru literatura artistică, Moscova. voi. I, II, 1961; voi.
III, IV, V, 1962.
~ E bine şi e cald/ ca iarna lingă sobi. / Iar mestecenii se înalţă. / ca nişte luminări mari.
3 Grigori Andreevici Panfilov a fost prieten apropiat al lui Esenin în perioada cind învă
ţau amindoi la şcoala eparhială de învăţători din Spas-Klepinovskaia. După despărţire prietenii
au corespondat intens, pînă la m:Jartca. lui Panfilov, survenită în 1914. Ediţia citată de noi conţine 15 scrisori datate de la 7 iulie 1911 plnă la sfirşitul lui ianuarie 1914.
' Pînă acum au fost identificate patru texte autobiografice ale lui Esenin şi două scurte
însemnări de acelaşi gen (ed. cit., voi. V, p. 7-24), dar din acestea numai primul a văzut lumina
tiparului în timpul vieţii poetului (Revista «Novaia russkaia Kniga», Berlin, 1922, nr. 5, mai)
Celelalte au fost fie înmînate de către Esenin unor prieteni-editori pentru documentare, fie pregătite pentru nişte ediţii care, din diferite motive, nu s-au putut realiza.
6 Aşa se numea organizaţia scriitorilor autodidacţi ridicaţi din popor, iniţiată în 1872 de
poetul I. V. Surikov, el însuşi fost iobag, devenit apoi un poet rustic destul de cunoscut. Multe
din versurile sale se publicau în cirţile de citire pentru şcolile primare din mediul rural. În 1872,
fondînd revista Rassvel, Suri co v a început să grupeze în jurul ei şi alţi scriitori autodidacţi.
Ca organizaţie constituită cercul amintit a luat fiinţă în 1905. După revoluţia din Octombrie
el s-a contopit cu Organizaţia Rusă a Scriitorilor Ţărani.
8 Ed. cit., voi V, p. 9.
7
Cit de vertiginoasă a fost ascensiunea lui Esenin şi cit de repede s-a consolidat celebritatea sa se vede şi din faptul că în 1916, cind Esenin făcea serviciul militar şi se afla la Ţarskoie
Selo, apărat fiind de trimiterea pe front de către unii admiratori militari ai talentului său, el a
fost chemat să-şi citească versurile şi împărătesei. dar ea, îşi aminteşte Esenin, după lectura,
versurilor mele a spus că versurile sînt frumoase, dar triste. Eu am răspuns că aşa e întreaga Rusie.
O explicam prin sărăcie, climi ş.a.m.d.» (voi. V, p. 13). Se pare totuşi că în general Esenin i-a
plăcut ţarinei, lntrucit, după cum o atestă M. P. Muraşov (vezi ed. cit, voi. V, p. 272). poetul
este chemat tot mai des la palat, «ceea ce ii scîrbea şi a început să mă roage să aranjez să fie
mutat altundeva» (M. M u r a ş o v, Cepzeu EceHUH 11 llemepoypze, în culegerea Cepzeu
A.1ek"cani>p0t1U'l EceHUH, Moscova, 1926, p. 60).
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Saloanele petersburgheze aplaudau versurile rustice, peisajele policrome,
imaginile vii, proaspete, mirosind discret a izbă şi tămîie, dar îl tratau totuşi pe Esenin de sus, ca pe un "wunderkind" fermecător, mirîndu-se condescendent ori de cite ori noul poet pretindea să ocupe un loc egal cu alţii în
republica muzelor. Iată de ce în creaţia poetului perioada aceasta e evocată
mai ales ca una de luptă. În poezia Drumul meu (scrisă în 1925), ca o replică
la mormăiala morocănoasă a bunicului care nu pricepe ce foloase pot fi
extrase din născocirea versurilor, admiţînd doar „tty, a ec;rn TJIHeT-/nHmH
npo pO"JKb/Ho 6oJlbrne npo Ko6i.m" 1 , Esenin arată, sfidător şi scandalos, cum
s-a folosit de acest sfat în înfruntarea lui cu „beaumondul" petersburghez:
flOCMOTpHM KTO KOro B03LMCT!
11 BOT B CTHxax MOBX
3a6ena
B CaJIOHHLiit BbVIOUlCHHblit
C6po.n
Mo11olt pR3aHcKa11 Ko6i.VIa 2•

Totodată viaţa personală

a poetului continua

să

fie

dezordonată şi

precară. În faţa primejdiei de a fi trimis pe front e nevoit în cele din urmă
să dezerteze, refugiindu-se din nou la Konstantinovo, de unde îl vor scoate
abia evenimentele revoluţionare. Începe ceea ce am putea numi perioada
entuziastă în viaţa lui Esenin. A spune că autorul Inoniei a scris despre
revoluţie ar fi, într-un fel, inexact. Revoluţia a irupt în creaţia poetului,
firesc şi inexorabil, cum se transformau şi pînă atunci în efluvii lirice toate
întîmplările vieţii sale. Cînd în 1924 Esenin scria, într-una din autobiografii, că „înainte de toate eu iubesc reliefarea organicului. Arta pentru mine
nu constă în ingeniozitatea dantelăriilor, ci reprezintă cuvîntul cel mai
necesar al acelei limbi prin care vreau să mă exprim pe mine însumi" 3 , el dădea şi definiţia cea mai exactă a propriei sale creaţii poetice. Esenin
n-a fost şi nu putea fi revoluţionar în sensul propriu al cuvîntului. În poeziile din ultimii ani ai vieţii el revine nu o dată, cu umor amar, asupra încercărilor sale zadarnice de a-l studia pe Marx (H BOT cecTpa pa3BO.ll.HT,/pacKpLIB,
KaK 6H6nruo, rry3aTLIH «KanHTaJI>>, f O MapKce, / 3ttreJJbce ... / HH rrpH KaKOH noro,ll,e f j( 3THX KHHr KOHe'IHO, He 'lHTaJJ. f H MHe cMeIUHo, / KaK IUycTpu ,ll,eB'IOHKa /
MCHj( ao aceM 3a IUHoaopoT 6epeT.) 4 însă revoluţia el a simţit-o cu toată
frenezia sufletului său neîmpăcat şi a receptat-o ca pe o poruncă aspră şi
definitivă a poporului căruia îi aparţinea. Aproape tot ce scria Esenin în
acei ani era revoluţionar, însă exploziile de ură şi de dezlănţuire clocotitoare a maselor el le filtra prin eul său sensibil. În ce măsură Esenin
se simţea atunci contopit cu viaţa poporului se vede şi din următorul epi··
sod, relatat de un prieten al său, poetul Lev Poviţki : Într-o zi, în vara

Dar dacă te trage totuşi/ scrie despre secară/ dar şi mai vîrtos despre iepe.
Să. vedem - /care pe care/ şi iată. cum din versurile mele/ a ţîşnit /în adunătura/
lustruită a saloanelor/ urina iepei din Riazan.
a Ed. cit., voi. V, p. 18.
4 Şi iată sora începe să. mă prelucreze,/ deschizînd ca pe o biblie burtosul "Capital",/ despre
Marx/ Engels... /De bună seamă/ nici sub soare, nici pe ploaie/ eu n-am citit cărţi de-acestea/
Şi-mi vine să rid / Cum mă face praf/ fetişcana cea isteaţă..
1

2
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anului 1920, Esenin recita versuri într-un parc clin Harkov. Publicul
- format în majoritate din intelectuali de diferite „nivele"-, la început în mod ostentativ indiferent, a fost cîştigat treptat de vigoarea talentului. Cînd însă poetul a ajuns la cunoscutul pasaj iconoclast
Teno, XpuCToBo TeJio, / BhlnJieBJ>IBalO H30 pu!1, auditoriul a devenit ameninţător de agresiv. Şi a fost nevoie de intervenţia unor ostaşi pentru a se
asigura securitatea recitatorului 2 • Esenin, recitîndu-şi versurile la adăpostul
unui cerc de ostaşi roşii, care au format un fel de arici de baionete
îndreptate împotriva unui auditoriu ostil, iată un tablou într-adevăr simbolic, care ne ajută nu numai să înţelegem, ci şi să vedem cît de organică
a fost identificarea poetului cu revoluţia. Avea dreptate Esenin să-şi aducă
aminte în Anna Sneghina:
,LlpO)l{aJJH, K8'1aJJHCL cryneHlf,
Ho noMHto
no.n JBOH roJIOBLI:

«CK8JKB,
KTO T8KOC JlCHHH°?>>
JI mxo OTBCTHJI
«OH- BLI» 3 •

Poezia lui Esenin despre revoluţie e explozivă şi mesianică. Aderent,
din anii războiului, la ideile grupării Skifî (Sciţii), al cărei ideolog a fost
cunoscutul critic narodnic Ivanov-Razumnik, Esenin vede în revolutie în
primul rînd o împlinire a rolului istoric al poporului său. Revoluţi~ din
februarie, proclamată atît de zgomotos „BeJIHKaH, 6ecKpoBuu" 4 , îi pare
a avea semnificaţia unei pasionante chemări la înfrăţire, adresată de un
popor chinuit unei lumi angajate într-o încăerare sîngeroasă şi spasmodică.
Ecourile predicilor creştine se convertesc umanist într-o previziune de
esenţă abstract paradisiacă :
încă

Ty'IH - xax oJepa
MecHu - pLl)l{HA ryci..
TI11HweT nepe.n BJopoM
liyi!cTBCHHaJI Pyci..
ro11y6i.1e BO.IlLI TBoA noxoA H CBCT,
rH6em,HOA CB060.ItLI
B JTOM MHpe HeT.

o 'IY.IlOTBOpeu!
IDupoxocxynLIA H ICpacttopoThlll,
TipHHBWHA B Kopy3Jlhle py.m
Mna.neHua Hmoro, Yxa11aA Moto .nymy
Ha nani.uax HOr CBOHX!
1

Corpul, corpul lui Hristos/ îi trimit un scuipat!
Ed. cit., voi. II. p. 267, după L. P o vi ţ k ii, Cepzeu Ece11u11 ( BocnoMu11a11uR)-Manusscris aflat la Biblioteca de Stat «Lenin» din Moscova.
8
T~emurau, se clătinau treptele/ dar mi-aduc aminte/ ca prin virtej : /«Spune, /cine-i
ăsta Lemn?»/ Am răspuns încet/ «El sînteţi voi».
• Mare şi fără vărsare de slnge.
1
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JI CblH TBOii,
BL1pocwHll, K3K BCTJ13
IlpH .nopore,
Hay'IHJlCR CMOTpeTL B TC6R,
KaK B 01epo.
TL1 ttecKa38Hett u MY.llP·

TaM c BLl3BOHOM 6mo.na
Ilpoxna.na KYCTB,
11 pLilKHil J1y.na
l.{enyeT XpHcra.
Ho 3BOH nouenyR
,lleHLTOA He rpeMHT,
A 11enb AKBTYR Tpona nepe.n. CKBT l

în ultimii ani ai

vieţii

Esenin nu o dată se va exprima în sensul că. îl

jenează aşa-zisa „religiozitate" a unora dintre versurile sale. „Cu plăcere
aş fi renunţat la multe poezii şi poeme religioase de-ale mele - citim în
ultima dintre autobiografii, - însă ele au o însemnătate considerabilă,
jalonînd drumul poetului pînă la revoluţie" 2 • Esenin se justifică chiar:
bunica mea era bigotă, de la vîrsta de opt ani mă tîra după ea prin biserici
şi mănăstiri; în casă poposeau adesea pelerini, se organizau cîntări bisericeşti. Bunicul de asemenea îl „îndopa" pe copil, de la vîrsta de trei ani, cu
felurite povestiri biblice şi apocrife. Apoi:- „în mediul literar pe care l-am
frecventat în anii 1913-1915 predomina o stare de spirit asemănătoare cu
cea din preajma bunicului şi bunicii. De aceea, poeziile mele au fost receptate şi degustate cu o savoare pe care o resping azi cu mîinile şi picioarele".
Rîndurile de mai sus sînt extrase dintr-o prefaţă pe care Esenin a scris-o

pentru una din culegerile needitate ale poeziilor sale. Aici poetul e mai
explicit, mai programatic:
„Nu sînt de loc un om religios, nu sînt mistic. Sînt realist, iar dacă
există şi ceva nebulos în mine ca realist, atunci asta-i romantismul 3 , dar
nu un romantism de tip vechi, adorat de doamne 4 , ci unul cu adevărat
pămîntean, care aspiră mai degrabă către situaţii aventuroase în subiect
1 Norii-s ca nişte lacuri/ Luna o gîscă roşie /Dansează in faţa privirii/ Rusia rebelă//„.
Apele albastre/ sînt liniştea şi lumina ta/ nu există libertatea fatală/ in această lume// „. O,
făcătorule de minuni! / Cu obrajii laţi şi gura roşie, /care ai primit în mîinile-ţi bătătorite f
pe pruncul gingaş, /Leagănă sufletul meu /pe degetele picioarelor tale! f / Eu; fiul tău /crescut
ca o salcie albă/ lingă drum /am învăţat să mă uit la tine/ ca într-un lac. f Tu eşti de nedefinit
şi înţelept/ /.„ Acolo în zgomotul vaselor/ e şi umbra tufelor/ Şi Iuda cel roşu/ îl sărută pe
Hristos// Dar sunetul sărutului/ nu sună a arginţi f şi lanţul din Akatui (o fioroasă închisoare
pentru deţinuţii politici din Rusia ţaristă - M. N.) /conduce către un schit.
a Ed. cit, voi. V,p. 22.
a Esenin spune nu poMattTHlM ci poMBHTBKa, nuanţă intraductibilă în româneşte,
afară de cazul dacă Academia ar accepta cuvîntul <<romanticitate»
' .11BMoo60JKaeML1A, se pare că aluzia e la Blok, la cunoscutele sale Cmuxu o npeKpacnoit t}.JMe
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şi nu se manifestă prin predispoziţii degenerate pentru Trandafiri, Cruci şi
alte baliverne" i.
De aici şi o rugăminte adresată cititorilor: „I-aş ruga pe cititori să-i
interpreteze pe toţi !suşii, pe toate Maicele-Domnului şi toţi sfinţii Nicolai
din versurile mele, ca pe nişte elemente fabuloase în poezie. Nu pot să neg
această etapă din mine prin eliminare, tot aşa cum omenirea nu poate anihila
două mii de ani de cultură creştină, dar toate aceste nume proprii bisericeşti
trebuiesc receptate în acelaşi fel ca şi numele <;:are au devenit pentru noi
mituri: Osiris, !anus, Zeus, Afrodita, Atena ş.a.m.d." 1 •
Păstrînd deferenţa necesară faţă de aprecierile poetului cu privire la
propria sa creaţie, îndrăznim să sugerăm totuşi că Esenin - ca şi foarte mulţi
autori celebri de altfel - simplifică problema, între altele şi pentru că îi era
organic imposibil să se obiectivizeze faţă de propria creaţie. De bună seamă
autorul Inoniei nu credea în sfinţi, însă lumea evocărilor biblice are în poezia
lui o funcţie foarte deosebită de aceea pe care o avea mitologia antică în creaţia din timpul Renaşterii şi al clasicismului. Ca şi Goga în literatura noastră,
Esenin împrumută din literatura biblică şi evanghelică nu doar simbolurile,
ci şi o anume atmosferă, o viziune asupra lumii, un mod specific de a se raporta
la evenimentele pămînteşti. Dacă însă la Goga predomină spectacolul liturgic, Esenin se împărtăşeşte plenar de spiritul profetic şi mesianic - de altfel
propriu într-un fel sau altul şi altor scriitori ruşi-, de aspiraţie către răscum
părare şi purificare, exaltînd setea de o nouă, dar şi supremă Golgotă. Nu
întîmplător, primul poem scris după evenimentele din Octombrie 1917 se
intitulează llpuwecmsue, adică „A doua venire". Ca şi Blok, Esenin identifică
Revoluţia socialistă a poporului cu împlinirea profeţiilor purificatoare. Dacă
însă la autorul Necunoscutei Isus Hristos îndrumă doar ca o nălucă pasul
bărbătesc al celor doisprezece, Esenin nu se sfieşte să proclame că el „crede
în minuni":
JI BHCb HIL!I EJieoHOM
H npaa.ne HaillHX Mecr!
ropcTbMH 3JlaTbllt JaTOHOB

Mbl OltpODlllll TBOA KpecT.

XonMbl

DOIOT

o 11y.ne,

npo paA 3BCHHT DCCOK.
O aepio, aepio - 6y.nCT
TCJlBTM:R TBOll: BOCTOK! a

1
Aici aluzia la piesa lui Blok Trandafirul şi Crucea e evidentă, ceea ce 1-a şi obligat pe
Esenin să insereze rezerve de circumstanţă: ,.\dmiratorii lui Blok nu trebuie s-o înţeleagă ln
sensul că aş intenţiona să-i profanez mormintul, aruncînd o piatră în el. / Îl iubesc şi-l preţuiesc
tn mod deosebit pe Blok, însă pe cimpiile noastre el arăta adeseori ca un olandez. Iar toţi ceilalţi
mistici lmi apar ca nişte iezuiţi•.
I Voi. v„ p. 78.
1
Iveşte-te deasupra Eleonului /şi a adevărurilor din locurile noastre/ Şi-ţi vom stropi
crucea/ cu pumni de zăvoiuri aurii// Dealurile cîntă despre o minune,/ nisipul zvoneşte despre
raiu / O, eu cred, cred / va făta răsăritul tău.
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În llpeo6pa:>1eeHue (Schimbarea la faţă) paralela este împinsă şi mai
departe, căci închipuită ca resuscitare a lui Isus, revoluţia e glorificată ca o
minune, menită în sfîrşit, să-l izbăvească pe om de suferinţă:
Jpeer '18C npeo6pllllCCHbR,
OH colt.QeT, Haw CBCTJihl.11 fOCTb,
J.b pacnRToro TepneH&R
Bi.1Hyn. sldpllCaaneHHldA rso:iJJ.&.

OT yrpa H oT nonyJJ.HR
TIOA noiomHD B He6e rpoM,
CnosHo eeixpa, HamH 6yl1HH
OH HanonHHT MOJIOKOM 1.

Senzaţia aceasta de a fi contemporan cu o uriaşă împlinire înfăşoară
într-o undă de seninătate şi creaţia de lirică intimă a poetului. Dacă şi pînă
la 1917 el a început să fie cunoscut ca un poet elegiac, devorat de nostalgii,
versurile din toamna anului 1917 şi începutul lui 1918 parcă ni-l restituie
pe un Esenin adolescent, cu sufletul larg deschis către toate visurile. Bucuria
de a trăi sparge pieptul şi se descarcă în armonii tonifiante :
j( no nepBOMY CHCry 6peixy,
B cepixue naHllbIWH BCllLlXHYBWHK CHJI.
Be11ep CHHCIO CBC'llCOA 3BC3JJ.Y
Haix .noporoA MOCA 3acBCTHJI 2•

în

consecinţă, după

rează şi
ranţelor

cum se vede şi din strofa de mai sus, se transfigupeisajul, devine deosebit de ospitalier, complice al bucuriilor şi spedebordante ale poetului :
Tenepi. 6i.1 6pi.nHyT& B He6o
BewHCBblM COICOM CTHK
3a OT'ICCICYIO me.npOCTb
HacTaBHHKOB TBOHX 8•

Sonoră şi optimistă devine şi lirica de dragoste, poetul parcă ar susţine
că şi chinurile iubirilor neîmplinite se datorau în trecut condiţiilor sociale
sumbre. Acum însă resurecţia omului şi dragostea se echilibrează, reîntorcîndu-1 pe om în ambianţa poetică ce-i fusese hărăzită:
B ronocax o6KomeHHoro nyra
CJllolllly " 3HaICOMldA cepixuy 3os.
Tbl 30BCWb MCHll, MOll no.npyra,
TiorpycTHT& y COHHblX 6eperos '.
1 Se coace ceasul schimbării la faţă,/ el va coborî - oaspetele nostru luminos/ să scoată
cuiul ruginit/ din răbdarea crucificată.// De dimineaţă şi pînă Ia amiază/ în acompaniamentul
tunetului care cîntă în ceruri / el va umple zilele noastre / ca nişte găleţi, cu lapte.
2 Eu merg pe prima zăpadă / în inimă simt lăcrămioarele forţelor renăscute. / Seara a
aprins deasupra drumului meu/ o stea ca o luminare albastră.
8 Acum aş stropi cerul/ cu sucul vişiniu al versurilor/ ca recunoştinţă pentru generozitatea
părintească / a dascălilor tăi.
' În glasurile pajiştii cosite/ aud chemarea cunoscută inimii mele. /Tu mă chemi, prietena mea/ să medităm alături pe malul adormit.
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Dintr-o dată însă, peste întreagă această privelişte, cînd vibrînd de exaltare profetică şi entuziastă, cînd parcă înceţoşată de efluvii idilice, cade, ca
o veritabilă cortină de fier, Inonia. Se pornise războiul civil şi prea ad.încă se
căscase prăpastia între realitatea sîngeroasă a luptei de clasă pe de o parte
şi viziunea evanghelică, paradisiacă a Celei de a doua veniri - pe de alta.
Revoluţia întorsese brutal către poet latura distructivă a realităţii sale. Ura
fierbinte cucerise milioane de inimi, ura ce topise, ca lava unui vulcan revăr
sat, slabele svîcniri ale iubirii creştine. Dar nici în faţa marelui cataclism
flăcăul de la Riazan nu va oscila. Dacă poporul său l-a aruncat pe Hristos în
lada de gunoi a istoriei, poetul se va anunţa pe sine ca noul profet, păgîn,
al norodului. Vechea biblie a murit, trăiască biblia nouă:
He yCTpawyc11 rH6ena,
HH KOnHA, HH crpen: .aoqeA, Tax roaopHT no 6H6JIHH
npopoK EceHHH CepreA.
BpeM11 MOC npHcneno,
He crpaweH MHe n113r KHYfa.
Teno, XpHcroeo Teno
Bwnnesblllllto HJO pTa! 1,

Poemul Inonia e în mod semnificativ consonant cu multe poezii şi poeme
de atitudine din anii 1918-1920. În mod surprinzător pot fi stabilite numeroase paralelisme cu Maiakovski. Dar nu doar cu Maiakovski, ci şi cu Bednîi,
şi cu poeţii Proletcultului. Comună întregii acestei poezii e, în primul rînd,
tentativa de a laiciza legendele biblice, de a le reîntocmi în spirit revoluţio
nar. (Vezi în acest sens Misterul Buf/ al lui Maiakovski sau Evanghelia lui
Bednîi), iar în al doilea rînd, frenezia hiperbolică, predilecţia demiurgică
pentru metafore cosmice. Ca profet al revoluţiei poetul se simte mai puternic
decît Dumnezeu. Ca şi Maiakovski în Norul cu pantaloni, Esenin se răfuieşte
într-un mod cu totul ireverenţios cu bătrînul Iehova:
npoTllHYCb .QO HeJpHMOTO ropo,aa,
Mne'IHWA npoK}'lliy DOKJ>OB •
.llute 6ory li BWWHMIO 6opo.ay
OcKanOM MOHX Jy6os.

YllBll'IY ero 38. rpHBy 6enyto
H CKUty CM)'· ronoco~ B&tor:
JI llHLIM TC611, rocao.1t11, c.aenato,
11T06w 3pen MOII: cnOBCCBblll: nyr 1•
1 Nu mă sperii de pietre/ nici de ploaie de lănci şi săgeţi - /aşa gTăieşte după biblie/
profetul Esenin Serghei. // A venit timpul meu, / nu mă înfricoşează pocnetul cnutului. / Corpul,
corpul lui Hristos, / ii trimit un scuipat.
1 Am să mă lntind plnă la oraşul nevăzut, / am să tai cu dinţii cuvertura lactee /chiar lui
dumnezeu am să-i smulg barba/ cu rinjetul dinţilor mei. / / Am să-l apuc de coama albă/ şi am
să-l anunţ cu vocea viscolelor: eu altfel am să te fac, doamne J ca să rodească pajiştea mea

verbală.
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Iconoclastia revoluţionară parcă l-a făcut pe poet să se simtă învestit
cu puteri nelimitate. Superb în trufia lui atotcuprinzătoare, el anunţă că va
oµa în şfirşit un ou verbal de aur, iar cu mina lui vînjoasă va răsturna întreg
pămîntul. lmbătat de această forţă, poetul nu se îndoieşte că e în stare să
creeze, printr-un titanic efort profetic, ţara viitorului - Inonia, (nume propriu derivat, în spirit biblic de la cuvîntul wwu. naltul" care însă nu poate fi
realizată decît după consumarea misiunii distructive a revoluţiei. Parcă
supunîndu-se stihiei, alimentîndu-se necontenit din lava deslănţuirii ei elementare, poetul continuă în spaţiul cosinic enorma răsturnare începută pe
pămînt. Dacă Maiakovski vedea cum revoluţia taie globul pămîntesc în două
emisfere, lăsîndu-le să atîrne ca douli talgere ale balanţei solare, Esenin parcă
îl întrece şi pe maestrul hiperbolei, angajîndu-se să înfăptuiască el însuşi
această inexorabilă operaţie chirurgicală:
Hoahl8 col,11.CT OnHMDHil
Ha'ICpTan. ero HOBYI 111111:.
roaoplO NM - &eClo 803,11.)'X BWllblO
H J:OMeT08 BWTRHY .RlWK•

.D;o

~a pacKOpll'IY HOrH,
Pacl)'IO c aac no.QKoaw MYK , ••
H o6a nonK>Ca cHelKlloporae.
BollblOCR icJJ.~llMH PY.K.

Kone110M npH.D.IUllllO 3KBaTop

H 00.Il 6ypH H BHJtPR

D,11&'1

Oooon&M Hawy 3CMnlO-M8TCp&
PaJJToMmo, xaK 1JTaToll icana11 .1•

Şi,

mai departe :
{IRTKaMH c o6naKOB CBCCIOCb,
0pOKOll:bJTIO TY'IH, KaK noe&;
KonecaMH comme H MCCRll
Ha,11.eHy Ha 3CMHYIO oe&. 2 •

În sfîrşit, tot ca la Maiakovski, jumătateâ ·cealaltă e reprezentată de
A meri ca burgheză, pe care şi Esenin. o avertizează să nu se încumete să se
aşeze în faţa vijeliei: revoluţia e de neînvins, pentru că se face în numele unui
mîine fericit, pe care însă Esenin şi-l închipuie - aici e izvorul marilor fră
mîntări de mai tîrziu - tot în spiritul idealului său ţărănesc patriarhal :
Hoawe BblpllCT)'T COCHW
· Ha na.D.OHRX TBOHX nonei.
H, J:aK 6en101, llCenTwe BCCHW
6y.D.YT npwraTb no CJ'l&RM ,11.Heil 3•
1 Va coborî un nou Olimp/ să picteze chipul lu{ nou. / Eu vă spun, am să beau tot văz
duhul/ şi o să-mi întind limba ca o cometă. / / O să-mi desfac picioarele pînă la Egipt/ o să vă
desferec de potcoavele chinurilor. /Şi o să mă înting cu cleştele mlinilor / ln ambele cornuri
inzăliezite ale polurilor. //.O să mă proptesc cil genunchii de ecuator/ şi ln pltnsul şi vijelia furtunilor/ mama noastră, pămlntul /am să-l rup în două, ca pe un colac.
I Gleznele o să mi le atlm de nori 1şi am să le netezesc ln pas de elan / Soarele şi luna o să
Ic aşez / inele pe axa pămlntului.
·
.
a O să crească brazi noi/ pe palmele cimpiilor tale. / Iar primăverile galbene ca ni7te veveriţe/ o să sară pe crengile zilelor.
·
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ln realitatea însorită a Inoniei de rnîine poetul se va întîlni cu mama sa
tot pe prispa unei izbe din ţinutul Riazanului, iar extazul victoriei îl va converti, final, într-un imn închinat unei noi religii, prin excelenţă pămînteană
şi omenească :
Pa,izyAc11, Cxone,
flponusa.A ceoa cBCTI
HoahlA a He6ocKnone

BL13pen HaJaper.
HoahlA na Ko6Line
E.lleT K MHPY Cnac.

Hawa acpa - a cHJie
Hawa npa&.llll - a nac

1•

In acelaşi spirit cu Inonia, şi cam în acelaşi timp, sînt scrise CeA/JCKUu
11acocAot1, unde analogia cu evenimentele legendare din biblie este împinsă
pînă-n

ultima ei consecinţă, Rusia devenind patria celui de al treilea testament (ra6HH, Pyc& MOJI, / ua11epT~CJlbHHIJ.a / TpeTbCro 3aBCTa 1), şi mai
ales, HopiJaHcKa.11 zoAy6ul/Q; aici viziunea specific eseniniană atinge, s-ar putea
zice, apogeul confuziei istorice. Parcă urcat pe un amvon uriaş, profetul
anulează sfidător toate revelaţiile anterioare:
He6o -

UK

KonoKoJJ

Mcclll{ - RJbllC,
MaTI• MO• - po.11Bna,
JI - 6om.wean 1 •

dar numai pentru a se constitui
tine:

îndată

prizonier tocmai al

revelaţiei creş

PBJIB aceneHnoro
6paTC'Tllll JJIO.llCit

P&.llYIOCb nccnea
CMepm Taoea '.

•

In spiritul celei mai clasice tradiţii evanghelice, Rusia se autocrucifică
pentru a salva umanitatea.
Mai tîrziu Esenin va scrie că anii aceştia au fost cei mai fericiţi din viaţa
lui: „Perioada cea mai bună din viaţa mea consider că e anul 1919. Am trăit
iama de atunci la o temperatură de minus cinci grade în cameră. Lemne
n-aveam nici o surcea măcar" 5 • Stabilit la Moscova, Esenin se afundă în
l

vărul

Bucură-te, Sioane, /revarsă-ţi lumina!/ În perspectiva cerului/ s-a copt un nou Naza-

pe o iapă / vine spre lume un nou Mîntuitor. / Credinţa noastră e ln putere/ adenostru - ln noi.
1 Piei, Rusia mea,/ prevestitoarea,/ a celui de al treilea Testament.
1 Cerul e ca un clopot / luna e limba / mamă mi-e patria, / eu slnt bolşevic.
' Pentru universala / frăţie a oamenilor/ mă bucur in clntec / de moartea ta.
' Voi. V, p. 9.

ret. / /

Călare
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viaţa literară-obştească, excesiv de furtunoasă în acei ani. La început se încadrează în filiala locală a Proletcultului; în colaborare cu alţi membri ai organizaţiei (Mihail Gherasimov, Serghei Klîcikov şi Nadejda Pavlovici) scrie scenariul cinematografic Zorile care chemă (3oBYUIUe 3opu) 1, iniţiază înfiinţarea
unei secţii ţărăneşti pe lingă Proletcultul moscovit 2 • Pînă şi creaţia lui se

resimte pe alocuri de tonalitatea metalică a celor de la I'opH şi I'p.Rdy111ee. ln
Cantata, scrisă pentru filmul amintit, gravitatea ritmică a versului revoluţionar parcă se împlineşte topind în substanţa ei moliciunea imaginilor eseniniene:
ConHue JJlaToto ne'laTi.to
CrpuceM CTOHT y eopoT ..•
CmtTe, mo6HMwe 6paTt.11,
MHMO aac .llBHlKCTCJI pan.to
K 1op11M aceneHCKHM Hapo.11 1•

În spiritul tradiţiei bune ale Proletcultului răsună şi celebrul poem al
lui Esenin, intitulat sugestiv He6ecnwu 6apa6aHU1UK, (Toboşarul ceresc), în
care viziunea apropiatei revoluţii mondiale, motivul preferat al poeţilor proletari: se dinamizează şi se amplifică grandios, într-o profeţie de proporţii
cosmice:
HBM nH CTpawllld nomcoeo.llUbl
6enoro cTa.11a ropHJIJI?
BJBHXpeHHOI KOHHHUel pBCTCR

K HOBOMy 6epery MHP '.

Îndată după colaborarea cu Proletcultul se plasează cronologic constituirea cercului literar al imaginiştilor, în care numai Şerşenevici era din generaţia lui Esenin, ceilalţi participanţi (Marienhof, lvnev ş.a.) fiind şi mai
tineri. Despre imaginişti cu greu s-ar putea spune că au proclamat vreo poetică
substanţial diferită de cea a curentelor de avangardă anterioare. Creşte doar,
cu fiecare nou născut, nwnărul funeraliilor preconizate. Dacă simboliştii îşi
propuneau să înrnormînteze întreaga poezie clasică, iar futuriştii şi-au luat
asupra lor sarcina să organizeze şi funeraliile simbolismului, imaginiştii şi-au
asumat răspunderi şi mai cuprinzătoare : în afara poeziei clasice şi în afara
simbolismului trebuia să fie încredinţat pămîntului şi trupul neînsufleţit al
futurismului. Încolo, punctul programatic cu pretenţii de noutate a fost
reducerea misiunii poetului la aceea de a fi un slujitor al „imaginii organice",
1

Vol. IV, p. 271-286.
Vol. V, p. 23~235; propunerea scrisă e semnată, ln afarll. de Esenin, de Klîcikov, Konenkov şi Oreşin, care propuneau ca în grupul de iniţiatori sll. mai fie atraşi : Kliuev, Şireaeveţ,
Ciaplghin, Podiacev ş.a.
• Ca o pecete de aur, soarele/ face de sentinelll. la poartă ... / Dormiţi, fraţi dragi/ Pe lingă
voi înaintează ca o armată / poporul cltre zorile universale.
' Noi sll. ne temem de comandanţii/ turmei albe a gorilelor?/ Ca o cavalerie înspumată/
lumea se avlntă către ţărmuri noi.
1
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sublime şi abstracte, valabilă prin ea însăşi, şi numai prin ea însăşi1. Dar de
bună. seamă. nu această declaraţie estetică. interesează, declaraţie tot atît de
frondistii, dar. şi tot atît de naivă. ca şi atîtea altele, ci faptul că Esenin se
simţea excepţional de bine în mijlocul unor tineri teribilişti, care se considerau
absolut sincer a fi singurii deţinători ai secretului poeziei autentic revoluţio
nare, fiind situaţi în parlamentul literar mult mai la stînga decît futuriştii.
Imaginiştii nu se mulţumeau să participe la toate disputele fulminante te- se
organizau atunci în teatre, pe' la cafenele poetice sau pur şi simplu în aer
a «Declaraţia imaginişlilon>, semnată de poeţii Serghei Esenin, Riurik Ivnev, AnatoII
Marienhof şi Vadim Şarsencvici, precum şi de pictorii Boris Erdman şi Gheorghi Iakulov, apă·
rută iniţial ln revista Sirena din Voronej, (Nr. 4-5 din 30 ianuarie 1919) şi reprodusă in ziarul
Sovietskaia strana din Moscova, în nr. 3 din 10 februarie 1919 (ed. cit. voi. V, 385) conţine o expunere <le motive ln spiritul formalismului revoluţionar, atlt de ·răsplndit atunci în Rusia. Imaginiştii vroiau să constituie o nouă „extremă.atingă" a artei: «nu lnapoi la futurism, ci peste cadavrul lui, lnainte şi lnainte, mai la stlnga şi mai la stinga vă chemăm noi». În continuare conţi11utul e proclamat fără importanţă din punctul <le vedere al artei.poetice: «tema, conţinutul acest apejldice cecal al artei - nu trebuie să fie împinse in afară -din operă, ca o hernie». Futurii;mul e. iregat, tn consecinţă, pentru abaterea .de la acest princip\U tot de el proclamat: «adeyărat spunem vouă, nicicxlată încă arta nu a fost atlt de aproape de naturalism şi atlt de departe
de realism, ca acum, ln perioada futurismului terţian>. Iar <moi, au.tentici meseriaşi ai artei,
tare ~lefuim imaginea, care curăţim forma de praful conţinutului mai bine declt U!l văxuitor
de stradă cismele, noi afirmăm că unica lege a artei, că unica metodă in comparaţie cu altele,
este relevarea vieţii prin imagine şi ritmica imaginilor». Imaginiştii îşi dădeau seama că prin
această căutare programatică atentau la spontaneitatea poeziei, dar se mlndreau că sînt autorii
şi ai acestei desfiinţări totale. «Noi slntem mtiidri ..că mintea noastră nu se supune fetişcanei mofturoase inima». Dar ca să nu pară că prit) această restructurare antifuturistă se realizează măcar
o vagă alianţă cu mişcările anterioare,.se preciza categoric: «dacă noi nu chemăm Ia distrugerea
trecutului, asta se explică doar prin aceea că n-avem timp pentru înlăturarea molozului. Pentru
această treabă există gropari - şacalii futurismului». Totuşi pe această poziţie teribilistă nici
imaginiştii nu s-au putut menţine prea mult' timp. Într-o altă Aproape decl<uaţie (publicată în
revista «rOCTHlll.18 MII. nyreweCTl!YIOlllRK B npeKpac:ROM», nr. 2, 1923) şi elaborată:· evident
sub influenţa ideilor lui Esenin, dezvoltate în articolul Cheile Mariei, poziţiile formaliste slnt
abandonate pentru fundamentarea unui crez mai reali~t. care se reduce în ultima instanţă' la
constatarea necesităţii de a se·folosi imaginea ln vederea reflectării cit mai adecvate a reali·
tăţii .uoi. '<lată,. se .:;pune in acest text, care e scurtul program de dezvoltare şi c·ultiva'Te a
imaginii:
a) Cµvtntul: 'Mie:z:ul lui c imaginea. Jricipientă.
b) Compar-aţia.
·
c) Metafora. : ·
:
.
d) Lanţul metaforic. Sentimentul liric. in mijlocul unor unităţi sintaxo-metaforice. Reliefarea imaginii prin transfigurarea ei ln lumea tnc'orljtirătoare ele obiecte: poezia (ca o operă literară stihotvorenie - M.N.), (imagine de m4rin111a a· treia) ..
e) Suma trăirilor lirice„ cu alte cuvinte, ~aracterul - imaginea (chipul) omului. Ne loc
permutarea „eului" real în cel imaginat, (imagine d~ mtlrim11a a tloua).
f) şi, ln sfiTşit: o compoziţie de caractere· ...:.....imaginea epocii (tragedia, poemul ş.a.m.d.).
P!nă la 1923 imaginismul, ca întreaga poezie post-puşchiniană, n-a trecut de rubrica d) ...
a venit timpul fie să plecăm şi să nu mai facem umbră pămîntului, fie să creăm omul şi epoca
(Voi. V, p. 226-227).
În flrşit, ln Opt pu11cte (Tocmnuqa dAll nymeU1ecmt1y10111ux ·fi npeKpacHOM, nr: 1, 1924) problema relaţiei intre viaţa cotidiană (6WT) şi poezie ii rezolvată lntr-un 'mod semnificativ, şi, trebuie să recunoaştem, sugestiv: «Avionul zboară in spaţiul aerian după ce s-a desprins de pe
pămlnt. Pămlntul li este necesai' ca teren de pe ca.re· deeolează. Fără pămlnt nu ar putea exista
nici zborul. Analogia: arta are nevoie de viaţa, cotidi~nă·numai ca punct de plecare. Dar dacă o
să obligaţi arta să se agite înăuntrul· vieţii cotidiene, o să căpătaţi doar un minunat avion pentru
transporturi terestre (şi pe care unii ii numesc tramvai)» (Vol. V; p. 229).
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liber, ci căutau să-şi dovedească prioritatea şi altfel: botezau cu numele lor
străzile Moscovei, înlocuind tăbliţele indicatoare, făceau expoziţii de artă
imaginistă, pictîndu-şi tablourile direct pe zidurile unor mănăstiri ş.a.m.d.

în

această atmosferă,

în ciuda condiţiilor materiale extrem de grele, creaţia
a lui Esenin a fost bogată şi multilaterală, soldîndu-se şi cu realizarea
uneia din capodoperele sale - poemul dramatic Pugaciov, scînteind, ca o
veritabilă salbă de perle, de svîcnirile prometeice ale imaginaţiei nepotolite
a poetului. Inevitabilitatea exploziilor vulcanice ale miniei populare se concretizează cuceritor şi firesc, prin comparaţii cu elementele mediului rustic,
atît de familiar autorului:
poetică

H HHKy.aa eit, Tpase, He CKpldn.Cll
OT rop11'1HX Jy6os KOC&I,
noTOMY 'ITO He MOJKeT OHa, KaK nTHua,
OTop&aTbCll oT JeM11H a cHH& 1•

Avertismentele oamenilor din popor sînt formulate cu ajutorul unor
metafore aproape savante:
nycu, nOMHHT EKaTepHHa,
'ho ecJJH PoccH11 - npy.a,
To 'lepRbIMH 1111rywKaMH a THHY
flyWKH Me'IYT CTallbHyIO HKpy 2•

Sau acestea, din monologul lui

Hlopuşa,

care l-a impresionat atîta pe Gorki :

Ho 0111o611eHHoe cep.aue HHKor.aa He 3a611y,aaTc11,

3zy ro11osy c weH CWH6HTb HenerKO.
0peH6yprCKall 3apll icpacHOWepcTHOit sep611io.aHueil
PaccseTHoe PORRJia MHe B POT MOJlOKO a.

Critica vremii a sesizat, şi pe drept cuvînt, caracterul liric al piesei, dispersarea poetului în monologurile eroilor săi. Poate că tocmai în această continuă
metamorfozare e şi secretul reuşitei, dar şi prologul viitoarelor frămîntări.
Meditaţiile de după înfrîngere ale unuia dintre tovarăşii de arme ai lui Pugaciov sînt de o profunzime sfîşietoare :
3Raio, JHaio, secRolt, icor.aa 11aeT so.aa,
Touo11& CHOBa DOKpOCTCll MllfKOit 3eJteHoA KOJKeil.
Ho )'JK CTapwe JIHCT&ll Ha HeM RC B30lt.ayr HHJCor.aa Hit paCTawHT 3Bep&e H DOTOn'lyY npoxolKHe ' •
1 Şi nicăieri, ea, iarba nu poate să se ascundă, / de dinţii fierbinţi ai coasei / pentru că ea
nu poate, ca pasărea/ să se rupă de pămint înspre albastrul cerului.
1 Să nu uite Ecaterina, /că dacă Rusia e un iaz/, atunci tunurile ca nişte broaşte negre/
depun icre de oţel.
1 Dar inima lnrăită nu se va rătăci niciodată, /Nu e uşor să tai capul ăsta dintre umere./
Aurora din Orenburg, ca o cămilă cu păr roşu,/ îmi picura în gură laptele răsăriturilor.
1 Ştiu, ştiu, primăvara, cind latră apele/ Plopul din nou se va acoperi cu o piele moale şi
·;erde. /Însă frunzele vechi nu vor creşte pe el niciodată,/ ele vor fi împrăştiate de fiare şi călcate
in picioare de trecători.
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Dar înainte de a se fi consumat doi ani de trăire intensă de către Esenin
a realităţii revoluţionare, îl şi vedem pradă unor alte gînduri, negre. E copleşit
de îndoieli şi presimţiri sumbre, după cum o spune singur într-o scrisoare
adresată prietenei sale E. I. Livşiţ 1 • Neputînd înţelege încotro îl mină vijelia
evenimentelor, poetul se închidea tot mai mult în el însuşi, iar nemulţumirile
care decurgeau de aici le inneca în alcool, după cum o va recunoaşte mai
tîrziu autobiografic - şi chiar autocritic - în celebra Scrisoare către o femee:
Hy JITO llC HJ Hac Ha na.ny6e 6onbWOll
He nana.n, He 6neaan H He pyra.nc11?
Hx Mano, c onblTHOA .nywoll,
KTO KpenKHM K KB'IKe OCTaBaJ'JCll.
Tor.na H 11,
flo,n .llHKHll W)'M,
Ho 1peno JHBIODUIA pa6ozy,
CnyCT11J1c11 B Kopa6enbHblll 'fPIOM,
1.fyo6 Re CMOTpeTb nlOACK}'IO PBOTy.
TOT TplOM 6blJI PyccnM Ka6aKOM.
J1 li CKJJOHHJJCll HB,ll CTBKBHOM,
1.fTOO, He CT"pa.nall HH O KOM,
Ce611 cry6an.
B yrape llbllHOM 1•

Viaţa dezordonată,

calificată în atîtea locuri de Esenin însuşi ca fiind
s-a reflectat în modul cel mai deplin în ciclul MocKBa
Ka6al/KO!I 3 , pe care poetul mereu îl realcătuia şi-l completa. Început la Moscova, ciclul se va împlini în locurile pe unde poetul va petrece mai tîrziu în
Europa occidentală şi în America.
Înstrăinat şi de el însuşi şi de prieteni, Esenin termină prin a se căsători
cu Isadora Duncan, o femee, pe cit se pare, de o spiritualitate superioară,
dar cu 17 ani mai în vîrstă decît el. Pentru a o însoţi într-un turneu pe
celebra dansatoare, Esenin pleacă din ţară, pe calea aerului, la 10 mai 1922,
zburînd de la Moscova la K6nigsberg. Se va întoarce în Rusia la 3 august

de

esenţă „huliganică",

1 Vol. V, p. 140. Evghenia Isakovna Livşiţ- studentă la Universitatea din Harkov, cu
care Esenin făcuse cunoştinţă ln 1920, cind a vizitat acest oraş şi a stat acolo la prietenul său,
poetul Poviţki (vol. V, p. 339).
1 Oare cine dintre noi, atunci, pe puntea cea mare/ nu cădea, nu vărsa şi nu înjura?/
Ei au fost puţini, cei cu sufletul încercat/ care răm!neau tari în timpul tangajului. // Atunci
şi eu / ameţit de zgomotul infernal / dar cunoscător matur al muncii mele, / am coborit în cala
vasului / , ca să nu văd vărsăturile omeneşti. // Această cală a fost circiuma rusească. / Şi m-am
aplecat deasupra paharului / , pentru ca, fără să sufăr din cauza cuiva, / să mă prăpădesc /
în desmăţul beţiei.
a Moscova circiumelor.
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1923 i. ln străinătate scrie foarte puţin 2, printre altele şi pentru că sentimentul de înstrăinare capătă aici proporţii paroxistice 3 (De altfel, se presupune că
aici a schiţat pentru prima dată şi poemul Omul negru), în care tonalitatea
predominantă a poeziei sale devine deznădejdea, senzaţia unei rătăciri fatale,
care-l urmăreşte şi-l împiedică de a se redresa; fatalitatea este însă organică,
decurgînd din chiar condiţia poetului, care nu poate fi fericit, întrucît şi-a
propus nişte îndepliniri irealizabile, nişte împăcări de neînchipuit, pentru că
în lume contrariile nu pot fi armonizate:
3onOTblC .118JlCKHC .118JlH!
Bec ClKHfaCT lKHTCilCKllll Mpen..
" noxa6HB'l8Jl R H CKIUl.n8J1Hn
,!ln11 TOfO, 'ITOObl llp'IC ropen..
1 Iată

pe scurt itinerariul acestei

călătorii:

la 11 mai 1922 Esenin e la Berlin, unde

rămlne

pină la sfirşitul lui iunie, făcind scurte vizite la Weimar, Frankfurt şi Wiesbaden. În iulie cei doi
soţi pleacă
răstimp de

în Belgia (Ostende, Bruxelles), apoi, prin Paris, se deplasează ln Italia, ca lntr-un
11 zile să viziteze Veneţia, Roma, Neapole, Florenţa. După reîntoarcerea la Paris.
în septembrie, obţin permisul de intrare in S.U.A. Aici, însoţind-o pe I. Duncan, Esenin a vizitat
mai multe oraşe din statele răsăritene şi centrale (Filadelfia, Boston ş.a.). În februarie 1923
poetul se întoarce singur în Europa, la Paris. După o scurtă vizită la Berlin, se stabileşte ln capitala Franţei, iar apoi, prin Belgia şi Germania, se întoarce în Rusia (voi. IV, p. 334).
2 O subliniem şi pentru că în presa noastră s-a emis la un moment dat părerea că Esenin
nu poate fi înţeles în întregime dacă se face abstracţie de ceea ce a scris în America. De fapt
însă, acolo n-a scris mai nimic, cum o atestă personal, într-o scrisoare din 20 decembrie 1924
către G.A. Benislavskaia: •Adu-ţi aminte Galia, eu aproape doi ani, cit am stat ln străinătate,
n-am scris nimic.• (t•ol. V, p. 191).
3 Escnin n-a scris mult despre America în afară de citeva mărturii epistolare, un
singur memorial (reportaj) de călătorie, intitulat sugestiv )/(e11e3H~·Ii Mupi!Opod. Dar şi cite a
scris atestă că impresiile lui nu au diferit în substanţă de cele ale lui Korolenko, Gorki sau Maiakovski. Admirind realizările tehnice din lumea nouă, Esenin se îngrozea de rămînerea in urmă
spirituală a yankeilor, considerîr:du-i că se află la nivelul personajelor lui Gogol. De altfel
încă din scrisorile trimi~e din Eurora occidentală contrastele dintre lumea capitalista. şi cea
socialistă sint reliefate cu o mare forţă afectivă: «IlyCTb Mbl HHWHC, nycn. y Hac rono.11,
xono.11 H nio.11oeJICTBO, 38TO y Hac CCTb Jiywa, KOTOPYIO JJICCb CJIBJlH Ja HCOOXO.llHMOCTblO B
apeHJIY DOJI CMCPJlllKOBWHHy». (voi. V, p. 159 - „chiar dacă sintem ruinaţi, chiar dacă la noi
e foame, e ger şi canibalism, noi avem totuşi suflet, care însă aici a fost arendat smcrdiakov-ilor". Pc Esenin, ii indispune mai ales indiferenţa totală a „europenilor" faţă de tot
cc e poezie: •Acolo la Moscova ni se părea că Europa este piaţa cea mai largă de desfacere
a ideilor noastre poetice, iar acum, de aici eu văd : doamne, cit e de bogată şi splendidă
Rusia din acest punct de vedere„." (voi. V, p. 160). Cit priveşte Statele Unite ale Americii ca
atare, impresiile lui Esenin au fost într-un fel prestabilite de primirea ce li s-a făcut, interzicindu-li-se accesul în ţară. Cea mai grotescă scenă e cea a interogatorului, care trebuie să
fie „uşor" intrucit intre timp prietenii Isadorei Duncan au reuşit să schimbe situaţia. Funcţio
narul ii obligă pc Esenin să jure, urmind apoi o lungă tlrguială în legătură cu puterea de
partea căruia se află poetul... Compromisul realizat e delicios: s-a căzut de acord că Esenin
e un partizan al „puterii populare". Cum să te miri atunci că admiratorul lui Gogol se tot
uita spre uşă ln speranţa vagă : poate, poate, va apărea şi purceaua salvatoare ca să fure dosarul. Concluziile poetului sint aspre, dar drepte:
„Ascultaţi - îmi spune un american, - eu cunosc Europa. Să nu mă contraziceţi.
Eu am cutreierat Italia şi Grecia. Am văzut Partenonul. Dar lntr-lnsul nu-i nimic nou pentru
mine. Poate nu ştiţi, dar în statul Teneessy noi avem un Partenon mult mai nou şi mai bun.
Cuvinte ca acestea te fac şi să rizi şi să plingi. Ele caracterizează foarte bine America
din toate punctele de vedere. Europa fumează şi aruncă, America adună mucurile, dar din
aceste mucuri creşte ceva grandios" (t•o/. I V, p. 268).
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.llap nona - nacxan. H xap116aTb,
Po1toaa11 na HeM ne'laTb.
Po1y 6enyio c '!epnon JKa6olt
JI XOTCJI Ha JeMne DOBCH'laT&.
nyCT& He CflaJl.HJIHCb, DYCT& He c6&UJHC&
3TB nOM&ICfl&I pOJOB&IX ,llHelt.
Ho KOn& '!epTH B ,11ywe fHCJ,llHnHC& ]Ha'IBT, aHrCJI&I lKBJIH B HeA 1•

Neputînd insista asupra tuturor detaliilor acestei „prăbuşiri", vom
menţiona doar că nici ea nu durează mult. Reluarea contactului cu realitatea
rusească are efectul unei excitări tonifiante. Poetul călătoreşte mult, dar
mai ales e atras - ca şi atîţia alţi poeţi ruşi - de splendorile exotice ale
Caucazului. Anul 1924 şi începutul anului 1925 formează perioada cea mai
fecundă în creaţia lui Esenin. La Tiflis, Baku şi Batum poetul se împrieteneşte cu o seamă de vechi luptători bolşevici, colaborează intens la presa
locală, şi - tocmai prin această intensă activitate - cel puţin parţial

scapă de îndoielile care-l urmăreau ca o umbră. în aceşti ani el elaborează
cele mai multe din poeziile şi poemele care vor forma volumul Pyc& coBemcKa11
şi tot atunci alcătuieşte neîntrecutele versuri din Motive persane, prin care
încearcă să convingă pe alţii, dar mai cu seamă să se întărească pe sine în
convingerea că poezia poate constitui în sine un scop al vieţii. Şi totuşi...,
toate au fost în zadar. După o scurtă deşi frenetică redresare, traiectoria
vieţii lui Esenin coboară din nou. Reîntors la Moscova, el se scufundă iar
în pîcla ameţitoare a boemei, şi - lucru semnificativ - se însoară din nou,
de data aceasta cu o descendentă a familiei uriaşului de la Iasnaia Poliana 2 • Dar nici noua căsnicie nu-l poate salva. Tot mai des, în clipele de
luciditate, poetul e nevoit să se întrebe cu groază:
qTO CJI)"IHJIOCb? qTO CO MHOIO CTaJIOCb? 3

Însă răspunsul nu-i poate veni decît de la Omul negru, îngrozitorul său alterego, de care poetul se cutremură :
.•• Mec11u yMep,
CnHeer s 01:ow11:0 pacceeT.
Ali T&I, HO'I&!
tfTO T&I, HO'I&, R8.KOBCpKana?
JI B UllJDIH.[ij)C CTOIO.
HHXoro co MHOlt HCT.
JI O.D;JIH •••
11 pu6eroe 1ep11:ano ••. '
1 Îndepărtate

întinderi aurii ! /Pe toate Ie arde putregaiul vieţii. / M-am spurcat şi am
scandaluri/ ca să ard mai strălucitor. / / Harul poetului e de a mînglia şi a zgiria; /
el e însemnat cu o pecete fatală. / Am vrut să. logodesc pe pămint / trandafirul alb cu o broască
rlioasă neagră/ /Şi chiar dacă nu s-au aranjat şi nu s-au împlinit/ aceste planuri ale zilelor
roze,/ din moment ce s-au cuibărit dracii în suflet/ înseamnă că şi îngerii au trăit în el.
• Sofia Andreevna Tolstaia, o nepoată a marelui scriitor.
• Ce s-a întimplat? Ce s-a petrecut cu mine?
' Cornul lunii s-a stins, / răsăritul albăstreşte geamul. / O, tu noapte ! / Ce ai mai încurcat,
tu, noapte?/ Stau în picioare, cu un joben în cap/ Nu e nimeni cu mine./ Sînt singur... / Eu
şi oglinda spartă ...
făcut
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Mulţi se întreabă: dar oare a fost sinuciderea lui Esenin premeditată?
Poate a fost doar o zvîcnire năprasnică ce ar fi putut fi oprită, dacă s-ar fi găsit
în acel moment un prieten credincios lingă el? Deşarte divagaţii. Datele reci,
informaţiile insensibile vorbesc despre o criză gravă şi, se parc, fără ieşire.
Plecarea la Leningrad seamănă cu o fugă. La 21 decembrie 1925 adresa o
scrisoare Editurii de stat, anulînd toate procurile semnate anterior şi cerind
ca „de acum înainte onorariile ce mi se vor cuveni să mi se plătească numai
mie personal" 1 . La 23 decembrie soseşte la Leningrad şi trage la hotelul
„Angleterre". La 27 decembrie povesteşte prietenilor că în camera hotelului
nu se găsea cerneală, de aceea şi-a tăiat mina şi a scris nişte versuri cu sînge.
A înmînat manuscrisul lui V. I. Erlich, de faţă fiind şi alţi prieteni, rugindu-l
să-l citească mai tîrziu, cînd va rămîne singur. Erlich a uitat de poezie, iar
între tin1p, în noaptea de 27 spre 28 decembrie, Esenin şi-a pus capăt zilelor,
spînzurîndu-se 2 • Abia atunci şi-au adus aminte prietenii de versurile scrise
cu sînge:
Jlo CBll.!UlHbJI, .apyr MOII, ,110 CBH,llall.bJI.
MHJJJ.111 MOII, T&I y MCHll B rpy,llH.
Ilpe,11H8JH8'1CHHoe paccTaBaHbC

06ewaer BCTpe'IY snepeAH.
)lo CBH.QBH&ll, .apyr MOII, 6eJ PYKH H CJJOBB,

He rpyCTH H HC DC'laJlb 6posell, B :JTOll llCHJHH YMHPBTh HC HOBO,
Ho H llCHTb, ICOHC'IHO, HC HOBCI! 3•

Ce s-ar fi întîmplat dacă Erlich citea de îndată versurile? Ar fi putut
prietenii să-l salveze pe poet? Greu de presupus. Puteau să-l salveze atunci,
în acel moment, dar n-ar fi putut să-l mai ridice din prăpastia în care alunecase. Se pare că gîndul că şi-a terminat misiunea pe pămînt pusese stăpînire
în mo<l definitiv pe Escnin. În orice caz, în favoarea unei atari presupuneri
pledează alte versuri, mai puţin cunoscute, scrise la 23 decembrie 1925, deci cu 4 zile înainte de clipa fatală, - pe verso unei fotografii pe care Esenin o
dăruia prietenului său, dramaturgul Evghenii Rokotov-Belski :
IloMHHWb H8Wll BCTpe'IH, cnop&I H MC'ITbl?
DblJJ Tor.da R MC'JIO.Q, MOJJ0,11 6bU1 H Tbl,

C•1acn.e
H

6wno 6,1HJKO, lKHJHb 6h1Jla Rctta,

.QllH OCCHHCll XMYPH B Hac UBCJJa eecHa.

Mb!

Tcnep& ycranH. HaM 6w KaK-HH6Y.ll.b

Voi. V, p. 216.
Voi. I, p. 51 ~i rn/. IIT, p. 256.
1
La revedere, prietene, la revedere. / Dragul meu, eşti în pieptul meu. JDespărţirea
proiectată/ ne promite o intilnire în viitor J / /La revedere, prietene, fără mină şi fără vorbe, f
Nu fi trist ~i nu-ţi mihni sprincenile, - /în această viaţă nu e nou să mori J dar nelndoios uu
e mai nou nici s.'l tr;licşti.
1
1
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IlOCDOKOltHelt Bb16pan, ellCel(HeBHbllt DyTb,
HaM 6bl DOCKOpee 1aeepwHTb ceolt KPYT •••
Palee 11 He npaelty roeopio, MOR ltpyr? 1

Rîndurile acestea, ca şi multe altele, parcă transmit senzaţia fizică a
cîteva suişuri, prăbuşiri şi noi suişuri, ce se succedau într-un
ritm aproape trepidant, traiectoria sinusoidală trebuia să redevie dreaptă
în infinit. Currnîndu-şi zilele Esenin avea aerul de a executa o sentinţă dinainte pronunţată. O sentinţă pe care de altfel o presimţise:
fatalităţii. După

lleeTHTe, IOHble! 11:
Y eac HHIUI lKHlHb,
A li noltl(y Ol(HH K
,lzywoA 6yHTYIOIUeA

]l(Opoeelhe TenoM!
y eac .npyrolt Hanee.
He&el(OMblM npe.nenaM,
Ha&eKH npHCMHpeB 1•

Strofa aceasta face parte din poezia Pycb coflemcKa11, considerată în mod
justificat, de majoritatea comentatorilor ca fiind cea mai semnificativă pentru
tema specific eseniniană pe care am încercat-o s-o definim aici prin termenii
„poetul şi revoluţia". Doar tot în această poezie, Esenin arată cum, întorcîndu-se acasă şi luînd contact cu viaţa nouă, cu comsomolul ţărănesc, compus
din tineri care „DOIOT aruTKH lie.nHoro ,IJ;eMLllHa /eece.rn.rM KpHKOM ornawa11
.no.11" ,3 şi-a dat seama că
Moli DOllHll l.l{CCb 6onbWC He HyxHa,
)la H, OOllCllJlyll, caM li TOllCe ll(CCb He H}111:eH 4

Concluzia nu e receptată însă în dimensiuni tragice. Dimpotrivă,
împăca" senin cu realitatea inexorabilă. El a slujit ţara, cit ea
bolnavă, acum le-a venit timpul să se afirme altor generaţii. Şi totuşi, cu
ţională luciditate, tot el trasează liniile unei delimitări semnificative:
„se

poetul
a fost
excep-

IlpHCMnlO ace.
KaK CCTb ece opHHHMaio.
roTOB Hl(TH no Bb16HTblM cnel(aM.
Or.llaM BCIO .nymy 01CT116p10 R MalO,
Ho TOflbKO 1Ulpbl MHJlOA He OT.l{aM.

JI ue OTl(aM ee B 'IYJKRe pyin1,
HR MaTepR, KB l(pyry, HH llCeHe.
JIHWb TOJlbKO MHe oua CBOH e&epllna lBYKH
11 necue HCllCHbJe JIRWb TOJlbKO ocna MHe 6 •
1 Îţi aduci aminte de intilnirile, discuţiile şi visurile noastre? / Eram atunci tinăr, tinăr
erai şi tu. /Fericirea era aproape, viaţa era senină, / in zile de intemperie de toamnă în noi
inflorea primăvara./ .\cum am obosit, şi tinjim /să alegem cit mai repede o cale cotidiană, / Tînjim să încheiem cit mai repede cercul nostru ... / Oare nu spun eu adevărul, prietene?
1 Înfloriţi, iubiţii mei! Trăiţi sănătoşi!/ Voi aveţi o altă viaţă şi cîntaţi alte cî;itece. /
Iar eu o să mă îndrept singur către tărîmuri necunoscute/ potolindu-mi pe veci sufletul rebel.
8 Cintă cupletele agitatoare ale lui Demian Bednîi /asurzind văile cu ţipetele lor vesele.
4 De poezia mea nu mai e nevoie aici/ şi poate chiar de mine nu mai c nevoie.
6 Accept totul. / Totul, în întregime accept. / Sint gata să mărşăluiesc pe urmele bătă
torite. / Întreg sufletul îl dau lui octombrie şi mai / dar numai lira dragă n-am s-o dau.
Eu n-am s-o dau în mîini străine, / nici mamei, nici prietenului, nici soţiei. / Ea numai mie
îmi încredinţa sunetele sale/ şi cîntece duioase numai mie mi-a cîntat.
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După cum am văzut, Esenin a scris multe poezii şi poeme închinate
revoluţiei 1 • Din acest punct de vedere el nu se deosebeşte de alţi poeţi ai
timpului. Nu există poet rus care să nu fi închinat versuri nenumărate Revoluţiei clin Octombrie, uriaşului eveniment istoric, care, explodînd în preajma-i,
a întors brusc istoria lumii. Dar specific eseniniană e tema pe care am enunţat-o - dialogul continuu între poet şi revoluţie, avînd ca subiect rolul şi
locul lui în lumea nouă. Privită astfel, tema apare şi ca o continuare a preocupării mult mai vechi a fiecărui poet privind relaţia dintre el ca poet, deci
ca un individ deosebit, şi lumea înconjurătoare. Dacă am încerca să receptăm
ecourile ei în poezia din tinereţe a lui Esenin, am constata cu surpriză că
acolo ea ocupă un loc neînsemnat. Primul text pe tema „poetul", un exerciţiu adolescentin, datînd cu aproximaţie clin anii 1910-1912, publicat
postum, e o imitaţie de rezonanţe romantice, avînd afinităţi vagi cu Sărmanul

Dionis al lui Eminescu :
C11,11HT OH s TecHoM 11epAaKe
OrapoK CBC'IKH pellCCT B30phl,
A KapaHAam s ero pyKe
8eACT C HHM TalHO paJrOBOphl.
OH nHWCT necmo rpyCTHhlX AYM.
OH JIOBHT CCPMCM TCHh 6h111oro.
11 noT WyM, AYWCBHhlA WYM •••
CHecCT OH JaBTpa 3a IICllKOBhlA 1.

Într-o altă poezie ocazională, - o dedicaţie pe fotografia dăruită unui
prieten de şcoală - modelul imitaţiei e evident Nekrasov, Esenin fonnulînd
doar, în nişte versuri stîngace, concepţia curentă despre misiunea socială a
poetului:
ToT non, sparos KTO ry6HT,
1.fi.11 POAHaR npasAa MaTh .••

OH non, non HapoAHWA,
OH DOJT poAHOA 3CMJIH: 8

Dar niciunul din cele două motive nu stăruie. în poeziile din tinereţe acele care i-au adus lui Esenin o glorie atît de timpurie - tema ca atare a
relaţiei cu lumea înconjurătoare apare foarte rar şi întotdeauna superficial.
1
În afara celor semnalate într-un fel sau altul pînă acum, ar mai fi de menţionat
piesa în versuri Ţara ticdloşilor, poemul Cîntecul despre marele marş, Balada celor 26, Fragmente din poemul ry1111A none şi, în primul rlnd, cel închinat lui Lenin, poezia Căpitanul
pămîntului şi multe altele.
1
El şade într-o mansardă strimtă, / un muc de luminare ii taie privirea, /iar creionul
în mina lui / discută cu el în taină. / / El scrie cin tecul glndurilor triste, / el prinde cu inima
umbra trecutului/ Iar freamătul ăsta, freamătul sufletesc ... /îl va vinde mline pentru o rublă.
8
Acela e poet care-i răpune pe duşmani, /a cărui mamă bună e dreptatea ... El e poet,
un poet al poporului/ Poetul pămlntul natal.
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De aceea n-ar fi poate nici exagerat, nici paradoxal să afirmăm că lirica lui
Esenin, în ciuda tonalităţii sale subiective, e şi obiectivă în acelaşi timp, ca şi
poezia rurală a lui Coşbuc sau Iosif, în sensul că poetul nu se simte de loc preocupat să discearnă semnificaţia impresiilor şi sentimentelor pe care le comunică, ci îşi reduce sarcina la aceea de a le împărtăşi altora. In minunatele
pasteluri rurale ale lui Esenin scrise înainte de 1916, meditaţia e întotdeauna
încifrată, se sugerează doar, predominantă fiind bucuria realizării picturale
ca atare, un fel de beatitudine în faţa neprevăzutelor satisfacţii pe care i le
poate oferi omului contemplaţia dezinteresată:
O xpacHOM ee11epe 3a'1}'Manaa. .nopora,
KyCTLI pR6HH TYM&HHeA rny6HHLI.
l·b6a-crapyxa 11en10CTb10 nopora
)f{yey naxy'IHA MRKHill THIIIHHbl 1•

Versurile de genul celor de mai sus - şi în acest fel, mai ales, scria Esenin
în primii ani de după debut - încîntă în asemenea măsură prin substanţiali
tatea lor pictural-poetică, încît literalmente nu lasă loc şi pentru divagaţii
meditative. De bună seamă intonaţia e elegiacă, aducerile aminte sună melancolic, peisajul conduce firesc către sesizarea unei nelinişti, pe care totuşi doar
vîntul o strecoară în casă :
Koro-TO HCT, H TOHKory61d.il BCTCp
KOM-TO wen'ICT, crHHYBWCM B HO'IH •.

o

Totuşi irupţia momentană nu stăruie, se volatilizează, iar pastelul se
încheie senin, cu o victorie a idilei, ce pare a fi predominat atunci sensibilitatea poetului :

Bec ryiue XMBpb, B XJlCBY DOKOll: H .npeMa,
,llopora 6enu YlOPHT CXOJI1>3Kidl pos ...
J.1 HCllCHO oxaCT R'IMCHH8R COJIOM8,
CsHCaJI C ry6 KHBaJOIIUIX KOpoB 8 •
Neliniştea ca temă lirică pătrunde în creaţia lui Esenin doar în anii răz
boiului. La început e indiscutabil legată de imaginea Patriei. Venit la
Petersburg cu un teanc de poezii superbe, în care totuşi nu făcea altceva decît
să se autodefinească, Esenin continua să cînte pe această strună şi atunci
1 Traducerea e precară. În limba rusă astăzi KpaCHoll: înseamnă roşu. dar plnă nu de
mult însemna şi frumos (KpaCHaJI IInoma,a;& Piaţa Roşie, se numea aşa şi înainte de revoluţie).
În sens vechi epitetul s-a păstrat in folclor - xpacHa .neeHIIa,·xpacaoll: MOJIO.D.CQ. în acelaşi spirit la
Esenin: poteca a rămas pe ginduri la amurgul cel roşu... dar şi frumos (KpacHoll: Be11ep)
.... Şi, in continuare: •tufele de scoruşe sint mai înceţoşate decit adincul / Bătrina izbă cu falca
pragului / mestecă miezul aromat al liniştii.•
1
Cineva lipseşte şi vintul cu buze subţiri/ şopteşte despre cineva dispărut în noapte.
8 Întunericul se lndeasă, in grajd e linişte, totul dormitează./ drumul îngust desemnează
dantelării pe şanţul alunecos ... / şi oftează dulce paiele de orz/ căzind de pe buzele vacilor cu
capetele plecate.
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cind orizontul s-a înceţoşat. Poetul care a adus în saloanele petersburgheze
imaginile proaspete ale pajiştilor şi izbelor, ale crîngurilor de la Reazan cu
toată fauna şi flora lor, care se mulţumea să le picteze doar ca pe nişte frînturi
ale sufletului său, înviorîndu-le seducător, dar fără a stabili deocamdată
vreo relaţie, iar în consecinţă şi vreo deosebire între el şi lumea pe care o
cin ta, s-a simţit dintr-o dată ameninţat - şi el şi lumea din el - în urma
urgiei pe care războiul a rostogolit-o asupra poporului. Primele accente mai
ascuţite de tristeţe, de durere, cit de cit obiectivizată, în sensul că poetul
începe să devină conştient de sursele ei, apar în creaţia lui Esenin în anii
1915-1916, în poeziile închinate Rusiei. Dacă la început (1914) imaginea
patriei e încă senină şi dominată de încrederea tradiţională în întoarcerea
către bine a tuturor încercărilor:
Ho R mo6mo Te6R, po.11uHa KPOTICaR!
A Ja 'ITO - paJraJUlTb He Mory.
Bece.na TBOR puocn. KOPOTKaA
rpOMKOA necReA BCCHOA na nyry J

c

şi
lloMHpHJJCR R c MblcnRMH cna6bIMB,
XoTb 6bl CTaTb MHC KYCTOM y BOD:bl.
JI XO'I}' BCPHTb B ny'IWee c 6a6aMH,
TeDJIR CBC'IKY BC'ICpHeA JBCJ.llbl?

I

cu timpul, în ţesătura idilică pătrund tot mai brutal spinii unor
tragice, care nu mai pot fi nesocotite :

deslegări

laHCCJlJICR JaJICTHOIO maanc:oA
JlaHJIXJIJ1llblC BCCTll K HaM.

Po.11Bua, 'lepHaR MOHawKa,
l.fHTSCT DCllJIMbl DO CblHllM.

KpSCHWC BBTB '18COcnOBa
KpoB& oxpoDBJIB cnou.
JI JHaJO, - Tbl YMCpcTb rOTOBa,
Ho CMCpTb TBOR 6y.11,CT mm& 1•

Tot atunci reapar în poezia lui Esenin şi motivele revoluţionare. Spunem
reapar, pentru că în anii uceniciei poetice el nu le-a putut ocoli, după cum
n-a rămas străin nici de unele activităţi conspirative, care s-au soldat chiar
Te iubesc, patrie blajină/ I Dar pentru ce - nu pot să ghicesc/ E ve8clă bucuria ta
/ cu un clntec sonor primăvara pe izlaz.
1 M-am lmpăcat cu glndurile slabe./ Doar să mă fac tufă de pe malul apei. / Vreau
să cred ln mai bine ca şi babele, / aprinzlnd luminarea luceafărului de seară.
1 Ca o pasăre de peste mări/ au ajuns la noi cuvintele de parastas./ Patria, " călu
găriţă neagră/ citeşte psalmii Intru pomenirea fiilor/ /Foile roşii ale ceaslovului /au stropit
cuvintele cu singe / Eu ştiu - eşti gata sA mori - /însă moartea ta va fi vie.
1

scurtă
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cu arestarea şi punerea sa sub supravegherea poliţiei. Însă în anii activităţii
petersburgheze asemenea preocupări nu se mai exteriorizează liric, ci se
convertesc în încercări epice, de pildă în poemul istoric Maprfta flocaOHUIJilun elogiu vibrant adus tradiţiilor republicane ale Novgorodului-sau în povestirea Hp, unde conflictul clasic dintre moşier şi ţărani pentru o bucată de pă
mînt constituie una din liniile subiectului. Însă în poezia lirică Esenin parcă
se mulţumeşte cu rolul de ghid, asumat de bună voie. Încîntat şi voios, el îşi
conduce turiştii prin poezia locurilor fermecătoare ale Reazanului. Războiul
însă destramă pentru totdeauna această atmosferă de împăcare cu sine însuşi,
mai ales după ce, ca să evite trimiterea pe front, poetul e nevoit să se refugieze în satul natal. Într-un fel însă, nu-l mai recunoaşte. Priveliştile idilicopatriarhale se deplasează inexorabil către trecut:
Jlec 38CTblJI 6eJ DC'l3.JIJil H wyMa,
BHCHCT TCHb, KaK nnaTOK, Ja COCHOll.
CepALte rnollCCT nnaKY1fllll JzyMa •.•
Olt, He eecen Tbl, KpaA MOII POAHOA 1•

Actul întîi al tragediei Serghei Esenin se desfăşoară a1c1 ş1 acum. Poetul
e adînc rănit, se simte frustrat pentru toată viaţa de ceva scump şi de neînlocuit. Căci dacă satul pe care l-a cîntat nu mai există, atunci nu mai există
nici el, de vreme ce ca poet el s-a afirmat doar transformînd miraculos în
imagini vii realitatea din juru-i. Astfel se iscă dilema cea mare: deposedat
brutal de propria substanţă poetică, poetul, dacă s-ar încăpăţîna să rămînă
fidel sieşi, nu ar mai putea comunica organic cu realitatea din jur ; dacă însă
ar căuta-o - şi Esenin o va face - va trebui să se nege pe sine însuşi şi, în
consecinţă, să se autocondamne irevocabil la desrădăcinare. E uimitor cît
de acut a intuit Esenin, într-o poezie scrisă încă în 1917, propria-şi soartă,
care avea să se contureze implacabil mult mai tîrziu. Şi, lucru semnificativ,
într-o poezie cu discrete aluzii revoluţionare. Motivul nemijlocit al inspiratiei
pare a fi fost o întîlnire cu un convoi de ocnaşi :
'
3aTepMac& Pyc& B Mopitse a 'lyAH,
HHno11eM eil crpax.
" 11.Q}'"r no TOA AOpore nlOAH,
JI10AH B KaHitanax 2

Urmărindu-i

cu

pioşenie,

Esenin

proroceşte

sumbru:

JI OAHY MC'ITy, CKpbllllUI, HCllC}',
'ITO li cepA~CM 'IHCT.
Ho H li Koro-HH6y.iu. 1apel1Cy
JlOA OCCHHHlt CBHCT 3 •
1 Pădurea a încremenit
fără tristeţe şi freamăt/ umbra atîrnă ca o basma după brad. /
Inima e roasă de un gînd ce plînge ... /Dar de loc nu mai eşti vesel, ţinutul meu natal.
8
S-a pierdut Husia prin Mordovia şi Ciudi/ nu ştie ce e frica/ Şi merg pe drumul
acela oameni / oameni în fiare.
8
Eu legăn în taină un singur vis - / că inima mi-e curată. / Dar şi eu voi tăia pe cineva /
cînd flueră toamna.
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De bună seamă, deplasările în orientarea lirică nu se produc dintr-o dată.
Motivele noi alternează cu cele vechi. In primul volum al operelor, poezia
din care am citate urmată de atît de cunoscuta şi atît de idilica Vaca, iar peste
.alte cîteva peisaje dăm de Cîntecul căţelei. Dar liniştit poetul nu va mai fi.
Senzaţia că nu mai poate fi ceea ce a fost, că într-un fel a murit, tocmai pentru că nu s-a recunoscut pe sine în peisajul natal, îl urmăreşte obsesiv, stordndu-i gemete surde :
li BHOBb BCPHYCb

li B OT'IH.il: .llOM,
l.fylll:OIO P8.llOCThlO YTCIDYCb,
B ]CJICHblll &e'lep no.a OKHOM
Ha pyKaee ceoeM noeewyc& 1 •

Reîntîlnirea cu izvorul se converteşte într-o suită lungă şi multicoloră
<le poezii lirice, dar aproape nici una nu mai e pastel, ci toate sînt meditaţii avînd ca leit motiv - divorţul, desrădăcinarea:
Ha.a KynonoM uepKOBHblX rnae
TeHb OT 38PH ynana HHllCC.
O . .zr.pyra arpam H 1a6ae,
YllC li eac 6om.me He y&HllCy!

B 1a6eeHi.e KaHyJIH ro.zr.a,
Bocne.zr. H Bbl ymnH KY.ll8-TO.
H nHWb no-opellDICMy eo.zr.a
WyMHT la MCJlbHllI(Cli KJ)blllllTOA 1•

E de notat că imaginea morii va persista ca un fel de semn de recunoaştere,
poetul nu s-a rătăcit, că într-adevăr s-a reîntors de unde a plecat. Cu
prilejul unei alte vizite, mult mai tîrzii (Pyc11 c0Bemc1<a11) va avea chiar
senzaţia că a ajuns printre străini, pentru că

că

3.zr.eci. ,llaJl[C MCJlbllllJl8 - 6pe&eH'l8T811 nTHUa
KJ)blJIOM C,llllHCTBCHllWM - CTOHT, rnaJa CMCllCRB 1•

c

Genialul copil al naturii, Esenin continua să se dezvolte miraculos şi
ce se rupsese de solul natal, dar nwnai pentru că îşi purta Reazanul
peste tot după el. Dezrădăcinarea s-a produs după reîntoarcere, cînd nu s-a
putut reîncadra în stihia care îl născuse.
Esenin a găsit totuşi un nou izvor generator de energii creatoare - revoluţia. Dar după cum am arătat mai sus, şi această stihie, după consumarea
războiului civil, s-a întors către Esenin cu o faţă prin care el nu o mai
recunoştea. Fenomenul nu e izolat. S-ar putea scrie o disertaţie despre reacţia

după

1 Şi din nou mă voi întoarce în casa părintească, /să mă consolez cu bucuria altora. /
Într-o seară verde, sub geam / mă voi spinzura de mineca mea.
a Deasupra cupolelor de biserici / Umbra amurgului a căzut mai jos. /O, prieteni de
jocuri şi pozne, /n-o să vă mai văd. / / Anii au căzut în uitare, / în urma lor şi voi aţi plecat
undeva. / Şi doar apa, ca altădată/ răsună curgind pe după moara cea cu aripi.
1 Aici chiar moara, pasărea de bîrne/ 5 tă cu o singură aripă, clipind din ochi.
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de consternare care a solidarizat atîtia scriitori sovietici în anii N.E.P.-ului.
Cîştigaţi de vijelia revoluţiei, de sublimul unei uriaşe deslănţuiri de forţe,
ei se simţeau trădaţi în momentul în care socialismul s-a întrupat şi în
chipul vreunui coordonator de instituţie, mai mult sau mai puţin biroc~at,
emiţînd hotărîri frumos organizate pe puncte şi subpuncte. în viaţa „programată" - după o expresie a lui Esenin, - , dublată de dezmăţul de o oră al
„burgheziei roşii", putea el oare să se simtă ca în elementul său? Şi privirile i se întorc din nou către trecut. CopoKoycm e considerat poemul programatic
al acestei etape, iar imaginea mînzului care în zadar se ia la întrecere cu
trenul, ca un fel de simbol al nostalgiei eseniniene. Poziţia poetului rămîne însă
una de superioritate:
MHJlhl.11:, MHJlhdl, CMCWHOll: ,nypanell:,
Hy Ky.o.a OH, Ky.o.a OH rOHHTCR?
He}'lKCJJh OH He 3HaCT, 'ITO lKHBhlX ICOHell:
Ilo6e,llllJla CTl.JlhH8R JCOHHHIUl '!
He)'l!Cem. OH He JHaCT, 'ITO B nono: 6eccllJIHHhlX
Toll: nophl He aepHCT ero 6er,
Kor.o.a napy KpacHehlX crellllhlX poccHJlHOK
C>T.o.aaa.n 38 ICOHR ne11euer?
Ilo-HHOMY cyn6a Ha Toprax nepeitpacHJJa
Ham paJ6yJKeHHhlil: cKpeJKCTOM nnec,
11 Ja ThlCR'IH ny.o.oe KOHCICOll: KOlKB H MRca
IloKymuoT Tenepi. napoeo3 1•

Pare ciudat poate, dar această poziţie de justificare a desprinderii de viaţă,
prin inacceptarea ei în lumina unui ideal estetic elevat, se menţine şi în poeziile aşa-zise „huliganice" din ciclul MocKBa ka6alp(.a!I. în poezia ce se intitulează
chiar Huliganul condiţia aceasta, opusă celei prozaice, se deduce aproape
din cea poetică, fiind prezentată ca singura modalitate pentru poet de a nu
se renega:
Ax, )'BJln ronoew Moell: ICYCT,
3acocan MeHR neceUHhlll: nJieH.
Oc)'lK.11.eH R Ha IC8TOpre 'IYBCTB
BepTCTh llCepHOB8 D03M.
Ho He 6oAcR, 6eJyMHhIA BCTep,
Ilmoll: cnottoltHo nHCTBOA no nyraM.
He COTpeT MeHR IUill'iKa «non»
JI H B UCCHRX, KaK Thl, xymrraH 1•
1
Dragul meu, caraghios prostănac / dar unde mai goneşte el? / Oare nu ştie că azi caii
vii/ au fost învinşi de cavaleria de oţel? / Oare nu ştie, că în cimpiile fără sfirşit /nu va întoarce el fuga acelor timpuri, / cind cite un pecineg dădea două rusoaice frumoase/ pentru un
cal? / Altfel destinul a colorat în iarmaroace / limanul nostru trezit ele scrîşnetul fierului, / azi
pentru mii de puduri de piele şi carne de cal / se cumpără o locomotivă.
1
Ah, s-a ofilit tufa capului meu, / m-a stors prizonieratul de cîntece / Sint condamnat
la ocna sentimentelor, /să mişc pietrele de moară ale poemelor// Dar nu te îndoi, vînt nebunatic,
/scuipă liniştit frunzele pe cîmpii. /Nu mă va desfiinţa numele de „poet" /eu în dntece slnt,
ca şi tine, un huligan.
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Comparaţia cu vintul e relevantă. Pentru a se simţi liber ca şi acest
capricios element al naturii, poetul trebuie să rămînă huligan şi în cîntecc.
în Spovedania huliganului profesiunea de credinţă e a unui desrădăcinat,
în timp ce Cîntecul despre pîine oferă o altă justificare, cu implicaţii sociologice. Foamea coseşte viaţa:
BoT oua, cypoBaR llCCCTOKOCTb,
r.Qe llCCb CMblCJl - CTpaJJ.aHHR mo.QeA!
PCllCCT cepa TRlltCJible KOilOCbR,
KaK ao.Q ropno pe:acyr ne6eAeA 1 •

Dar

şi viaţa

se

răzbună,

implacabil :

11 CBHCTRT no aceA CTpaue, KaK OCCHb,
lllapnuau, y6Hlb.la a 3JlO.QeA ••.
Orroro 'ITO pellCCT cepa KOilOCbll,
Kaa: DOA ropno pCllCyT ne6e.11eJI 2 •

Consecvent, în Mup mauHcmseHH&lu, Mup
veritabil război oraşului. Civilizaţia e
poeziei:

Moii

opesHuu 3

denunţată

ca

poetul declară
duşmanul nr. 1

un
al

BOT C,llaBHJIH 33 melO .11epe&HIO
KaMeHHble PYICH wocce 4 •

însă nu capitulează. El se aseamănă cu un lup, şi deşi ştie că lupta
zadarnică, se consolează, ca şi lupul lui Vigny, cu ideea că-şi va
plăti scump viaţa. Poetul va cădea, însă cîntecul lui va supravieţui şi-l va
răzbuna triumfător:

Poetul

îi este

11 ayca:aA

R ua pwxnyio Bbl6enb
Yall.ll)' B JapolOCb a cuery •••
Bce-ze DCCHJO OTMJlleHBR 3a m6CJib
flpODOIOT MHe Ha TOM 6epery 6.

Deocamdată deci, explozia de inadaptabilitate a lui Esenin rămîne
esenţă romantică. Poetul suferă pentru că e neînţeles, pentru că nu poate
fi înţeles că către cei din jur, insensibili la frămîntările sale, incapabili să
trăiască viaţa la un asemenea nivel de încordare. Devenind binevoitor şi

de

1 lat-o,
cruzimea cea aspră, / in care se află tot sensul suferinţelor omeneşti. / Taie
secera spicele grele,/ cum se taie de beregată lebedele.
1 Şi flueră in toată ţara, ca toamna,/ excrocul, asasinul şi răufăcătorul.../ Pentru că
secera taie spicele / cum se taie lebedele de beregată.
3 Lume tainică,
Lumea mea străveche ...
4 Iată a fost sugrumat de git satul/ de miinile de piatră ale şoselei.
6 Şi chiar dacă voi cădea pe pămintul reavăn/ şi mă voi afunda în zăpadă.„ / Un
cintec de răzbunare pentru pieire/ mi se va înălţa pe tărîmul celălalt.
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ironic, el o explică aproape didactic, uzînd de o
forţă de sugestie :

comparaţie

de

excepţională

Bce llCHBOC oco6oli MCTOli
OrMev.CTCll c paHHRX nop.
EcnH He 6blJI 6bl li noJTOM,
To, aaeepHO, 6bln MOWCHHHK H BOp 1•

În copilărie viitorul poet fusese certăreţ şi bătăuş 2 ; adesea se întorcea
acasă cu nasul stîlcit ; dar nu-i plăcea să recunoască că a fost bătut, spunea
mamei sale să s-a poticnit şi s-a lovit de o piatră.
Acum însă,
••• Kor.na npocn.ma
3TRX D.HCli KHnllTKOlllUI Blllb,
6ec:nOKOliHIUI, ACplKBJI CHJJa
Ha noJMhl MOR nponHJJac& 8•

Dar s-au schimbat şi împrejurările bătăliilor: Ecnu paHbwe MHe 6wm B
Mop.uy, I To Tenep&, BCJI B xpoan .uywa 4. Poetul însă rămîne tot atît de
mîndru şi tot atît de convins de superioritatea lui, întrucît este, ca poet.
însemnat de viaţă :
11
A

y;ice roBOplO li HC MaMC,
B 'l)'lKOli B XOXO'fyu.utA c6po.11.:
«Ha11ero! JI cnoncHyncll o KaMCHb,
3To K JaBTpaMy BCC lallCBBCT!» 8•

Publicată pentru prima dată la Berlin, se pare că poezia a fost scnsa
în ultimele zile dinaintea plecării în străinătate. În orice caz, ea ne ajută
să ne dăm seama de starea de spirit a poetului, care l-a condus la concluzia
că are dreptul să plece. Esenin nu emigra, dar nici nu pleca din ţară pentru
un timp determinat, ci o însoţea pe soţia sa legitimă, care deşi a devenit
după căsătorie cetăţeană sovietică 6 , şi-a păstrat angajamente în occident,
aşa încît poetul nu era de loc sigur cînd se va întoarce şi în general dacă
1 Tot ce e viu capătă cite un semn distinct/ din copilărie. /Dacă n-aş fi devenit poet, /
fi fost, cu siguranţă, un trişeur şi un hoţ.
1
După cum Esenin şi-o aminteşte, de altfel, şi în prima dintre autobiografii : „Printre
băieţi eram capul răutăţilor şi mare bătăuş, din care cauză umblam mereu plin de vlnătăi.
Pentru asta mă admonesta doar bunica, pe cînd bunicul uneori chiar mă aţîţa să mă iau la
pumni cu alţii. Adesea el spunea bunicii: „Tu, proasto, să nu te legi de el. Aşa va creşte mai
puternic" (Voi. V., p. 8).
1
... Clnd s-a răcit / legătura fierbinte a acelor zile, / o forţă dirză, neliniştită / s-a revărsat
în poemele mele.
' Dacă înainte mă pocneau în mutră / acum tot sufletul mi-i insîngerat.
6 Şi acum nu o mai spun mamei, /ci adunăturii hohotitoare şi străine: / „Nu-i nimic, m-am
poticnit de o piatră, / asta pină miine se va vindeca."
• lsadora Duncan a stat în Uniunea Sovietică pînă-n anul 1924, a organizat aici un
studio cinematografic, pe care după plecarea ei I-a condus fiica sa adoptivă (TeampaAIJHQJI
3H/IUKAOneou11, volumul II, Moscova 1963, p. 585-586).

aş
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se va mai întoarce. Şi i se părea că e îndreptăţit s-o facă, tocmai pentru
că se simţea neînţeles, pentru că-i era necesar să se detaşeze de adunătura
hohotitoare care-i sîngerează sufletul. Dar nu putea rămîne în străinătate.
Şi nu numai pentru că între timp se despărţise de Isadora Duncan, dar
mai ales pentru că în mediul în care a nimerit se simţea - firesc - şi mai
înstrăinat. Deşi a lipsit din patrie doar un an şi trei luni, la întoarcere Esenin
aproape că n-a recunoscut-o. Greutăţile cele mari fuseseră învinse, reconstrucţia se pornise în ritm din ce în ce mai accelerat, socialismul „programatic" se dovedise a fi capabil de fapte tot atît de mari ca şi cel revoluţionar. Sincer şi patriot, Esenin recunoaşte acest lucru, dar, totodată, îşi
dă seama că a pierdut, sau că i s-a luat unul din principalele puncte de
sprijin în viaţă - sentimentul superiorităţii. Actul al treilea al tragediei
se consumă în nişte date cu totul noi - pînă la Esenin necunoscute în literatura universală. Poetul, obişnuit a se considera o personalitate deosebită,
care prin forţa simţirii i-a devansat pe contemporani, dintr-o dată se pomeneşte într-o situaţie opusă. Distanţa între el şi mediu s-a păstrat, dar datorită
răsturnării revoluţionare s-a inversat ca sens; semnul plus a fost substituit
cu semnul minus - acum poetul a rămas în urmă :
J1 'ICJIOBCK HC HOBLIA!
1.fro CKpLIBaTL?
OcTancR B npODIJIOM R OAHOI HOfOIO,
CrpeMRCL .11.oraan cram.Hyio pari.,
CKOnLlKY H DaJJ.alO .11.pyroio 1.

Nu se poate spune că Esenin n-a făcut eforturi ca să lichideze sau cel
puţin să micşoreze această rărninere în urmă. Dar toate sforţările se ciocneau
de un fel de rezistenţă a firii sale poetice. Avea mereu senzaţia că revoluţia
ii cere să se claustreze ca poet, să nu mai fie ce este, şi din această senzaţie
- poate nejustificată, dar asta e altă problemă - s-a născut dialogul specific eseninian, peripeţiile căruia, cu înseninări şi înceţoşări succesive, l-au
condus totuşi, în cele din urmă, pe poet în braţele Omului negru. Recunoscînd
că a greşit atunci cînd nu a întrevăzut cealaltă grandoare, cea constructivă
a revoluţiei, dispus sincer să închine noii „stăpîniri" tot ce ea i-ar cere, Esenin
parcă se şi tocmeşte cu cineva, se roagă să-i fie lăsate în proprietate exclusivă
măcar unele domenii poetice :
Jl ycran ce6R MY'IHTL 6ecuem.Ho,
Iii c ynw6KOIO CTJUlHHOA neua
Tiomo6Hn

R HOCHTL B nCrKOM TCJIC
THJurA CBCT H DOKOA Mepreeua •••

Iii renepi. JJ.aJKe crano ne TRlKKO
KoswnJITL H3 opHTona B npHTOH,

Ku:

B CMHpHTenLll}'IO py6amxy,

Mw npHpOJJ.Y 6epeM B 6eTon.
1

Nu slnt un om nou ! /De ce s-o ascund? /Am rămas cu un picior tn trecut, /sforajung din urmă armata cea de oţel/ alunec şi cad cu celălalt.

ţlndu-mă să
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11

80 MHe, BOT no TeM lKC 33KOH3M,
YcMHp11erc11 6eweHhlii lll>IJl.
Ho H ece lK OTHowyc& li c DOICJIOHOM
1
•
K TeM DOJillM, 'ITO Kor.aa-To mo6HJI

Într-o altă poezie, şi mizantropică şi ironică, concedînd într-un fel că
nu mai are drept să ceară nimic de la viaţă, Esenin observă prin geamul
cîrciumii un copil care, în culmea beatitudinii, se scobeşte în nas. Uimit,
poetul restabileşte antiteza între cei ca el, condamnaţi la nelinişte, şi cei
care acceptă oricînd să se mulţumească cu bucuriile banale ale prozei. Nu
mai are putere să-i condamne pe aceştia, dar îi şi avertizează:
Koe&1pllil, KOBblpllli, MOii MHJiblii,
Cyii Ty.aa naJieu eec&,
To.'lbKO BOT c l41Toii CHJIOA
B ywy MOIO HC JieJ&.

Jl YlK

roroe. Jl po6KHA.
rn11H& Ha 6yYblJIOK paT&!
Jl co6epato npo6KH LJ.ywy MOIO JaTblK3Tb 1 •

Schimbarea de intonaţie e pregnantă. Poetul nu mai acuză pe nimeni,
ci se apără. Mai mult, autocritica e atît de completă, încît - din cînd în
cînd - are chiar senzaţia că şi-a găsit un nou rost în lume, o nouă temă
organică, la nivelul tensiunii creatoare de odinioară:
Muaren& cnaeH&1A! B :noii KHere
HOBblM 'f)'BCTBaM npe,aatoe&,
Y'lye& DOCTllfHyYb B K3llr.ll0M MHfC
KoMM)'HOll B3.llbl6JICHHYto Pyc& 8•

Jl

Hotărîrea

categorică, încît pînă ş1 m
leagă de trecut, imploră,
natură rebelă :

poetului a atît de

mama, evocînd nostalgic tot ce-l
bătrînă,

ci propria sa

Scrisoare către
de fapt, nu pe

He 6y.aR TOfO, 'fTO OTMe'laJIOCb,
He BOJIHyA Toro, 'fTO He c6&moc& 4•

1 Am obosit să mă chinuiesc fără scop. /şi cu un zimbet ciudat pe faţă/ am îndrăgit
port ln corpul uşor/ lumina tihnită şi liniştea unui mort. / / Şi acum parcă nici nu mi-e greu/
să. şchiopătez din clrciumă-n cîrciumă. / Ca într-o cămaşe de forţă/ Noi îmbrăcăm natura ln
beton. / /Şi ln mine. pe l>aza aceloraşi legi, /se potoleşte verva turbată. /Şi totuşi mă închin /
cimpiilor pe care cîndva le-am iubit.
1 Scobeşte-l, scobeşte-l. drăguţul meu, J bagă acolo degetul întreg, /dar cu puterea aceasta
/ nu mi te băga şi în suflet. //Cu mine s-a sfîrşit. Sînt un timid. / Uită-te la armata sticlelor I /
Eu culeg dopuri/ ca să-mi astup sufletul.
8 Editorule destoinic, în această carte / mă dedau unor simţiri noi, / învăţ să înţeleg
fiece clipfl / Rusia pe care comuna a ridicat-o ln doufl picioare.
' Nu trezi visuriie neîmplinite. /Nu tulbura ceea ce nu s-a realizat ...

şi
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Regăsirea echilibrului se dovedeşte a fi atît de tonică, incit îi permite poetului
să întîmpine senin pînă şi perspectiva morţii - deplasarea către trecut a
realităţii cu care se identificase în tinereţe, se „explică" acum liniştitor, prin
existenţa inexorabilă a unei legi în virtutea căreia tot ce trăieşte moare ;
va muri deci şi poetul, însă moartea nu-l sperie, pentru că moare cu adevărat numai acela care a şi trăit cu adevărat:
3Hal0 R, 'ITO B TOI!: CTpaHe He 6y.aeT
3THx HHB, 3JlaTRmHXCR BO Mrne,
0TTOro H .aoporH MHe fllO.llH,
"'ho llCHBYT co MHOIO Ha JeMne 1.

În Bo3spaUţeHue Ha poouHy 2 şi văicărelile mamei că fetele i s-au
înscris în Comsomol, - ca şi tentativele acestora de a-l înscrie pe loc la nişte
cursuri de alfabetizare politică, sînt receptate de Esenin cu voie bună. Îl
amuză mai ales căţeluşa care nu-l recunoaşte a fi de-al casei :
Tio-6a.ll:pOHOBCKH Hama co6a'IOHKa
MeHJI BCTpe'lana c naeM y sopoT 3

Lătratul acesta răsună şi ca un
conştient de proporţiile divorţului,

•••

avertisment, poetul nu e
el e convins că

însă

pe deplin

Ho, o6pe'leHHblll: Ha roHeHhe,
Eme R .aonro 6y.a DeTb ...
lho6 H Moe crenHoe nem.e
CyMeno 6poHJoit npoJseHeTb.

(din poezia Lui
se

Puşkin) 4 •

În sfîrşit, ş1 m amintita Pycb cosemcKa!I acordul ultim e major, poetul
orice i-ar sta în calea, să cînte cu întreaga sa existenţă

angajează,

lllecTyio 'laCT& JeMnH
HaJBaHbeM JCpaTKHM «Pyc&»

c

6•

Urmează Caucazul, cu un nou angajament (Ha KasKa3e) de a se încadra în rîndul poeţilor care - de la Puşkin la Maiakovski - au binemeritat de la poporul lor, cu grandioasa Baladă despre cei douăzeci şi şase,
cu intonaţia ei de o gravitate metalică:
KoMMyHHJM3HaMR scex cso60L1.
YparaHOM BCKHnen
Hapo.!l 8.
1 Eu ştiu că în ţara aceea nu vor
fi / lanurile acestea care sclipesc în ceaţă. / De
aceea îmi şi sînt atît de dragi oamenii/ pentru că ei trăiesc (sublinierea noastră - N.N.) împreună
cu mine pe pămînt.
2 Întoarcerea în patrie (mai degrabă în ţinutul natal)
3 Cu intonaţii byroniene căţeluşa noastră/ mă întimpină lătrînd la poartă ...
4 Dar condamnat la surghiun/ eu am să cînt încă mult timp ... / Ca şi cîntecul meu
cimpenesc /să înceapă să răsune ca bronzul.
6 A şasea parte a globului/ cu o denumire scurtă „Rusi".
1 Comunismul-/ e steagul tuturor libertăţilor./ Ca un uragan s-a înclocotit /poporul.
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cu versurile, atît de clare

şi simţite,

scrise la moartea lui Briusov :

Jlto611J1H .11esymeK,
Jlto6HJ1H lKCHll.UfH Mbl -

H CJTH xne6
'HJ HHWCHCKOA CYMbI.
Ho ne nto611J1H Mbl

IlpOJ18Jl[)fh!X Topramel,
IlmU1CTa, MHnllJI, KaTHCb, rymrl H neA 1 •

În sfîrşit, se cer a fi amintite şi preacunoscutele CmaHc&1, închinate lui
P. Ciaghin, redactorul şef al ziarului .5aKuHcKuu pa6011uii, căruia, în semn de
recunoştinţă pentru ajutorul său dezinteresat, Esenin îi va închina şi întregul volum Pycb coBemcKa11. În aceste versuri - poate nu atît de inspirate ca alte producţii eseniniene, dar indiscutabil tot atît de sincere, se pare
că pentru moment Esenin e definitiv cîştigat de ideea de a deveni un simplu
poet „angajat" :
Xo'ly R 6bln. DCBUOM
H rplllK,ll8BBHOM,
1fro6 KDrJlOMy,
Kax rop.11ocn. B npBMep,
liblJI HaCTOllIIUIM,
A RC CBO,llllLIM CblHOM
B BCn1111BX mnnx CCCP 1 •

Esenin citează cu simpatie cuvintele ce-i
comunist:

fuseseră

adresate de redactorul

«CMOTpH, - roBOpBT OH, He n}"Ulle nB llCPXBCA

BoT 3TB BblllllCB
qepm.ix Becj>n.-cfK>HTaHOB.
JJ;OBOJihHO c Bac MHCTB'ICCICllX

T}'MllROB,

BocnoA, non
q TO

KpCD'IC B llCllBCA» 8•

1 Ne plăceau fecioarele, /Ne plăceau femeile - /Şi am mîncat piine din traistă de
/ Dar nu ne plăceau / comercianţii vinduţi. / Planetă dragă, - /rostogoleşte-te,
petrece şi bea.
2 Vreau să fiu un cintăreţ /şi cetăţean/ pentru ca să devin/ un exemplu pentru fiecare, /un fiu adevărat şi nu adoptiv - /în marile state ale U.R.S.S.
3 „ Uită-te, - spune el, - oare nu sînt mai frumoase decit bisericele /aceste turnuri/
ale havuzelor negre de ţiţei? /Ne-am săturat de ceţurile mistice/ Cîntă, poete,/ tot ce e mai
tare şi mai viu."
cerşetor. /
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poetului e atît de năvalnică, tncît
grav: va învăţa economie politică I

"· CBMOro ce6R
no wee rna.llll,
JI roeopio:
«HaCTaJI HIW tpOK,
JlaaaJI, CepreA,
3a MapKca THXO CRBCM,
'ho6 palraBBTb
npeMy,npocrb CK}''IHblX CTpOK»

1•

Angajamentul se dovedeşte însă a fi uşor de luat, dar mai greu de
In Pyc1> yxodRU/OR poetul pare a fi întru totul de partea noului:

ţinut.

Mbl MHoroe ewe He C03H8CM,
nHTOMUbl JleHHHCKOll no6e.ll.bl,
H necHH HOBble
n0<rapOMY ooeM,
Ka1: Hac Y'IHJIH 6a6ymKH a .ne.li.bi.
Jlpy3bR ! Jlpy3hR !
KuoA pacKon a CTpaHe,
Kuu rpycn. a noeHHH secenoM!
]HBTb, orroro T8K XO'ICTCR H MHe,
lupaa WT8Hbl,
6clir;au 38 KOMCOMOJIOM 1•

Şi totuşi,
nesimţite

în fierberea rîndurilor de adeziune
un reproş, camuflat sub o aparentă
cu atît mai semnificativ:

şi participare se strecoară pe
părere de rău autocritică, dar

Co&eTCK}'IO R 11.J'lacn. BHHIO,
" noTOMY R Ha HCC B o6H.a.e,
'ho IOHOCTb C&eTJlyto MOIO
B 6opb6e .npynix 11 He ysH.nen 1•

Aşadar, cetăţeanului Esenin îi e cit se poate de uşor să-şi suflece
şi s-o ia la fugă ca să-i ajungă din urmă pe comsomolişti, dar
poetul, care n-a fost ajutat, şi poate nici nu va fi ajutat să vadă

pantalonii
ce să facă
în activitatea clocotitoare a altora şi propria lui împlinire? în dezlănţuirea aceasta
asurzitoare se \·a auzi oare şi cîntecul discret al nostalgiei sale? În Scrisoare
1 Şi

mingîindu-mi /propria ceafă,/ eu spun:/ „:Ne-a venit sorocul,/ haide, Serghei,
cu temei de Marx,/ ca să descifrăm/ inţelepciunea rindurilor plicticoase."
noi nu le înţelegem încă, /noi, pupilii victoriei leniniste, /şi noile ctntece /
le cintăm ca ln trecut /cum ne-au im·ăţat bunicile şi bunicii. / / Prieteni /Ce răscolire e tn ţara I /
Ce tristeţe în clocotul veseliei ! / Şi de bună semă tocmai din cauza asta/ lmi vine aşa de mult
ca/ suflecindu-mi pantalonii /să alerg in urma comsomolului.
8 Eu învinuiesc puterl."a sovietică /şi de aceea mi-e necaz pe ea, / pentru că nu mi-am
văzut tinereţea senină /în lupta celorlalţi.

să

ne

apucăm
2 Multe
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către o femee, Scrisoarea către mama ş.a. chemările nostalgice devin din ce
în ce mai insistente. Poetul reia din nou şi din nou vechile meditaţii, pentru
a conchide totuşi, în minunatul ciclu l.(Bemw, că n-are de ce să dispere din
cauza pierderii vechilor surse de inspiraţie,
lleeTbl MOR! He BCRKRA Mor
YlH8Tb, 'ITO cepAL1eM R npo.apor,
He BCRKHA 3TOT XOJIO.ll B HeM
Mor pacTODHTb CBOHM orHeM.
He BCRKllA, llJJ8HH KTO npocrep,
IloAM&Tb CyMeeT .nomo JnylO.
Kaic 6a6o'llC8 - R Ha KOCTep
Jle'ly H OrHeHHOCTb uenyio 1•

Poetul

declară că

nu-i plac florile

tăiate,

culese de pe tufe

şi

copaci, ci

JI TOJlbKO TOT mo6mo UBCTOK,
KOTOpblA BPOC KOpHRMH B lCMJUO 1•

realizeze apoi o superbă paralelă între flori şi oameni, demni de a fi
dovedindu-se a fi numai eroii revoluţionari, a căror activitate e legată
prin mii de rădăcini de solul ţării, de năzuinţele seculare ale poporului.
Totuşi, nici sentimentul acestei noi identităţi nu se dovedeşte a fi statornic.
In Viscolul poetul reia dialogul, pentru a constata cu durere că contradicţia
pe care el s-a străduit s-o învingă nu este între el şi realitatea socialistă,
ci între cele două firi ale propriei sale individualităţi. În acompaniamentul
stihiei învîrtejite vechile îndoieli răzbesc la suprafaţa conştiinţei cu o forţă
ca

să

cîntaţi

nebănuită:
IlpR.QHTe, .llHH, CBOIO 6wnyio npR)K}',
:lKHBOA AYWH He nepecTpoHTb BBCK.
HeT!
HHKor.aa c co6oA li He no11aJ1Cy,

Ce6e, JJI06HMOMY'
1.fyJtCoA li 'lenOBCK 3 •

Fantomele trecutului îl împresoară, fiecare amintire, parcă deformată halucinant, îl avertizează de sfîrşitul inexorabil al aceluia carea fost poetul Esenin.
Şi viscolul se transformă pe nesimţite în înmormîntare, pentru ca finalul
Florile mele! Nu oricine putea/ să afle că mi s-a răcit inima,/ nu oricine putea să
frigul din ea cu propria flacără./ /Nu oricine care a întins miinile /reuşea să prindă
destinul său. / Eu ca un fluture zbor către foc/ zbor şi sărut vîlvătaia.
1
Eu iubesc numai acea· floare,/ care a crescut cu rădăcina în pămînt.
3
Toarceţi, voi zile, firul de altă dată,/ Sufletul viu în veci nu poate Ii recroit. /Nu. /
Niciodată n-o să mă împac cu mine însumi,/ Eu mie, celui drag, / imi sînt un om străin.
1

topească/
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ei. La

căpă

«BoT 'IYli.Ul
OH B lKH3HH

6yi1CTBOll3Jl HCMaJIO •.•
Ho Oll.OnCTb He MOr HBKaK
fiATH crpaHBU
lh «KanuTana» 1.

La un moment dat imaginea pare a deveni obsedantă, la Esenin. După
Viscol, ca şi în natură, urmează Primăvara. Poetul alungă tristeţea, şi se
bucură sincer de „clinchetul razelor solare". în plus : e'lepa npo'leJI JI a
«KanHTa.ne» / 'ITO .U.JUI no3TOB - / ceoii 3aKOH 2. Şi parcă-l revedem pe flă
căul Esenin gata să se bucure elementar în faţa oricărei descoperiri, ca în
faţa unei veritabile minuni:
3eMJJA, 3eMml!

Tbl He MeTann.
MeTaJln BCllb
He nycKaCT no'IK)'•
.llOCTaTO'IHO nonaCTb
Ha cTpO'IKY,
H B.ZlpyrfioHATeH «KanHTaJI» 8 •

În Motive persane, după cum am mai menţionat în treacăt, şi după cum
arătat-o pe larg numeroşi comentatori, Esenin, descoperind seninătatea
sublimă şi mereu egală cu ea însăşi a poeziei clasice persane, încearcă să
găsească o ieşire din criza sufletească tot prin poezie ca atare, făcîn<l din
ea o cale de contopire, gen Nirvana, cu frumuseţea eternă şi impasibilă.
Aspiraţia revine în formulări şi imagini variate:

au

3arnyum B .11ywe TOCKY TaJlbAHKH,
Hanou .ZlblXaHbCM CllCllCHX 'lap,
lfro6bl A o .118JlbHCA ceBCplllllf:e
He Bl.llblXaJI, He JIYMaJI, He CK)''laJI» '.

Sau:
8oT oa, y.11en •enllBBbdl
Bcex, JCTO B D)'Tll yCTaJI11.
BCTep 6naro}'XllHllWA
Tibto .A CYXBMH YCTaMll,
BCTep 6naroyxaHHblA 6 •

„Cc om caraghios ! f El în viaţă a făcut multe scandaluri... / Dar în nici un fel nu
cinci pagini f din „Capitalul".
Ieri am citit în „Capitalul" / cA pentru poeţi - /există o lege anume.
1
Pămîntule. Pămlntule ! /Tu nu eşti metal f Doar metalul/ nu face muguri. / E suficient să nimereşti rindul, f şi deodată - / „Capitalul" devine pe-nţeles.
' Potoleşte în sufletu-mi nostalgia după armonicA, / imbată-mă cu respiraţia noilor
mîngîieri, / ca eu. s-o uit pe prietena mea din nordul indepărtat, / să nu mai oftez, să nu mă
gîndesc, să nu-mi fie dor.
1
Iată-l, destinul dorit/ al tuturor cu sufletul obosit, / vlnt aromat/ beau cu buzele
uscate, f vînt aromat.
1

să priceapă/ măcar

putea

2
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Dar încercarea de evadare eşuează motivul neîmplinirii reapare, însă estompat,
ca un fel de resemnare tihnită. Dorul de patrie, de natura rusă nordică, atît
de subliniat de unii comentatori, e totuşi secundar; cauza nemulţumirii care
subminează liniştea poetului e alta: - că în ciuda tuturor eforturilor, condiţia lui poetică nu poate armoniza cu realitatea înconjurătoare. Poate tocmai
din această cauză în Motive persane găsim şi una din cele mai explicite profesiuni de credinţă poetică ale lui Esenin :
oblTb noJTOM - JHa'IHT neri. paJ.aoni.e,
1.fro6bl 6blJIO MR re6R HJeecTHeil.
Conoaeil noer - eMy He 6oni.Ho,
y Hero O.llHa H Ta llCC necHR.
KaHapeilKa c ronoca 'lyllCoro )l{aJIKaR, CMCWHall no6pRKYWKa.
MHpy HYJKHo neceHHoe cnoeo
nerb 00-CBOilC'KH, .llalKC KaK JIRryWKa 1.

Şi

atît de ciudat se completează această declaraţie programatică, profund
cu o alta, :din Căpitanul lumii. Admiraţia lui Esenin pentru
geniul lui Lenin e de o simplitate şi de o gravitate impunătoare:
subiectivă,

He o6oni.weH R
rHMH8MH repOIO,
He rpenewy
Kpoeonpoeo.aoM lKHJI.
JI C'laCTJIHB TCM,
'fro cyMpa'IHOil nopo10
0.llHHMH 'IYBCT&aMH
JI C HH!\1 llblWaJI
11 lKHJI 2 •

Poemul închinat lui Lenin continuă în această cadenţă, încununîndu-se ca
în atîtea alte poeme cu această temă, cu imaginea viitorului feeric al întregii
planete, luminate de farurile leninismului. Finalul liric este însă elegiac :
Tor.aa noJT
.llpyroil cyni.61.1,
11 Yllt HC R,
A OH MCllt &aMH
Cnoer eaM necHIO
B 'ICCTb 6opi.6bl
.llpyrHMH
HoewMH cno&aMH.
1 A fi poet înseamnă a cînta libertatea, /ca să.-ţi devie mai cunoscută. / Privighetoarea clnd cîntă, pe ea n-o doare/ Ea are mereu acelaşi cintec. / / Canarul, imitlnd pe altul/
e o jucărie jalnică şi ridicolă. /Lumea are nevoie de un cuvînt cîntat /să cînţi doar cuvintul
tău, fie şi ca o broască.
1 Pe mine nu mă incintă/ imnurile ln cinstea eroului, /nu-mi tremură. /sistemul de
canalizare al vinelor/ Eu sînt fericit/ că. într-o vreme sumbril /am respirat/ şi am trăit/ aceleaşi sentimente ca şi el.
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OH CKalll:CT:
«Toru.11:0 TOT nnoeeu,
KTo, 1aKaJJHB
8 6opeHbRX .QYWY,
OT1tpbU1 DJJR MHpa HaKOHCU
HHKCM HC BHD.aHHYIO
Cywy 1•••

Poezia Căpitanul lumii n-a fost publicată în timpul vieţii lui Esenin,
ci la 21 februarie 1926, în ziarul «Zarea vostoka» din Tiflis, însoţită fiind de
următoarea notă: „Poezia lui Serghei Esenin Căpitanul lumii, pe care o publicăm pentru prima dată, a fost scrisă la Batum, în ianuarie 1925, în ajunul
primei aniversări a morţii lui Lenin" 2 • Tocmai de aceea o receptăm aproape
ca un testament. Inadaptabilitatea poetului se dovedeşte a fi incurabilă.
Dar, repetăm, spre deosebire de romantici, poetul recunoaşte că de data
aceasta, vina nu e a realităţii înconjurătoare, care merită pe deplin să-şi
aibă poeţii ei, ci e a lui, a aceluia care, datorită firii sale, a rămas în urmă,
şi astfel pentru că, pe de altă parte, un adevărat poet nu poate cînta decît
cu vocea lui, s-a autocondamnat la inutilitate tragică. De acum înainte
spectrul devastator al acestei inutilităţi va deveni leit motivul poeziei eseniniene. Nedescărcîndu-se poetic, poetul se autocondamnă la o povară ce
îi depăşeşte puterile :
Ho BCD.b .ay6 MOJJOD.OA, He paJllCCJJYD.RCb,
TaK llCe rHCTCR, KaK a no;ie Tpasa •••
Ex Tbl, MOJIOD.OCTb, 6yAHaR MOJJOD.OCTb,
3o110TaR copBlll"OJJOaa! 8

Confruntarea cu tinereţea, în vîrtejurile căreia trebuie căutate şi cauzele
impasului tragic, continuă şi în alte versuri, poetul neîndrăznind niciodată
să se renege, dar nici să se absolve de orice vină:
Ecrb o.aHa xopowaR DCCHR y COJJOBYWKH IlecHR naHHXHD.HaR no Moell: ronoaymKe .

JlyMbl MOH, .LIYMbl! 6om. a BHCKax H TeMeHH.
IlpoMOTaJJ R MOJJO.LIOCTb 6e3 nopw, 6e3 apeMeHH '·

Şi

am putea continua dind multe citate din poeziile scrise de Esenin în
ultimele luni ale \;eţii. E inutil şi e o impietate a se vorbi, cum au încercat-o

1 Atunci un poet/ cu un alt destin,/ şi nu eu, /ci el, printre voi,/ vă va clnta /un
cintec în cinstea luptei/ cu alte cu\•inte / noi. / / El va spune : /doar acela c cu adevărat înotă
tor/ care, călindu-şi sufletul in bătălii, /descoperă in sfirşit pentru lume / un continent necunoscut de nimeni.
2 Ed. cit., voi. I II, p. 238.
8 (Traducerea textului a foarte dificilă. Vom încerca deci, doar o tălmăcire aproximativă-) Dar şi stejarul tinăr, fără să-şi lepede ghindele/ se îndoaie ca şi iarba ln clmp ... /
O, tu, tinereţe - tinereţe furtunoasă/ Ani de aur ai poznelor!
' Are privighetoarea un cintec bun - / Cîntecul de parastas după capul meu ... / /
Gînduri ale mele, ginduri / Durerea in Umple şi în ceafă. / Mi-am risipit tinereţea., fără roo;t

şi fără socoteală.
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comentatori din ţările burgheze, de vreun conflict între Esenin şi realitatea socialistă. Ridicole sînt şi referirile la animozităţile criticii. Dimpotrivă,
cu unele excepţii, critica vremii a receptat cu îngăduinţă creaţia lui Esenin,
l-a tratat, cum s-ar spune, mult mai blînd decît pe Maiakovski, de pildă.
Şi apoi, ar avea oare dreptul Esenin la un loc în rindul marilor poeţi ai lumii,
dacă s-ar fi sinucis din cauza unor înţepături critice? Adeziunea poetului
la realitatea constructivă şi programatică a revoluţiei socialiste a fost tot
atît de totală şi sinceră ca şi exuberanţa cu care se extazia altădată în faţa
mestecenilor din Reazan. Cînd, unindu-şi vocea cu durerea sutelor de milioane, Esenin scria, în ianuarie 1924
)li BOT OH yMep •••

nn8'1 .llOC8.DeH.
He cnaeJIT MYJbl ronoc 6e.11.
)113 Me.DHOnalOll.(HX rpoM3..11RH
CamoT nocnell.HHA .118.lleH, .aa.aeH.
Toro, KTO cnac Hac, 6om.me HCT.
Ero YlK HCT, a Te, ICTO BlKHBC,
A Te, Koro OCTBBHn OH,
CTpaHy e 6ymyiomeM paJnHee
,[(onlKHbl 381COBblB8Tb B 6eTOH.
Jlnll HHX He CKllJKeWb:

«JI e H

H H

y

M

e p I»

.Hx CMepTb K TOCKe He npueena.

Ewe cypoeeA H yrpioMell
0HH TBOpRT ero .aena •••

el exprima un sentiment copleşitor şi inimitabil, căci nu întîmplător imaginea ţării care aşteaptă să fie ferecată în beton e reluată într-un context
nou, subliniind ineluctabil dreptatea poporului revoluţionar şi a clasei muncitoare căreia poetul n-are să-i opună nimic, în afară doar de propriile aduceri
aminte. Examenul pe care şi-l face Esenin sie însuşi e atît de sever, încît la
un moment dat el se declară hotărit să-şi rupă din suflet pînă şi dragostea
congenitală pentru Rusia patriarhală de altădată :
noneeall POCCHJI! JloeonbHO
BonO'IHTbCll coxoA no non11M!
HHWCTY TBOIO BB.llCTb OOJJIJIO
)li 6epe38M H TODOnllM.

JI HC 3H8IO, 'ITO 6y.DCT CO MHOIO ••.
MOlKCT, B HOBYIO llCHJHb He TOllC)'Cb,
Ho H BCC :JKe XO'IY li CT8.JlbHOIO
BH.llCTb 6e.11Hy10, HHWYIO Pycb.
1 Şi

iată că el a murit ... Pltnsul supără. / Nu glorifică muzele vocea nenorocirilor! /
de bronz/ răsună în lătratul ultimului salut. Acela, care ne-a salvat, nu mai există./
El nu mai există, iar acei care trăiesc, / acei, pe care el i-a lăsat, / ferecă ln beton / ţara ce
s-a revărsat furtunos./ /Lor n-o să le spui:/ „Lenin a murit!"/ Moartea nu-i poate împinge
la disperare .. „ Şi mai aspru, şi mai încruntat/ ei împlinesc cauza lui.
coloşii
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" · BHHMall MOTOpHOMY nalO
B COMHe BblOf, B COMHe 6ypb H rpOJ,
HH 3ll 'ITO li Tenepb He llCenalO
1
CnywaTb DCCHIO TenClKHblX KOnec •

Şi totuşi,

temperamental Esenin

rămîne

poetul Rusiei care dispare :

Tenepb, KOflla BOT HOBblM CBCTOM
MOCA KOCHynacb lKHJHb CYllb6bI,
paBHO OCTanCll li DOJTOM
3onoToR 6peBCH'laTOR HJ6bl.

"
"

Bce

Ilo HO'laM, DpHlKaBWHCb K HJfOnOBblO,
BHlKY li, KaK CHnbHOfO spara,
KaK 'IYlKaH IOHOCTb 6pb13lKCT HOBblO
Ha MOH non11HW H nyra.

Ho H BCC lKe, HOBblO TOR TCCHHMblll,
MOry npO'IYJICTBCHHO nponeTb:
.ll:aRTe MHe Ha pollHHe nl06HMOR,
2
Bce n10611, CDOKOAHO yMepen!

JI

Multora, poate, alăturarea celor două poezii, scrise aproape una după alta
publicate în acelaşi ziar (JiaKUHCKuu pa6o'luu - prima la 25 mai 1925 3 , iar
a doua la 20 iulie al aceluiaşi an 4) le va apărea revelatoare pentru evidenţierea contradicţiilor care sfîşiau sufletul poetului. Dar impresia e înşelă
toare ; ca întotdeauna, Esenin e înfricoşător de consecvent : adeziunea la
uriaşa acţiune lucidă de ferecare în beton a ţării nu putea să nu conducă şi
la recunoaşterea necesităţii inexorabile de a se renunţa la Rusia de ieri, însă
sentimentele poetului nu puteau dispărea o dată cu realitatea ce le-a generat,
pentru că
şi

He B naJlY c xonOllHOR BOneR
Kan11TOK cept1e'IHblX ClJlyA 6 •

Esenin nu putea să-şi stăpînească sentimentele, deşi
sensul lor anacronic. El se lasă, învins, în voia lor ...

îşi dădea

seama de

Ho H BCC llCe llYWa He OCTblna,
Tu: DpHllTHbl MHe CHer H MOpo3,
1
Rusie cimpenească I Destul/ te-ai tlrît cu plugul de lemn pe cimpii I / Plopii .şi mestecenii/ se uită cu durere la mizeria ta. / / Nu ştiu ce se va intîmpla cu mine ... / Poate, nu
slnt bun pentru viaţa nouă, /eu vreau totuşi să văd îmbrăcată ln oţel/ Rusia sărmană şi cerşetoare. / /Şi ascultînd lătratul motoarelor/ în iureş de viscole, de furtuni, şi intemperii, f
eu cu nici un preţ nu mai vreau/ să ascult cintecul roţilor de căruţă.
1
Şi acum, cind viaţa a atins/ cu o lumină nouă şi destinul meu, /eu tot am rămas
poetul/ izbei aurite de bîrne. / /Noaptea lipindu-mi-se de căpătii, /privesc, ca Ia un duşman
puternic,/ cum tinereţea altora stropeşte cu înnoirea/ pajiştile şi poienile mele/ /Şi totuşi,
lmpins în lături de înnoirea asta/ pot să mă descarc într-un cîntec simţit:/ lăsaţi-mă, iubind
totul/ să mor liniştit în patria iubită!
1 Ed. cit. voi. III, p. 242.
• Idem, p. 244
5
Nu se poate împăca cu voinţa rece/ fierberea torentelor din inimă.
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IlOTOMY 'ITO Ha.a BCCM, 'ITO 6i.rno,
KonoKOJlb'IHK XOXO'ICT .ao CJlCJ 1•

Presimţind că, de data
să nu-i fie fatal,

putea

aceasta, divorţul adînc între vise şi realitate nu va
poetul parcă aproba finalul inevibtabil :

CHeJKHa11 paBHHHa, 6ena11 nyHa,
CaeaHOM n0Kpi.1n Hawa cTopoHa.
H 6epe1i.1 B 6enoM nna'lyT no necaM.
KTO norn6 J.aeci.? YMep? YlK He 11 nn caM? 2

Refuzînd să se rupă de trecutul care-l atrăgea cu magnetul irezistibil al celei
<lintîi incantaţii poetice, poetul ştia că astfel pentru noua lui contemporaneitate devenea tot o relicvă, de aceea se şi autoînm'Jrmînta în cîmpiile Riazanului acoperite de un giulgiu de zăpadă. Însă despărţirea de viaţă se realizează senin, ca un fel de retragere la pensie a unui muncitor îmbătrînit, dar
-şi conştient de valoarea celor create prin istovitoarea lui trudă:
Te, Koro mo6Hn 11, OTpeKnHCR.
KeM R lKHJl - 1a6i.1J1H npo MCHA.

Ho li BCClK, TCCHHMblli H fOHHMblli,
CMOTPIO c ynbl6Koli Ha 1ap10,
Ha JCMne, MHC 6nn1Koli H n106nMoli,
3Ty lKHlHb 1a ace 6naro.nap10 3 •

JI

Oare are cineva dreptul să-i reproşeze unui poet de talia lui Esenin că
n-a scris altceva decît ceea ce a scris? în faţa frumuseţilor pe care le-a
semănat cu atîta dărnicie pe pămînt, orice reproş amuţeşte, iar explicaţiile,
oricît de savante, ale oscilaţiilor capricioase ale geniului său eşuează fatal în
trivialitate. N-ar fi oare cuminte să-l lăsăm pe poet să tragă el concluzia? Cu
două luni înainte de a-şi lua rămas bun de la cei din jur, el parcă-i implora
să nu-l deplîngă, întrucît pentru cei rămaşi în viaţă totul e reparabil, totul
fiind şi repetabil sub soare. În afară, poate, de„.
" · necHH BHCMJlA B THWHHC,
Jlio6HMaR C ,apyrHM Jll06HMblM,
6b!Tb MOlKCT, BCDOMHHT 060 MHC
KaK o UBCTKe HenoeTOPHMOM 4•

Şi totuşi sufletul n-a îngheţat, / mă. simt aşa de bine în ger şi zăpadă, / deoarece
deasupra a tot ce s-a intîmplat, /clopoţelul sună pînă la lacrimi.
1
Şesul de zăpadă, luna albă, /Ţinutul meu e acoperit cu un giulgiu alb. / Şi mestecenii
în alb plîng în păduri, /cine a pierit aici? A murit? Oare nu chiar eu?
8 Acei pe care i-am iubit m-au renegat/ pentru cine am trăit m-au uitat. / /Totuşi
·dat în lături şi gonit,/ cu pri,·ind zlmbitor aurora,/ pe pămintul, înrudit şi iubit,/ vieţii acesteia
pentru tote ii mulţumesc.
4
Şi ascultînd în linişte cîntecul, /iubita cu un alt iubit,/ poate îşi va aduce minte
<le mine/ ca de o floare ir<'petabilă.
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ECEHHHCKMI TEMA : „Il03T H PEBOJIIOQHJI"
(Pe3JOMe)
Mcxo.1111 H3 Toro 'ITO MHOrHe PYMblHCKHe KPHTHKH, roeop11 06 8BT06Horpacj>H3Me EceHHHa cpaeHHBalOT ero c HeKOTOpblMH PYMblHCKHMH n03T8MH, .11enaeTCll 063op TOro K8K rparH'leCK811 CY.llb6a
nocreneHHO HB'laJJa oTpalKBTbCR e ero nupuxe. YcTaHaBJiueaeTCR 'ITO eceHHHCKaR no33HR yTpaTHJia ceollcTBCHHYIO eli B H8'18Jle llCHOCTb H cnoxolicTBCHHOCTb He nOCJie 1917, K8K npe.11nonaraeTCll
B HHblX HCC..'le.11oeaHHJIX, a B ro.llbl nepeoa MHpoeoli BOitHbl, Kor.11a, BOJBpaTHBWHCb B PO.llHOC ceno.
nolT He YlHa.JI ero.
Tex nop ero TBOp'ICCTBO CT8HOBHTCll npeHMYl.l..lecTBCHHO 3JierH'ICCKHM, c rex
nop B Hero M8CCHBHO npoHHK8eT reMa «OTpbl88 OT IlO'IBbl» yYepu HCTO'IHHK8 nOl'lHH, TeMa KOTOpa11 ero OKpawueaer 80 sce 6onee rparH'ICCKHe TOHa. 3TOT npo1.1ecc npepbleaercR JIHWb B3pb1BOM
pa)l.OCTHOro DpHBCTCTBHJI HapOJJ.HOli peBOJllOl.IHH. nocne l.IHKJla 6u6nelicKH-peBOJIIOl.IHOHHblX nOJM
Ha TeMy O'DICTHTem.Holi MHCCHH POCCHH, cneJJ.yer HOBblli «yxo.11» B Ka6a1.1KHe MOTHBbl H B TOCKY
no narpuapxanbHOli .11eliCTBHTeJ1bHOCTH. nonbITK3 EceHHH3 CT3Tb rpalKJJ.3HCKHM Il03TOM OTHOCHTCll
nocne)l.HHli 3KT rpare.11HH.
X 1924-1925 r. nOCJie BOJBpa1.1..1eHHR H3-38 rpaHHl.lbl. Ilpoean ee 0TCIOJJ.8 HCXO.llHT reMa «nolTa H peBOJIIOl.IHH» K3K cnc1.1Hlj>H'1eCXH eceHHHCK311 TeMa • .Uo
B03Bpa1.1..1eHHll B 1922-23 rr., JJ.HaJIOr c peBOJllOl.IHOHHOli .11eliCTBHTeJ1bHOCTblO, HCCMOTpll Ha ece
oco6eHHOCTH, HOCHT IlOl)l.He-poMaHTH'ICCKHli xapaKTep, OT11Cpra11 «HapO'IHCTOli COl.IH8J1H3M»,
EceHHH )l.eJiaeT 3TO H 6y.ay'IH y6elK.QeHHblM B TOM, 'ITO OKPYlK810WHli MHp He B COCTOllHHH IlOHllTb
ern K8K Il03T8 'IYBCTBO npesocxo.acrea CJIYlKHT eMy MOpanbHOli IlOJJ.JJ.eplKKOli. Ho nocne BOJepa1.1..1eHHll pOM8HTH'leCK8R TeMa Henpucnoco6JieHHOCTH no1ra nepepacraeT B TeMy «rparH'leCKOli
BHHbl» no OTHOWeHHIO K peBOJIIOl.IHOHHOli .aeliCTBHTeJibHOCTH, XOTopyIO nolT npueercTeyer H
npeeocxo.acTBO KOTOpoli npHJHaeT, HO c KOTOpoli KQK no'Jm OH He MOlKCT CJIHTbCll. AHaJIH'l paJJIH'lHblX acneKTOB B KOTOpblX npOllBJIReTCll B nOJJHH EceHHHa JTa COBCpWeHHO HOB811 reMa, RBJIReTCll
rnaeHOli l.ICJlblO HCCJie.aoeaHHR. IloTOMY 'ITO HMeHHO yrny6JieHHeM JTOli reMbl, EceHHH BHCC
6oJibWOli opHrHHaJlbHblli BKJia.a B pa3BHTHC Il033HH 20-ro eeKa.

c

UN THE~IE ESSE~I~IE~: „LE POETE ET LA REVOLUTION"
(Resume)
Apres avoir rappe!e que de nombreux critiques roumains. cn considerant la propcnsion
d'Essenin a l"autobiographie, font un rapprochcmcnt entre le poete russe et quelqucs uns des
poetes roumains, I'auteur passe en revue le destin tragique d"Essenin, tel que lui memc I'a depeint
<lans son oeuvre Iyrique. On constate que la poesie esseninienne a perdu sa serenite non pas
apres 1917, comme ii est suggere dans certaincs exegeses, mais pendant Ies annees de la premiere guerre mondiale, lorsque le poete n'a plus reconnu son village natal, quand ii y est retourne.
Depuis lors, sa creation <levient en premier lieu elegiaquc, depuis lors aussi clic est de plus cn
plus penetree par le theme du deracinement, de la perte des sources poetiques; cc theme
acquiert des couleurs de plus en plus tragiques et ne cesse que par I'explosion de l'adhesion
d'Essenin a la cause populaire de la revolution. Apres le cycle des poemes bibliques-revolutionnaires sur le theme de la mission purificatricc de la Russie, suit une nouvelle evasion dans
Ies motifs de cabaret et la nostalgie des realites patriarchales. La tentative d'Essenin de devenir
un poete-citoyen se place pendant Ies annees 1924-1925, apres sa rentrec de l'etranger. Son
echec est aussi le dernier acte du drame.
l'our toutes ces raisons, le theme „Le poete et Ia revolution" est considere comme un theme
specifiquement esseninien. Jusqu'au denouement des annees 1922-1923, le decalage vis-a-vis
la realite revolutionnaire - avec toutes Ies particularites de celui-ci - a une resonance de romantisme attarde. Essenin repousse le „socialisme a programme'', etant convaincu que le monde
qui l'entoure ne peut le comprendre en tant que poete. Le sentiment de sa superiorite agit
comme une force de soutien moral. Pourtant, apres son retour, le theme de l'inadaptabilite
du poete se transforme en celui de „la faute tragique" a l'egard de la realite revolutionnaire
que le poete approuve et dont îl reconnait la superiorite, mais avec laquelle pourtant ii ne peut
s'accommoder en tant que poete.
L'analyse des aspects varies, par lesquels ce theme tout nouveau se manifeste dans la
poesie d'Essenin, constitue l'objet principal de la recherche, pour montrer qu'Essenin en l'approfondissant a appporte une contribution de grande originalite au developpement de la poesie
du XX-e siecle.
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EMINESCU ŞI CULTURA RUSĂ
DUMITRU COPILU

Tematica rusească în opera lui Eminescu. Receptarea scrierilor lui
Eminescu în Rusia, atitudinea poetului român faţă de viaţa şi cultura poporului rus, similitudinile care se pot stabili între creaţia lui şi operele scriitorilor
ruşi - toate acestea nu reprezintă teme noi. Nu există însă o sinteză a datelor
acumulate pînă acum şi lipsa ei se resfrînge în mod negativ îndeosebi asupra
cercetărilor de literatură comparată, care continuă să abordeze problema
creaţiei eminesciene aproape exclusiv din perspectiva literaturilor apusene.
Eminescu a fost întotdeauna împotriva importului de „forme" goale,
cosmopolite, ale culturii, dar totodată el nu vedea posibilă dezvoltarea şi
înflorirea unei culturi naţionale fără o cunoaştere şi o însuşire temeinică a
Yalorilor înaintate ale culturii universale. Pasiunea cu care el însuşi se apropia
de creaţia folclorică a diferitelor popoare, atenţia cu care studiază epopeile
germanice şi nordice, limbile clasice şi modeme, vechile creaţii literare

Preseurtilrlle

publicaţiilor romineştl,

AR. - Albina românească
Bui. M. Em. -Buletinul „Mihail Eminescu"
C. - Contemporanul
Ccll. - Curierul de Iaşi
CL. - Convorbiri literare
CH. - Curierul românesc
Dcr. - Dacoromania
FR. - Făntîna Blanduziei
Frl. - Federaţiunea
FI.

-Flacăra

Fm. - Familia
FS. - Floarea Soarelui
GL. - Gazeta literară
GI. - Gazeta învăţămîntului
L. - Luceafărul
LC. - Lupta de clasă

folosite în lucrare
LL. - Limbă şi literatură
LR. - Limba română
RFd. - Revista Fundaţiilor
RFz. - Hevista de filozofie
RITL. - Revista de istorie

şi

teorie

literară

Hsl. - Romanoslavica
S. -Steaua
SCR. - Studii şi cercetări de bibliologie
ST. - Scinteia Tineretului
T. -Timpul
Tr. - Tribuna
Trn. - Traian
VL. - Viaţa literară
VN. - Veac Nou
VR. - Viaţa românească
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şi artistice ale popoarelor din Orient şi Europa, istoria şi filozofia modernă
şi contemporană, stăpînirea cîtorva limbi de largă circulaţie, interesul pentru
marea literatură a vremii - toate acestea dovedesc curiozitatea unui spirit
însetat, dar şi varietatea izvoarelor vastei sale culturi. Unul din aceste

izvoare a fost şi cultura rusă.
S-a observat că Eminescu a manifestat un anumit interes fată de diferite aspecte ale culturii popoarelor slave: a acordat găzduire şi 'a reprodus
în <«Timpul» şi în "Făntâna Blanduziei» traduceri din eposul popular sîrbesc1, a frecventat din proprie iniţiativă cursurile de filologie slavă la universitatea din Berlin2 , şi a posedat o temeinică cunoaştere a paleografiei
chirilice3 , precum şi noţiuni de limbă paleoslavă, rusă (rutheană), polonă,
bulgară, sîrbă4 , a întocmit un breviar de „Gramatică slavă" 6 , „Cheia numerelor greco-slavone" 6 etc. Dar o simpatie şi un interes deosebit a nutrit mai
ales pentru literatura rusă. Se cunosc puţine lucruri despre lecturile poetului
1 G. Mi hăi I ă, JOO de ani de la moartea marelui filolog şi folclorist strb Vuk StefanoviC
Karadt.iC, ln „Luceafărul", VII, nr. 22, 1964. Autorul articolului ne comunică şi o inad\·ertenţă
strecurată ln textul acestui articol: traducătorul „Baladelor serbe", publicate in „Traian"
este Dionisie Miron, junimist, prieten al lui Eminescu, şi nu B. P. Hasdeu.
Traducerile româneşti din eposul slrbesc, pe lingă acele reproduse (sau reluate) din „ Traian",
se datoresc aceluiaşi Dionisie Miron. Aceste traduceri apar in „Timpul" din 1880--20 de balade
(dintre care 4 despre Crăişorul Marcu) şi 2 poezii lirice, în 21 de numere, Intre nr. 76--148
din 3 şi pină la 5 iulie; 1881 - o baladă in nr. 18 din 3 martie; 1882 - 19 balade (18 despre
Crăişorul Marcu), in 28 de numere, intre nr. 71 şi 139, de la 2 aprilie şi pină la 28 iunie.
În total 42 de „balade serbe" dintre care 22 despre Crăişorul Marcu. În „Fântâna Blanduziei"
apar 13 „balade serbe despre Crăişorul Marcu" care coincid cu cele din „Timpul", în 12 numere:
intre nr. 2 din 11 decembrie 1888 şi pină la nr. 14 din 12 martie 1889. Tot aicea apare o introducere la aceste balade (nr. 1 din 3 decembrie 1888), pe care o mai găsim ln „Timpul"
(nr. 74 din 6 aprilie 1882), unde se specificase că a fost reprodusă din „Traian". O parte din
„baladele serbe" apărute ln „Timpul" şi „Făntâ.na Blanduziei" in perioada în care a fost redactor
Eminescu fuseseră tipărite anterior în „Traian". Din cele 17 balade despre Crăişorul Marcu
apărute in „Traian" numai 7 coincid
cu acelea apărute in „Timpul" din 1882 şi numai 3
cu cele apărute in „Fântâna Blanduziei". Dar toate cele din „Fântâna Blanduziei" le găsim
anterior ln „Timpul" de unde au fost reproduse". „Balade" serbe mai apăruseră şi în „Convorbiri Literare". După cum reiese din nota asupra colaboratorilor revistei „Fântâna Blanduziei",
Dionisie Miron răspundea de literaturile slave.
1 A frecventat cursul lui Ehei „Vergleihenden Grammatik der slavischen Sprachen".
Vezi amănunte la Perpessicius, M. Eminescu, Opere, \•ol. III, p. 176.
a Eminescu dovedea «o excelentă cunoaştere a grafiei cirilice celei mai dificile ... • Amă
nunte la A I. EI ian, Eminescu şi vechiul scris românesc, in SCB, 1955, p. 135.
4 Cf. M. Eminescu, ms. rom. 2255, f. 375; M. Eminescu, Scrieri politice şi literare,
voi. I (1870--1877), Minerva, Bucureşti, 1905, ediţie critică de I. Scurtu, p. 356 (în continuare
această ediţie va fi citată prescurtat: M. E., S. P. şi L).
6 Ms. 2307, coperta finală. Vezi consideraţii in M. Eminescu, ed. Perpessicius, voi. III,
p. 16.
a Cf. A I. EI ian, art. cit., p. 135-137. Într-un articol s-a ocupat şi de „introducerea limbii slavice in afacerile publice ale românilor" pe bază de „documente autografe" (Vezi
M.E., S. P. şi L., p. 399). în colecţia de manuscrise din biblioteca personală, poetul păstra
manuscrisul in chirilică Elisaveta sau cei surghiuniţi in Siberia, «prescris în oraşul Nicolaev
in anul 1830 de Alexandru Roşculescu ~ sec. XIX, (ms. rom. 3142). În articolele politice
şi literare poetul a făcut adesea referiri la scriitorii şi literaturile slave. Vezi şi G. Că 1 in e s c u, Via/a lui M. Emi11escu, ed. IV, Buc., 1864, p. 308.

https://biblioteca-digitala.ro

O TEMA ESENINIANA : POETUL

ŞI REVOLUŢIA

47

din operele scriitorilor ruşi1 şi, în general, despre contactul lui cu literatura
rusă, deoarece referirile sale directe în această privinţă, deşi interesante, sînt,
totodată, minime. Faptul este explicabil dacă avEm în vedere formaţia sa,
pregătirea, preocupările şi posibilităţile de informare de care dispunea.
evident reduse. La toate acestea trebuie să adăugăm, de ast:menea, atmosfera
politică şi culturală nu întotdeauna favorabilă unui larg schimb de valori
între cele două culturi.
Cunoştinţele sale, deşi destul de reduse, despre literatura rusă, au avut
totuşi un ecou în publicistica şi creaţia sa literară. Cele mai multe referiri
ale lui Eminescu la cultura rusă şi în genere la realităţile ruseşti le întîlnim
în articolele politice2 şi literare din perioada activităţii de ziarist. De altfel,
principala sursă de informare care i-a furnizat poetului date despre Rusia
a fost presa şi agenţiile telegrafice de presă. La nevoie mai apela şi la cărţi
de istorie, literatură şi sociologie, scrise de autori ruşi şi străini. Printre
acestea găsim citată şi comentată într-un articol politic cartea istoricului
şi ideologului panslavismului şi slavofilismului rus, N. I. Danilevski, Rusia
şi Europa, apărută în 1870 şi consultată de poet într-o versiune germană3 •
Piesa lui Gogol Revizorul a cunoscut-o sigur în textul tălmăcit şi reprezentat
la Teatrul Naţional ieşean în 1876.
Luînd în consideraţie posibilităţile de informare ale poetului, referirile
sale cu privire la Rusia trebuie deci apreciate şi în funcţie de natura surselor,
care puteau oferi date obiective, dar şi eronate asupra evenimentelor politice din imperiul vecin, lucru adesea neglijat de cercetători. Unele erori şi
confuzii din articolele sale îşi au explicaţia tocmai în aceste surse.

Încercînd să descifrăm reflecţiile personale ale poetului, în general realiste, nu putem trece cu vederea faptul că, pînă şi în anii de mare tensiune
politică întreţinută de cercurile oficiale din ambele ţări şi reflectată de presa
vremii, gazetarul Eminescu recomanda ca „atitudinea statului român faţă
de Rusia trebuie să fie rezervată, plină de respect, dar demnă şi hotărîtă ...
voim să întreţinem relaţii de bună vecinătate cu ruşii" (Timpul, 30.IV.1878) 4 •
1 Despre Gogol scrie un articol, dovedind cunoaşterea operei acestuia. Problema lecturilor
din opera lui Puşkin, Lermontov, Antioh Cantemir, Turgheniev, Dcstoievski etc. -la care se referă
adesea critica - din lipsă de date doveditoare e controversată şi ele aceea rămtne numai posibilă,
şi nu certă. Se pare că lecturile din Puşkin şi Lermontov sint cele mai plauzibile: poemul
Ţiganii, tradus de Donici şi Negruzzi se afla ln biblioteca lui Aron Pumnul; ln acelaşi număr
in care debutează poetul ln 1886, revista „Familia" de la Oradea publică traducerea romanului
Fata căpitanului; putea cunoaşte opera poetului rus şi indirect, prin scrierile unor autori influenţaţi de Puşkin: C. Stamati, Al. Donici, C. Negruzzi, B. P. Hasdeu. Eminescu putea citi Bela.
Istoria cfrcasiană din Lerniontov, apărută în "Timpul", nr. 1-19 din 1-25 ianuarie 1877.
În perioada in care Eminescu a admis conducerea ziarului „Fântâna Blanduziei" ~cu
condiţia să „revizuiască manuscrisele", „să le aprobe", „îndrepte", „respingă" • (cf. L. G h.
Nic o Ie anu, Eminescu şi ..Fintîna Blanduziei", în FB„ seria li-a, 1 oct. 1889) apare
aici- deci fusese citită de el - Krotkaia de F. Dostoievski (F. B. nr. 1-3, 7--9, 13---19, din
3 decembrie 1888 şi plnă la 27 ianuarie 1889) şi o notă biografică despre autorul rus, ambele
publicate fără semnătură. Autorul traducerii e posibil să fie tot Dionisie Miron.
1 Articolele de politică externă ale lui Eminescu, ln care se fac referiri la Rusia nu intră
in preocupările lucrării de faţă, limitată la domeniul literar.
a Probabil tot ln versiunea germană 11 consultase şi pe Bakunin.
t M. Eminescu, Opera politică, voi. I, ed. I. Creţu, Buc., 1941, p. 308.
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Altă dată, interesat fiind de mişcarea socială din imperiul autocrat de la răsărit,
comunica nu fără o oarecare satisfacţie : „ ... pentru întîia dată de cînd există
autocraţia rusească, tonul ziarelor şi al populaţiunii a devenit cutezător faţă
de spiritul statului chiar" (Cd!, 12.XI.1876) 1 . Aceste din urmă cuvinte sînt
comunicate cititorilor în paginile ziarului în care, cu zece numere mai tîrziu,
poetul va elogia pe „scriitorul popular" N. Gogol, a cărui operă de ascuţită
satiră socială o analizase în articolul „Comedia" franceză şi „Comedia" rusească 2 •
ln elucidarea controversatei probleme a atitudinii poetului român faţă
-de Rusia şi faţă de poporul rus, trebuie să se ţină seama, de asemenea, şi
-de următoarele cuvinte ale sale, cuvinte din care nu lipseşte o aluzie la
propria-i ţară: „De-aş trăi în Rusia, şi poporul într-un moment generos
ar închide tiranii spre a-i decapita, - de n-ar găsi camefice, m-aş oferi eu! Cine mi-ar imputa-o de crimă? Cine ar putea zice că nu-mi împlinesc datoria?" 3 •
Aluzia pe care poetul o face, într-un limbaj esopic, la propria ţară, capătă
un contur mai precis dacă luăm în considerare contextul protestatar îndreptat
împotriva politicii de asuprire naţională a românilor sub imperiul AustroUngar. Dar „Veni-va vremea şi a dreptăţii celei drepte", preciza în acest
sens poetul, imediat după citatul de mai sus despre Rusia. Condiţiile pe atunci
evident nefavorabile unei lupte unite a naţiunilor asuprite din imperiul
Austro-Ungar (poetul are în vedere în special eliberarea românilor din Transilvania) nu-l intimidează: „prefer lupta în locul unei dreptăţi nedrepte,
sublinia Eminescu în continuare. E pietroasă şi încovoiată calea dreptăţii,
dar e sigură. Ştiu că mi-aţi închide gura, de-aţi putea ... dar nu veţi închide-o
şi vom protesta mereu" 4 •
Ideea militantă din citatul despre Rusia 5 poetul o va mai exprima, în
termeni apropiaţi, în cîteva lucrări, scrise concomitent sau cel mult la o

l\l.E., S.P. şi L., p. 190.
Articolul a constituit în repetate rînduri obiectul unor comentarii substanţiale din care
se impun cele ale lui G. Călinescu (Opera lui Mihai Emi11escu, voi. II, Bucureşti, 1935, p. 79),
Tudor Vianu (Figuri şi forme literare, Bucureşti, 1946, p. 98), I. Vi t ne r (N. Gogol
şi litera/ura rom1foă, ln C., 29.11.1952), K. Popovici (CmpaHUl/bl !Jpy:HC6b1, Chişinău, 1958,
p. 176-189), Tatiana ~ic o 1 e s cu (Opera lui Gogol în România, Bucureşti, 1959,
p. 39--45) etc.
a 1\1. E mi n c s cu, S.P. şi L., p. 33 (ms. B.A.R. 2257 ff. 30, 31 pe ambele pagini şi
f. 32). Titlul pus de Eminescu c Educaţiune şi cultură. După stil şi grafie, articolul ar fi din
timpul petrecerii lui Eminescu la Viena (1869-1872) ; subiectul, ideile şi pînă la un punct ardelenismele de stil pc ici pe colo întăresc ipoteza.
c Ibidem, p. 33-34. Tot aici, p. 37, într-un articol, poetul vedea rezolvarea problemei
numai prin lupta comună a .. celorlalte naţiuni, care au aspiraţiuni comune nouă ... spre
a-l sili (tronul - D.C) a ceda voinţelor supreme ale popoarelor.. Nimeni nu trebuie să fie
aicea stă pin decît popoarele însele".
6 O primă semnalare şi interpretare interesantă a ideii care se desprinde din acest text
eminescian referitor la Rusia o întilnim in 1909 la !brăileanu, în Spiritul critic tn cultura românească, p. 170. De asemeni la Z o e D u m i t r e s c u-B u ş u 1 e n g a,
Eminescu, Bucureşti,
1963, p. 203. (Menţiunea e făcută, se pare, după !brăileanu şi nu după articolul poetului,
<lO\·adă citatul, nu după Eminescu, ci după parafrazarea lui Ibrăileanu: „În Rusia, m-aş face
călăul tiranilor", de altfel, în monografie, aceasta este şi singura referire la Eminescu şi Rusia.
I

2
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eta~le revoluţionare din viaţa popoarelor 2 •
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de

admiraţie

pentru

ln referirile pe care le face Eminescu la Rusia în articolele politice şi
literare observăm distincţia netă între „autocraţia ţaristă" şi poporul rus,
între guvernul rus şi „clasele de jos", între „politica şi poporul rus", între
„politica rusă cu clasa nepositivă de semidocţi" 3 şi cultura rusă înaintată,
cu scriitorii ei „populari" (ex. Gogol), între tiranii imperiului ţarist şi figurile
istorice ale statului rus, faţă de care întotdeauna poetul adoptă o poziţie
diferenţiată. O asemenea poziţie a adoptat Eminescu în deosebi în articolele
literare. Caracteristice ni se par, în acest sens, cuvintele elogioase ale poetului
la adresa lui Petru cel Mare din cronica la spectacolul piesei lui Scribe La
moartea lui Petru cel Mare, prezentat la naţionalul ieşean în stagiuna teatrală
1876--1877. ln figura lui Petru, poetul admira „o persoană istorică simţind menirea sa nepieritoare pe lume, uriaşul, care preface un infinit de stepe
într-un imperiu mare, într-o putere europeană"; el îşi varsă „asupra tuturor
iubirea pentru viitorul Rusiei" 4 • In alt articol, Eminescu releva: „netăgă
duit că istoria Rusiei studiată în legăturile ei de cauze şi efecte, ni va arăta
un fel de unitate de dezvoltare, precum n-o întîlnim la un alt popor"s.
După cum ne dovedesc articolele despre Revizorul, Moartea lui Petru
cel Mare, Suflete moarte etc., tocmai asemenea surse literare trebuie să fi
contribuit, într-o mai mare măsură decît celelalte surse, la formarea unei
concepţii obiective faţă de destinul istoric al poporului rus, faţă de tradiţiile
sale culturale înaintate.
l Citeva au fost evenimentele principale din această perioadă sub influenţa cărora optimismul eminescian capătă !n filozofia practică şi în ideile artistice ale poetului expresia artistică cea mai clară denotînd o concepţie militantă, cea mai înaintată pentru vremea sa: evenimentele Comunei din Paris, contactul cu literatura marxistă, constituirea societăţii „RomâniaJună", pregătirile pentru serbarea de la Putna şi pentru Congres, contactul cu Universitatea
vieneză, care a reuşit pentru prima dată să consolideze sistemul culturii ştiinţifice a poetului
autodidact.
2 Astfel, în lupta sa pentru „sfărîmarea monarhilor", pentru răsturnarea stărilor sociale
şi naţionale nedrepte, Toma Nour, eroul revoluţionar din romanul postum Geniu Pustiu se
exprima la un moment dat că în această luptă comună „nimeni nu-i obligat să fie virtuos;
(dar) fiecine să fie drept - şi clnd sentinţa a celui drept nu găseşte carnefice: fă-te singur
cameficele ei". Vezi M. Eminescu, Geniu pustiu, l'Oman inedit, Bucureşti, „Minerva", 1906
(1907), ed. II, I. Scurtu, p. 174. În alte lucrări, poetul cheamă cu mai multă îndrăzneală pe
cei mulţi, nedreptăţiţi, la lupta cu tiranul duşman, „de a sparge capul năp!rcii sub picior"
(Andrei .Mureşant1, 1871), şi mai mult, de a zdrobi „orinduiala cea crudă şi nedreaptă" (lmpdrat
şi proletar, prima variantă Proletarul, scrisă la Viena în 1870). Desluşind „Inţelepciunea vremurilor" poetul !şi trimite pe unul din eroi să „răscolească popoarele contra regilor şi legilor lor,
să răstoarne regii şi mai marii pămîntului" (Poveste indică; înainte de 1873). Altă dată poetul
are chiar viziunea „pieirii tiranilor" (junii corupţi, 1869).
a S.P. şi L., p. 10. O asemenea atitudine, diferenţiată, se desprinde şi din articolele despre
Austro-Ungaria, în care găsim şi referinţe la Rusia. Este vorba de delimitarea pe care o face
între magnaţi (şi exponenţii lor ideologici, „descreeraţi", partizani ai politicii de deznaţionali
zare a celorlalte popoare) şi poporul maghiar, care, „bun şi blînd cum sînt toate popoarele...
părea predestinat să trăiască în pace şi-n frăţie cu românii" („Federaţiunea", nr. 38-39, 1870).
Asemenea precizări ale poetului, fundamentate mai ales ln proza sa, barează tendinta (mai
veche în critică) de a face din Eminescu un xenofob.
4 S.P. şi L., p. 360.
5 Idem, p. 129.
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Nu ne putem da seama precis, deocamdată, sub acţiunea căror surse
literare sau de altă natură a reuşit poetul să cunoască destul de bine şi să
trateze în opera sa artistică tema soartei victimelor ţarismului din Rusia,
aşa cum se desprinde ea în special din fragmentul romanului postum Geniu
pustiu, intitulat de editori Toma Nour în gheţurile siberiene. Lucrarea atestă
idei sociale şi estetice înaintate pentru vremea sa. Presupunerile ne duc la
unele surse despre mişcarea revoluţionară din Rusia, apropiate de acelea care
l-au inspirat şi pe V. Alecsandri să scrie, în aceeaşi perioadă, „faimoasa poezie
Pohod na Sibir" 1. Sau, probabil, lecturi şi discuţii despre mişcarea revoluţionară din Rusia. Ori poate, mărturii legate de străbunicul rus al poetului
din partea mamei, Alexa Potlov (Donţu), „fugit din Rusia pentru pricini
politice" şi pripăşit pe meleagurile moldoveneşti2 •
Recent, mai de grabă pe baza apropierii formale dintre unele lucrări
din literaturile străine şi fragmentul eminescian, s-a menţionat că sursa de
inspiraţie a lui Eminescu este livrescă (scrierile Sophiei Ristaud Cottin
şi P. L. le Roy) 3 • Deşi nu există dovezi privind contactul poetului cu aceste
lucrări, de asemenea nu există între ele o suprapunere tematică, totuşi similitudinile dintre unele motive4 , elemente de descriere, stil, ale acestor surse
şi fragmentul eminescian ne fac să bănuim o legătură între ele, fie şi
indirectă.
1 G. C. Nicolescu, Via/a lui Vasile Alecsandri, Ed. II, Bucureşti, 1965, p. 517. Despre
poezia Pohod na Sibfr, apropiată ca tematică cu Toma Nour în ghe/uri/e siberiene, G. C. Nicolescu observă că e „Un imn înălţat de vechiul democrat patruzecioptist celor ce sufereau cu
eroism chiar moartea pentru dragostea lor de patrie şi de libertate, o înfierare a odioaselor
regimuri de tiranie de pretutindeni. Poezia era în acelaşi timp o critică la adresa patriotismului de paradă ce domina viaţa noastră publică". Aprecierea ni se pare semnificativă şi pentru
o parte din textul eminescian. Drumul eroului spre Jocul de deportare siberian are multe elemente similare cu poezia lui Alecsandri şi se leagă, ca şi aceasta, de un context istoric na-

ţional.
2

G. Că 1 i n e s cu, Viaţa lut Mihai Eminescu, Ed. IY, p. 6, 25.
Cf. Eugen Simion, Proza lui Eminescu, Bucureşti, 1964, p. 53 (ms. Elisaveta ... );
A 1. Piru, prefaţă la Eminescu, Geniu pustiu, Bucureşti, 1966, p. VIII („Eminescu citise
romanul d-nei Cottin, Elisabeta ou Ies e:riUs de Siberie şi naraţiunea lui P. L. le Roy, Vrednică
de însemnare fntimplare a patru corăbieri ruseşti care au fost strimtora/i de iarniJ în ostrovul
Spi/berg 1713" - rectif. 1743). Informaţia o dă, încă din 1955, A 1. E 1 ian ln articolul Eminescu şi vechiul scris românesc, SCB, p. 148-151, unde menţionează printre manuscrisele lui
Eminescu lucrarea Elisaveta sau cei surghiuniJi în Siberia. Acest manuscris ln slavonă (B.A.R., I.
3142) se presupune doar, nu se dovedeşte că ar fi aparţinut lui Eminescu. „Prescris" într-un
oraş siberian ln 1830( ?), se pare din limba rusă, manuscrisul nu corespunde declt parţial cu
romanul francez al d-nei Cottin (poate e o prelucrare a lui), iar Vndnica inttmplare ... aventuroasiJ, se deosebeşte ca temă de romanele d-nei Cottin şi de Eminescu (la sf!rşitul versiunii
româneşti se dă şi un rezumat în versuri, de o mare frumuseţe. Traducerea şi versurile sînt
anonime. Vezi şi ediţia acestei scrieri din Căr/ile populare fu literatura 1·omânească, voi. II,
Bucureşti, EPL, p. 225-233).
• Vitregia luptei, lnchisorile de la Petersburg, deportarea, exilul siberian, iar aici „crivăţul",
„gheţurile din pustiile arctice", „coliba", „iama eternă", „aurora" etc. Iar expresiile din romanul
M.R. Cottin (trad. rom., •,;ezi nota 3) : „Singura crimă ce am săvîrşit ... este că mi-am iubit
prea mult patria şi că n-am putut suferi s-o văz robită"; „de aici mă dusese ln temniţă la
Petersburg" ; „petrecurăm aproape un an într-acele groaznice închisori" ; „judecata ni s-a
săvîrşit fără ca să mă asculte ... şi mă trimiseră în Siberia în exil pe toată viaţa", ne amintesc
de stilul eminescian.
8
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Mai ales că aceste lucrări s-au bucurat în epocă de o popularitate foarte mare 1 ,
fixînd în literatură moda unor motive şi subiecte care pătrund şi în literatura
noastră 1 .

Cîteva elemente comune din acest fragment de roman şi articolele citate
mai sus, în special cu citatul „De-aş trăi în Rusia ... m-aş face eu călăul
tiranilor. .. ", scrise în aceeaşi perioadă, ne face să bănuim că valorifică
surse comune. De altfel, din aceeaşi perioadă ne-au mai rămas de la poet
şi alte lucrări literare înrudite printr-o tematică protestatară, de pildă ]um·i
corupţi (1869), Proletarul (1870), prima variantă de la !mpărat şi proletar,
(1874). tabloul dramatic într-un act despre poetul paşoptist Andrei Mureşanu
(1871) şi, se înţelege, romanul postum Geniu pustiu.
Oricare i-ar fi fost geneza, Toma Nour în gheţurile siberiene dovedeşte o
cunoaştere din partea poetului a destinului revoluţionarilor ruşi, evident
prin filieră livrescă. Sînt surprinzătoare unele detalii prin veridicitatea
lor în ceea ce priveşte condiţiile în care aceştia trăiau şi se căleau în închisorile
ţariste şi în deportările din Siberia. Din acest punct de vedere textul despre
apogeul - tragic şi totodată romantic - cu care se sfîrşeşte destinul eroului
1 La B.A.R. se păstrează in manuscrise autografe două copii ale dramatizării romanului
Elisat•eta sau cei surghiuni/i fn Siberia (unul dăruit Academiei de D.A. Sturdza ln 1885, iar celălalt
cumpărat de la A. Zwil:el in 1894). Dramatizarea (are acelaşi titlu cu romanul, dar nu se specifica
nici autorul romanului, nici autorul dramatizării) a fost tălmăcită in „limba patriei noastre"
(probabil clin franceză) de Akxandru Eeldiman A gă. Al. Piru atribuie lui Guilbert cle Pixerecourt
Yersiunea dramatizată a rcmanului d-nei Cottin (v. Literatura română premodernă, p. 220).
Din prefaţa semnată de Al. Eeldirran - scriere chirilică de aceeaşi mină - reiese că „tălmăcirea
operii", „vrednică de cetire", se „hărăgueşte" (închină) şi „afie1osăsc" (ofer) lui Costache Sturza,
prietenului „ipochimen". l'ra din copii (n.s. 538, €6 foi) „s-au prescris prin osărdie dreptii melc
in Iaşi, iunie 21", 1815. Cealaltă copie (ms. 437, 48 foi) „s-au scris prin osârdie dreptii mele ln
Iaşi, 1815, iulie 8". I. Bianu şi R. Caracaş le semnalează in Catalogul manuscriptelor româneşti,
Bucureşti, 1913, tom. II, p. 137-138 şi 282, dar nu le pune in legătură cu textul iniţial
al romanului, cu autorul acestuia sau cu ecoul lor în România. La B.A.R. se păstrează ediţiile
străine ale romanului, d-nei Cottin, tipărite în 1820, 1825, 1836. Din prefaţă aflăm că „a
obţinut cele mai mari succese in ţările străine". La Londra, de pildă,
a apărut în
„mai multe traduceri şi mai multe Ediţii, dennind clasic intr-o ţară care a produs in ultimul timp
un mare număr de asemenea opere" (ed. 1820, p.7-8). Un succes asemănător cunoaşte şi in
România: În 1844 şi 1866 apar la Bucureşti două traduceri diferite (B.A.R., I. 166309 şi I.
166310), fără a se menţiona numele autorului, iar în 1845 o a treia traducere la Braşov (B.A.R., I.
2837, „imprimat 27 aug. 1843"), cu indicarea numelui autoarei franceze. Anterior apăruse ln
versiune românească anonimă, Vrednica fntfmplare a patru corăbieri ruseşti ... tipărită, !n cea
mai veche ediţie cunoscută, ln 1824, ca anexă la Istoria lui Alexandru cel Mare sau la Istoria
G1111ovevei de Brabant. Pentru majoritatea ediţiilor acestei scrieri vezi Cărţile populare ... vol. II,
p. 222). Acest un fel de Robinson Crusoe a plăcut foarte mult, deoarece a fost reprodus ln mai
toate ediţiile Alexăndriei din a doua jumătate a secolului trecut. Cf. N. Cart oja n, Alexandria tn literatura românească, Bucureşti, 1910, p. 84). Mai degral::ă prin intermediul acestor ediţii
româneşti putea veni Eminescu in contact cu scrierea respectivă, dovadă asemănarea mai mare
dintre texte, apoi uşurinţa de a le procura şi pasiunea lui pentru cărţile populare.dintre care
Alexandria li era bi ne cunoscută. Este fcarte fOsibil ca EmineEcu Eă fi fOsedat una dintre ediţiile Alexclndriei cu anexa amintită.
1
Const an t i n d e St am a t i-C i u re a, Insula Sagalin. Ţara misterioal'ă a exilaţilor. Roman contemporan, Cerrăuţi, 1~94. Prefaţa autorului lămureşte ln general problema
circulaţiei motivului. Eltmente găsim şi la Leon Negruzzi ln nuvela Sel'ghe Pavlovici, apărută !n
„Timpul" nr. 110-114 din 23 D'ai- 28 mai 1881, clnd Eminescu răspundea şi de partea literară a ziarului.
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revoluţionar eminescian Toma Nour, oferă cercetătorilor un material bogat
semnificaţii. Fragment destinat probabil formei definitive a vastei compoziţii epice a romanului Geniu pustiu, el este semnificativ nu numai pentru
izvoarele culturii şi pentru evoluţia gîndirii poetului, dar şi pentru concepţiile
lui artistice. Toma Nour, eroul eminescian - prin destinul său - se situează printre eroii cei mai înaintaţi ai epocii, alături de cei ai lui Shelley,
Byron, Puşkin, Pet<'Sfi, Nekrasov, Mickiewicz, etc. 1 •
Acest fragment de roman constituie, totodată, o primă încercare - în
proză, alături de cea a lui Alecsandri,Vn poezie - de a trata în literatura
română tema vieţii revoluţionare din Rusia. Alte bucăţi din proza postumă, în care găsim şi alte aspecte ale vieţii ruseşti, dovedesc şi ele preocupări

în

ale poetului nu lipsite de o anumită semnificaţie social-artistică. Îndeosebi
1 Această lucrare nu s-a bucurat decît recent din partea criticii de atenţia pe care o merită,
înainte fiind doar menţionată. în citeva rinduri, în contexte diferite, dintre care unele nu i-au
sesizat conţinutul real. Astfel. cu prilejul primei editări a textului, la peste şase decenii clupă.
scrierea lui, comentatorul ediţiei în care fusese inclus, D. Murăraşu, ii găseşte „calităţi literare",
dar mai afirmă că şi „viaţa de mizerie fizică şi morală (a lui Toma Nour) într-o temniţă, de
unde e scos într-o noapte pentru a fi trimis în gheţurile siberiene", „provine din fantezia lui Eminescu" (M. Eminescu, Scrieri literare, comenta.te de D. Murăraşu, Craiova, 1935, ed. II, p.
XLI). D. Murăraşu reduce conţinutul a.cestui „fragment de roman" la. culorile unui peisaj
romantic, la un „amestec de culori", la „viziunea gheţurilor eterne" şi nu-i relevă semnificaţia
socială pc motiv că, probabil, nu avea de unde să cunoască geneza elementelor de descripţie
din acest fragment de roman, în special în descrierea unor fortăreţe asemănătoare cu cele de pe
mal urile Nevei, transformate în închisori politice, ca de pildă cetatea Petropavlovsk din Petersburg, cu a cărei imagine reală naraţiunea eminesciană a.re atîtea elemente identice. Alt editor,
Alexandru Coloria.n într-o notă la ediţia sa de Proză literarit din 1943, reproducind textul după.
ediţia Murăraşu, împreună. cu aprecierile acestuia, face o singură precizare, dar tot în spiritul
celui dintii: Toma Nour în Siberia (acesta este titlul pe care i l-a. atribuit Al. Colorian textului
eminescian) este un „fragment din Geniu pustiu în decorul şi culorile de epopee şi mister al scalzilor nordici" (M. Eminescu, Proza literarit, ed. Alexandru Coloria.n, p. 95). Poetul însă
preciza singur a.cest lucru: „Adînc sub ziduri curg verzile unele ale Nevei, amestecate cu mari
bolovani de ghiaţă... Istoria cea mai crudă n-a putut să-şi imagineze vreodată răceala cea.
putredă a. acestor muri înalţi... a a.cestor zăbrele groase ca braţul de bărbat şi încolăcite ca
şerpii... Lănţuit în lanţuri grele, cu ochii înfundaţi şi rătăciţi, tîrîndu-mi în braţe mormanul
de paie mucede pe care dorm ... M-a dus în sala dreptăţii celei nedrepte ... Masa era neagră, pe
ea crucea. de pe evanghelie. Feţele judecătorilor cu conştiinţa sclavă şi cu faţa rece şi nepăsătoare
ca arama, cu fruntea mică şi stupidă rnă-nfioară. Şi cu toate acestea ştreangul ar fi fost o binefacere pentru mine" (M. E rn i nes c u, Proza literară, Ediţia îngrijită de Eugen Simion şi Flora
Şuteu, E.P.L., 1964: Toma Nour tn gheţurile siberiene, p. 194-195). Sau - în continuarepărăsirea închisorii şi drumul spre locul deportării siberiene: „Ieşirăm din închisoare, în curtea
ei înconjurată cu multe ostreţe de fier pînă. la gigantica poartă de piatră". Un „temnicer bătrin
cu barba roşcată şi lungă ... urmat de soldaţi cu sabiile scoase ... deschise poarta. Afară aştepta.
o trăsură neagră. asemenea carelor mortuare. Credeam că. mă duce la supliciu. Mă sui. În fundul
trăsurii şedea un bătrîn galben ca moartea, cu capul pleşuv şi-ncoronat de vo cîteva fire de argint,
cu lanţuri grele de mîini şi de picioare. Era companionul durerilor mele ... Dinaintea noastră şedeau
soldaţi, dinapoia trăsurii - cazaci călări... Mă bucuram c-o să mor in curînd, dar, vai, decepţiune I
Ieşirăm afară de barieră la o căsuţă mică. Acolo ne coborîrăm din căruţă ca să ne punem într-o
sanie c-un cal numai, c-un soldat cu puşcă şi c-un cociş înarmat şi el". Drumul trecea „prin cîmpii
numai de neauă, în urletul cel depărtat şi flă.mind al lupilor, în vijîitul geros al vîntului, zburam
la Sibir". Partea despre locul deportării siberiene, descrisă de poet cu elemente realiste şi mai
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în „fiziologiile" sale de „proză de observaţie realistă" 1 , Eminescu reflectă
un aspect epigonic - cultul moldovenilor patriarhali pentru Rusia - care,
sesizat cu o notă de vădită ironie şi satiră, introduce un element aparte în
aceste naraţiuni, străbătute în general de o anumită simpatie a poetului
pentru viaţa rurală de la curţile vechilor boieri moldoveni, asemeni aceleia
în apropierea căreia copilărise la Ipoteşti. Cea mai caracteristică ni se pare
în acest sens nuvela La curtea cuconului Vasile Creangă, în care Eminescu
transpune tipuri, moravuri, tradiţii de la Curtea boierului Balş 2 • Descrierea
însăşi - a „ţării de jos ... şi de sus a Moldovei" - cu care începe nuvela,
aminteşte unele pagini din Odobescu (Pseudokineghetikos). Gogol, Turgheniev.
În atmosfera patriarhală de la moşia lui Vasile Creangă ni se prezintă
pe rînd, printre alţii, „un văr al boierului, cu părul roşu amestecat cu viţe
ales romantice (cf. ed. 1S64, cit., p. 195-196), conţine motive poetice comune cu Andrti
(1871), Mureşanu (1876), Cfnd Cf'it:ă/ul cu iarna (1872), Demonism (1872), Diamantul
nordului (1877) şi mai aks poemul protestatar MEmento meri ( Panornma deşertăciunilor, 1872).
Imaginea aceasta e frecventă şi in ta~mele ruse. Sintem, aşa dar, foarte departe de un „peisaj
romantic" explicabil doar prin „fantezia lui Eminescu" !
Dacă critica mai veche nu a manifestat interes pentru conţinutul social al scrierilor eminesciene, pătrunse de idei înaintate, într-o altă extremă, rnciologizantă, au căzut unii comentatori în primii ani după al doilrn război mondial. G h. Urs u, (Emit; eseu şi literatura rustJ, ln GL.
13 ian. 1950) vorbind despre „eroul revoluţionar" (nu romiu:tic, ci unul proletar) „deţinut ln
celebra fortăreaţă Petropavlovsk", vedea in „povestirea"(?) Toma Nour tn ghe/urile siberienegăsită „tot printre manuscrisele" poetului „aceeaşi (sic) preocupare stăruitoare pentru lupta
maselor populare împotriva regimului ţarist". Aprecierea este reluată ln numeroase articole pe
această temă. Gh. Ursu preia date şi exagerează unele concluzii din articolul lui I. V i t ne r,
La ce11tc11arul naşterii lui Eminescu, din LC., nr. 5, 1949, p. 92.
Inclus şi comentat ln ultimele ediţii de Proză literarii a poetului, acest fragment din Geniu
Pustiu a solicitat atenţia prefaţatorilor ln virtutea tradiţiei, mai ales pentru „borealismul" lui,
şi ln mai mică măsură pentru semnificaţia socială şi artistică pe care o are in contextul lntregii
creaţii eminesciene (Titlul trebuie să fi influenţat într-o oarecare măsură aprecierile critice asupra
conţinutuh;i şi izvoarelor sale. Or, este ştiut că acest titlu („Toma Nour ln gheţurile siberiene"
sau „Toma Nour în Siberia" etc.) nu aparţine lui Eminescu, ci editorilor, tentaţi prin aceasta
să dea o anumit[L semnificaţie manuscrisului publicat de ci. Un asemenea titlu deplasează atenţia
tocmai spre „borealismul" de care vorbesc comentatorii, spre motivul exilării - călătorie, peripeţie, izolare, ostracizare - in „Siberia boreală". În timp ce, ln realitate, ponderea ln acest
text, privit in perspectiva romanului, o are tema socială, în mod firesc conturată (de poetul romantic, cu numeroase mijloace de expresie romantică) ca o apoteoză finală simbolică a destinului
revoluţionar al lui Toma Nour, „sfirşit - considerat de G. Călinescu - vrednic de un erou al
munţilor Carpatici" (în /.</oria literaturii române, p. 390).
Valoarea artistică a acestei capodopere postume a putut beneficia recent de o excelentă
analiză stilistică şi poct;că din partra unui cercetător cunoscut al operei eminesciene, care dovedeşte că slntcm în prezenţa unei ,.poeme in proză aproape independente" ce „tinde să se ridice
în sfera r;iarilor poezii eminesciene"' (L. G ă. 1 d i, Observri/ii asupra prozei ritmice a lui Mihail
Eminescu, în L.L., VII, 1964, p. 257. Prin urmare, în acest fragment de roman, de un realism
profund, propriu „filmului istoric" (Idem, p. 258), s-a cristalizat poate cel mai pregnant, aşa cum
arătam mai înainte (în comparaţie cu scrierile publicistice şi literare citate, care tratează teme
apropiate), concepţia şi poziţia - socială şi artistică - a poetului, cca mai înaintată pentr ..i
epoca sa.
I E u g e n
S i m i o n, op. cit., p. 99.
2 Cf. G. Că 1 i nes cu, Viafa lui Mihai Eminescu, p. 211-212 ş.a.
Mureşanu
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albe, cu fruntea mică, şi cu ochii ca zahărul, (care) îşi răsucea musteţile de
praporcic rusesc sub nasul roşu şi privea cu plăcere la garafele de vin dinainte-i" ; aproape de poetul curţii, care purta un nume rusesc, Porfirii, „şedea
cuconul Drăgan Ciufă", un om „uricios, nebun" şi „prost ca gardul". Acesta
purta „în sinul antiriului lui cel lung o tabacheră ş-o arăta la toată lumea,
lăudîndu-se ... că-i era odată lui trimisă prin Vodă de cătră împăratul rusesc".
Drăgan Ciufă „c-o m:>şioară mică pînă la dispariţiune şi c-o închipuire de
sine ş-o deşertăciune pînă la disparaţiune de mue", era „antiteza întrupată a
înţeleptului Iosif... un frate al stăpînului, cel mare". Iosif „simpatiza mult
cu ruşii şi avea un manuscript scris de ... însuşi, legat în pele, asupra lui
Petru cel Mare ... " Acest om avea o istorie ciudată, „despre care cineva menţiona, pe bună dreptate, că „înţeleptul şi, pînă la un punct fericitul Iosif
duce o viaţă tolstoiană" .1 Acest tip tolstoian mai apare într-o naraţiune
intitulată chiar Moş Iosif, care pare - asemănarea e izbitoare - a fi acelaşi
„înţelept" cu cel de La curtea cuconului Vasile Creangă, dar la o vîrstă
mai înaintată.
În naraţiunea Aur, mărire şi amor, Eminescu ridiculizează „societatea
compusă din membrii unor familii din cele mai cu influenţă, din mai mulţi
consuli străini care-şi făceau principala ocupaţie a vieţii lor în jocul de hazard,
al cărui cult atît de stricăcios l-au introdus cu deosebire risipitoarea ofiţe
rime rusească", adesea ridiculizată de poet în proza şi publicistica sa literară. Sau, în alt loc, ironizează „bunele maniere" rămase la Iaşi, „de pe cînd
plecase oştirea rusească", constatate mai ales la „consulul rus", la a cărui
apariţie - în acest moment se anunţă consulul rus - „societatea rămase
încremenită în acea dispoziţiune respectuoasă, care o imprima acceptarea
unui personagiu însemnat, uşile se deschise în amîndouă laturile şi domnul
consul intră încărcat cu toată splendoarea decoraţiilor sale". Tabloul putea
fi o simplă închipuire a poetului, dar elementele notaţiei ne reînvie imaginea
generalului rus Jeltuhin, din poveştile familiare, sau a revizorului gogolian,
în momentul apariţiei sale în casa primarului. Naraţiunea poetului fusese
scrisă, de altfel, în anul cînd apare în traducere românească Revizorul lui
Gogol.
În portrete, care, abundă în proza lui Eminescu, nu lipsesc, cum s-ar
zice, „elemente" ruseşti. În Aur, mărire şi amor pe unul din portrete (de pildă,
Veniamin Kostaki) se vedea decoraţia rusească „Ordinul Ana în briliante",
în semn de legătură cu ruşii; iar în Sărmanul Dionis, alături de portretul
„pribunului" Ion (în care G. Călinescu „bănuia o legătură" cu Portretul
lui Gogol), mai apare ca element, de asemenea „misterios", portretul lui
„Diebicz" (Dibici-Zabalkanski, feldmareşalul rus 2 care a condus campania
din 1828-1829 împotriva turcilor).
Vezi mai pe larg despre „tolstoianul" Iosif. la Eugen Simion, Proza lui Eminescu, p. 215
Cf. E11ciclopedia Brockhaus, p. 784 şi lio.111iua11 CosemcKa.<1 3Hl/UK.tonec>u.'I, p. 134.
Figura feldmareşalului rus a intrat ca personaj literar şi în literatura noastră. „Însuşi Ioan Eliade
(Rădulescu) în 1829 a adresat o odă mareşalului Dibitsch Zabalkansky ... Dibitsch răspunde lui
Ioan Eliadc, cu o scrisoare, de la finea lui dece l.rie 1829, pre care i-o publică CR. în ianuarie
1830", după A.R., nr. 4. 23 ian. 1830. Vezi V ...\. Urc c hi a, Istoria ~coalelor de la 1800-1364,
Tom. I, 1892, p. 131,
1
1
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Dacă ar fi să ne limităm fie şi numai la aceste elemente din creaţia
literară a poetului (la care am mai putea adăuga numeroase denumiri, expresii, nume ruseşti, - considerate „la modă alaltăieri" 1 - cu care sînt presărate
aceste naraţiuni2 , tot am putea conchide că tema vieţii ruseşti se cere consemnată, în opoziţie cu unele păreri mai vechi, ca o prezenţă evidentă şi activă în

scrierile poetului.
Această temă confirmă teza la care conduc şi concluziile noastre, potrivit
căreia „Eminescu nu a avut o cultură propriu zis germană" sau franceză,
indică etc., „ci una universală" 3 • Aşadar, cultura rusă a fost pentru Eminescu unul din multiplele izvoare de inspiraţie aparţinînd culturii universale,
care în totalitatea ei a constituit unul din impulsurile propriei sale creaţii.

Eminescu în literatura rusă. Versiunile ruseşti ale scrierilor poetului
ecoul acestora în Rusia oferă un material cel puţin tot atît de bogat şi
interesant, dar care priveşte de data aceasta procesul invers: pătrunderea
şi asimilarea creaţiei eminesciene de către cultura rusă. Acest proces a cunoscut
o serie de oscilaţii. Astfel, se observă pe de o parte o anumită rezervă faţă
de poetul român, determinată în bună măsură şi de rezerva acestuia faţă
de Rusia ţaristă, pe de altă parte, o tendinţă mai evidentă în critica română
şi rusă din ultimele trei decenii, de a populariza excesiv unele aspecte din
biografia poetului care îl înfăţişează în ipostaza, opusă celei dintîi, de exaltat
faţă de Rusia şi receptor minor al literaturii ruse. Numeroas~ asemenea articole critice s-au întemeiat pe documente cel puţin discutabile, a căror irealitate credem că am putut-o dovedi4 • Am încercat mai înainte să aşezăm problema pe temelia solidă a faptelor autentice.
În timpul vieţii poetului s-a tradus în general puţin peste hotare din
opera sa. Rusia se numără printre primele ţări din Europa, situîndu-se imediat după Germania, Italia şi Ungaria, şi prima din Europa de răsărit unde
a început să fie tălmăcită şi comentată opera lui Eminescu. În Rusia, numele
lui Eminescu apare încă din timpul vieţii poetului. Titu Maiorescu menţio
nează astfel un comentariu despre traducerile germane din poeţii români,
inclusiv Eminescu, publicat în revista „St. Petersburger Zeitung" din 27 iulie
18815. Aceasta ar fi o primă menţiune critică despre Eminescu în Rusia, dar
în limba germană. La 12 ianuarie 1884 Polihron Sîrcu, pe atunci privat docent la universitatea din Petersburg, şi-a inaugurat cursul de limbă şi
literatură română la facultatea de istorie şi filologie cu prelegerea 3Ha11eHue
py,1tb1H06edeHu11 <),,,, c11aB11Hc1Cou HayKU (Însemnătatea românisticii pentru
şi

1

M. Eminescu, S.P. ,<i L., p. 339.
Numai în Aur, mărfre şi amor şi La curtea cuconului CreangtJ, găsim: „Samovarele nalte
de alamă galbenă fierbeau pe mese" ln „sară de iarnă"; „jiletcă", „scatulcă", „cugeta mireneşte",
„cobzar", „praporcic rusesc", „glndeai că-i un rus cu coadă", „ciubote", etc.
3 Char Ies Dr ou he t, interviu, ln VL, I, 17, 12 iunie 1926, p. 2.
4 Cf. D. Cop i I u,
Eminescu şi Puşkin. Mistificllri şi demistificări, comunicare la
A'ociaţia ~laviştilor din R. S. România, 19 iunie 1967. Cf. şi Dumitru Cop i 11 i n,
Eminesw pe glob, in L. nr. 11 din 23.V.1964; ace I a şi, Eminescu tn conştiin/a liimii,
în Tr., nr. 24, din ll.VI.1964.
5 Titu Mai ore s c u, Critice, Bucureşti, 1966 p. 388.
2
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ştiinţa

slavă),

în «Revista Ministerului Educaţiei Naţionale» 1 •
printre scriitorii de vază ai vremii.
Cercetări mai noi, în special cele despre relaţiile cunoscutului filolog
şi istoric Ioan Bogdan cu Rusia, ne oferă date cu privire la pătrunderea
operei poetice a lui Eminescu în cercurile intelectuale ruse 2 • Intre anii 188~
1890, în timp ce-şi desăvîrşea studiile de specialitate în slavistică la universitatea din Petersburg, apoi începînd cu vara anului 1889 cînd pleacă
pentru o jumătate de an să facă cercetări în arhivele şi bibliotecile din
Moscova, Ioan Bogdan întreţine strînse legături cu cei mai de vază cărturari
ruşi. Printre aceştia se numără un admirator al lui Eminescu şi primul său
traducător în limba rusă, academicianul Feodor Evghenievici Korş, profesor
la universitatea din Moscova. Filolog rus, slavist şi orientalist, savant cu
renume, F. E. K or ş (1843-1915) s-a făcut cunoscut în deosebi prin lucrările
sale de prozodie rusă şi slavă, de dialectologie slavă şi de lingvistică comparată a limbilor slave cu limbile greacă, latină, sanscrită, persană, arabă,
neogreacă, cu limbile romanice, germanice, turce. Deşi realizează traduceri bune în limba rusă, îndeosebi din limba greacă, apropierea sa
de Eminescu n-a fost numai de natură filologică. Autor al unor lucrări fundamentale despre prozodia lui Puşkin şi al unui dicţionar de rime puşkinian,
F. Korş a descoperit pe semne în poetul român un strălucit egal al lui Puşkin.
De altfel, o parte din vocabular şi unele construcţii sintactice din traducerea
sa ne apar evident puşkiniene 3 . Avînd în vedere că preferinţele savantului
rus erau îndreptate mai ales către poezia neogreacă (din care publică traduceri concomitent cu versiunea rusă a poeziei lui Eminescu) înseamnă că
revelaţia poeziei acestuia trebuie să fi fost deosebit de puternică. Eminescu
ne apare într-adevăr ca singurul poet european contemporan tălmăcit şi
publicat de F.E.Korş. Poezia eminesciană trebuie să-l fi atras pe academicianul
rus şi ca model de limbă literară, pentru că, după cum aflăm din scrisoarea
lui I. Bogdan către I. Bianu, trimisă din Cracovia la 3/15 aprilie 1890, el
începuse studiul limbii române cu 15 ani în urmă 4 . In aceeaşi scrisoare Ioan
Bogdan îl informa pe I. Bianu despre colaborarea sa cu F. Korş: „Am tradus
împreună sonetul publicat de Maiorescu în urmă; mi se pare însă obscur
ş_i i-am făgăduit a-i trimite întreg volumul pentru a-şi alege ce e mai frumos".
ln relaţiile pe care ni le oferă Bogdan nu mai întîlnim referiri în legă
tură cu destinul acestei traduceri sau alte tracuceri ale lui Korş din opera
Eminescu este

publicată
menţionat

1 •'.)l(ypHan MBRHCTepcTBa Hapo,D,Boro IlpocBemeBBllt, Tom. CCXXIV, aug. 1884,
p. 234-248. Pentru Strcu "·ezi D.P. B o g d an, Basarabeanul Polihl'on Strcu şi contribuţia lui
la eul/ura romdneascd t·eche, Bucureşti, 1942, p. 2-4, 23.
1 Damian P. Bogdan, Legdturile slavistului Ioan Bogdan cu Rusia, ln voi. Studii
privind relaţiile romdno-ruse, Bucureşti, p. 181-338, anexele 40 şi 43.
I Ex. „Hx 6necKa CMhlcn, HX TpenCTa 3RB'leHHe", „iraxoe XO'lenn. lKll3HB .11aa Te'leHHe".
' „Korş citeşte binişor româneşte; a cetit cite ceva şi cu mine. Pe frate-meu (G. BogdanDuică, D.C.) ii voiu ruga să-i trimită un volum din poeziile lui Eminescu din care vrea să traducă
clteva în ruseşte„. acesta e un talent fenomenal în învăţarea limbilor ; dacă ar avea cărţi ar
învăţa româneşte perfect... ştie toate celelalte limbi romanice„. N-ai de ce să te miri că vrea să
înveţe bine româneşte " (Ms. B.A.R., 55343). Dovada colaborării dintre cei doi oameni
de ştiinţă sînt şi alte scrisori reproduse în lucrarea lui Damian P. Bogdan, din care reţinem refe1irile la Eminescu îndeosebi de la p. 194-195, 242, 251.
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lui Eminescu. Splendida tălmăcire a sonetului Ori cite stele 1 „., realizată împreună cu Ioan Bogdan a fost însă publicată în anul 1891 în cunoscuta revistă
„Russkaia mîsl"Z din Moscova sub semnătura acad. F. Korş3 •
Publicarea unui scriitor român în paginile acestui lunar politic şi literar
de prestigiu nu a fost o acţiune întîmplătoare a revistei sau o iniţiativă personală a traducătorului. E greu de asemenea de găsit o legătură directă
chiar cu evenimentul morţii poetului, deoarece versiunea rusească a sonetului
se publică la aproape doi ani după acest eveniment. Ea trebuie pusă mai
degrabă în legătură cu alţi factori. Unul, de ordin social-politic: o anumită
înviorare a interesului general pentru România, reflectată chiar în paginile
revistei"; celălalt, de ordin literar5, foarte evident în creaţia poetică publicată
de „Russkaia mîsl" şi anume promovarea unei poezii neoromantice-neoclasice, selectată din literatura de prestigiu a epocii. în sonetul lui Eminescu,
savantul filolog F. Korş a găsit o mostră poetică strălucită în care motive
ale romantismului tîrziu erau îmbrăcate în haina perfecţiunii clasice. F. Korş.
a oferit publicului cititor o traducere care surprinde prin fidelitate faţă de
original şi prin excepţionale calităţi artistice :
1 Sonetul postum al lui M. Eminescu a apărut, pentru prima oară, ln „Convorbiri literare" din 1 februarie 1890, deci inaintea scrisorii lui l. Bogdan, care primea revista ln Rusia.
Înainte de a fi fost tradus şi publicat ln ruseşte, sonetul a mai apărut !n volumul de PotJni'
al lui M. Eminescu, ed. IV-a din 1890, îngrijită de T. Maiorescu, ediţie care a cunoscut un
larg ecou şi în străinătate. Din scrisoarea către l. Bianu reiese că Ioan Bogdan nu avea ln
acel moment volumul şi că a folosit numărul respectiv din „Convorbiri". (Titlul acestui sonet,
ca şi toate celelalte titluri din opera lui Eminescu pe care le cităm ln lucrarea de faţă, au
fost transcrise ln conformitate cu titlurile stabilite ln ultimele ediţii eminesciene ln limba română :
M. Eminescu, Opere alese ln 2 volume, ed. Perpessicius, B„ 1964, şi Eminescu, Prozil litemrci,
ed. cit.)
I nocMepmHr.tii COHem MuxauAa 3MUHeCKy, !n «PyCCKBJI MJalCJJh», Moscova, 1891, nr. 5, p. 183.
Acest volum poate fi consultat ln Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, cota
P.I. 3938. Şi ln continuare vom da cota pentru alte surse mai rare sau controversate.
1 Existenţa acestei traduceri cu indicarea locului unde a apărut este semnalată lncă din
1960: MuxauA 3MUHecKy 6uo-6u6A111n.PllfP1111ecKuii YKa3QmeAr., p. 48.
' Cf. V1ad-ov, PyMr.tHllR u ei OmHOIUeHue K Poccuu, A11cmr1111 u CAOtlRHQM, voi. VI, 1881;
N-skaia, HeMelpCQJI duHacmuR 11 PyMWMllU, voi. VIII, 1883. Ideea cel mai mult discutată este
„eliberarea românilor" de sub „influenţe" străine, !n special apusene, şi aderarea la o „federaţie balcanică". „Din punctul de vedere al intereselor slave - scria autoarea - nu putem
dec!t să dorim ca conştiinţa (samosoznanie) naţională a românilor să se intărească... Şi
pentru Rusia, şi pentru slavii de vest şi de sud, o România pe deplin independentă, care sedezvoltă liber, este un vecin preţios" (1889, voi. II, p. 163-164).
Aceleaşi probleme, ln termeni similari s!nt tratate şi ln revista•BCCTHHIC Eapollhl,, 1889, voi.
III, p. 379-380. Se preconizează idcia elaborării de „lucrări ştiinţifice originale" despre Romlnia (1891, voi. V. p. 167). M. Veniukov face asemenea propuneri ln articolul H1 A(fiuHw,
publicat !n acelaşi număr al revistei „Russkaia mîsl" ln care apare poezia lui Eminescu.
1 În ceea ce priveşte creaţia promovată ln paginile revistei, remarcăm că din marca poezie
a sec. al XIX-iea slnt alese şi comentate opere ca Don Juan, Childe Harold de Byron, Maria
Stvart de Schiller, Faust de Goethe, lucrlri de Shakespeare şi Shelley etc. Dar şi poezie mai
nouă, de pildă poezie neogrecească, alături de poezia rusă contemporană, sumbră, pesimistă,
ln care se lntrevăd tendinţele dominante de mai ttrziu ale poeziei simboliste, de declin. Sonetul
eminescian, una din poeziile cele mai sumbre ale poetului, întrupează ln substanţă motivelor
tratate tocmai tendinţa pe care o urmărea atunci revista.
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HanpacHo JllClll Ha He6e HC'IHcneH&e, 1.facna HM HCT H B JepKane MOpeA;
Ho HHKOMY He JICCH HJ monelt
Mx 6necKa cMblcn, ax TpeneTa JHa'ICHbe.
KaKoe xo'leun. ll:HJHH naJt TC'lem.e:
6yllb 6nar, BCJIHK Hnb rKycHblll 6yllb Jnonelt, Bce TOT lKC npax, sce Ta llCC CHCl(b 'ICpselt,
A TBoA a o6w:Hit Ham ynen - Ja6seH&e.
MHe KllllCCTCJI, KOHCL( Y>K 6nH30K MOlt,
MoranbW:HK >Kl(CT, Hanes rynaT YHb1J1b1A,
CseT cj>uenos " BHlKY rpo6osolt.
Ko MHC, KO MHC, npH,llH, o npu3paK MHnbJI!!
nyCTb napHT nyx CMCPTH HUO MHOA,
Co BnalKHblMH O'laMH, 'lepKoKpblJlhlA!

o,

Ori cite stele ard in !nălţime.
Ori cite unde-aruncă-n faţă-i marea,
Cu-a lor lumină şi cu scinteiarea
Ce-or fi-nsemnînd, ce vor - nu ştie nime.
Deci cum voieşti tu poţi urma cărarea.
Fii bun şi mare, ori pătat de crime,
Acelaşi praf, aceeaşi adincime,
Iar moştenirea ta şi-a tot: uitarea.
Parcă mă văd

murind ... in umbra porţii
cei ce vor să mă îngroape ...
Aud cintări şi văd lumini de torţii.
Aşteaptă

O,

umbră

dulce, vino mai aproape simt plutind de-asupra-mi geniul
Cu aripi negre, umede pleoape.
Să

morţii

Versiunea rusească surprinde pînă şi subtextul, nuanţele şi armonia
originalului, mai ales în strofa a doua1 •
Nu cunoaştem ecouri la această poezie în afară de o menţiune izolată
din 1892 a ediţiei româneşti în care a fost inclusă2 • în general, opera lui
Eminescu nu s-a bucurat, în acel moment sau mai tîrziu, de un ecou larg
în presă. Cunoaşterea şi popularizarea sa în Rusia pe scară largă este tardivă.
Personalitatea artistică a poetului român este prezentată în schimb,
în două rinduri de marea enciclopedie rusă, cu renume în epocă, editată la
specifică

1 Mai există în limba rusă o singură traducere a sonetului, semnată de I. Gurova,
în volumul de poezii eminesciene din 1958. Este mult mai slabă, cu adaosuri şi nuanţări
nlături de text.
8 G h e o r g h e S a m u r i a n, 0610p BD:J1CHeu111ux C0'411HeHuu no pyM/JIHCKOU ucmopuu,
~mHozpafjjuu u Aumepamypbl. În: •CnaBJIHCKOe o6o3peHHet, Petersburg, voi. III, cartea X, 1892,
septembrie, p. 274 (B.A.R., P.I. 14146). G. Samurian, profesor slavist, trece în revistă ediţiile noi ale operelor lui B. Şt. Delavrancea, Al. Vlahuţă, B. P. Haşdeu, I. L. Caragiale,
Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri etc., „dar o ediţie de lux e cea a poeziilor poetului...,
stins din viaţă prematur, M. Eminescu, şi prefaţată de academicianul T. Maiorescu".
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Petersburg de Asociaţia Brockhaus-Efron 1 • Prima dată, în anul 1899,în volumul 27, fascicola 53, în contextul unui amplu şi documentat capitol despre
România (p. 259-285), scris aproape în întregime (capitolele despre literatură,
limbă, geografie şi populaţie) de un rus care semnează Ir. P. -(Irinarh Nikolaevici Polovinkin, docent la universitatea din Petersburg). 2 Deşi ocupă zece coloane, expunerea lui I. N. P o 1ovin k i n despre „literatura română" trece in
revistă doar în fugă contribuţia personală a scriitorilor, punînd accentul pe
procesul formării şi dezvoltării limbii şi literaturii române 3 • Enciclopedia rusă
leagă numele lui Eminescu de perioada afirmării marilor clasici şi a liniei
democratice şi progresiste în limba şi literatura română. „În această perioadă conchide Polovinkin - Eminescu este recunoscut unanim ca mare (velikii)
poet" (p. 227, col. I).
În volumul 80 •A•, apărut în 1904, la litera 3 (p. 763, col. I), găsim o
pagină întreagă despre viaţa şi opera lui Eminescu, din cuprinsul căreia
imaginea poetului şi contribuţia sa personală la dezvoltarea literaturii române
sînt conturate precis 4 • Bine documentat, capitolul despre Eminescu se sprijină pe surse de primă mină 5 şi nu se limitează la datele şi aprecierile oferite
de acestea. Ceea ce caracterizează în primul rind articolul lui Polovinkin sînt
aprecierile critice personale, care pun în adevărata lumină viaţa şi opera
poetului român, calităţile prin care s-a înălţat în ochii contemporanilor săi
ca mare om de cultură şi cunoscător al vieţii poporului. Cu o intuiţie ascuţită,
Polovinkin recunoaşte în Eminescu mn mare patriot, liber de idei pesimiste».
În felul acesta imaginea poetului este mult mai realistă, mai ales dacă o comparăm cu aceea din alte enciclopedii ale epocii, care de altfel numai îl menţio1

3HqUK/lonei>u11eci;uu c.10Bapb, Petersburg 1890--1905 (B.A.R.

II, 11850), enciclopedie
sub redacţia lui N. E. Andreevski şi editată de Brockhaus (Leipzig) şi I. N. Efron
(Petersburg). Un descendent al lui I. N. Efron, A. E. Efron, publică opt tălmăciri proprii clin Eminescu in ediţia din 1958.
Achiziţionarea ediţiei ruse a acestei enciclopedii de către Academia Română se datorează
în parte lui Ioan Bogdan care propune preşedintelui acestui „înalt for de cultură" să o cumpere căci aceasta „e foarte utilă pentru tot ce priveşte Rusia şi articolele .„ s!nt scrise toate
ele cei mai competenţi oameni: de membri ai Academiei, de profesori universitari, de publicişti distinşi". Vezi referiri la data achiziţionării în scrisoarea către I. Bianu din Moscova,
6 septembrie 1908, publicată de Damian P. Bogdan, art. cit„ p. 286.
2 Celelalte capitole, despre istorie şi biserică, sînt semnate de V.P.M. şi VI.V.
8 Cauza este, după părerea noastră, de natură metodologică (despre Eminescu urma să
se scrie un capitol separat la litera „1") şi nu tendenţioasă, aşa cum se credea (vezi lucrările
lui I. Jekin din 1939, K. Popovici din 1958, 1963 etc.), dovadă, sursele bibliografice comune
ale celor două capitole, scrise de acelaşi autor.
• O primă menţiune în ţara noastră despre acest articol găsim în CL, 1939, nr. 6-9,
p, 1299 şi în Bui. M. Em. (B.A. P.I. 10 OOO), 1939, fascicola 17, p. 33-34 (acesta o publică
în traducere, care cuprinde inexactităţi de interpretare a originalului, preluate apoi în lucrări
mai recente).
1 Sint citate ediţiile eminesciene de poezii din 1884 şi 1892, de proză şi versuri din 1890,
de publicistică din 1891, de asemenea studii critice de T. Maiorescu, C. D. Gherea, N. Pătraşcu
~i A. Densusianu. Dar Polovinkin conchide, într-o viziune proprie: artist dezinteresat care
a avut parte de o „viaţă frămîntată, plină de neajunsuri şi zguduiri morale", ce i-au „slăbit
puterile intelectuale" şi i-au apropiat „sfîrşitul tragic", Eminescu a dat totuşi „opere de o
mare frumuseţe şi (care) apar ca o confesiune de credinţă (ispoved') a autorului. Renumele
~ău se datoreşte mai cu seamă poeziilor".
apărută
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nează 1 sau din alte materiale critice străine şi chiar româneşti, din acea epocă
şi de mai tîrziu, care invederau ca dominantă a moştenirii eminesciene
pesimismul, naţionalismul, seninătatea boemului, conservatorismul ideilor
sale. Enciclopedia rusă apreciază opera poetică a lui Eminescu «foarte variată» 2 ,
«cel mai măreţ monument literar din tot ce a fost scris în limba românească».
Aceasta este cea dintîi judecată critică de valoare formulată de un străin
despre Eminescu şi răspîndită de o sursă critică de prestigiu internaţional.
Este şi începutul unei interpretări ştiinţifice a creaţiei eminesciene în critica
rusă. Ulterior, în 1906, remarcabilul slavist rus A 1 ex an dr I v an o vi ci
I aţi mir s k i, pe atunci tînăr profesor, a ţinut în aula Universităţii din
Petersburg un curs special de slavistică şi românistică, în care rezerva un
spaţiu considerabil lui M. Eminescu şi V. Alecsandri 3 . O menţiune specială
despre Eminescu (Scrisoarea III) mai întîlnim într-o recenzie semnată de acelaşi Iaţimirski, anterior, cu prilejul apariţiei lucrării lui I. Bogdan despre
Vlad Ţepeş'· Dovadă în plus, că numele lui Eminescu circula în acea epocă,
în special în cercurile savanţilor filologi ruşi care manifestau interes pentru
cultura română.
Cam la aceasta se rezumă tot ce se realizase în Rusia în legătură cu Eminescu pînă în anul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie.

În perioada următoare, dintre cele două războaie mondiale, multe
scrieri ale poetului au fost traduse în limba rusă de L. Daniei 6 ,
Gr. Avakian 8 , V. Katranov 7, Nadejda Mihailova 8 , Ariadna Lus1 Cf. Dictionnafre international des icrivains du jour, Florenţa, 1890, a lui Angelo de Gubernatis sau Konversalion - Lexicon, Leipzig, 1895, al lui Meyers.
1 „Cintece de dragoste şi elegii şi alcătuiri ln spirit popular; deosebit de frumoase sint
satirele şi sonetele lui".
a Cf. I. O sad c e n k o, Eminescu şi cititorul rus, în •Hecrpym, Chişinău, nr. 6,
iunie 1960, p. 157.
' A. I. I aţi mir s k i, not1ecm1J o Mym11HCKO.WtJoet100e /1paKyAe B ucc.1e008aH11upyMwHcKozo y11enozo. Extras din „lfaaecn111 Or.11.eneHBR pyCCKoro R3WXB H cnoBCCHOCTH" Academia
Imperială de Ştiinţe, Petersburg, 1897, cartea 4-a, p. 960-963.
' Leon Donici (Leonid Dobronravov, descemlent din familia fabulistului Donici), publică
versiunea rusească a nuvelei lui M. E m i n e s c u, La aniversard, in ziarul «6eccapa6Cll:oe cnoso•
din 30 martie 1919, pe care o însoţeşte cu o notă în care prezintă pe scurt opera poetului şi
comentează mai pe larg nuvela tradusă.
• Gr. Avakian, istoric, arheolog, poet şi publicist basarabean de origină armeană,
semnează cu pseudonimul rpaso (Gravo) versiunea rusească a Glossci lui M. Eminescu în
ziarul tipărit la Cetatea Albă, „HoBBJI lKH3Hb" (B.A.R„ P IV 4882), nr. 65 din 4 august 1920,
p. 3. Traducerea rămîne fidelă originalului, căruia i se luminează îndeosebi nuanţele optimiste din subtext. Se respectă şi forma ca în strofa sintetizatoare: „BpeMR M'DITCll,

BHOB npHX0,11.HT, //ace TBlC

CTapo, sce TBIC HOB0. / 1fro JKe 3JIO B 'ITO npeKpaceo -/Tw no,nyMaA,

Bonpocu .•. /Ht:r HB.IJ.Clltltbl., HCT)' crplll!a: /Bec, 'ITO BBll - npHl!OllBT BBIIOM; I ecna li: 30B Te611
TonKaeT, - 6y.ll.h xono.11.ee xo sceMy".
7 Despre Antologia poeriei româneşti, întocmită şi tradusă de V. Katranov, citată adesea
în diferite articole, aflăm date publicate în revista „Ha.11ClK..!lB" (B.A.R„ P II 13012), din
1932 (1 noiembrie, p. 6), unde se reproduc două poezii de Eminescu in traducerea lui
V. Katranov: intitulate ln ruseşte Y npyoa (Lacul) şi OmpblBOK (adică, Fragment, care deşi se
vrea mai degrabă un leitmotiv eminescian, este traducerea liberă a poeziei După ce atfla vreine.
• Nadejda Mihailova, publică în revista „HB.D.CJK.D.a" (fondator A.S. Mihailov, care
a împrumutat revistei numele soţiei sale, Na<lejda, adică al traducătoarei), traduceri din
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kalova i, Olga Gordon 2 , A. Feodorov 3 , N. Dunăreanu şi L. Marian 4 şi alţii 5 •
Un spaţiu voluminos îi este rezervat lui Eminescu şi în Antologia poeziei
româneşti, realizată şi publicată în 1928 de scriitorul rus Vasili Lukici Laşkov 8 ,
cu o prefaţă de profesorul Ştefan Ciobanu, membru al Academiei Române.
Fiind recunoscute în general printre cele mai reuşite, traducerile lui
Laşkov din Eminescu au fost pe bună dreptate apreciate favorabil de critică
pentru că «şi-au păstrat fondul adînc eminescian şi forma originalului cu o
uimitoare măiestrie.» 7 •
·
I'uşkin,
numărul

Tiutcev etc., în acele numere ale revistei care apăreau ln limba română, iar in
din 1 nov. 1932, care apăreau in limba rusă, la Bucureşti, semnează şi cîteva
traduceri din Eminescu: Tw He npuu1.1a (De ce nu-mi vii, p. 3), MaMa (O, mamă ... , p. 4) şi
BeHeq11R (Veneţia, p. 4).
1 Din ciclul său de poezii eminesciene traduse în ruseşte (O, mamd, Pe aceeaşi ulicioard,
Trecut-au anii, Litceafdrul, O rămîi ... etc.), Ariadna Luskalova publică o frumoasă versiune a
poeziei La steaua, sub titlul rusesc, K JtJeJiJe, ln revista „H~ClK.11.a" din 1 nov. 1932, p. 3.
2 Olga Gordon include 11 poezii eminesciene ln volumul său de scrieri alese, Cmuxu u
n1>ecw TpUA"6u (Trilbi e pseudonimul poetei), Chişinău, 1935, p. 104-110 (B.A.R. II 1350 52)
(Poezia Şi dac4 ... , din acest volum, este reprodusă în 1939 de Bui. M. Em. fasc. 17, p. 36).
În prefaţa semnată de prof. A. Koţovski se remarcă pe bună dreptate: poetei Olga Gordon „li
este apropiat genialul poet român". Traducerile ei „nu sint făcute ln accepţia cuvtntului ci se
lasă dominate de spiritul poetei". (p. II). De pildă, în tălmăcirea cunoscutei poezii Şi dac4 ...
•poeta se transpune ln aşa măsură pe sine, ca in strofa: „KoziJa nepeiJ OKHOM cupeHI> 611azoyxaem,
Tpene1qym mono1111 cpe6pucm1>1e 11ucmw" ş.a., incit se şterge cu desăvtrşire specificul originalului• (p. III).
8 Traducerile realizate de scriitorul A. M. Feodorov, incluse într-o „cuprinzătoare antologie din poeţii români", dar care „nu s-a putut tipări pină acum, din lipsă de fonduri", sînt
comentate în articolul poetului Ion Buzdugan, intitulat Alexandru Mitrojanovici Feodoro1• ·
Poezii de M. Eminescu, în limba rus4 (Manuscript publicat în CL, 1939, cit. p. 1297). „Dăltuirile
ln marmură ale geniului eminescian - scrie I. Buzdugan - cinstesc deopotrivă şi pe creatorii
noştri şi literatura rusă, care l-a încetăţenit prin măiestria traducătorului autor". În sprijinul
afirmaţiei sînt citate traducerile: Luceaf4rul, Glosa, Şi dac4 ... Rugdciunea unui dac, lmp4rat
şi proletar, Strigoii, lnger ii Demon, Somnoroase păsărele, Morltta est, dintre care unele au apărut
ln foiletonul ziarului eHama pe'IL>>".
' În antologia PyM1>1HCKaR npo3a, apărută la Chişinău ln 1921, autorii includ bucata
lieOHJli!Q .l(uoHUC (Sărmanul Dionis) ln traducerea lui Mitkevici şi E. Dumbravă, alături de
o notă, despre poet.
5 Printre traducerile ale căror autori nu i-am putut identifica pînă acum, cităm versiunea
rusească a nuvelei lui M. Eminescu, B iJeHb aHze11a (La aniversard), publicată fără semnătură
în revista „H~ClK.11.a,", 1932, 1 noiembrie, p. 4--6.
• V. A. La ş k o v, AHmo11ozu11 pyM1>1HCKoii no'J3uu, Chişinău, 1928, care include in
afară de Eminescu (p. 17-29, 8 titluri) şi pe Alecsandri, Gr. Alexandrescu, Coşbuc, Vlahuţă,
Topîrceanu, Minulescu, Şt. O. Iosif, O. Goga, D. Botez, V. Eftimiu, etc. Poeziile H ec11u (Şi
dacd .. .), O MaMa, (O, mam4), O npuxoiJu (De ce nu-mi vii) stnt reproduse in CL, 1939,
cit. p. 1295 şi 1296, iar poezia H ec11u (Şi dacd ... ) e reprodusă in Bui. M. Em. 1939, cit. p. 36.
7
I o n Buzdugan, Antologia poeţilo1' 1'0mdni în ruseşte de V. L. Laşkov, CL, nr. 6-9,
1939, p. 1294; se explică: „V. L. Laşkov a realizat o operă de artă desăvlrşită, confundtndu-se
cu sufletul autorilor traduşi" ; traducerea este „însuşi sufletul traducătorului contopit cu sufletul autorului animat cu căldură in altă limbă ... Te captivează ca şi o carte originală şi nu se
simte nici un moment greutatea expresiei sau siluirea autorului tradus ... Poezia lui Eminescu
sună în limba lui Puşkin tot atit de frumos, ca şi in original... În biblioteca cititorilor ruşi...
Ya sta cu cinste alăturea de clasicii ruşi". Sint apreciate ca cele mai bune tălmăciri, poeziile
(„S-au tradus tocmai cele mai grele prin muzicalitatea lor") Şi dactf ... De ce nu-mi vii, Din
noaptea ... Cu mîine zilele-fi adaugi etc. De o analiză fină au beneficiat şi în prefaţa volumului,
p. 3-15, semnată de acad. prof. S. N. Ceban. Referindu-se la „modelele clasice de lirică intimă,
gingaşă, ce îmbălsămează sufletul, neobişnuită ca expresie artistică", prefaţatorul apreciază
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în sprijinul

afirmaţiei, sînt citate

l1 ecJIH BCTKH B paMy 6blOT
11 TOnOJIH TpeBOllCHbl, Be.nb 3TO B MHpHblit MOif npHIOT
Tbl BXOLIHWb OCTOpOlKHO ...
(Şi dacă .. .)

1

adesea mostre ca acestea:
TiycTb «JaBTpa>> lKHJHb TBOIO npH68BHTb,
«B'!epa>> YLl8BHTb LIHH TBOH,
11 y Te611 OLIHO «cerOLIHll» BpeMeH TeKymae cTpya ...

(Cu mîine

zilele-ţi

adaogi)

„Chiar dacă n-ai şti ruseşte, ritmul şi rima acestor traduceri (Şi dacă ... etc.)
ne-ar face s-o ghicim ... Eminescu în limba rusă este un geniu transplantat" 2 ,
iar aceste tălmăciri au capacitatea să transmită toată „gingăşia şi frumuseţea
lui Eminescu" 3 •
Datorită acestor traduceri, Eminescu va deveni „unul dintre cei mai
iubiţi scriitori ai societăţii ruse" 4 • Asemenea aprecieri contrastează cu numeroasele afirmaţii din presa aceleiaşi epoci privind nivelul artistic nesatisfăcă
tor al multor tălmăciri în alte limbi ale poeziilor lui Eminescu s.
În U.R.S.S., opera şi personalitatea lui Eminescu devin o prezenţă permanentă abia în ultimele două decenii (traducerile antebelice, sporadice, au
rămas fără un ecou larg), în special după sărbătorirea din 1950 a centenarului
naşterii poetului. Pînă în anul 1950, numărul cel mai mare de versiuni străine
din opera lui Eminescu se realizează în limbile franceză, italiană, maghiară,
poloneză, engleză, germană etc. După această dată, printre cele multe care
apar, un loc de frunte îl ocupă, fără îndoială, tălmăcirile ruseşti8 • Numărul

care „a pătruns în cele mai intime ascunzişuri ale intuiţiei artistice dintr-o
dovedind rara indeminare de a atinge !nălţimile originalului" Articolul lui I. Buzdugan este comentat in Dcr. (1929-1930), VL (1928), Bui. M. Em. (1939) etc.
1 Cf. Bui. M. Em. 1939, fasc.17, p. 35; CmpaHUflbl iJpyJ1C61>1, Chişinău, 1958, p. 191 etc.
2 Igor J e k i n, Note niseşti despre Eminescu, Bui. M. Em., 1939, fasc. 17, p. 33-36.
(autorul cochide: versiunea unor poezii „stăruie să transpună in sufletul slav eternul specific
românesc ... Numai în limba rusă s-ar putea traduce astfel".
a K. Pop o vi ci, M. 3.wuHeci;y 6 pycci;ux u yi;paunc1mx nepe6oiJax, in ,-olumul:
CmpaHUflbl iJpyJK:6w, Chişinău, 1958, p. 191.
4 E v s t a f i i N e g o v s k i, 06U(ue .womusw 6 no31uu llywKUHa u 3.wuHeci..·y, în •Kanea.nap& .naeit IlyWKHHa», (Calendarul zilelor lui Puşkin), fascicola 4, Bucureşti, 1937, p. 267.
11 Al. E 1 i an, Eminescu fn limba
franceză, CL, nr. 6 - 9,
1939, p. 1469-1537;
Nic an or e t Comp.
(I b răi Ie anu), Eminescu în străinătate, VR, 1927, voi 4,
p. 345 („Traducerile nu sint bune, nu redau pe Eminescu ... "); E. He r z o g, Eminescu Î1I
America, FS, 1/II 1927, p. 76 (Traduceri ln proză, ele sufăr multe schimbări neînţelese, care
răpesc sinceritatea originală şi gingăşia poeziei") ; A I f r e d M a r g u l S p e r b e r, Despre
traduceri din Eminescu fn trecut, FI, 14/1 1950 etc.
8 În ordine cronologică acestea sint avem în vedere numai ediţiile consultate de noi,
publicate ln anii 1950-1964-nu mai puţin de 12: M. Eminescu, Cmuxu, Moscova,
1950, 130 p. (54 titluri); 3apy6e:JtCHaR Aumepamypa (Crestomaţie), Moscova, ed. III, 1950
(4 titluri) p. 569-572, M. Eminescu, Cmuxu, Moscova, 1958, 288 p. (117 titluri) AHmoAOZUR pyM1>1HCKOU no33uu, Moscova, 1958, (41 titluri, p. 233-280) ; M. E mi nes cu, Cmuxu,
Bucureşt., 1959, 47 p. (8 titluri); PyM1>1HCKllR Aumepamypa (Culegere ... ) Nr. 2, Buc., 1959, (4
titluri); AHmoAOZUR MOAdQ6CKOU no33uu, Moscova, 1960 (15 titluri, p. 159-202); M. E min e s c u, J(o6pou HOZU, Chişinău, 1961, 12 p. (4 titluri) ; M. E m i nes c u, Jly'lll(/Î3p, Chişinău,
1962, 28 p.; M. Eminescu, KMuH, Chişinău, 1963, 20 p.; l\I. Eminescu, J(o6p1>1u
.wo.1oiJe11 CAe106ou po:NCiJeHHblu, Bucureşti, 1964, 42 p. (8 titluri).
efortul

traducătorului,

creaţie străină,

https://biblioteca-digitala.ro

EMINESCU

ŞI

Cl!LTIJRA RUSA

63

ediţiilor

eminesciene în limba rusă se ridică la 15 dacă adăugăm cele 3 culegeri
antologice din 1921 (N. Dunăreanu şi L. Marian), 1928 (V. Laşkov) şi 1935
(O. Gordon), iar dacă adăugăm şi cele trei antologii, tot antebelice, ale lui
A. Feodorov, V. Katranov şi A. Luskalova, numai parţial publicate, acestea
se ridică la 18. Pe lingă ediţiile în limba rusă mai trebuie amintite şi 6 ediţii
realizate în alte limbi ale popoarelor U.R.S.S. (armeană, gruzină, letonă şi
ucraineană). în afara tălmăcirilor incluse în volume există însă şi foarte multe
răspîndite în presă. Printre acestea am găsit pînă acum lmpărat şi proletar
(14 variante), La steaua, Criticilor mei, Luceafărul (3 variante), Cugetările
sărmanului Dionis, Scrisoarea III, Somnoroase păsărele, Ce te legeni„. (2
variante), Şi dacă„., Scrisoarea I şi II, Ai noştri tineri etc.
În comparaţie cu alte ţări, unde în perioada postbelică au apărut numai
cite o ediţie din scrierile eminesciene (numai în Ungaria au apărut 2), ediţiile
publicate în U.R.S.S. sînt mai cuprinzătoare şi se disting prin nivelul artistic
al tălmăcirilor şi prin ţinuta lor grafică şi editorială (mai ales ediţiile apărute
la Moscova în 1950- 54 poezii - şi 1958-117 poezii). Ediţia festivă a
poeziilor lui Eminescu apărută la Moscova în anul 1950 şi epuizată în citeva
săptărnîni, ca şi aceea din 1958, îngrijită de I. Kojevnikov, se numără printre
cele mai complete şi mai reuşite prezentări ale creaţiei lui Eminescu în alte
limbi. Ele au fost realizate de poeţi şi traducători consacraţi, care „au trebuit
să lucreze mult pentru a reda în limba rusă frumuseţea tulburătoare şi suflul
viu al poeziei eminesciene" 1 •
Apariţia la finele anului 1958 a celui mai reprezentativ volum de tălmă
ciri ruseşti din opera lui Eminescu, (tipărit într-un tiraj de 20.000 exemplare),
a fost marcată ca „eveniment cultural" deoarece, aşa cum s-a precizat şi în
presa noastră literară, „e cea mai completă culegere din poeziile lui Eminescu
din cite au apărut nu numai în U.R.S.S., dar în general şi în străinătate" z
şi se distinge prin valoarea artistică a traducerilor şi realizarea critică a ediţiei 3 .

Momentul cind Eminescu a dobîndit o largă audienţă în Uniunea Soviese situează imediat după apariţia primului volum de tălmăciri din 1950.
Treptat, în raport cu înmulţirea numărului de traduceri ruseşti şi cu versiutică

1 G.
K or o t k e vi ci Dragostea popornlui so1iietic pentru opera marelui poet romdn.
GL, 1953, 24 febr. p. 4.
9 Mi h ai 1 No vi k o v, Eminescu fn limba rusă. Pe marginea unei ediţii de versuri,
VN, 15 februarie 1959. Observaţiile generale din articol vor fi reluate şi dezvoltate ln studiul Eminescu în ruseşte, in RITL, tom. 13, nr. 2, 1964, p. 385-409.
8 Volumul cuprinde 117 poezii, orinduite şi datate cronologic după ediţia Perpessicius.
Ampla şi documentata prefaţă-studiu (p. 3-19), semnată de I uri Kojevnikov (critic literar
şi cercetător ştiinţific al Institutului de literatură universală „ A. M. Gorki" de pe lingă
Academia de Ştiinţe a U.R.S.S., bun cunoscător al limbii şi literaturii române clasice şi contemporane), explică marelui public sovietic, in lumina esteticii marxist-leniniste, substanţa,
noutatea şi farmecul poeziei eminesciene. Explică de asemenea limitele acesteia nu prin influenţe străine, ci ca izvorind nemijlocit din realităţile româneşti: poetul trăieşte ln epoca pră
buşirii idealurilor revoluţionare ale anului 1848, dar înainte de afirmarea proletariatului ca o clasă
puternică de sine stătătoare. Prefaţatorul vede ln legătura cu poporul şi cu creaţia folclorică
principalul izvor de inspiraţie al poeziei lui Eminescu. Despre această ediţie vezi şi O 1 e g
B 1 a g ove s cens k i, în Rsl., XII, 1965, p. 364-370.
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apărute

în alte limbi ale popoarelor U.R.S.S. 1 , ecourile s-au extins.
au mers spre marile poeme vizionare, printre care au predominat
cele cu tematică socială, urmate imediat de poeziile de dragoste. Această
concluzie se poate desprinde şi dintr-o sumară înşiruire a versiunilor ruseşti
din: !mpărat şi proletar (13 variante), Şi dacă, Somnoroase păsărele şi La
steaua (22), Luceafărul (10), Veneţia (8), Scrisoarea III, Criticilor mei (7),
Cugetările Sărmanului Dionis, junii coriipţi (6), Călin, Ce te legeni„. şi Re1Jedere (5) etc.
Un indiciu al cunoaşterii tot mai largi a lui Eminescu în U.R.S.S. - pe
lingă ritmul cu care a fost tradusă opera şi calitatea traducerilor - este şi
popularitatea care i s-a făcut de către scriitori şi critici 2 în diferite publicaţii
academice, în volume de studii şi manuale, de asemenea „în presa centrală
şi în presa din republicile unionale, unde au apărut numeroase note, articole
şi studii despre viaţa şi opera poetului" 3 • Presa ne informează adesea despre
nile

Preferinţele

1 În ordinea alfabetică a limbilor, aceste volume de poezii sint: armeanil, după volumul
de poezii, realizat de Siruni în 1939, la Buc. (187 p., 38 titluri), poetul Gurghen Borian include 7 titluri în culegerea sa de poezie românească, Ruminakan Anar, Erevan, 1964, p. 87-98
(la această antologie vezi recenzia noastră, în L, 19 aug. 1964); gruzină: M. Eminescu (Poezii),
Tbilisi, 1956, 76 p. (28 titluri) (Vezi şi recenzia din „3apR BOCToxa", 10 mai 1956); M.
Eminescu (Lfrika), Tbilisi, 1963, 59 p.; letonă: M. Eminescu, Dzega, Riga, 1959, 84
p. (32 titluri); ucraineană: M. Eminescu, lloe3if, Kiev, 1952, 180 p (49 titluri) (O analiză
a traducerilor face S. I aţe n t i u c, în C,11i11ecKy 8 nepeK11aoi /Ul yKpaiHCbKY MoBy, Buc., 1958,
p. 19-71).
• Transcriem aci doar cîteva din articolele publicate în limbă rusă, ale căror informaţii
şi interpretări nu suscită rezerve. Dintre cele scrise mai recent, de autori sovietici, menţionăm:
Pa vei An tokols ki, BBeK Ot!8Rm11aoqamwii, :HCe.1eJHblii, în „JlITTepuypHaR ra1eTa",l3 iunie 1964,
p. 4, (Creaţia lui Eminescu a devenit un bun comun al limbii şi culturii noastre ... "), A Iex e i SU r k O V, 011 BeCb oum.11 "°6pa U CBema, OH 8eC/J C8o6oObl mop31Cecm8o, ln „Hl&eCTHR", 14
iunie 1964, p. 3 (,.Participind la festivităţile Eminescu de la Bucureşti, din 1964, delegaţia
sovietică a putut comunica cu bucurie şi mindrie prietenilor români. că în Uniunea Sovietică Eminescu a devenit un poet preţuit de milioane de oameni, că poeziile lui pot fi auzite
şi în limba rusă, şi în \!Crainiană, şi în armeană, şi lu letonă, şi în multe alte limbi ale popoarelor URSS"); I uri K oje v ni k o v, llpa60a cepoqa, în „HHOCTpaHHBR nHTepaT)'pa",
1964, nr. 6, p. 265-266 („Despre geniul lui Eminescu putem vorbi cu cuvintele lui Alexandr
BI ok : „npocn1M yrpioMOCTLIO - puse 1To / CoxpLIThiJI .11eHraTenL ero?/ OH BCCb .!IHTR .11o6pa
H CBCTa, /OH BCCb-CBoOO.!lbl TOPlKCCTBO!") M. şti b e Im an, JMUHecKy, 1965, ln „Bonpocbl
nHTepaTypbl", nr. 8 august, 1966, p. 230-232 (prezentarea voi. Studii Eminesciene, apă
rut la Buc., 1965). Dintre articolele care pot fi consultate în limba rusă, semnate de
româ.ni, reţinem : M. B r e s l a ş u, Bwoa10U1uiic.11 py.M/JIHCKUii noJm în „H111CCTJlll", 15 ianuarie
1950; E. ] e b e 1 ea nu, 3MuHecKy 6 npa30HU'IHOM 00e.1111ue, în „PyMLIHCICaJI nHTCpaTypa",
Buc., 1959, nr. 1, p. 142-143; M. Beniuc, Muxau.1 3MuHecKy, în „Hapo.!IHaR PyMblHHR", 1959, nr. 2, p. 3-7. De asemenea prefeţele semnate de N. Te r tuli an (la voi.
Cmux11, Buc., 1959, p. 3-7), Eugen Simion (voi. J]o6pwii Mo11ooe11 ••• Buc., 1964,
p. 5-8). Vezi de asemenea G. Că Ii nes cu, MacKa noJmo, în „PyMWHCKBA nHTepaTypa",
Buc., 1964, nr. 2, p. 89-91. Tot aci, p. 105-112, Per pe s sic i u s, 3M1111ecKy-Bwpa:HCeHue 11apo011ozo ze11u.11. Iar în nr. 4, p. 44-52, M a t e i C ă I i n e s c u, C,i1wc11 mumaHU3Ma 8 noJ3UU
3MuHecKy. Ca şi materialele apărute cu ocazia festivităţilor Eminescu, din 1964, în Bucureşti, din „HapOJIHaJI PyMblHHR", Buc., 1964, nr. 6 (p. 10-13), 8 (p. 16) şi 11 (p. 44). Indicele bibliografic (Moscova, 1960) mai menţionează şi alte articole şi studii (dar pe unele nu
le-am putut consulta în ţară), apărute la Moscova, Chişinău, Aşhabad, Erevan, Minsk,
Tbilisi, Bucureşti.
3 MuxaU11 3MuHecKy. liuo-6u611uozpaţ/ju11eci;uii yKa3ame.11J, Moscova, 1960, p. 10.
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emisiuni speciale la radio, expoziţii, conferinţe publice despre Eminescu'.
Opera lui a intrat în preocuparea graficienilor: multe din ediţiile menţio'
nate anterior sînt excelent ilustrate; este comentată în manuale şi inclusă
în crestomaţiile de literatură universală, întocmite pentru uzul elevilor şi
studenţilor; se studiază în cadrul orelor de limbă şi literatură română de la
secţiile de română ale cîtorva Universităţi. În 'multe oraşe s-au organizat în
această perioadă seri de poezie consacrate lui Eminescu 1 , de asemenea seri
de poezie românească şi universală la care versurile lui Eminescu erau recitate alături de cele ale lui Puşkin şi Maiakovski, Heine şi Brecht, Byron şi
Horaţiu, Hugo şi Garcia Lorca. Numele poetului nostru naţional l-am auzit
citat, nu o dată - alături de numele lui Arghezi şi Sadoveanu - la cursurile
de literatură universală de la Universitatea de Stat „M. I. Lomonosov" din
Moscova.
Rezonanţa contemporană pe care a avut-o şi continuă să o aibă în deosebi poezia - mai puţin proza 2 - eminesciană în U.R.S.S. este dovedită
atît printr-o activitate de cercetare critică 3 sau de popularizare, cit şi de
apropierea poeţilor 4 înşişi de creaţia lui Eminescu.
Consideraţii - mai generale sau de detaliu - asupra tălmăcirilor ruseşti
din opera lui Eminescu găsim în mai toate lucrările scrise pe această
i Dintre cele pe care le cunoaştem mai bine, am menţiona măcar una, reprezentativă:
festivitatea organizată. la Casa Scriitorilor din Moscova cu prilejul împlinirii a 65 de ani
de la moartea lui Eminescu, în 1954. Tălmăcitorii înşişi au fost invitaţi să citească· din versiunile
ruseşti ale operei în faţa unui public numeros, format din scriitori şi critici, ziarişti şi simpli
cititori, iubitori de poezie, printre care mulţi studenţi români, sovietici, bulgari, chinezi, francezi etc. O manifestare similară a avut loc în 1964.
1 Din lucrările în proză. cunoaştem doar tălmăcirea nuvelei La aniversar4 (1919, 1932),
Flit Frumos din lacrimă (1964) şi StJrmanul Dionis (1921).
3 Se remarcă prefeţele citate, semnate de I. Kojevnikov şi V. Rozenţveig şi un Indice
biobibliografic (cit. nota 1, p. 64), Moscova, 1960, 67 p. (Îndicile selectează peste 500 de
surse bibliografice româneşti - mai vechi şi mai noi - şi ruseşti, din anii 1950-1959, şi le
sistematizează pe probleme astfel că poate constitui un instrument de lucru util, totodată,
o sugestivă formulă bibliografică eminesciană). O interesantă tentativă este şi monografia
cercetătorului moldovean, K. F. Popovici, Co11uaAbHble MOmuBbl B nonuu 3MUHecKy, Chişinău,
1963, 212 p. Autorul reuşeşte să închege o suită de micromonografii ale celor mai reprezentative scrieri eminesciene din diferite etape de creaţie, care tratează motive sociale distincte.
Dacă am trece peste o parte,
conexională, a lucrării privind legăturile lui Eminescu
cu scriitorii ruşi, (aici s-au strecurat erori de informaţie transcrise din alte lucrări anterioare
proprii, care se bazează pe surse îndoielnice şi contestate, ca cele ale lui O. Minar etc.) şi cu
excepţia unor concluzii exagerate (care fac la un moment dat din poetul romantic un „cîntăreţ
al clasei muncitoare" v. p. 211) în rest, partea analitică a cărţii lui K. Popovici ne apare ca
o încercare, nu fără anumite merite, de a face sinteza cercetărilor anterioare, la acestea adăo
gînd observaţii proprii cu privire la geneza şi tratarea motivelor sociale ln creaţia poetului,
interpretată ca o pasionată pledoarie pentru valorificarea critică a acelor opere eminesciene,
care au întrupat ln epoca sa mesajul cel mai înaintat al vremii.
.
·
t Dintre poeţii mai cunoscuţi, care au tradus din Eminescu menţionăm pe: Leonid
::\lartlnov, Ana Ahmatova, Nicolai Aseev, Maxim Rllsk:i, V. Sosiura, Gheorghi Leonidze, Gurghen Borian, Nicolai Tihonov, Dimitri Pavliciko etc. Au comentat opera lui: Mihail Svetlov,
A. Jarov, Stepan Scipaciov, A. Surkov, M. Dudin, P. Antokolski etc.
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temă1 . Dintre acestea remarcăm subtilele observaţii stilistice din articolul
istoricului literar maghiar L. Gâ.ldi 2 • Un studiu despre măiestria cu care
a fost tălmăcit Eminescu nu există, însă, <lecit în limba română (E vorba
de Eminescu în ruseşte, al prof. Mihai Novicov). Constatăm că prin rezultatele din acest studiu -deşi analiza se limitează la tălmăcirile incluse în volumul
apărut la Moscova în 1958 - se adaugă o contribuţie substanţială la observaţiile anterioare, care s-au făcut în diferite lucrări 3 , despre tălmăcirile ruseşti
din Eminescu. Avem în vedere în special aspectele teoretice - probleme ale
teoriei şi practicii traducerii - legate de posibilitatea de transpunere a poeziei
lui Eminescu într-o limbă străină, în cazul acesta în limba rusă', de asemenea,

Ecouri despre ediţia din 1958 vezi şi la Demos ten e Bot c z, Eminescu Î1I limba
în VN, 1959, 13 ianuarie p. 8 („Am auzit muzicalitatea versului rus din această traducere.
Ea a izbutit în mare măsură să preia tonul şi fraza muzicală eminesciană"); Victor K e r n bac h,
Eminescu fn limba rusă, în GL., 1959, 5 februarie, p. 8 („Spre bucuria unui lector bilingv,
se poate spune că volumul nu are fisuri, şi nici realizări mediocre. Calitatea începe de la un
anumit nivel in sus"); Tamar a G an e, Eminescu tn patria lui Puşkin, ln GL., 1964, 18
iunie, p. 7 („Tălmăcirile în cea mai mare parte redau tonalitatea versului eminescian, ritmul
şi armonia lui interioară"); Oleg Blagovesccnski, M. Eminescu, Cmuxu, în Rsl., XII,
Bucureşti 1965, p. 364-370 (Se fac o seric de observaţii despre corespondenţele sau inadvertenţele gramaticale, sintactice, lexicale, prozodice, sugerate de lectura versiunii ruse sau de
lectura unor cunoscute surse critice româneşti despre Eminescu).
2 L. G ă. Id i, Poeziile lui Eminescu fn ruseşte, ln LR, 1960 nr. 4, p. 87-88 (este remarcată
„excelenta echipă de traducători", „introducerea luminoasă şi bine documentată" şi „cele mai
multe traduceri (care) reproduc cu scrupulozitate exemplară toate amănuntele esenţiale ale
conţinutului... de multe ori regăsim lnsă ln ruseşte chiar şi armoniile cele mai intime", de
pildă, „strofa a doua din Somnoroase păsdrele ... sună la fel de frumos ca şi versurile cele mai
expresive ale simboliştilor ruşi". În rest, „din punct de vedere lexical şi frazeologic, cite sugestii
fericite!" ... ).
a Printre altele, două surse citate, care conţin date incomplete sau prezintă fisuri:
Indicele bio-bibliografic şi lucrarea lui Konstantin Popovici. Prima include numai date dintre
1950--1959. A doua comentează date - îndeobşte cunoscute - numai plnă ln 1958, iar dintre
acestea, majoritatea suscită rezerve, deoarece nu sint verificate după izvoare de prima mină.
De aici şi numeroasele inexactităţi, surse, la rindul lor, pentru alte erori. De ex. în nota 4,
(p. 385) din lucrarea Eminescu fn r11seşte, M. Novicov vorbeşte despre „mai multe poezii ale
lui Eminescu traduse ln ruseşte la sfirşitul secolului al XIX-iea", trimiţind pentru aceasta la
K. Popovici, dar care ne trimite la Valeria Costăchel, autoarea unui articol din CL., 1939,
nr. 6---9, p. 1291. Valeria Costăchel susţine însă contrariul: „Imposibilitatea de a lucra ln
bibliotecile ruseşti, nu ne-a permis să scoatem la iveală traduceri din Eminescu ln ruseşte".
Alt exemplu: două fraze succesive, dintr-o recenzie a lui Igor Jekin, (Bui. M. Em„ 1939, fasc. 17
p. 33-36) se referă cu o desăvirşită claritate la articolul lui I. N. Polovinkin din Enciclopedia Brockhaus-Efron: „Tot despre Eminescu vorbeşte acelaşi Polovinkin, ln volumul...".
Titlul enciclopediei nemaifiind repetat de Igor J ekin, care citase numai autorul, volumul,
pagina şi coloana, K. Popovici !şi îngăduie ca, pentru acest autor, volum, pagină, coloană, să
inventeze o „Istorie a literaturii universale" rusească, fără autor, ediţie, an, etc. La fel procedează cu „referirile" lui F. Korş despre Eminescu, dar la care nici nu mai face vreo trimitere verificabilă. Această metodă aplicată parţial de K. Popovici în lucrarea menţionată devine generală in alte lucrări ale sale, ln special despte Eminescu şi Puşkin, bazate aproape în
întregime pe documentele fictive ale lui Octav Minar (v. sursele de la nota 4, p. 55).
' „Poezia nu poate fi tradusă, ci trebuie rescrisă în limba traducătorului, ca o poezie
nouă, ca o creaţie originală, dar care se realizează numai după ce tălmăcitorul şi-a încorporat
desăvirşit textul poetic pe care vrea să-l redea tn limba sa". Necesitatea „redării cit mai exacte
a ideii artistice ... păstrtndu-se articulaţia internă a întregului, gradarea impecabilă a părţilor,
care adunîndu-se conduc cu necesitate spre concluzia aforistică ... " (M. Novicov, arl. cit., p. 394)
1

rusă,
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concluziile care aduc în atenţia generală nuanţe şi posibilităţi noi de interpretare a operei eminesciene 1 •
Concluzii. La finele acestor consideraţii, o concluzie se desprinde cu uşu
rinţă: într-o perioadă de eflorescenţă literară, în care România îmbrăţişa
aproape în exclusivitate Apusul, în special cel francez şi german, iar prezenţa
unei vechi etape culturale de strînse legături cu culturile slave era ignorată
(pînă la studiile şi ediţiile lui Ioan Bogdan), Eminescu a găsit singur, cu
extraordinarul său instinct de creator, drumul spre valorile culturii ruse.
Nu trebuie să uităm că în această epocă literatura clasică rusă îşi face intrarea
triumfală în conştiinţa culturală şi estetică a Europei, fenomen de literatură
universală caracteristic celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-iea. Datorită lui Eminescu, acest fenomen poate fi înregistrat şi în cultura română,
înainte de descinderea emigranţilor ruşi şi de activitatea lui C. DobrogeanuGherea.
Rusia demonstrase că o mare literatură modernă de tipul celor occidentale, capabilă să dialogheze cu acestea de la egal la egal, poate fi realizată şi
de popoare şi culturi care trăiseră secole în şir în cuprinsul tradiţiei culturale
bizantine, lipsită de o adevărată „beletristică". Eminescu n-a rămas străin
de această realitate. Atent, ca ziarist şi gînditor politic, la orice mişcare a politicii ţariste, pledînd pentru fermitate în apărarea intereselor naţionale, Eminescu a fost, în acelaşi timp, un sincer preţuitor al poporului rus şi culturii
sale, un admirator al geniului poetic naţional al Rusiei. Suplinind printr-o
excepţională putere de pătrundere şi intuiţie informaţia amănunţită din surse
de prima mină, el şi-a făurit o imagine exactă şi profundă asupra realităţilor
ruseşti. El a privit valorile culturii ruse în acelaşi spirit în care a abordat
creaţia unui Shakespeare, Schiller, Goethe, Kant, Schopenhauer, sau Victor
Hugo: ca tot atîtea modalităţi de a da culturii române acele orizonturi
universale, deschise spre toate zările, fără de care o creaţie naţională de talie
universală nu poate să apară. Larga audienţă pe care opera eminesciană o
găseşte astăzi în patria lui Puşkin şi Maiakovski este o dovadă că mesajul lui
Eminescu este înţeles, în sfîrşit, în cadrele sale fireşti.

1 După !\I. Novicov, una din cauzele pentru care „Poeziile ele clragoste au fost ... mai slab
traduse, in timp ce poeziile de meclita\ic filozofică ... păstrează şi in ruseşte mult mai multe semnalmente eminesciene" (p. 390), stă tn faptul că traclucătorii sovietici, ei înşişi formaţi la şcoala unei
literaturi de idei, au văzut „în latura filozofică a poeziei eminesciene şi esenţa originalităţii ei"
in filozofia sa „substanţa însăşi a poeziei sale" prin care poetul şi-a comunicat „un crlmpei din
grandioasa construcţia filozofică prin care se încearcă. - printr-un suprem şi disperat efort împăcarea viziunii romantice cu realitatea meschină a vremii". Demonstraţiile par convingă
toare (ex. Scrisorile, Yiaţa, Luceafărul etc.). Ideea este confirmată şi de opinia mai recentă
a lui I. Negoiţescu (art. Poe::ia liti Eminesw, în S, nr. 1, ian. 1967), care consideră că „filozofia lui Eminescu nu este de fapt o filozofie' a poematizării, ci o filozofie poetizată, de un<le
şi caracterul ei discursi,·, retoric şi uneori di<lactic".
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3MHHECKY 11 PYCCKAJI KYJlhTYPA
(PeJIOMe)
Pa6oTa, cpaBHHTeJlbHoro xapaKTepa, llBJilleTCll CHHTeJOM HCCJieJJ,OBaHHii no JJ,aHHOH TeMe. B nepeoli: '!aCTH coo6uta10TCR o JHaHHR seJIHKOro pyMblHCKoro no:na o pyccKoli JJ,elicrBHTem.HOCTH, noKaJb!BaCTCll ero OTHOWeHHll K PYCCKOli: Kym.Type, a TaKlKe Hcc,1eJJ,yeTCll pyccKall
TeMaTHJCa B npOH3BeJJ,CHHRX 3MHHCCKy, npe)l(JJ.e HeHcc.neizyeMall. Bo BTOpoli '!aCTH CTaTbH OTMe'!aeTCll, pacnpocTpaHeHHe H 01.1eHKa IlpOHJBe,'.leHHli 3MHHecKy B JJ.OpeBOJllOLIHOHHOl!: POCCHH
H sCCCP.
OnHpaRCb HCKJIIO'IHTeJI&Ho Ha noJJ,.nHHH&Ie noKyMeHTbI H Ha JJ.OCToeepttylO 11mj>opMaL1H10
(KaK HJBeCTHO, o6pauteHHe K TaK HaJblBaeMblM JJ.OKYMeHTaM HJBecTHoro lj>aJibCHlj>HKaTopa OKTasa
MHHapa MHOrHX PYMblHCKHX H Japy6elKHblX HCCJieJJ,ODaTeJiel!:, JaTparHBalOutHX HaCTOllUIYIO TeMy,
BBeJIO B Ja6Jiy)l(JJ.eHHe), aerop noKaJbIBaeT, '!TO y 3MHHecKy 6&IJIO paJffil'!Hoe OTHOWeHHe K uaPHJMY H K pyccKoli Ky.n&Type. KaK MbICJIHTem. H lKypHaJIHCT, JRaewuli o pyccKHx co6&ITHRX, B nepBYIO O'lepeJJ.b HJ npeccbl TOro BpeMeHH, OH OTCTaHBaJI Hlll.IHOHaJibHble HHTepecbI, npHJblBall B
10 :lKe speMll ysalKaTb pyccKHJI: ttapoJJ. H pyccKoe rocyJJ,apcrno. Ilo'IHTare;1& neTpa Bem1Koro,
3MHHecKy JHaJI H npHBeTCTBOBaJIH 6op&6y PYCCKHX peeOJllOUHOHepoe. non: sne'laTJICHHeM noc.ne.1t11eA OH HanHCaJI JnHJOJI. B poMaHe Geniu pustiu, (npoKJillTblli reHHli), HaJBaHHbili HlJJ.aTeJlllMH «ToMa Hoyp B CH6HpcKHX JlbJl.aX». 3MHHecKy c BOCXHuteHHeM nHCaJI o roro.ne, H HMelOTCll
.11.aHHbie, CBHJl.eTeJibCTBYIOW:He o TOM, '!TO OH JHa.n HeKOTOpble npon1eeneHHR nyUIKHHa, JlepMOHTOBa, ,llocroeecKoro H .11.p., XOTR noKa TPYJl.HO JJ.OKaJan., '!TO OOCJienHHe OKaJaJIH BJIHRHHe
Ha ero TBOP'lecTBO . .[{m1 3MBHecKy Hly'leRHe pyCCKOli n:eACTBHTe.nbROCTH, KaK ero JHaHHll B noii:
o6.naCTH npe.ncrae.nRIOT salKHbIA J.neMeHT ero Ky.n&Typbl. IlpeeocxoJ1.Roe JHaHHe pyM&IRCKoli .nHTepaTYpbI CO'leTa.nOCb y Hero c r.ny6oKHM JHaHHe!\t HeMemcoli .nHTepaTypbl H lj>H.1ocolj>HH H c npeKpaCHblM oena.neHHeM JJ.pyrHX esponeliCKHX JIHTeparyp (lj>paHU)'JCKOli, aHnIHliCKOli H .11.p.)
OTMe'lallTCll HHTepec 3MHHecKy K no.nolKeHHlO .11.en B coce.11.HeA CTpaHe, KaK B no.nHTH'lecKOM, TaK H B JIHTeparypHOM OTHOUieHHH, 6bI.n noeTOJIHHblM, a POCCHR 6&ma OJlHOli HJ HeMHOrHX CTpaH, rJJ,e paHo 6bl.no oueHeHo MHpoeoe JHa'ICHHe TBOp'lecTBa 3MHHecKy. PoccHll JIB.nlleTCll 'leTeepToA no xpoHonorH'lecKoMy c'leTy CTpaHoA, noe.ne repMaHHH, HTa.nHH H BettrpaH,
rJJ.e eD.1e apH lKHJHH nona ao11BH.JIHCb OTKJIRKH Ha ero npoa1ee.11.eHHA. B 1891 r. aKa.n. li>. E. Kopw
B COTPY.!IHH'lecTBe c PYMblHCKHM c.naeHCTOM HoaROM .6orn:aHOM, KOTOpbili HaXOJl.HJICll B
Hay'IHOA KOMall.)'..IHpoeKe B PoccHH, oeyw:ecTBHJI npeKpacab!A nepeeo.11. TOJlbKO '!TO noRBHeweroell
B „Convorbiri literare" coHeTa 3MHHecKy Ori cite stele ... (Oco.1&Ko 6 11e 6bl.10 1Be10). 3ToT
nepeBO.!I 6blll Hane'!aTaH B lKypHa.ne «PyCCKall MbICJib» (1891, Mali). noe.ne TOro, KaK
Ilo.naxpoH CbipKY. Jl.OQCHT nerep6yprcKoro )'HHBepcHTeTa, B 1884 r. B csoell: neKUHH Ha OTKpbITHH
xypcos - 3Ha11e11ue pyMblll06eOeHu11 0.111 c.1aBJ1HCKoii ţfiu.10.1oi!UU - ynoMRHy.1 3MHHecKy cpeJJ.H
KpynHeitnIHx PYMbIHCKHX nHcaTeneli, pyMblHCKHl!: non Jl.BaJKJl.bl 6bl,1 npe.11cTae.neH pyccKOMY 'IHTaTenlO So11&wou :JHl/UK11oneo11eu lip0Ki!ay10 - 3rfipo11a, HJJl.aHHOli B IleTep6ypre. B 1889 ro.11,
B 27 TOMC, Bbln. 53, B 60.n&moli:, Jl.OKYMCHTHpoBaHHOll: CTaTbe o PyMblHHH, HanacaHHOli: no'ITH
uenexoM H. H. Ilo.noeeHKHHDIM. noueHToM IleTep6yprcKoro )'HHnepcaTeTa, 3MHHecKY npen:CTaB.neH xpynHeAwaM TBOpQoM PYMbIHCKOA .narepaTYPbl nepao.ila YTBePlKJJ.CHHR .!ICMoKpaTH'lecKoA H nporpeccaeHoA .neHHH B PYMbIHCKOM RlbIKe H nHTepaType. B 3TOT nepaoJJ., - JaJIIO'laeT IIo.nosHHKBH, - «3MHHecKy e.11HHornaCHO npHJHaH BeJIHKHM no3TOM». B 80 «A» TOMC, BblUie.!IUieM
HJ ne'laTH 1904 roJJ.y, e CTar&e Ha 6yKBY «3», 11. H. IIo.ioeHHKHH noceRwaeT 3MHHCCKY ue.nylO
BTJ)amnzy. 3Ta CTaTbR .li.O HacTOJIUJ;ero epeMCHH llB.nlleTCll caMoA 6oJlbmoii H CO.!leplKaTCJlbHOii: B
CHOCTpaHHblX 3HUHKJIOile.!IHJIX, KOTOplde Hanucane o BCJIHKOM PYMblRCKOM none. CTaTbR Jl.OKYMCHTHposatta, CO.!leplKHT npaBHJILHYIO aepcoHa.nbHYIO oueHKY aeTopa. 3MHHecKy paccMaTpllBaCTCll ICaK (<BeJIHKHii: naTpHOT, ceo6on:Hblll: OT neccHMHCTH'lecKHX ll.!leil», a ero npoll3Be.!ICHHR KaK
«caMldB BeJIHKHil: JIHTepaTypHblii: MOHyMeHT HJ acero Toro, '!TO 6bL10 HanHcaHo no CllX nop Ha
p}'MhlHCICOM llJbIKe» •
.[{a.nee aBTop pa6oTbl npen:CTaB.nllCT nepeBO.'lbI npoHJeen:eHHli 3MHHecKy Ha PYCCKHli R3blK,
npHJl.ll K JaKJllO'leHHIO, '!TO HX HaC'IHTb!BaCTCll He MeRee 18 HJ!laHHii Ha PYCCKOM lllbllCe H
6 BJ.D.aHRli Ha 111b!Kax Hapon:oe CCCP, a TaKl!Ce MHOfO'IHCJieHHble nepeeOJJ.bl, ne'!araeUI11ec11 e
nepHOJl.ll'ICCICHX HJ.D.aHHJIX • .60JlbWHHCTBO nepeeoJJ,OB npoHJeeneHHii: 3~tRHecKy noRBHllOCb B nocne.1UD1e 20 .ner.
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B JalCJllO'ICHHH aaTOp OTMC'laCT, 'ITO pacnpocTpBHCHHC pycc1t0A nHTCPBTYPW 80 BTOpOA
no.10BHHe XIX ae..a 6L1J10 11aneHBeM MHpoaoit nHTCpaTypw, a PYMWHCKBJJ nHTCPBTYPB 6wna
ero '13CTblO 6naro.11ap11 3MHHCCJ:Y H ,llp)TBM llJICBTCnllM CTapmero noxoneHHll, JJ.O DOllllJ1CHHll B
PyMwHHH JMMHrpaHToa-pcaonioUROHcpoa HJ PoccHH, llJIJlllBIDBMHCJI xopomHMR llUlTOD.MH
pyccicoA nuTepuypw, cpc.nH J:OTOPhlX HaH6once HlECCTHblM 6wn K. Ao6po,11xcauy-rep11. DpeCM,
OKaJaHHblA npoHlBC,llCHHllM 3MJIHCCIC)' Ha pO,llHHC nymlCHHa H MaJIKOl!CICOTO, CBBJlCTCJlloCT&yCT
o TOM, 'ITO TBOp'ICCTBO PYMblHCKOTO DOlTa 6wno 110-HBCTOllWCMY DOHJITO H OQCHCHO B O.o;tt09.
HJ 6o.'lbWHX JlllTCpaTyp MHDa.

EMINESCU ET LA CULTURE RUSSE
(Resume)
Dans la premiere partie de cet article, l'auteur presente une synthese des donnees actuelles
touchant Ies notions de culture russc d'Eminescu, le plus grand des cruteurs rouma.i.ns, son
attitude a l"t.'gard de cette culture, ainsi que Ies themes d'origine russe qui se retrouvent dans
son oeuvre. Dans la seconde partie de l'article, l'auteur fait des appreciations sur la diffusio11
et la rcnommee dont jouit l'oeune d'Eminescu en Russie prerevolutionnaire aussi bien qu'ena
URSS.
En appuyant ses considerations rien que sur des documents authentiques et des informations controlables (l'utilisation de soi-disant documents communiques par un faussaire
bien-connu, Octav Minar, ayant induit en erreur de nombreux chercheurs roumains et etrangers.
qui se sont preoccupes du m~me theme), l'auteur demontre qu'Eminescu avait adopte a l'egard
de la Ru•sie et de la culture russe une attitude nuancee. En tant que penseur politique et journalistc, informe de l'etat des choses en Russie notamment par la presse de son epoque et par des
ouvrages d"histoire, ii a manifeste une attitude de dignite et de sauvegarde des interets nationaux, tout en rccommandant le respect a l'egard de l'Etat et du peuple russes, dont ii connaissait Ies moments Ies plus importants de leur histoire et de leur culture. Son admiration pour
Pierre le Grand ne l'empechera pas de prendre connaissance et de saluer la lutte des
revolutionnaires russes contre le tzarisme, en s'y inspirant pour un episode de son roman Geniu
pusfi11. episode que Ies editeurs ont intitult! „Toma Nour ln gheţurile siberiene" (Toma Nour
parmi Ies 11laces siberiennes). De plus, li a exprime son admiration pour Gogol et ii y a lieu de
pcnser qu'il a connu certains ouvrages de Pouchkine, Lermontov et Dostoievsky, bien qu'il
soit encore malaise de prouver que ceux-ci aient eu sur l'oeuvre d'Eminescu une influence directe.
J.es lectures et Ies notions d'Eminescu en matiere de realites russes ont constitut! u11
appreciable element de sa vaste culture, oil la parlaite connaissance de la litterature roumaine
se c!onnait r!'ndez-vous a une profonde intelligence de la culture allemande - litteraire et
philosophiq11e - ainsi qu'a une orientation juste au sein d'autres litteratures (franc;aise, anglaise, etc.).
II est intere5Sa.Dt de constater que - si, pour des raisons d'ordre politique et litteraire.
l'attention d'Eminescu s'est continuellement portee sur l'etat de choses du pays voisin - c'est
encore la Russie qui a ete parmi Ies premiers pays oil Ia valeur universelle de Ia crUtioo
eminescienne ait ete reconnue. La Russie est bien le quatrieme pays (apres I'Allemagne, l'Italie
et la Hongrie) dans lequel des echos des oeuvres d'Eminescu paraissent, le poete etant eocore
en vie. En 1891, l'acadernicien F. E. Kori rt!alise - en collaboration avec le bien-connu slaviste
roumain Ioan Bogdan, qui se trouvait pour etudes en Russie - une excellente traduction du
sonnet Ori cfte sfele, recemment paru dans la revue „Convorbiri Literare"; cette tradoction fut
publiee par la revue „Russkaia mlsl" dans son no. 5 de 1891. En 1884, Polichron Slrcul (de
l'llni\"Crsite de Petersbourg), dans sa le~on inaugurale du cours qu'il enseignait, 3Ha'leHue pyMwHOfleOeHllR c>.1.!f c.1Q6!fHCKoil (/jUAOAozuu, mentionne Eminescu parrni Ies ecrivains roumains d'envergure. Peu de temps apres, la Grande Emyclopidie Brockh11us - Efron, editee a Petersbourg,
presente a deux reprises la personnalite artistique du poete roumain. Ensuite, en 1889, dans
le volume 27, fasc. 53, dans le cadre d'une ample etude bien documentee sur la Roumanie,
presqu' entierement due a I. N. Polovinkin (de l'Universite de Petersbourg egalement), Eminescu
est tenu pour un grand crl!ateur de la litterature roumaine de la periode des grands classiques
aus~i bicn que de l'affirmation d'une tendance dl!mocratique et progressiste dan~ 1:1 langue
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et la litterature roumaines; et Polovinkin de conclure: Durant cettc periode, „Eminescu est
unanimement reconnu pour un grand poete". Ce m~me Polovinkin dedie a Eminescu, dans Ic
volume 80 A, paru en 1904, a la lettre „3", un ample article couvrant toute une page et
qui demeure jusqu'a present le chapitre le plus etendu et le plus substantiel d'encyclopedie
etrangere qu'on ait consacre au grancl poete roumain. C'en est une presentation des micux documentees, aux appreciations personnelles justes. Eminescu y est considere comme „un grand
patriote, affranchi des idees pessimistes" et son oeuvre comme „le plus grandiose monument
litteraire de tout ce qui fut jamais ecrit en roumain".
L'auteur du present article fait aussi un expose des versions russes de l'oeuvre emincscienne et arrive â conclure que l'on peut compter 18 editions en langue russe, et six cditions
en differentes langues des peuples d'URSS, ainsi que de nombreuses traductions cparses
dans des periodiques. La majorite des traductions d'Eminescu a paru durant ces vingt clerniercs annees.
Pour finir, l'auteur rappelle que la diffusion de la litterature russe dans la seconde moitie
du XIXe siecle a constitut! un phenomene litteraire d'envergure universelle, la litterature roumaine y trouvant son benefice grâce â Eminescu d'autres ecrivains antericurs, bien avant quc
paraissent Ies emigrants revolutionnaires en provenance de Russie, grands connaisseurs de la
litterature russe, dont le plus renomme a ete Dobrogeanu-Gherea. Quant a l'audience que l'oeuvre
d'Eminescu obtient dans la patrie de Pouchkine et de Maîakovski, elle est bien le temoignage
du sens juste dont on comprend le message eminescien.
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«Operele sale, scria Boleslav Prus, le întîlneşti pe toate meridianele globului, de la Paris la Vladivostok, de la New-York la San Francisco, de la
Stockholm la Kapstead, de la Irkutsk la Melbourne» 1• Sienkiewicz însuşi
notează undeva despre graba cu care i se răspîndeau operele în lumea întreagă,
editorii nemaisolicitîndu-i adeseori nici controlul şi nici încuviinţarea traducerii: „Dumnezeu ştie cite mai sînt dintre acelea, care se vînd în ediţii de lux
sau populare, de cite 1 franc sau de cite 50 de centime. Nu poate fi vorba
despre un control, pentru că nu există o convenţie literară între Rusia şi
restul Europei. Cărţile mele se traduc în toate ţările, fără să-mi ceară nimeni
permisiunea şi fără să se îngrijească nimeni de onorariul meu" 2 •
Urmărind răspîndirea în lume a operelor scriitorului, savantul polonez
Julian Krzyi.anowski adună în bibliografia sa, publicată în 1953, 1689 de titluri de opere în volum, apărute în 42 de limbi (nu lipseşte dintre acestea nici
esperanto, prezentă cu 7 titluri) 3 •
Interesul pentru opera lui Sienkiewicz nu a slăbit nici azi. Între 1948
şi 1955 s-a editat în Polonia, sub îngrijirea lui Julian Krzyi.anowski, opera
completă a scriitorului, în 60 de volume. Pentru prima dată au apărut laolaltă
toate nuvelele, romanele, povestirile şi multe alte opere, necunoscute mai
înainte, ca: versuri, drame, aforisme, precum şi întreaga publicistică a scriitorului pînă în ultimii ani ai vieţii. Unul dintre volume (1954) poartă un cuvînt
înainte, scris de Leon Kruczkowski, personalitate de seamă a vieţii literare
polone contemporane.
În cadrul „Anului jubiliar Sienkiewicz" (1966), cu prilejul sărbătoririi
a 120 de ani de la naşterea scriitorului (5 mai) şi a 50 de ani de la moartea sa
1 B. P rus; Henryk Sienkiewicz, in tKurier Codzienny•, 1900, nr. 354. Cf. A I. No fer,
Henryk Sienkiewicz, Varşovia, 1962.
1 H. Sie n k ie w ic z, Korespondencja, II, p. 183; cf. A I. No fer, op. cit„ p. 385.
3 J u Ii an K r z y za no w s k i, Dziela Sienkiewicza w przekladtuh. Bibliografia, Varşovia, 1953. Bibliograful s-a oprit numai asupra traducerilor apărute ln volum, fără a mai lua ln
consideraţie sutele de traduceri mărunte care se ascund, neştiute, în presă.

https://biblioteca-digitala.ro

72

MARIA VIRCIOROVEANU

(15 noiembrie), au apărut în ediţii festive Cavalerii teutoni, Quo vadi"s, trilogia
şi alte opere ale scriitorului.
Opera sa continuă să ocupe primul loc între traducerile din literatura
polonă. Bibliografia Janinei Wilgat, Literatura polonă în lume 1 , inserează la
rubrica Sienkiewicz - între anii 1954-1961: 303 titluri de opere apărute
în volum, în 43 de limbi (dintre care numai Quo vadis numără 141 de titluri),
în timp ce pentru opera lui A. Mickiewicz se menţionează 93 de titluri, în
27 limbi, iar pentru cea a lui B. Prus - 84 de titluri, în 21 de limbi.

*
Cititorul român a făcut cunoştinţă cu Sienkiewicz încă de acum mai
bine de o jumătate de veac. A fost citit cu un interes viu şi constant, de la
prima sa operă apărută în tălmăcire românească (Ianko muzicantul, 1901,
traducător Al. Brătescu-Voineşti) şi pînă astăzi. Opera sa a constituit lectura
preferată a unor valori de primă mărime din literatura şi cultura noastră,
ca: M. Sadoveanu, Al. Brătescu-Voineşti, N. Iorga, nu fără ecouri în scrisul lor.
Julian Krzyi.anowski, în volumul său bibliografic, referindu-se la România,
însumează, pînă în anul 1953, 37 de titluri. Intîmpinînd unele dificultăţi de
investigaţie 2 , bibliograful se opreşte la o aproximaţie minimă.
In volumul său bibliografic privind traducerile din literatura polonă,
Janina Wilgat adaugă la capitolul H. Sienkiewicz în România între anii
1945-1961 încă 4 titluri. Articolul de faţă îşi propune să îmbogăţească tabloul
cuprins de cercetătorii polonezi.
Seria traducerilor din H. Sienkiewicz a început la noi cu partea cea mai
realistă a creaţiei scriitorului, cu nuvelele: /anko muzicantul (1901), Natură
şi vi'aţă (1901), Din memoriile unui perceptor (1904), ceea ce nu este lipsit de
semnificaţie, căci pledează pentru existenţa unui puternic filon realist în
perioada de căutări şi incertitudini caracteristică literaturii noastre în primii
ani ai secolului XX 3 •
Lui Al. Brătescu-Voineşti, care dă prima traducere a nuvelei lanko.
muzi"cantul, într-o exemplară formă artistică, i se adaugă nume de scriitori
cunoscuţi, ca: Sofia şi Iosif Nădejde, Cezar Petrescu, H. Lecca, sau de tradu1

1

J anin a W i I gat, Literatura polska w swiecie, Varşovia, 1965.
J ul ian K r z y ta no w s k i, op.cil., p. 157-159. Spre deosebire de celelalte

ţări,

pentru care se face o catalogare cronologică, pentru România şi Olanda ordinea este alfabetică,
pricina constituind-o neindicarea in volum a anului traducerii. În asemenea împrejurări, bibliograful riscă să treacă la o singură poziţie două publicaţii ale aceleiaşi opere, scoase de aceeaşi editură, dar in ani diferiţi, şi invers. Este mai uşor de urmărit anul de apariţie al traducerilor publicate tn colecţii (Biblioteca pentru toţi, Lectura, floarea literaturilor străine, Biblioteca „Lumen"
etc.), unde se indică numărul de ordine al volumului.
O altă dificultate pentru bibliograf este schimbarea titlului original, procedeu frecvent
şi la alte ţări, aşa incit este greu uneori să se poată preciza despre care operă a scriitorului este
vorba. După o investigaţie a noastră, dusă pină in anul 1965, am ajuns la un număr de 72 de
poziţii în volum. De asemenea, am identificat unele opere care apăruseră tn traducere sub un titlu
lndepărtat de original, şi care fuseseră trecute în bibliografia lui Krzytanowski sub semnul întrebării. (Nu sint incluse la număr şi traducerile apărute in reviste periodice şi ziare).
a Printre primele traduceri se numără şi romanul Prin foc şi sabie, apărut ln ziarul lui :N_
Filipescu «Epoca•. Bucureşti, ln primele luni ale anului 1901.
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cături apreciaţi, ca: Ştefan Berechet, Dan Telemac, cunoscutul profesor şi
publicist Gr. Tăuşan, unii dintre aceştia traducind direct din limba polonă.
Cărţile lui Sienkiewicz se tipăresc la Braşov, Cîmpulung-Muscel, Sibiu,
Piteşti, Bucureşti, Iaşi, Ploeşti.
Se tipăreşte într-un ritm constant, începînd cu anul 1900, aproape în
fiecare an cite patru sau cinci ediţii - romanul Quo vadis, a apărut pînă la
cel de al doilea război mondial în 14 ediţii - ceea ce asigură cititorului român
un permanent contact cu creaţia lui Sienkiewicz şi dovedeşte trainica populari-

tate de care s-a bucurat la noi scriitorul. În perioada antebelică traducerile
se făceau de cele mai multe ori prin intermediul limbii franceze sau germane
şi numai foarte rar direct din original. Aceasta constituie una din pricinile
pentru care calitatea traducerilor suferea adesea, ajungîndu-se în unele cazuri la
mutilarea operei, atît din punct de vedere al formei, cit şi al conţinutului.
În prefaţa la Prin foc şi sabie, traducătoarea Sofia Nădejde scrie: „Din
punctul de vedere al limbii, ne-am sîrguit a fi cit mai curată şi mai românească, fără a ne îndepărta de ideile autorului, dindu-l întreg şi neştirbit,
nu după cum fac traducătorii francezi, care lasă zeci şi sute de feţe întregi.
Am tradus pe cea mai bună lucrare germană şi am urmărit-o şi de pe original" 1•
Cu această remarcă Sofia Nădejde ne informează asupra calităţii traducerilor
care au stat la baza versiunilor româneşti.
În trecut, atît la noi, cit şi în alte ţări unde nu exista o politică culturală
judicios dirijată, iar la propagarea şi răspîndirea produsului spiritual concurau şi interese mercantile, traducerile se înfăţişau adesea ca nişte oglindiri
ştirbe sau shimbe ale operei originale.
Unii traducători denaturau originalul pînă într-atît, incit nu se mai
păstra nici intenţia, nici tema operei. Se încerca o broderie în jurul unui
nucleu epic, întîlnit în original, sub o viziune şi sub o interpretare ce nu se
mai subordonau idealului artistic al scriitorului, şi nici ideii conducătoare a
operei sale (ex. O noapte de Crăciun, traducere de Atanasie Ionescu). Rezultatul era o a doua operă, în care traducătorul colabora cu autorul, dar în care
„prima mină" era traducătorul. În asemenea cazuri, se recurgea la o dublare
sau chiar triplare a titlului. Astfel, O noapte de Crăciun, traducător At. Ionescu,
poartă ca subtitlu Surmenatul şi Din memoriile unui preceptor. Dintre acestea,
abia cel de al treilea titlu corespunde originalului : Z pamiţtnika poznankiego
nauczyciela. Adaptarea lui At. Ionescu corespunde însă primelor două titluri:
Surmenatul şi O noapte de Crăciun. Menţionarea făcută de editură, în josul
paginii 1-a: „imprimată în folosul cantinelor şcolare", precum şi cuvîntul
introductiv al traducătorului 2 ne îndreaptă către o explicaţie a cauzei denatuH e n r y k S i e n k i e w i c z, Prin foc ii sabie, traducere şi prefaţă de Sofia Nădejde,
Ed. Biroului Universal At. Niţeanu, 1925.
Nuvela lui Sienkiewicz urmăreşte o notă critică ascuţită, condamnă o realitate: sistemul
barbar de educare din şcolile germanizate, tendinţa de !năbuşire a tradiţiilor poloneze, a limbii
1

Bucureşti,
1

naţionale.

Nuvela

înfăţişează

drama copiilor polonezi,

răniţi

ln sentimentul lor patriotic,

îndemnaţi

să dispreţuiască tot ce este polonez. În traducerea lui At. Ionescu, intenţia lui Sienkiewicz este
transformată, ratată. Traducătorul adaptează nuvela la un moment de acţiune filantropică, cu
ocazia sărbătorilor Crăciunului (de aici subtitlul, O noapte de C,-tfciun) şi foloseşte tema pentru
a înfăţişa realitatea de neagră mizerie ln care trăiesc mulţi copii.
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rării nuvelei poloneze. Totuşi traducătorul nu face, aşa cum s-ar fi cuvenit,
menţionarea prelucrării originalului.
Lipsa de fidelitate faţă de titlul original este frecventă şi în cazul unor
traducători din alte ţări, ca: Franţa, Germania, Italia, Rusia etc. Ea este
-cerută

uneori de nevoia de a da o mai mare rezonanţă titlului, în limba în care
se traduce. Acest fapt constituie adeseori un criteriu de identificare a limbii,
prin intermediul căreia a pătruns la noi opera scriitorului. Aşa de pildă, nuvela
Przez stepy (Prin stepă), în franceză poartă titlul Une idylle dans la Savane
cf. în româneşte - O idilă în savană; nuvela Na jasnym brzegu (Pe coasta
de Azur), în franceză: Mme Elsen, cf. în româneşte - Doamna Elsen; nuvela
Szkice W(}glem (Schiţe în cărbune), în franceză - L'eternelle victime, cf. în
româneşte - Eterna victimă.
Intîlnim însă uneori aceeaşi variantă în mai multe limbi ex. titlul original
polonez Szkice W(}glem, este tradus în germană prin Natur und Leben, iar în
italiană Natura evita. Titlul românesc: Natură şi viaţă. Neavînd nici exemplarul italian, nici pe cel german la îndemînă, este greu să ne pronunţăm asupra
limbii din care s-a făcut traducerea românească. Cu siguranţă însă ea a fost
făcută după textul german, dacă ţinem seama de faptul că traducerea apare
la Braşov (1901), oraşul care avea cele mJ.i multe punţi de legătură cu cultura germană.
Prescurtările operei poloneze erau atît de frecvente în mai toate ţările, incit
faptul a pricinuit indignarea autorului, care se plîngea într-o scrisoare adresată
lui Kozakiewici, traducătorul autorizat de el în Franţa: „Zgadzam si4r zupelnie na to by mnie nie publikowano ale nie zgadzam si4r na fadne skrocenia" 1 •
Un procedeu des întîlnit, şi nu numai în cazul traducerilor din Sienkiewicz, este acela al localizării acţiunii, al românizării toponimiei originale.
Aceasta se datoreşte, probabil, intenţiei de a apropia evenimentele relatate de
viaţa de toate zilele a cititorului român, de a le integra într-un mediu cunoscut. Uneori însă, numele de locuri şi numele personajelor sînt simple repro<luceri, deformate ortografic, ale celor din original. De asemenea, în traduceri
nu se folosesc întotdeauna termenii cei mai adecvaţi pentru evocarea epocei,
a coloritului local. De exemplu, nu este deloc potrivită pentru secolul al
XVII-lea traducerea cuvîntului pan prin rom. domnul, care aminteşte mai
degrabă de personajele romanului secolului XIX-XX: Domnul Zagloba,
domnul Wolodyjowski, domnul Longhin (în loc de Longinus) etc. Păstrarea
termenului pan, ca în titlul Pan Wolodjjowski, ar fi fost mai indicată, cu atît
mai mult cu cit, negăsindu-se un corespondent perfect în limca rcmână i:;entru
acest cuvînt, el intrase de mult în limba noastră, întîlnit fiind încă în scrieri
mai vechi, dinaintea secolului XV.
Aflăm însă, chiar şi în această perioadă, traduceri de o înaltă ţinută
artistică, cum sînt cele realizate de I. Al. Brătescu-Voineşti sau de Sofia
Nădejde. Cei doi traducători au primit şi au turnat din nou în tiparele limbii
proprii nu numai gîndirea originală, întreagă a creatorului, dar şi emoţia care
a dat viaţă operei sale. Ei au imprimat traducerii acel suflu narativ viu, caracteristic lui Sienkiewicz, au păstrat prospeţimea imaginii, plasticitatea stilului.
1 ] . K r z y i. an o w s k i. Kalendarz iycia i tw6rczo5ci H. Sienkiewicza,
p. 232: „.\ccept să nu fiu publicat de loc, dar nu accept nici o prescurtare".
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În anul 1920 o revistă românească îşi propune să selecţioneze din literatura universală opere valoroase, realiste, care să fie puse la dispoziţia cititorilor într-o tălmăcire îngrijită. Este o primă încercare de coordonare a activităţii de traduceri, ea aparţine „Bibliotecii slavo-române", iniţiate în 1920 sub
conducerea lui Ştefan Berechet 1 •
Din programul colecţiei reiese că revista îşi propunea să pună la dispoziţia cititorului român tălmăciri numai din limbile slave: rusă, polonă, cehă,
.sîrbă, ucraineană şi bulgară, traducerea urmînd să se facă de cunoscători ai
acestor limbi, într-o formă cit mai apropiată de cea populară, pentru a putea
pătrunde şi folosi cit mai adînc în păturile largi ale cititorilor.
În fruntea colecţiei se găseşte Sienkiewicz, cu care se inaugurează Biblioteca slavo-română 2 • Este încă o dovadă a deosebitei preţuiri de care se bucura
la noi scriitorul. Această primă încercare de a pune ordine în activitatea de
popularizare a literaturilor slave la noi a fost însă curînd abandonată, căci
revista apare numai în patru numere. Proiectele „Bibliotecii" lui Berechet
aveau să fie realizate abia după ultimul război, cind, o dată cu înfiinţarea editurilor pentru literaturi străine, se trasează „magistrale" şi în acest domeniu
de activitate literară. Azi, în condiţiile unei cunoaşteri aprofundate a literaturilor slave, operele lui Sienkiewicz îşi găsesc în versiunea românească neştir
bită valoarea şi frumuseţea. În anii 1953, 1955 şi 1957 au fost reeditate nuvelele lui H. Sienkiewicz şi romanul său Cavalerii teutoni în traducerea excelentă
a lui Dan Telemac şi Petru Vintilă. Deşi au fost editate în tiraje considerabile,
atît nuvelele cit şi romanul s-au succedat în suplimente de ediţii (1960 şi 1962),
fără să acopere, nici acestea, cererile cititorilor români. În 1967 a apărut, Quo
t1adis, în traducere nouă de Elena Linţa, lector de limba polonă la Universitatea din Bucureşti. (Tot un polonist, Stan Velelea, cercetător la Institutul de
istorie şi teorie literară „G. Călinescu" semnează introducerea). Deşi tipărită
în 60.170 exemplare, s-a epuizat într-o singură zi.
Marele entuziasm pentru opera lui H. Sienkiewicz a atras după sine,
neîntîrziat, creşterea interesului pentru însuşi creatorul ei. În 1901 Sienkiewicz dădea în Polonia primele informări cu privire la viaţa sa, se scriau cele
clintii fişe după care aveau să se alcătuiască primele studii monografice despre
scriitor 1 . În acelaşi an, în 1901, tipografia A. Mureşanu din Braşov scoate un
volum Novele de H. Sienkiewicz (Natură şi viaţă, Sluga veche), în traducerea
lui I. C. Panţu cu o prefaţă sumară despre autor şi despre creaţia acestuia.
Deşi pe alocuri naivă, prefaţa este scrisă cu căldură şi reuşeşte să facă unele
aprecieri judicioase asupra operei scriitorului. Se subliniază originalitatea
creaţiei care are la bază inspiraţia nemijlocită din viaţă:
„El nu este un pedant,

urăşte

rutina, este original in scrierile sale

şi arată

o iubire

nemărgi

nită pentru popor, a cărui viaţă i-a inspirat atitea subiecte. În nuvela lui nu este nimica imitat,

Se pare că noua serie apărea sub auspiciile revistei Spicuitor in ogor vecin, condusă de
Berechet şi Constantin Bobulescu, căci aceasta anunţă, pe prima pagină, programul
apariţiilor din „Biblioteca slavo-română".
2 H. Sie n k ie w ic z, Păzitorul farului, din limba polonă, de Ştefan Berechet, „Biblioteca slavo-română", nr. 1, Bucureşti, 1920.
1 J ul ian K r z y ta no w s k i, Kalendarz iycia„., p. 236.
1

Ştefan
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totul este nesilit şi original, o adevărată creaţiune a inimii. Tablourile şi caracterele din această.
nuvelă., fiind întreţesute de o ironie fină şi nuanţate cu satire muşcătoare, ne in\'Cselesc şi ne
zguduie".

Autorul prefeţei rrn1arcă medul realist în care Sienkiewicz tratează tema
şi îşi luminează personajele redindu-le în imaginea lor cea mai fidelă, fără
retuşări. Aprecieri similare întîlnim şi în Enciclopedia română: «Sienkiewicz
H., romancier polon, născut în 1846 - în Wola Okrzejska, a fost cîtva timp
redactor al foii „Slowo" din Varşovia. Desemnul realistic mai ales al tipurilor din popor, sentimentul puternic şi adevărat al lor a atras atenţiunea
publicului deja asupra primelor sale novele şi schiţe» 1 • Asemenea remarci
sînt cu atît mai interesante, cu cit ne gindim la ceea ce a însemnat perioada
anilor 1900 pentru poziţia scriitorului, în contextul vieţii literare poloneze.
Se ştie că peste gloria scriitorului în Polonia în această perioadă s-a aruncat
un văl de umbră. După apariţia trilogiei Prin foc şi sabie, Potopul, Pan W olodyjowski, scriitori şi critici contt:mporani au început să critice cu vehemenţă
pe scriitor, reproşîndu-i că ar fi devenit un apologet al şleahtei 2 • Criticile numai în parte îndreptăţite, au făcut pentru un timp pe autorii lor să vadă
numai o latură a creaţiei lui Sienkiewicz, uitînd-o pe cea de puternică factură
realistă. Aprecieri ca cele întîlnite în critica românească demonstrează că
în receptarea peste graniţă a operei scriitorului în această perioadă a răzbă
tut tocmai nota realistă şi că ea apare aici ca însăşi esenţa creaţiei sienkiewicziene. Este suficient să amintim o prefaţă apărută în 1904, aparţinînd lui
T. D. Protopopescu, în care se subliniază robusteţea morală, frumosul echilibru clădit pe temelia unui ideal nobil, înalta valoare educativă a creaţiei
lui Sienkiewicz :
«Nuvelele scrise in urma impresiunilor de călătorie reflectează un talent rar, de con·
descriere realistă („.). Citind oricare din operele lui Sienkiewicz, înveţi multe
din ele. Contrar romanelor de toate zilele, pline de minciuni, focare de imoralitate şi
propagatoare a tot felul de idei bolnave, romanele lui Sienkiewicz au toate un fond pa trio·
tic şi moral expus lntr-o formă a cărei frumusete se poate compara cu a celor mai mari
scriitori ai lumii. Nu poate <lecit să bucure pe orice român„. că aceste scrieri ale talentatului scriitor polonez se citesc cu multă aviditate de publicul nostru•.
cepţiune şi

Notele şi prefeţele se succed în 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910 etc ...
se îmbogăţesc în informaţii interesante şi în comentarii analitice competente
asupra personalităţii artistice a scriitorului. Din prefaţa editorului Atanasie
I. Niţeanu la romanul Quo vadis (1908), reiese nu numai că autorul ei este
la curent cu popularitatea de care se bucură în Polonia operele lui Sienkieşi

1 Enciclopedia Roin4n4, Sibiu, 1904, tom. III, p. 954, apărută sub auspiciile Asociaţiei
„Astra".
8 În mod deosebit criticile s-au concentrat asupra trilogiei : Prit1 foc şi sabie, Potopul, Pan
Wolodyjowshi, avlnd la bază raţionamente filosofice, politice şi sociale şi mai puţin criterii artistice. Scriitorul a fost criticat pentru o viziune subiectivă asupra unor evenimente din istoria.
Poloniei, cum ar fi: răscoala lui Hmielnicki, în romanul Prin foc şi sabie. Criticile sînt lnsă unilaterale, în lnsuşi corpul trilogiei nu se realizează o diferenţiere, intrucît Potopul este superioară
celorlalte două părţi ale trilogiei.
1 Din prefaţa lui T. D. P r o top op e s c u la voi. 54-1 11rm4m, de H. Sienkiewicz,
ed. II, Ploeşti, 1904.
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wicz 1 , dar că el cunoaşte foarte bine unele amănunte intime din viaţa scriitorului, din deprinderile sale, din felul său de a lucra. Prefaţatorul informează
că Sienkiewicz nu se apucă să scrie decît atunci cînd planul noii opere, pe care
l-a gîndit îndelung, este pe deplin stabilit. Scrie izolat în cabinetul său, în
tovărăşia luminoasă sau tristă a personajelor sale. ~Scrie repede - informează
Atanasie Niţeanu, - nu transcrie niciodată şi corectează puţin. Lucrează
de la orele 8 pînă la 1. Rare ori scrie cîteva pagini şi după amiază, în zilele
senine». Din relatările asupra biografiei operei şi creatorului ei, nu este cu
neputinţă ipoteza că autorul acestei prefeţe, care a fost şi editorul celor mai
multe traduceri din opera lui Sienkiewicz, să fi venit în contact cu lumea
literară varşoviană, sau poate chiar cu scriitorul, în Polonia, cu prilejul jubileului a 25 de ani de creaţie, căci iată ce scrie mai departe: <(Şi, spre a termina
această mică biografie a unui om aşa de mare, cităm vorbele rectorului Academiei din Varşovia, pronunţate cu ocazia jubileului: „Jubileul lui? E
nunta de argint între Sienkiewicz şi sufletul polonez"».
Fie că şi-a luat informaţiile din surse directe, fie că le-a cules din izvoare
scrise, editorul român se arată a fi la curent nu numai cu situaţia din Polonia,
ci chiar cu editarea în lumea întreagă a operei lui Sienkiewicz: ((„. Quo vadis
pe care îl reeditez acum, şi al cărui succes în America a fost enorm ; romanul
Quo vadis s-a vîndut acolo în 700.000 volume».
Informările se completează şi se adîncesc pe măsura înaintării în timp.
Într-o prefaţă la traducerea romanului Quo vadis, traducătorul, Al. Iacobescu, încearcă o încadrare a lui H. Sienkiewicz în istoria literaturii polone,
în climatul literar al celei de a 2-a jumătăţi a sec. al XIX-lea. Referindu-se
la evoluţia literaturii polone în sec. al XX-lea şi la creaţia unor poeţi şi prozatori ca Adam Mickiewicz, Julius Slowacki, Ignacy Kraszewski, Stanislaw
Wyspianski, Wladyslaw Reymont, Stefan Zeromski, Alexander Swi~to
chowski, Henryk Sienkiewicz, prefaţatorul român subliniază optimismul,
realismul robust al literaturii polone, rolul ei covîrşitor în păstrarea unei
unităţi sufleteşti, a conştiinţei naţionale şi a încrederii în viitor 2 • Despre H.
Sienkiewicz prefaţatorul scrie că s-a impus din capul locului ca un talent
cu uriaşe resurse de exteriorizare, ca un artist desăvîrşit, ca un distins cugetă
tor şi estet.
Prefaţa scriitoarei Sofia Nădejde, autoarea traducerii romanului Prin
foc şi sabie, aminteşte despre înalta valoare artistică a romanului : ((„. e trebuitor să atragem luarea aminte a cititorilor asupra însuşirilor acestui roman,
_Yezi prefaţa lui At. Ni ţ ea nu la Quo -vadis de H. Sienkiewicz, Bucureşti, 1908.
„In vreme ce el (romanul Prin foc şi sabie) apărea ca foileton al ziarului, publicul polonez
ml avea alt subiect de vorbă. O doamnă pc care o prietenă o găsi plingind răspunse la întrebarea ci:
- De ce pling? Da nu ştii noutatea? Bar a fost luat!
Bar era fortăreaţa din romanul lui Sienkiewicz, care fu luată de inamic în împrejurări
tragice.
Se mai zice că un lucrător naiv duse preotului toate economiile sale ca să slujească un
parastas pentru sufletul lui Podbipi«ta. unul din croii romanului Prin joc şi sabie".
1 A I. I ac o b e s c u, prefaţă la Quo vadis de H. Sienkiewicz, Bucureşti, Editura „Cugetarea", 1939.
1
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care, putem zice, întrece orice roman istoric, prin bogăţia faptelor, prin puterea dramatică şi prin pătrunderea ageră ce găsim în el de la început şi pînă
la sfîrşit (... ). Prin psihologia eroilor săi se adînceşte sufletul oamenilor din
acele vremuri. Nu sînt inşi cu simţiri de azi, îmbrăcaţi în zalele şi hainele de
a~unci. Pe dinaintea noastră trec leşi, cazaci, tătari, ruşi, români, adevăraţi,
dm veacul al XVII-lea&.
Apreciind romanul Prin foc şi sabie ca un roman patriotic, Sofia Nădejde
şi Gr. Tăuşan 1 pătrund în intenţia care a dat impuls creaţiei lui Sienkiewicz~
îi subliniază tocmai acel mesaj pe care scriitorul a dorit să-l imprime acestei
creaţii, mesaj pe care îl evidenţiază Eliza Orzeszkowa 2 , în toiul disputei
aprinse asupra operei scriitorului.
Alte prefeţe aparţin lui O. L. Piteşti, la Hania, lui H. Lecca - la Quovadis Mai complete în date despre scriitor şi operă sînt studiile introductive
care însoţesc traducerile apărute în ultimele două decenii.
Dar Sienkiewicz devine cunoscut în România nu numai prin creaţia
sa literară. N. Iorga luminează în paginile ziarului „Neamul Românesc"
o latură nouă, necunoscută, a activităţii scriitorului, latura publicistică.
Afinitatea lui N. Iorga pentru marele scriitor polonez îşi are izvorul nu
numai în profunda admiraţie faţă de creaţia sa artistică, ci şi într-o alianţă
de atitudine, într-o perioadă sbuciumată pentru politica europeană. Îl apropie
de scriitorul polonez aceeaşi aprigă împotrivire, aceeaşi categorică atitudine
de reprobare faţă de politica „expansionistă" a unor state.
Din Elveţia, unde se afla în anul 1916 în fruntea Comitetului de ajutorare a victimelor războiului din Polonia, Sienkiewicz trimitea apeluri către
toate naţiunile Europei pentru a interveni să se pună capăt crimei ce se
comitea asupra patriei sale. În această luptă cu duşmanii ţării, Sienkiewicz
îşi sfîrşeşte ultimele zile.
Întrebat într-un interviu (1916) despre ceea ce crede în legătură cu
intenţiile puterilor centrale privind Polonia, Nicolae Iorga denunţa cu profundă indignare tendinţele expansioniste germane asupra Poloniei. Cu înflă
cărarea ce-l caracteriza, Iorga susţine cauza în numele căreia lupta Sienkiewicz.
În ziarul „Neamul Româneasc" din noiembrie 1916 citim, în traducerea lui
N. Iorga, următorul fragment care aparţine scriitorului polonez :
„Fac parte dintre aceia care proclamă că ideea patriei trebuie să ocupe cel dintîi loc în
sufletul şi inima oricărui om şi totuşi n-am stat pe ginduri să citez cuvintele lui Montesquieu
1 G r. Tă u ş an, in prefaţa la traducerea Pe cfmp de glorie Bucureşti, Editura Biroului Universal At. Niţeanu, 1907: „Romanul acesta, pe lingă o parte de intrigă amoroasă, are
o culoare patriotică, şi in finele cărţii trece fiorul scump al dragostei de gloria poloneză stinsă şi
regretul timpurilor de vitejie ce nu mai sint. Şi această pictură a unei epoci eroice face ca romanul
lui Sienkiewicz să fie o lectură educativă in cel mai !nalt grad".
2 EI iz a Orz e s z k o w a, List do DrogoszewsAiego, 16.IV. 1903, in tomul: OrzeszAowa,
Sienkiewicz, Prus o literaturze, p. 158 „Dragostea aceasta îngust înţeleasă - spun unii. Dar,
oricum ar fi ea, in timpurile acelea de teroare cumplită pentru însăşi sentimentul şi ideea de
patrie a fost binefăcătoare şi izbăvitoare, o nemăsurată forţă care a inrîurit asupra tuturor acelora
care trăiau intens sentimentul şi ideea de patrie şi îşi făceau griji pentru ea.
Mă alătur lor şi, cu toate că am observat destul de bine unele lipsuri in opera lui Sienkiewicz, i-am fost totdeauna recunoscătoare, pentru că prin exteriorizarea viziunilor sale vii şi
măreţe, cutremură, trezeşte ceea ce ar putea foarte uşor să adoarmă pe vecie".
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căci

ele fixează în chip hotărîtor şi logic pină unde trebuie să meargă sentimentu naţional.
Trebuie să-ţi iubeşti ţara înainte de toate şi să gindeşti mai ales la fericirea ei, dar ln acelaşi timp,
cea dintii datorie a unui ade\·ărat patriot este să aibă grijă ca ideile patriei să nu fie ln contrazicere cu fericirea omenirii întregi, ci dimpotrivă., să formeze una din bazele ei. Numai in aceste
condiţii, existenţa, dezvoltarea şi mărimea patriei vor interesa omenirea întreagă. Cu alte cuvinte,
deviza oricărui patriot trebuie să fie: Prin patrie, către umanitate - şi nu: Pentru patrie,
contra umanităţii. Tocmai aşa am înţeles, noi polonii, ideea de patrie şi in acest chip am
iubit-o». Şi, mai departe: „„. ca să îndreptăţeşti fiinţa ta trebuie să ai în afară de pumn şi pline,
o idee morală„.", căci „„. un popor izolat nu este şi nu va putea fi niciodată destul de tare pentru
ca, fiind cauză de nenorocire universală, să poată să suporte apăsarea urii universale" 1.

Referindu-ne la conţinutul articolului lui Sienkiewicz, remarcăm o
înţelegere şi o trăire superioară a sentimentului patriotic care lasă puţin în
urmă pe creatorul romanului Prin foc şi sabie. Fragmentul citat face parte
din răspunsul lui Sienkiewicz la ancheta ziarului francez Le Courrier Europeen,
publicată sub titlul Co mysl~ o Niemczech (Ce gîndesc despre nemţi).
Nicolae Iorga îşi încheie articolul cu un scurt comentariu:
puii
tate

„Azi, cînd vultanii Poloniei celei ,·echi se aşează în cuibul părăsit pretinzind a încălzi acolo.
de mult ucise, li se pot arunca in faţă aceste cuvinte de veşnic adevăr şi de superiorimorală, pe care le-a scris unul din marii scriitori ai lumii".

păsării

In anul 1905, cînd Sienkiewicz primeşte pentru romanul său Quo vadis
premiul Nobel, evenimentul este semnalat de revista „Semănătorul" din
Bucureşti, care îi consacrară cîteva rînduri, semnate de Iorga, la rubrica
„Cronica" 2 •
Cit de strîns este legat numele lui Sienkiewicz de lupta poporului polonez
pentru păstrarea limbii naţionale şi a tradiţiilor strămoşeşti se subliniază
şi în articolul Greva şcolarilor din Polonia, publicat în „Luceafărul" din Sibiu
(1907). Articolul relatează despre impunătoarea mişcare de la începutul
anului 1907, cînd 40 de mii de elevi au declarat grevă, nevoind să mai dea
dascălilor germani răspunsuri „pe nemţeşte".
„Marele romancier Sienkiewicz n-a lipsit nici el pe poloni de cuvlntul său de Indemn
iar împăratului Wilhelm i-a adresat o scrisoare demnă, luind in apărare limba

îmbărbătare,

şi
şi

naţiunea polonă".

Tot astfel, articolul apărut în ziarul „Epoca" din 8 august 1905, p. 1,
integrat în rubrica „Ecouri", informează că „romancierul polonez H. Sienkiewicz a fost condamnat de Guvernul General cu arest în casă, pentru
că a publicat şi a semnat în ziarele ruse „o protestare contra rusificării şcoli
lor poloneze". După moartea scriitorului, numele său se întîlneşte tot mai
des în coloanele ziarului condus de Iorga şi în alte gazete, fie sub forma unor
articole închinate scriitorului, fie numai în referiri presărate ici şi colo 3 •
1

N. I org a, Sienkiewic.r

şi

idealul german, ln „Neamul Românesc", 3 noiembrie 1916,

p. 2.
N. I org a, Cronica, în "Semănătorul", 1905, p. 937.
„Neamul Romlnesc", anul XI, nr. 110, 12 noiemb. 1916. Ce datore~te biserica lui H. Sienkiewicz, Arhim. Scriban. (Se anunţă moartea lui Sienkiewicz şi influenţa operei sale Quo mdis?
asupra literaturii străine: Franţa, Italia); „Neamul Românesc", Iaşi 15 dec. 1916, Polonia lui"
Sienkiewicz de N. I org a; „Neamul Românesc" 20 sept. 1917, Amintirea lui /(osci11s2ko, de
N. I org a; „Timpul", noiembrie 1931, Henryk Sienkiewicz (comemorarea a 15 ani de la moarte>
de E I. E f t i m i u.
1

1
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În articolul necrolog Henryk Sienkiewicz,· semnat de N. Iorga, se subli
înalta valoare cetăţenească a scriitorului. Astfel, mai mult chiar decît
pentru excepţionala forţă creatoare care i-a adus gloria, Sienkiewicz este
preţuit pentru faptul de a fi fost, înainte de toate, un mare patriot, un
mare cetăţean.
niază

„A spune despre <linsul că a fost un mare romancier, un mare psiholog, un mare scriitor,
ar fi prea puţin. Şi ar fi şi de prisos. Cine dintre contemporanii noştri nu a citit, nu cu ochii ci
cu Lă.tă.ile inimii sale, ceva măcar din operele omului care in Barlek fovingdlorul a slăvit zimbind
pe bietul soldat polon al cauzelor străine? (... ) Sienkiewicz a fost însă. şi în cel de pe urmărind al
său altceva, mai mare decît forma literară. care i-a cucerit gloria. (... ) El moare prea t!rziu, şi
prea devreme. Prea tirziu ca să fie cruţat de priveliştea nespuselor suferinţe ale poporului său
şi, pentru a se mingîia la vederea biruinţei, reunirii, reîntemeierii acelui popor, prea devreme".

O operă cu o perspectivă atît de generoasă nu putea să nu-şi găsească
ecouri la unii scriitori polonezi sau străini.
Prelucrări după romanul Quo vadis şi Cavalerii teutoni sînt frecvente
în Polonia, Rusia, Franţa, Anglia, Italia etc. În 1904, la teatrul Sarei Bernhard din Paris s-a jucat prima reprezentaţie Prin foc şi sabie, în dramatizarea
lui Kozakiewicz şi a fiului Sarei Bernhard. Dramatizarea a fost autorizată,
la rugămintea Sarei Bemhard, de În$UŞi Sienkiewicz. Menţionăm cîteva prelucrări apărute în literatura română.
Apostolii, legende prelucrate de A. Nanu, Odorhei, 1929, Bibi. „Povestiri
morale", nr. 6:
Umbra lui Crist, dramă într-un act, după o nuvelă a lui Sienkiewicz
(Pojdzmy za nim), Blaj, 1914, prelucrarea de Minar Octav;
Quo vadis?, piesă în 6 acte şi 12 tablouri, Bucureşti, 1915, scenarizare
de Minar Octav.
lntrucît acestea nu se ridică la o valoare artistică deosebită, nu ne oprim
asupra lor decît pentru a sublinia că ele sînt o mărturie vie de admiraţie şi
preţuire a scriitorului polonez.
ln articolul Proza noastră contemporană, publicat în „Viaţa nouă" dirt
1909-1910, I. Bentoiu face afirmaţia de ordin general că romanul istoric
al lui H. Sienkiewicz şi N. Gogol a exercitat o influenţă puternică asupra lui
M. Sadoveanu. Criticul Sanielevici, în cartea sa Poporanismul reacţionar
(1920), remarca şi el influenţa creaţiei lui Sienkiewicz asupra lui Sadoveanu,
identificînd în personajul Ghiţă Botgros din Şoimii pe lituanianul Podbipi~ta.
D. Caracostea, în articolul Poetul Brătescu-Voineşti, Bucureşti, „Viaţa Românească" 1921, stabileşte relaţii genetice între nuvela ]anko Muzykant şi
nuvela Niculăiţă minciună.
Ţinînd seama de observaţiile celor doi critici români, St. Lukasik susţine
şi el aceste influenţe, în lucrarea sa Sienkiewicz în România 1 . Aducînd precizări noi în direcţia influenţei romanului Prin foc şi sabie asupra Neamului
Şoimăreştilor, Lukasik face totodată o sumară prezentare a subiectelor şi a
motivelor comune celor două capodopere. Dacă datele privind legătura între
nuvela lanko muzicantul şi Niculăiţă minciună şi Violoncelul ale lui BrătescuSt ani s I a w t. u k as i k, H. Sienki•wicz w Rumunii. Cracovia, 1928
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\"oineşti sînt convingătoare şi întemeiate, în schimb argumentele lui Lukasik referitoare la apropierile dintre romanele istorice Prin Joc şi sabie şi Neamul Şoimăreştilor ridică discuţii. Fără a căuta să înlăturăm posibilitatea unei
legături de filiaţie între Sadoveanu şi scriitorul polonez, totuşi stabilirea unor
paralele atît de apropiate şi de categorice între cele două opere, aşa cum
încearcă St. Lukasik, ne apare forţată.
Se argumentează că romanul lui Sadoveanu se aseamănă încă de la prima
frază cu începutul romanului Prin foc şi sabie; că descrierile de natură au
trăsături comune, datorită faptului că cele două acţiuni ale povestirilor se
petrec pe terenuri învecinate; că motivul răpirii Magdei corespunde motivului răpirii Elenei de cazacul Bohun şi că deci, şi într-un caz şi în altul, în centrul intrigii se află o femeie; în sfîrşit, se face aserţiunea că figura lui Tudor,
înconjurat de prietenii săi de arme (trei la număr, ca şi în Prin foc şi sabie)
1-ar avea ca model pe Skrzetuski.
Să încercăm pe rînd rezistenţa acestor argumente.

„În anul Mîntuitorului 1612, pe cind înfloresc teii, singurătăţile Prutului, la cotitura care
Cornul-lui-Sas, vuiau de furtuna războiului.
Încă din zorii zilei se mişcase pe deasupra Popricanilor Ştefan Tomşa, cu oastea lui amestecată. Iar din susul apei, vestitul şleahtic Potocki şi Constantin Vodă Movilă grăbeau cu leşii şi
cu cazacii lor şi cu puţină oaste de ţară.
Tomşa era nerăbdător ... "
se

cheamă

Acesta este începutul primului capitol din Neamul Şoimăreştilor, intitulat La Cornul-lui-Sas, după care se intră în acţiunea propriu-zisă. Cu totul
altfel este concepută introducerea în romanul lui Sienkiewicz. l>e patru pagini
se vorbeşte de semne cereşti şi pămînteşti care anunţă războiul:
„Anul 1647 a fost un an plin de minuni; pe cer
,·estitoare de intimplări şi nenorociri neobişnuite".

şi

pe

pămint

s-au

arătat

multe semne pre-

Faptul că amîndoi scriitorii încep cu indicarea anului nu trebuie să ne
mire, căci acesta este stilul cronicilor, din care s-au inspirat şi unul şi altul.
Dar, chiar de la început („ ... pe cînd înfloresc teii, singurătăţile Prutului.„"
„ ... Încă din zorii zilei se mişcase pe deasupra Popricanilor, Ştefan Tomşa,
cu oastea lui amestecată ... "), Sadoveanu se deosebeşte structural de Henryk
Sienkiewicz. Se simte, ca o dominantă a creaţiei scriitorului român, marele
ci suflu liric, în timp ce creaţia lui Sienkiewicz, este caracterizată prin epicul
energic, fără distanţe între scriitor şi imaginea creată de el.
Ţinînd seama de faptul că cei doi scriitori sînt temperamental deosebiţi,
este greu de vorbit despre o atmosferă comună operelor lor. Sienkiewicz,
crescut şi format în tradiţiile unei familii care din tată în fiu serviseră zeului
Marte, el însuşi visase în copilărie să devină un destoinic cavaler şi să dobîndească slava pe cîmpul de luptă. Eroii săi, întrupări ale acestor visuri, sînt
antrenaţi mereu în întîmplări neprevăzute, au exteriorizări energice, sînt mai
apropiaţi de eroii lui Dumas (fără spectaculosul situaţiilor acestuia) ai lui
Walter Scott. Sienkiewicz este un neobosit inventator de acţiune. Sadoveanu,
dimpotrivă, se face simţit ca un comentator liric prin excelenţă. Acţiunea romanului său curge ca un rîu liniştit printre peisajele de poveste ale Moldovei.
https://biblioteca-digitala.ro

82

MARIA VIRCIOROVEANU

Familiarizat din copilărie cu atmosfera molcomă a satului moldovean, Sadoveanu toarnă în caracterele personajelor sale nostalgia locurilor în care se
nasc şi cresc, o înclinare spre filozofie. Eroii săi, deşi războinici, sînt tipuri
contemplative interiorizate, atît mişcările sufleteşti cit şi cele exterioare sînt
domoale. Scriitorul pătrunde în psihicul autentic moldovean, redindu-l cu
tonalităţile, cu plămădirea lui specifică. Aceasta din punct de vedere al structurii temperamentale. Cit priveşte familia socială din care scriitorii îşi recrutează eroii, în timp ce Skrezetuski reprezintă întruchiparea idealului de cavaler, Tudor este înainte de toate răzeşul neaoş moldovean, nedreptăţit, jefuit
de pămînt, aparţine cu totul altei lumi decît eroul trilogiei. Direcţia frămîntă
rilor, sensul existenţei lui Tudor nu împrumută nimic din experienţa personajului sienkiewiczan. Tudor priveşte în zările unui orizont mai larg, în care se
conturează idealuri deosebite de cele ale lui Skrzetuski. Este un tip sadovenian,
cu continuitate în celelalte opere ale scriitorului, în Fraţii Jderi, în Nfroară
Potcoavă, în Şoimii, nu ne pare zămislit după un model. Este un tip legat de
seria eroilor de baladă populară.
Trecînd la motivul răpirii femeii iubite, un fel de leit-motiv al romanului
istoric sienkiewiczan, îl întîlnirn şi în alte opere ale lui Sadoveanu, în Nunta
Domniţei Ruxandra, în Fraţii jderi etc„. De altfel, motivul, de factură
romantică, se întîlneşte des în literatura universală. Similitudinea de situaţii
Magda răpită de un cazac, Elena-furată şi ea, de un cazac - ar putea să
aibă la bază o similitudine de realităţi. În fond cazacii au fost vecini şi ai moldovenilor şi ai polonezilor.
Totuşi, c~iar acceptînd ideia preluării acestui motiv de la Sienkiewicz,
remarcăm la Sadoveanu un mod propriu de înţelegere şi de tratare a conflictului dragoste - datorie.
Chiar dacă în centrul intrigii se află o femeie - aşa cum afirmă Lukasik
- Sadoveanu părăseşte la un moment dat conflictul erotic, sau mai bine zis
deplasează centrul intrigii de pe planul erotic pe cel social. Acest conflict
scriitorul român îl foloseşte ca pe un mijloc de investigaţie şi analiză socială.
Întîlnirea cu Magda este un pretext pentru a descoperi adincimea unui conflict
de neîmpăcat: „Între noi stă ură şi moarte", spune Tudor Magdei.
Motivul prieteniei dintre cei trei tovarăşi de arme (Skrzetuski, Podbipi~ta, Wolodyjowski) nu este pur sienkiewiczan. Se întîlneşte la Dumas de
asemenea. Îl considerăm mai degrabă (la Sadoveanu) un motiv popular, motivul fraţilor de cruce, atît de frecvent în literatura noastră populară. Şi doar
ştiut este că Sadoveanu a apelat din plin la creaţia populară, la legendă, la
cîntecul vitejesc, la tradiţia orală. Şi cu totul altfel este tratat acest motiv
la Sadoveanu. Prietenia celor trei tovarăşi de arme, de naţionalităţi diferite
(Tudor, Cantemir-Bey, Bîrnovă), care se unesc să lupte în numele dreptăţii,
are un caracter simbolic.
Ceea ce distanţează însă şi mai mult cele două opere, este atitudinea
scriitorilor faţă de izvoarele istorice. Romanul Prin foc şi sabie fixează momentul răscoalei lui Bogdan Hmielniţchi şi al înăbuşirii acesteia, Neamul Şoimă
reştilor reprezintă lupta pentru domnia Moldovei între Ştefan Tomşa, sprijinit
de răzeşime, şi familia Movileştilor, ajutată de marea boierime moldoveană.
Ambii scriitori au păstrat fidelitatea faţă de faptele ce ilustrează mersul
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evenimentelor istorice. Se deosebesc însă fundamental prin interpretarea pe
care o dau faptelor, prin atitudinea faţă de ele. Nu există între cele două opere
o alianţă ideologică.
Vorbind despre o influenţă a creaţiei lui Sienkiewicz asupra lui M. Sadoveanu, operele trebuiesc privite, considerate în întregimea lor, iar acţiunea
care porneşte de la una către cealaltă, aşa cum spune Tudor Vianu, trebuie
văzută „într-un mod mai general, ca o forţă fecundă, prezentă şi activă" 1 .
Astfel, o legătură de filiaţie s-ar putea afla în orientarea către o anumită
epocă sau temă din trecutul nostru istoric, apropiată de aceea a scriitorului
polonez. Ea s-ar mai putea urmări în meşteşugul folosirii cronicilor şi al selecţionării materialului furnizat de acestea, de unde ar porni şi apropierea între
acele episoade din Hanul Ancuţei în care se descriu, pe pagini întinse, semnele
cereşti şi pămînteşti prevestitoare de întîmplări- neobişnuite - şi cele ce se
găsesc, cu conţinut asemănător, în mai toate romanele lui H. Sienkiewicz.
Credem că nu se poate indica o anumită operă a unuia dintre cei doi
scriitori, care să fi influenţat şi determinat o anumită operă a celuilalt, deşi
în ansamblul creaţiei autentic sadoveniene s-ar putea întîlni elemente, motive,
pe care le întîlnim la Sienkiewicz 2 •
Mai clară şi mai apropiată ni se înfăţişază legătura dintre nuvela lui
Sienkiewicz şi cele două nuvele amintite ale lui Brătescu-Voineşti. Tema
copiilor talentaţi, neînţeleşi de către cei din jur din pricina ignoranţei şi a
condiţiilor mizere de viaţă, este o temă de circulaţie mai largă în literatura
realismului critic. Ea nu apare prima dată la Sienkiewicz. O întîlnim la scriitorul ceh Jan Neruda, o întilnim şi al alţi scriitori polonezi, anteriori lui Sienkiewicz.
Brătescu-Voineşti traduce nuvela lui Sienkiewicz Ianko muzicantul în
1901, iar la zece ani după aceasta publică Niculăiţă minciună. Există între cei
doi scriitori o apropiere de structură sufletească, o viziune artistică comună
(ne referim la Sienkiewicz, autorul nuvelelor) şi o alianţă de atitudine în receptarea fenomenelor vieţii. Aceeaşi înclinare către oameni neînţeleşi, izolaţi,
aceeaşi căldură umană, duioşie, dragoste pentru tot ceea ce este înalt şi pur
în om, şi la amîndoi aceeaşi încredere fermă în posibilitatea rezolvării fericite
a conflictelor, dacă oamenii ar adopta şi ar păzi o anumită morală.
Critica a identificat la Brătescu-Voineşti episoade inspirate din opera
lui Sienkiewicz. Fără îndoială, o influenţă literară nu este un fruct al întîmplării, spune T. Vianu, „al unei simple acţiuni intelectuale, al unui model
străin, ci al împrejurărilor concrete de viaţă în care opera respectivă a apărut:
a împrejurărilor sociale, a locului şi a timpului în care e scrisă" 3 • Astfel, opera
scriitorului român creşte din elementele sufleteşti proprii creatorului ei şi din
puterea de sinteză cu care acesta e înzestrat. Sub semnul acestei apropieri
1 T u d or Vi an u, Studii de literatură universală şi comparată, cd. II-a, Bucureşti,
Editura Academiei, 1963, p. 9.
2 Un exemplu ar putea ii peregrinarea lui Ionuţ ln căutarea Nastei la turci (Fraţii Jderi)
episod care aminteşte de Zbyszko (Cavalerii teutoni). Tema este lnsă şi un loc comun al literaturii de acest gen.
1 T. V i a n u, op. cit., p. 9.
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Brătescu-Voineşti, deschizătorul de drum al
noastră îşi începe cariera sa scriitoricească.

nuvelei psihologice în literatura

ln acest înţeles putem afirma că opera scriitorului polonez a dat impulsuri

creaţiei

lui Brătescu-Voineşti în epoca sa de debut literar.
Cele cîteva materiale menţionate şi analizate ne dau o imagine asupra
felului în care a fost considerată creaţia şi personalitatea scriitorului polonez
în ţara noastră. Realismul viguros, care a trezit şi la noi primele căutări şi
apropieri de opera sa, subliniat de prefaţatorii şi de enciclopediile amintite,
patriotismul şi umanitarismul relevat de Sofia Nădejde şi de articolele lui
Nicolae Iorga, acestea au constituit pentru cititorii şi comentatorii români
dominanta creaţiei lui Henryk Sienkiewicz şi în acest sens e luminat profilul
său artistic.
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48. Prin joc şi sabie. Roman. Trad. de Sofia Nădejde, Bucureşti, Editura „Biroul Universal",
A. I. Niţeanu, 1925.
49. Prin foc şi sabie. Roman. Trad. de Al. Iacobescu, Bucureşti, Editura „Cugetarea" - Georgescu Delafras, 1940.
SO. Prin foc şi sabie. Homan. Trad. Al. facobescu, ed. H-a, Bucureşti, Editura „Cugetarea" Georgescu Delafras, 1942.
51. Prinsoarea sau judecata lui Jupiter (Wyrok Zeusa) În româneşte de Paul Ionescu, Bucureşti,
fără

editură

şi

<lată.

52. StJ-1 urmtJm (P6jdtmy za nim) Trad. din limba franceză de T. D. Protopopescu (Cu o notă
introductivă de T. D. Protopopescu), Bucureşti, Stabiliment de Arte Grafice
„Universala", 1903.
53. StJ-l urmăm. Trad. de prof. Ioan Mihălcescu, Bucureşti, Editura librăriei „Pavel Suru", 1927.
54. StJ-l urmtJm. Trad. de T. D. Protopopescu, Ed. IV-a, Bucureşti, Biroul Universal At. I.
Niţeanu (col. „Biblioteca pentru toţi", nr. 60--61), 1915.
55. StJ-l urmtJm. Trad. de T. D. Protopopescu, Ed. II-a (Cuvînt înainte de T. D. Protopopescu),
Ploeşti, Stabilimentul de Arte Grafice „Progresul", 1904.
56. StJ-l urmtJm. Trad. de T. D. Protopopescu, Ed. III-a, Ploeşti, Stabilimentul de Arte Grafice „Progresul", 1905.
57. Tf'ei povestiri duioase (lanko muzykant). În rom. de George Ulieru, Cimpulung-Muşcel,
Tipografia Gheorghe Vlădescu, 1933.
58. Via/a la sale: Schi/e cu ctJrbune (Szkice wi:glem) ; Blflrina slugă; A treia dragoste (Ta trzecia); Lux in le11ebris liiccl, Trad. de S. N. Bucureşti, Editura Biroului Universal
At. I. Niţeanu, 1908.
59. Quo vadis. Roman din timpurile lui Neron. Trad. din limba franceză, voi. I-II, Bucureşti,
Tipo-Litografia Societăţii „Tiparul", 1900-1901 (Din publicaţiunile ziarului
„Apărarea naţională").

60. Quo vadis. Roman din timpurile lui Neron. Trad. din limba franceză (Prefaţă de At. I.
Niţeanu), Bucureşti, Editura Biroului Universal At. I. Niţeanu, 1904.
61. Quo vadis. Roman. Trad. de Haralamb Gh. Lecca (Notă introductivă a editurii), Bucureşti,
Editura librăriei Leon Alcalay (col. „Biblioteca pentru toţi"), 1907.
62. Quo vadis. Roman din timpurile lui Neron. Trad. din limba franceză. (Cu o prefaţă a editurii), Bucureşti, Editura Biroului Universal At. I. Niţeanu, 1908.
63. Quo vadis. Roman din timpurile neroniene. Trad. de George B. Rareş, Bucureşti, Librăria
Nouă, fără dată.

64. Quo vadis. Roman din timpurile primilor creştini, Bucureşti, Editura „Albina", 1926.
65. Q110 t•adis. Ediţie completă şi ilustrată. Trad. de H. G. Lecca, Bucureşti, Editura librăriei
„Universala", Alcalay & Co. (col. „Biblioteca pentru toţi", nr. 141-146), 1926.
66. Quo vadis. Ediţie completă. Trad. de H. G. Lecca (~otă introductivă a editurii). Bucureşti,
„Biblioteca pentru toţi", nr. 307-311 bis.
67. QHo vadis. Roman din timpurile lui Neron. Trad. din limba franceză (Prefaţă e editorului
At. I. Niţeanu), ediţie completă cu 72 ilustraţiuni în text, Bucureşti, Editura
Biroului Universal A. I. Niţeanu, 1914.
68. Quo vadis. Trad. de Al. lacobescu, voi. I-II (Cuvînt înainte de Al. Iacobescu), Bucureşti,
Editura „Cugetarea" Georgescu Delafras, 1939.
69. Quo vadis. Roman. Trad. de Const. A. I. Ghica, D. Stoica, ed. l-a (Kotă introductivă a
editurii), Bucureşti, Editura „Universul", 1943.
70. Q110 vadis. Trad. de Al. Iacobescu (Cuvînt înainte de Al. Iacobescu), Bucureşti, Editura
„Cugetarea" - Georgescu Delafras, 1943.
71. Quo vadis. Trad. de Al. lacobescu, Bucureşti, Editura „Cugetarea" - Georgescu Delafras,
1945.
72. Quo vadis. Roman. Trad. de Const. A. I. Ghica, Ed. II-a, Bucureşti, Editura „Uniwrsul",
1945.
73. Quo vadis. Roman. Trad. de Remus Luca şi Elena Linţa, Introducere de Stan Vclea
Bucureşti, Editura pentru literatură Universală, 1967.
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PRELUCRĂRl
.~posto/ii:

Apostolii pe Olimp (Wyrok Zeusa); Binecuvrntarea lui Crişna (Blldz blogoslowiona) ·
!mpără/ia vieţii şi mor/ii (Dwie tllki). Legende prelucrate de A. Nanu, Odorhei'.
Biblioteca povestirilor morale nr. 6, 1929.

după celebra lucrare a lui H. Sienkiewicz. Prelucrare de Moş Ene, Bucureşti,
Editura „Bucur Ciobanu", 1943, 30 p.
L'mbra lui Christ. Piesă într-un act după o nuvelă (P6jdzmy za nim) a lui Sienkiewicz, Blaj,

Quo vadis. Povestire

1914, 32 p.

Quo vadis.

Piesă

în 6 acte
Octav Minar,

şi

12 tablouri. După romanul lui H. Sienkiewicz, prelucrare de
1915, 132 p.

Bucureşti,

BOCDPIDITHE TBOP'IECTBA

r.

CEHKEBH'IA 8 PYMbl.HUH

(PC3IOMe)

r.

PyMhIHCKHA 'IHTaTen& OJHaKOMHnCll c DpOHJ&e.a;eHBllMH
CeHKeBB'la B nepeb!A ro.11 Hawero
BCKa. Pea.JIBJM ero paCCKll30B H rny6011:0 llaTPHOTB'ICCKHil: CMblCJlb ero HCTOpH'ICCKHlt POMaHOB
npo6y,!1HJIH K HHM HHTepec H ODpe,lleJlHJIH OTHOIDCHHe K HHM 'IHTaiow:elt ny6JUOCH, fiepeBO,llLI
npOHJBC,llCHH.ll CeHKellll'lll llOJIBHJIHCb B MHOrO'IHCJlCHHbllt H3,llaHHlllt H non&JOBIUUICb orpOMH08
nonyn11pHOCT&10. Cpe.11e no'IHTaTenelt ero TanaHTa aalt.!leM sbl,ll.aiow:exc11 npe.11craseTenea pyMblH·
CKOA KYn&Typbl H Cpe,llH HHX - HHKOnae A:opra, KOTOpblA B csoelt TIUCTe „Neamul Românesc" DOCBJITHn CMY TporaTCn&Hble CTaT&B, cnosa BblCOKOA Ol{CHKH.
IlpoH3BC,lleHHJI CeHKCBH'lll Hamne OTKJlHK H B HameA nHTCpaŢfPC: H3BCCTHbIA npoJawc H. An.
IipnCCKy-Boll:HeIDT&, nepeeo.11'111X paccKaJa RHJCo-MyJblKaHm,. llHWeT 00.11 BJIRJIHHeM non&eKoro
npoHJBC,llCHHll paccKll3 Buo.10H11e111> H HuKy.1:JUl/~PYHUU1Ka,
0,!1Haxo napannen&, npOBODJIMU CT. JlyKacHKOM MClKJlY poMaHOM CeHKeBH'la OzHeM u
.ue11eM e npoBJBC.llCHHeM M. Canos11ey P~ /JloiiMapeU1m1> K8JKCTCll HaTllHYTOA. Hen&Jll rosopHT&
06 o6w:eA aTMOC4j>epe :nex npoH3BC.QeRHA, llOCKOn&K}' HX MaTCpean B CTpYJITYPROM OTHOIDeHRH
HCO.QBHaJCOB. fipoo6pa:JOM poMaHa Ca.llOBllffY JIBJIJICTCJI TBD, BODnOl.QlllOlllBA B ce6e 'lepn.1 repoes
Hapo.QHblX 6annu MOn,!lOBCKoro KpeCTbllHHHa, KpeDKO npBBJ131lHHOro K JeMJie; OH He C03.11BH DO
'l}'lltOlt MO.QCIIll. He cy!IlCCTBYCT H CXO.QCTBa e.a:eonoI'll'ICCB:Oro xapaKTCpa: e.a:e11 poMaHa Ca.llOBJIHY
paJBHBaCTCJI DO JDIHHll COl/uaAllHOU 6op&6bl, B TO BpeMll KaK
CeRKeBH'I, HCDOn&JYll B U'ICCT&e
CIOlKCTa COIJUQAl>Hblii KORclJJJHKT, DpoCJICJKBBaCT HQlţUOHQAl>Hblii acneKT 6op&6W.

r.

!! : l

L'ACCUEn FAIT EN ROUMANIE A L'OEUVRE DEH. SIENKIEWICZ
(Resume)

H. Sienkiewicz est connu en Roumanic depuis la premiere annee de notre siecle.
1.c realisme vigoureux de ses nouvelles ainsi que l'esprit profondement patriotique de ses romans
historiques ont eveille l'interet et ont determine Ies premieres appreciations en marge de ses
oeuvres. Des traductions ont paru dans de nombreuses editions et ont joui d'une tres grande
popularite. On comptait parmi Ies admirateurs de sa creation des personnalites de marque de la
culture roumaine, dont le savant Nicolae Iorga, qui lui a dedie des articles emouvants, des
paroles de haute appreciation, dans sa publication „Neamul Românesc".
L'oeuvre de Sienkiewicz a des echos aussi dans natre litterature: l'ecrivain bien connu
I. Al. 13rătescu-Voineşti, en traduisantsa nouvelle Tanco, le musicien, en est venu
ecrire sous
l'influence de cette oeuvre polonai.se ses propres nouvelles: Violoncelul ct Niculăi/ă Minciună.
Les paralleles etablis par St. lukasik entre le roman de Sienkiewicz, Pal' le feu et par le
fer et l'oeuvrc de Sadoveanu Neamul Şoimdreştilor semblent neanmoins forces. On ne pourrait,
guere parler d'une atrnosphere commune aux dcux oeuvres, leurs personnages principaux etant
du point de vue structural, differents: le protagoniste du roman de Sadoveanu tient de la serie
des types de heros de ballades populaires, image du paysan moldave profondement lie a sa terre.
II n'a pasete erei! d'apres un modele etranger. De meme, ii n'existe aucune similitude ideologique
entre ces deux oeuvres: l'idee du roman de Sadoveanu suit la lignc de la lutte sociale, tandis
que celui de Sienkie·„.;cz - cn prenant pour sujet un conflit social - poursuit la ligne de l'idee

a

11ationale.
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DRAMATURGIA LUI LEONID ANDREEV ŞI TEATRUL ROMANESC
ILEANA DERLOGEA

In primele decenii ale veacului, numele lui Leonid Andreev era pus adeseori alături de cei mai mari dramaturgi ai vremii. însuşi Maxim Gorki, în
cunoscutul său articol „Despre piese", indicînd maeştrii de la care tînăra
generaţie de după revoluţie ar putea învăţa arta scrisului, îl cita pe Andreev
în rînd cu Puşkin, Ostrovski, Cehov etc. 1
O dată cu trecerea timpului s-a aşternut uitarea peste creaţia ciudată,
inegală, lipsită în mare parte de consecvenţă şi unitate interioară, dar totuşi
impresionantă, a scriitorului rus. O uitare justificată, însă ingrată, deoarece
aportul lui Leonid Andreev la punerea în circulaţie a unor teme dramatice
devenite mai apoi un bun comun şi la îmbogăţirea mijloacelor de expresie
scenice a fost mai substanţial decît pare la prima vedere.
Intorcîndu-ne privirile către începutul veacului, cînd se conturau din rţiile diversificate ale teatrului modem, ca o reacţie împotriva formulei unice
a dramei burgheze cu anumite implicaţii psihologice, a piesei bine scrise care
dădea cit mai măiestrit iluzia realităţii, n întîlnim printre cei mai pasionaţi
şi neliniştiţi înnoitori pe Leonid Andreev, sincer angrenat pe drumul găsirii
soluţiilor inedite.
Allardyce Nicoll, vorbind despre Leonid Andreev şi Nikolai Evreinov,
scrie în World Drama: „Nici unul nu poate fi considerat ca un mare scriitor;
dar amîndoi sînt de un impresionant interes istoric şi, cu toate că operele lor
sînt acum arareori prezente pe scenă, influenţa lor poate fi văzută în multe
domenii" z.
Leonid Andreev, fervent căutător a noi mijloace dramatice de expresie~
a întrebuinţat în formule originale, simbolul lui Maeterlinck şi Hauptmann,
a introdus cu îndrăzneală în proza lucidă, logică şi clară a dramei burgheze,
metafora poetică. A fost unul dintre primii dramaturgi ai ~ropei (înaintea
lui s-au relevat doar Strindberg şi Alfred Jarry), care a scos acţiunea din cadrul
1
1

M. Gorki, De.spre piese, in voi. Despre literaturtJ, Bucureşti, 1956. P:ll:?'. 50:'i.
A 11 ard y ce Nic o 11, World DrOflUI. Londra Londra 1961. p. il'I.
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celor patru pereţi ai interiorului burghez, căutînd noi corespondenţe scenice
pentru înfăţişarea în teatru a contemporanilor săi: complex, neliniştit, chinuit de marile întrebări ale existenţei. Viaţa omului, Anatema, Ţarul-Foamete,
Măştile negre, Savva, Oceanul sînt lucrări care, în ciuda contradicţiilor şi a
filozofiei întunecate şi individualiste, impregnate de anxietate şi neîncredere
au fost la vremea lor şi rămîn încă, documente emoţionante ale unor reale încercări de înnoire a formulelor dramatice, de turnare a gîndurilor în tipare
artistice inedite.
Multe sînt analogiile, simbolurile, metaforele, alegoriile scenice depăşite,
uitate sau devenite banale, care îşi datorează existenţa minţii efervescente
a dramaturgului rus.
Pentru zugrăvirea destinului omenesc, amar şi fără de speranţă, după
concepţia-i pesimistă, scriitorul a renunţat la cadrul cunoscut sau uşor identificabil, concret şi legat de realitate, preferînd formula abstracţiilor de dincolo
de timpul şi spaţiul obişnuit. în drama Viaţa omului, Omul, Soţia şi Fiul,
alături de nelipsitul „Nimeni" în haine cenuşii, trec prin tot ceea ce existenţa
poate oferi ca încercări, dureri, dezamăgiri şi bucurii.
Absurditatea şi inutilitatea marilor acţiuni umane se întruchipează într-o
acţiune petrecută la graniţele dintre viaţă şi moarte, acolo unde Nimeni pă
zeşte porţile măreţe ale etemităţiii şi Anatema-Mephistopheles modem, mult
mai chinuit şi mai zbuciumat decît strămoşul lui german, ia hotărîrea să-l
ducă pe David Leizcr de la sărăcie la bogăţie şi de acolo la binefaceri şi moarte.
David Leizer, omul care s-a sacrificat pentru oameni, ajunge să descopere
cea mai crudă ironie a destinului pămîntesc: lipsa de încredere a semenilor,
ura şi dispreţul lor, moartea sub loviturile pietrelor.
În Ţarul-Foamete, Andreev, îşi alege ca erou principal masa. Piesa este
una din cele mai halucinante întruchipări artistice ale viziunii mizeriei sociale,
aşa cum apare aceasta în universul spiritual al unui artist, revoltat sincer
dar anarhic şi individualist. Ţarul-Foamete este victoria deplină a unei noi
formule de teatru, care a mutat acţiunea din casă în stradă, deplasînd centrul
de greutate de la individ la masă, de la imaginea identică cu realitatea înconjurătoare la aceea abstractizată, grotescă, hiperbolică. în toate aceste piese,
eroii au nume simbolice, cu rezonanţe aulice, iar acţiunea cu proporţii cosmice
e scoasă în afara măsurătorilor obişnuite de loc şi vreme. Teatrul creat de
realismul critic şi naturalism, care se străduie să reproducă realitatea uneori
pînă la identitatea fotografică, primeşte prin opera lui Andreev o serioasă
lovitură, deschizîndu-se astfel drumul viitoarelor experienţe ale futuriştilor,
expresioniştilor, dadaiştilor etc. În locul obişnuitului interior burghez, Andreev
a adus pustiuri necuprinse, porţile veşniciei, mulţimea zbuciumată şi contorsionată de mizerie şi foame.
Căutarea acestor forme noi în care să-şi îmbrace gîndurile, a corespuns
la Leonid Andreev unei profunde necesităţi interioare ; era un mod de reacţie
personal, coresp'unzător revoltei lui faţă de compromisul şi laşitatea epocii.
Leonid Andreev aparţine acelei categorii de artişti care au trăit puternic la
începutul veacului nostru, în condiţiile specifice Rusiei ţariste, criza morală
şi spirituală a lumii capitaliste. Leonid Andreev a simţit dezechilibrul vremii
lui şi l-a absolutizat ; l-a identificat cu dezechilibrul în general, a simţit lipsa
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de entuziasm a unei anumite perioade şi a ridicat-o la rangul imposibilităţii
existenţei idealurilor. Renunţarea la prezentarea pe scenă a condiţiilor istorice concrete care să explice pesimismul şi lipsa de perspectivă a însemnat însă
proiectarea în eternitate a unei clipe trecătoare. Interesant este faptul că autorul şi-a depăşit, la un moment dat, această limită ideologică şi printr-o aparentă
întoarcere la lecţia oferită de literatura realistă a început să-şi plaseze gîndurile şi neîncrederea într-un cadru precis : acela al lumii burgheze din care făcea
parte, al primului deceniu trăit de intelectualitatea rusă în întunericul Rusiei
ţariste după înfrîngerea revoluţiei. Şi atunci Viaţa omului a devenit Zilele
vieţii noastre, iar degradarea morală s-a concretizat în destinul trist al Anfissei,
al Ecaterinei lvanovna sau al Doctorului Kerjenţev. Leonid Andreev a exprimat năvalnic durerea şi desperarea încercate după înfrîngerea revoluţiei din
1905, în care a crezut şi de care a fost legat, în simbolurile din Viaţa omului
(1906), Ţarul-Foamete (1907), Măştile negre (1908), Anatema şi Oceanul
(1910). Mai lucid şi mai obiectiv, el a descoperit ulterior posibilitatea de a-şi
exprima aceste sentimente în imagini bogate în individualizări şi precizări
de ordin istoric şi social; Zilele vieţii noastre (1908), Anfissa (1909), Profesorul
Storiţîn şi Ecaterina Ivanovna (1912), sau Acela care primeşte palme (1916)
sînt lucrări cu un caracter realist, chiar dacă uneori abundă elementele psihologizante şi patologice.
Această transformare corespunde unui interesant proces de maturizare
artistică a lui Andreev, unei legături spirituale pe care o reia cu anii săi de
formaţie, în care a fost alături de tradiţiile generoase ale realismului critic
rus, de umanismul tolstoian, de protestul amar împotriva nedreptăţii din opera
lui Dostoievski, de avîntul revoluţionar din preajma lui 1905 şi de crezul de
Yiaţă al lui Gorki.
în dramaturgie, Leonid Andreev a fost scriitorul desperării şi al lipsei de
soluţii, al neîncrederii de după înfringerea revoluţiei din 1905; în proză însă,
în afara unei inefabile unde de pesimism, el a fost întotdeauna apropiat de
filonul protestatar al literaturii ruse, de apărarea caldă a celor umiliţi şi obidiţi, de condamnarea deschisă şi aspră a nedreptăţii. Andreev şi-a început
cariera alături de Gorki, remarcîndu-se încă de la prima lui culegere de povestiri, tipărită chiar de marele scriitor revoluţionar la editura Znanie, pe care o
conducea, în 1901, printr-un suflu de generozitate şi prin reale calităţi de continuator al celor mai bune traditii ale literaturii ruse. Anarhismul, individualismul, subiectivismul au fost date care l-au caracterizat într-o oarecare măsură
şi cu prilejul debutului, generate fiind de anumite evenimente trăite, de viaţa
lui personală, de suferinţă, de mizerie, de anii unei copilării triste şi lipsite de
bucurii. Despărţirea de Gorki şi înfringerea revoluţiei au rupt în el, punţile
care îl legau de izvorul încrederii în om. Lipsit de o conştiinţă revoluţionară
limpede şi fermă, văduvit şi de acea imensă dragoste de oameni pe care o
avea Cehov, Leonid Andreev a devenit prada ideilor reacţionare şi defetiste,
abil strecurate de duşmanii revoluţiei, grefate la el şi pe o tendinţă maladivă
personală ; pe credinţa că totul e zadarnic, pe convingerea că soarta oamenilor
e demult hotărită de forte implacabile, situate dincolo de limitele cunoaşterii.
S-a îndreptat spre dramaturgie, avînd posibilitatea unei exprimări directe a
gîndurilor, aceasta însemnînd şi o formă a ieşirii din singurătatea la care singur
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se condamnase. Emoţionant din acest punct de vedere este un document
românesc: scrisoarea pe care Andreev a scris-o, în 1909, traducătorilor dramei Viaţa omului: A. Zaborowsky şi I.U. Soricu: „Imi pare foarte bine că.
Viaţa omului se traduce în româneşte. Fireşte, n-am nici o pretenţie asupra
vreunui onorar, atît pentru publicarea acestei bucăţi, cit şi pentru alte lucrări
ale melc, traduse de dwnneavoastră ... In general, chestiunea bănească are
pentru mine puţină importanţă. Ce mă interesează e ca ideile pe care eu le
propag, să se răspîndească într-un cerc cit mai întins" 1•
Prima piesă, Către stele, o scrie Andreev în momentele încordate ale revoluţiei din 1905. Ideea aparţine lui Gorki, care i-a propus prietenului din acele
zile să conceapă împreună o lucrare consacrată intelectualului şi legăturilor
sale cu frămîntările maselor. Zidurile închisorii Petropavlosk îi desparte însă
pe cei doi oameni, care nu se vor mai întîlni niciodată pe aceeaşi parte a baricadei. In temniţă, Gorki îşi realizează singur gîndul, dind viaţă dramei Copiii
soarelui, în timp ce Andreev scrie Către stele. Chiar de la începutul noului său
drum, Andreev s-a adresat experienţei simboliştilor, încercînd să-şi scoată
acţiunea de sub imperativele categorice ale precizărilor exacte. Acţiunea din
Către stele se petrece undeva la graniţele Rusiei; frămîntărilor revoluţionare
li se alătură preocupările savantului astronom, care din înălţimea Observatorului său şi de la lwnina de gheaţă a stelelor, opune luptelor prezente veşnicia
cu impasibilitatea ei.
Mijloacele de expresie elaborate de simbolişti nu-i sînt însă suficiente
scriitorului, dornic să găsească formule mai violente, care să comunice direct
şocurile lui emotive, să zguduie şi să lovească imediat şi puternic imaginaţia
spectatorilor. Atmosfera tulbure, vagă, nedefinită, cultivată de simbolişti.
îi pare mult prea palidă. În Viaţa omului, Ţarul-Foamete, Măştile negre,
Oceanul şi Anatema, Andreev elaborează modalităţi de expresie inedite: linii
puternice, cadru halucinat, masa informă agitată şi contorsionată,-continuate
şi dezvoltate mai tîrziu de futurişti şi expresionişti.
În complexul proces de îmbogăţire a procedeelor luate de la predecesori sau
de elaborare a altora noi, alături de fireasca dorinţă de a găsi o modalitate
personală, menită să-i exprime gîndurile, a existat şi o spontană adeziune a
scriitorului la eforturile generale care se făceau pe atunci pentru crearea formelor dramatice necesare exprimării avîntului revoluţionar al epocii.
A.V. Lunacearski, într-o interesantă şi competentă analiză a începuturilor teatrului revoluţionar în Europa şi Rusia, făcută prin 1908 2 , a descoperit
în creaţia lui Leonid Andreev, rezolvări parţiale de o deosebită valoare. Lunacearski aduce şi o remarcabilă punere în lumină a aspectelor pozitive şi a
celor negative ale autorului. „Eu cred că din punct de vedere formal, Leonid
Andreev a pornit pe un drum bun. Dramele sale sînt pline de gînduri şi sentimente, turnate în severe forme simboliste. Totuşi, e greu să speri că Leonid
Andreev o să se ridice pînă la o adevărată concepţie tragică despre lume ...
1 Scrisoarea este publicatli. în voi. L. An dr e ev, Via/a on1ului, Bucureşti, Ed. Socec,
1909, p. 4.
1 A.V. Luna ce ars k i: Co11ua.1u3M u ucKyccmBo din Tearp, filHTIOBHllK, 1908, republicat ln culegerea A.V. Luna ce ars k i: O TCaTpc H ,DJ>aMaryprHH (3ac>a11u c)HR) Mosco\'a
1959, voi. I, pp. 99---107.
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Tragismul lui Leonid Andreev este făcut din semne de întrebare, dar nu de
felul celor ale lui Shakespeare, cel mai obiectiv dintre geniile tragice, care nu
trage concluzii, ci ne lasă pe noi să le tragem ... El (Andreev) se străduie să ne
împingă spre îndoială, spre panică. Are toate datele unui talent destructiv.
Din fericire însă geniul său face ca ghimpatele semne de întrebare să se transforme în pilonii necesari pentru sprijinirea creaţiei sale" 1 .
Experienţele lui au avut un ecou rapid şi puternic, nu numai în Rusia,
ci în întreaga Europă. Montarea Vieţii omului la Teatrul de Artă din Moscova
in stagiunea 1907/1908 s-a înscris printre cele mai interesante şi îndrăzneţe
realizări ale lui Stanislavski.
Leonid Andreev a fost dramaturgul rus care, alături de Maxim Gorki,
l-a continuat pe Tolstoi în trecerea din librării pe scenă a „marşului triumfal
al literaturii ruse", cum denumea Tamara Motîleva succesul mondial al literaturii ruse la sfîrşitul secolului trecut şi începutul veacului nostru.
Dramele sociale cu conflicte puternice, ecou al frămîntărilor epocii, cîşti
gaseră, la începutul veacului, adeziunea unei bune părţi a spectatorilor europeni. Ibsen, Hauptmann, Tolstoi, Gorki domină. După tragedia ţărănească
a Puterii întunericului de Tolstoi şi mai ales după lumea vagabonzilor lui Gorki,
dramaturgul rus care s-a bucurat de atenţia oamenilor de teatru, a fost Andreev.
Farmecul inefabil al dramaturgiei cehoviene, coloritul cenuşiu şi trist
sub care mocneau speranţele viitorului din piesele marelui poet al teatrului
modem, a fost la început mai mult un fapt intelectual şi pe scenele teatrelor
doar un succes de prestigiu.
Spre deosebire de Cehov 2 , Andreev a devenit repede cunoscut peste
hotare. Spre stele s-a jucat la Viena la Josephstadt, la un an după apariţie.
Schauspielhaus din Diisseldorf a montat în 1908 cu succes Ţarul-Foamete.
În capitala Austriei s-a pus în scenă, în 1911, Anatema.
În anii primului război mondial, interesul faţă de dramaturgia sumbră a
lui Andreev creşte. În Italia Compania Gramatica-Carini-Candusio-Piperno
interpretează, în 1915, Regele, Legea ~i Libertatea. Spectacolul deschide un
drum glorios autorului în această ţară. În 1918, Virgilio Talli, concomitent cu
Cosi e/ se vi pare a lui Pirandello, joacă Anfissa iar Ruggero Ruggeri, marele
tragedian al epocii repurtează în 1922 un remarcabil succes în rolul doctorului
Kerjenţev din Gîndul. Un an mai tîrziu se pun în scenă: Cel care primeşte palme,
la Teatrul Picasso şi Viaţa omului, la Compania Metalo-Sabbatini. Bragaglia,
om de teatru plin de inventivitate, găseşte o originală soluţie regizorală pentru
Ecaterina Ivanovna, în 1924.
1

A.V. Luna ce ars k i, vol. cil., p. 101.
z Prima reprezentaţie cehoviană in Anglia <t avut loc la Glasgow, în 1909, cu
Pescărnş11l, dar ea a trecut neobservată. Spectacolul cu Livada cu vişini, pus în scenă Ia
Londra, în 1911, la Aldwych Theatre, la sugestia lui Shaw, a căzut. A fost nevoie de
turneul lui Stanislavski, în 1922- 1924 şi de sprijinul lui Nigel Playfair, pentru ca
Livad11 cu vişini. să fie remarcată la Londra, tn 1925, în interpretarea unui grup de
tineri. printre care era şi John Gielgud.
În Franţa, după 1919, Georges Pitoeff a contribuit Ia răspîndirea operei lui Cehov.
În Italia, prima reprezentaţie cu o piesă a lui Cehov a fost Unchiul Vania, în 1922, la
Florenţa, Compania Palmarini-Campa Capodaglio. Marile succese ale teatrului cehovian
aparţin istoriei contemporane a teatrului. Montările celebre ale lui Strehler, Visconti,
A. Barsacq, Jean Louis BJ.rrault sînt de dată recentă.
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În Franţa, Andreev este jucat de Georges Pitoeff, în Germania este
pus în scenă de Reinhardt.
Pentru Antonio Gramsci Anfissa a însemnat o întîlnire zguduitoare cu
adîncimile sufletului omenesc 1 , iar esteticianul italian Adriano Tilgher consideră
apariţia lui Leonid Andreev ca pe unul din fenomenele cele mai importante
ale teatrului european. Eroii lui Andreev sînt, după Tilgher, cuprinşi „de o
infinită nostalgie de frumuseţe şi puritate" 3 ; în ciuda „durerii umane nesfîrşite"3, pe care o exprimă ci, în opera lui Andreev „rămîne speranţa unei vieţi
noi, speranţa unei lumi noi" 4 •
În aceeaşi perioadă, pentru istoricul de teatru Guido Ruberti, Leonid
Andreev este „un colos al gîndirii" 5 ••• , „care dezYoltă o fizionomie proprie
ce nu se poate confunda cu nici una dintre acelea ale înaintaşilor" 8 •
Acest real succes de care s-a bucurat Leonid Andreev nu s-a datorat
întîmplării şi nici goanei după formule inedite, ci corespondenţei reale dintre
căutările lui şi criza spirituală pe care o trăia pe atunci întreaga Europă, criză
adîncită mai cu seamă în deceniul care a urmat după primul război mondial.
Piesele lui au răscolit conştiinţe, au fost prilej de adevărate revizuiri de valori
pentru spectatorii multor ţări. Orizontul său ideologic e confuz, soluţiile
întunecate, dar ele sînt izvorîte dintr-o frămîntare sinceră şi dintr-o categorică
negare a lumii burgheze. În această atitudine s-au recunoscut contemporanii
lui din Rusia şi spectatorii europeni, în bună parte lipsiţi de conştiinţă revoluţionară, nepregătiţi din punct de vedere ideologic, fără posibilitatea de a
sesiza limitele lui Andreev, emoţionaţi realmente de autenticitatea anxietăţii
lui. „Andreew a fost o figură adînc tragică" - spune despre el cercetătorul
sovietic Alexandr Dîmşiţ. „El s-a străduit să abordeze ternele social-filozofice importante, care frămîntau pe atunci societatea" 7 • În monografia închinată vieţii lui Andreev, un alt cercetător sovietic L. Afonin încearcă să explice
succesul dramaturgiei lui Leonid Andreev pe plan mondial, mai cu seamă prin
corespondenţa crizei spirituale trăită de scriitor şi alături de el de mulţi
intelectuali ai lumii burgheze. „Interesul faţă de operele lui Leonid Andreev
peste graniţă nu este întîmplător. La începutul veacului, creaţia lui a atras
cercuri largi de cititori, datorită caracterului ei anarhico-revoluţionar, lucru
acesta fiind legat, fără îndoială, şi de apropierea evenimentelor revoluţionare
care avuseseră loc în Rusia. În cel de-al doilea deceniu ... nu se poate să nu
recunoaştem că opera lui Andreev devine peste graniţă obiectul atenţiei, exact
în momentul în care sînt mai puternice fenomenele crizei societăţii capitaliste,
cînd exploatarea împinge la luptă intelectualitatea mic burgheză" 8 •
1 A se vedea cronica la piesa Anfissa, jucată la Teatrul Carigano din Roma, la 14 noiembrie
1920, tn voi. Antonio Gramsci: Letleratura e vita nazionale, ed. IV, Torino, 1954, pp. 384---386.
1 Ad r i a n o
T i 1 g h e r: Studi sul teatro conlemp<Waneo, Roma, ed. III 1928, p. 295.
a Ibidem, p. 313.
' Ibidem, p. 307.
' G u i d o R u b e r t i : Storia del teatro contemporaneo, Bologna, 1928, voi. III, p. 1027.
1 Ibidem, p. 1028.
7
A 1. D î m şi ţ: O nl>l!cax JleoHuiJa AHdpeua, din voi. Le o ni d An dr e ev, n11ecw.
l\foscova, 1959, p. 19.
a L. Afoni n: JleoHud ÂHdpee11, ORLOV, 1959, p. 222.
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Popularitatea de care s-a bucurat Andreev se datorează, dincolo de corespondenţele spirituale ale unei generaţii frămîntate şi pline de angoasă, şi faptului că el este şi rămîne un scriitor care aduce în creaţia sa drame omeneşti
într-o manieră personală, autentic rusească.
Andreev este legat prin mii de fibre de sufletul rusesc, de generoasa sa
spre libertate, de pledoaria caldă, zguduitoare pentru cei în suferinţă,
pe care a făcut-o marea literatură rusă a veacului al XIX-lea.
O imagine a lui Andreev ca aceea dată de criticii americani George Freedly
şi John A. Reeves, care văd în el pe „unul din primii simbolişti ai teatrului rus,
puternic influenţat de Maeterlinck" .... cu opere ca Viaţa omului, puternic
influenţată de Poe şi misterele sale" ... sau Femeile sabine, o comedie de tip
Shaw 1 , nu-i explică nici personalitatea şi nici sensurile răspîndirii operei sale.
Dacă se pot descoperi similitudini cu creaţia unor scriitori europeni, sau
chiar influenţe, Andreev nu poate fi înţeles decît în contextul vieţii culturale
şi spirituale din Rusia epocii lui. Poziţia critică faţă de burghezie o datorează
Andreev în mare măsură prieteniei cu Gorki, pe care el însuşi îl numea „vestitor
al furtunii". „Tu nu vesteşti numai furtuna, ci o aduci cu tine" 2, spunea
Andreev omului care i-a îndrumat în mare măsură începutul artistic . ..În
numărul de Paşti al revistei moscovite „Curier" se află povestirea Bagramont
şi H araska a lui Leonid Andreev - căutaţi să-l aveţi în vedere pe acest
Leonid. Frumos îi mai este sufletul! 3 - scria Gorki lui Miroliubov, editorul
revistei „J urnalul pentru toţi", cu prilejul debutului lui Andreev.
De marele Gorki l-a apropiat nu numai o simplă prietenie, ci şi interesul
sincer faţă de problemele sociale şi dorinţa de a găsi rezolvările acestora.
Nu a avut capacitatea de a le înţelege, şi nici tăria de a fi alături de
revoluţie, din pricina contradicţiilor care îi măcinau spiritul, din cauza mediului mic-burghez oscilant în care s-a format şi a ideilor reacţionare şi confuze
care au prins uşor rădăcini în spiritul său. „El a simpatizat sincer pe muncitor.
dar în acelaşi timp a fost departe de el" - spune Serafimovici, încercînd să
descifreze cauza limitelor lui ideologice. „Nu s-a întîlnit cu el, nu a cunoscut
existenţa, cultura, ideile sociale ale proletariatului ... Iată de ce l-a înfăţişat
pe muncitor ca pe un primitiv" 4 •
Leonid Andreev a fost apropiat de spiritul dostoievskian. Acelaşi protest
anarhic faţă de oraş, aceeaşi ură faţă de lumea burgheză care distruge sufletul. NevTOpaţii, schizofrenicii, alcoolicii şi prostituatele lui Leonid Andreev
au în fond o mare legătură cu lumea personajelor dostoievskiene. Cu singura
deosebire că la marele romancier, tragedia umană era mai palpabilă şi mai dramatică, prin eroii care cunoşteau mizeria morală pînă la ultimele ei limite
în timp ce la Andreev, pasiunea pentru psihologia bolnavă sărăceşte filonul
compasiunii umane şi „cazurile" nu mai au valoarea de largă generalizare
filozofică pe care o aveau la Dostoievski. Cu toate acestea, înrudirea spirituală
aspiraţie

1 George Free d 1 y & J oh n A. R e e v e s, A history of the Theatre, New York.
ed. XI, 1958, p. 408--409.
1 După V. Des ni ţ k i, A. M. I'op1>KUU, Moscova 1959, p. 2244.
8 M. Gorki, Co6paHUe cO'IUJU!HUu, in 30 volume, voi. 38, Moscova, 1954, p. 22.
' A.S. S era fim o vi ci, C6opHUK Heony6AUK06QHHNX npou1t1eiJeHuu, Moscova, 1958.
p. 408.

https://biblioteca-digitala.ro

ILEANA BEllLOGEA

există şi

ea a contribuit la succesul lui Andreev. Originea personajului Anatema
nu e nici în Goethe şi nici în Biblie, ci în înfometatul după cunoaştere Ivan
Karamazov, chinuit de bine şi rău.
ln Studentul bătrîn din Gaudeamus şi în Profesorul Storiţîn se găsesc
accente de naivitate şi inadaptabilitate, pe care autorul le-a voit izvorîte din
Prinţul Mîşkin. Chiar şi în falimentara Anfissa, Andreev a adus ecouri, e adevărat deformate, din nernia de puritate a Nastasiei Filipovna şi din patima
lui Rogojin.
„Scriitorul a urît în mod sincer burghezia şi toată lumea celor sătui, dar
nevăzînd nimic luminos în viitor, necunoscînd legile istoriei şi ale vieţii, neavînd încredere în mase, ci numai în sine, a devenit cîntăreţul pesimismului
şi al individualismului" 1 . 1n această succintă definiţie găsim cîteva elemente caracteristice nu numai pentru Andreev, ci şi pentru cei care l-au apreciat şi admirat cu decenii în urmă: ura împotriva unei orînduiri nedrepte,
dorinţa schimbărilor sociale, asociată însă cu o lipsă de încredere în revoluţie
şi cu o exacerbare a individualismului.

*

ln contextul general care l-a făcut cunoscut Europei, dramaturgia şi
proza lui Andreev au devenit familiare şi în ţara noastră. La început prin
traduceri şi comentarii, mai apoi, în epoca postbelică, prin intermediul scenei.
Primele decenii ale veacului nostru au reprezentat o etapă importantă
în istoria relaţiilor literare ruso-române, caracterizată printr-o difuzare largă
a lucrărilor valoroase, mai cu seamă a celor pătrunse de un autentic filon
umanist.
Apariţia lui Leonid Andreev a fost semnalată de presa românească încă
din 1902. C. Săteanu, un interesant popularizator al literaturii ruse, traducă
torul în româneşte al Azilului de noapte de Gorki, jucat la laşi în 1904, îl prezintă pe noul autor cititorilor români, în paginile revistei „Carmen", nr. 3
din 10 octombrie 1903. Apariţia dramei Către stele a fost menţionată în
„Literatura şi arta română" din 1906, ca una din lucrările cele mai interesante
din acea vreme. După 1908 au început să apară, tălmăcite în româneşte,
nuvelele şi apoi piesele scriitorului. ln 1909 se traduce Viaţa omului, urmată
în 1911 de Anatema. ln anii ce au urmat primului război mondial traducerile
nuvelelor şi povestirilor se înmulţesc; numele lui Leonid Andreev e alăturat
clasicilor literaturii ruse, iar piesele sale îşi fac loc pe scenă. Teatrul Mic anunţa
în „Rampa" din 15 ianuarie 1922 că va pune în scenă Anatema, proiect rămas
însă nerealizat. „Adevărul, literar şi artistic" consacră în întregime numărul
97 din 1 octombrie 1922, cunoscutului scriitor rus, iar la 27 aprilie 1923, un
entuziast al epocii scria despre proiectul unui teatru popular, în al cărui
repertoriu preconiza, alături de operele lui Eschile, Calderon de la Barca şi
l\loliere, şi piesele lui Leonid Andreev 2 •
Numele lui Leonid Andreev este legat şi de începuturile teatrului muncitoresc din ţara noastră.
1 A. R u b ţ o ,., Jleouuo HUK0.1aesu11 AuopeetJ, în voi. H3 ucmopuu pyccKou opaMamypzu11 KOHl/D XIX - ual/a.1a XX tJeKa, Minsk, 1960, p. 284.

1

E m. Cerbu, Proiect pentru repertoriul unui teatru popular, în „Rampa", 22 aprilie 1923.
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În anii 1922 şi 1923, în sala „Locomotiva" a activat un cerc de teatru,
format din muncitori ceferişti şi tineri actori, elevi ai Şcolii de artă dramatică
„Teodor Stoenescu". în repertoriul jucat de acest grup au figurat şi fragmente
din Anatema de Leonid Andreev 1 .
Compania Bulandra este primul teatru profesionist care îl joacă pe Leonid
Andreev. La 26 octombrie 1922 are loc premiera piesei Ecaterina lvanovna.
Interesant de reţinut este faptul că deşi interesul criticilor şi al cititorilor se
îndrepta spre lucrările simbolist-expresioniste, teatrele au interpretat mai cu
seamă dramele psihologice, în care scriitorul a concretizat procesul de dezintegrare a lumii burgheze. Dramaturgia lui Leonid Andreev a fost promovată
în teatrul românesc de acei reprezentanţi ai vieţii culturale, care luptau să
îmbogăţească repertoriul cu opere pline de ecouri ale frămîntărilor sale, să
dezvăluie adîncimile chinuite ale omului şi să aibă conflicte adevărate şi sentimente majore. Piesele lui Leonid Andreev au fost jucate de actori ca: Ion
Manolescu, Lucia Sturdza Bulandra, Tony Bulandra, George Storin ; au fost
puse în scenă la Teatrele Naţionale din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Craiova. Oamenii
de teatru români au simţit revolta anarhică din opera scriitorului rus, nemulţumirile lui împotriva destinului omului din societatea burgheză, compasiunea
pentru cei în suferinţă. Teatrul românesc a dezvăluit publicului pe Leonid
Andreev, psihologul, care a analizat cu fineţe şi sensibilitate suferinţa umană
în piese ca Ecaterina lvanovna, Anfissa, Gîndul, Profesorul Storiţîn, Gaudeamus
A cela care primeşte palme, ocolind pe înnoi torul violent al formelor, pe cel care
nega vehement şi puternic efortul spre bine şi fericire din Măştile negre,
Viaţa omului, Oceanul etc.
Contururile lipsite de adevărata substanţă omenească, viziunea apocaliptică, grotescă şi fantastică din Ţarul-Foamete sau Măştile negre erau străine
spiritului teatrului românesc din acea epocă, nu corespundeau cu dorinţa de a
aduce pe scenă observarea atentă şi minuţioasă a sufletului omenesc, cu tendinţa de a prezenta adevărata faţă a lumii burgheze.
De reţinut este faptul că problematica andreeviană cu certă coloratură
maladivă dinEcaterinalvanovna şiAnfissa a fost interpretată numai la început.
Cu timpul, interesul oamenilor de teatru români s-a îndreptat spre accentele
de critică socială mai directă din Acela care primeşte palme, Gaudeamus şi
Profesorul Storiţîn.
În Kerjenţev din Gîndul, interpretat de Ion Manolescu în 1923 şi de
George Storin în 1937, accentul cădea mai cu seamă pe condamnarea izolării
şi a individualismului exagerat.
Ion Manolescu a reliefat cu subtilitate şi deosebită pătrundere întrebările
chinuitoare ale lui Kerjenţev. George Storin, mai liniar şi mai categoric, a
demascat substanţa criminală a celui care crede că are dreptul să dispună
după bunul său plac de viaţa semenilor.
În volumul de Amintiri, scris în ultimii ani ai vieţii, Ion Manolescu a
căutat să explice cu viziunea omului contemporan, cu perspectiva artistului
Detalii suplimentare in eClubub, nr. 3-4, aprilie 1957 şi: Simion A I te re s cu şi
i a G i ţ ă, Influenţa teatrului revoluţionar asupra mifcdrii noastre teatrale în epoca
dintre cele doud rdzboaie mondiale, din •Studii şi cercetări de istoria arteit anul IV, 1957,
nr. 3-4, p. 211.
I
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care a trăit momentul de revoluţie socială din ţara noastră, ce l-a atras cu
decenii în urmă în opera lui Andreev. Examenul timpului şi al transformărilor
spirituale trăite de artist nu au fost întru totul în favoarea lui Leonid Andreev.
„Recunosc - scria artistul - că Andreev a avut întotdeauna o înclinare
către temele bizare şi către personajele stranii, care ţin mai mult de psihopatologie decît de psihologie şi literatură... Preocupat de problema ce îşi
pune, el pierde contactul cu viaţa ... Să nu uităm însă, că toate aceste aprecieri
le facem privind opera lui Andreev cu optica noastră de astăzi" 1 •
Înţelgerea diferenţei dintre optica de acum şi cea de acum o jumătate
de veac este necesară pentru a putea explica atmosfera în care acest dramaturg, astăzi aproape uitat, juca un rol de seamă în viaţa teatrului românesc.
Lucia Sturdza Bulandra, cu prilejul premierei Ecateri'nei Ivanovna, măr
turisea: „Ecaterina Ivanovna este cel mai interesant rol pe care l-am întîlnit
în cariera mea; voi căuta prin interpretare să redau acea gamă de sentimente
atît de subtile, dar atît de adînc omeneşti din treptata desfăşurare a dureroasei
aventuri care zguduie sufletul Ecaterinei" 2 • Ziarul „Rampa", în aceeaşi
atmosferă de laudă şi bună primire, considera spectacolul ca un moment de
artă. „Compania Bulandra montînd această piesă, de o rară valoare, a făcut
din nou un serviciu artei dramatice şi publicului spectator, Cunoaşterea în
fine a acestei drame e un cîştig pentru orice intelectual" 3 • În toamna anului
mmător, cu prilejul deschiderii stagiunii Teatrului Mic, cu Gîndul lui Andreev,
jucat de Ion Manolescu, presa timpului preciza din nou că prezenţa pe scenă a
creaţiei andreeviene aduce în teatru preocupări serioase, interes faţă de culmile
şi abisurile sufletului omenesc. În articolul din «Lupta», consacrat deschiderii
Teatrului Mic, se spune: „în primul rînd se impune o notă bună conducăto
rilor Teatrului Mic, pentru întocmirea cu mult superioară faţă de aceea a
anului trecut, a repertoriului. Figurează în programul stagiunii cîteva lucrări
de bună esentă literar-dramatică ... " 4 •
În realiza~ea scenică a acestor piese s-a apreciat mai cu seamă prilejul
dat actorilor de a crea puternice conflicte sufleteşti, de a urmări drumul contorsionat al dezagregării spirituale şi morale a eroilor. Ion Manolescu, care a
ocolit cu măiestrită abilitate patologicul şi morbidul din Gîndul, s-a bucurat
de pagini elogioase.
În «Viaţa Românească», M. Sevastos nota: „Manolescu, plăpînd, fragil,
părea că s-a spiritualizat ccmplet interpretînd rolul <lectorului Kerjenţev.
Asistai parcă la contorsionările unei cugetări ... Cu o naturaleţe desăvîrşită,
cu un fin simţ al nuanţelor şi al profcrţiilor, dl. Manolescu, fără urlete ca la
o vivisecţie, a udat uneori în şoaptă cele mai puternice explozii sufleteşti" 5 •
Un alt rol, din dramaturgia lui Leonid Andreev în care s-a remarcat Ion
Manolescu, ccmpletînd prin jocul său sensurile piesei, clarificîndu-i mesajul
I o n Man o Ies cu, Amintiri, Bucureşti, 1962, p. 196--197.
a „Rampa", 25 octombrie 1922.
3 „Rampa", 29 octombrie 1922.
' • • • - Deschidena stagiunii Teatrului Mic. Gfndul de Leonid Andreev, ln eLupta~.
21 septembrie 1923.
0 M. Seva st os, Leonid Andreev. Gtndul, în eViaţa Româneascb, anul XV, 1923, nr. 12,
decembrie, p. 351.
1
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şi umanizînd abstracţiile şi convenţionalismul, a fost personajul principal din
Acela care primeşte palme, jucat de Compania Bulandra-Manolescu-Maximilian-Storin, în stagiunea 1929/1930.
în cadrul unui spectacol realizat cu multă fantezie şi culoare de Soare
Z. Soare, înconjurat de o distribuţie aleasă, avîndu-i parteneri pe Gh. Storin
(în rolul baronului Regnard) şi pe Ion Morţun (în decăzutul Mancini), Ion
Manolescu a ştiut să ocolească tot ceea ce era livresc în construcţia acestui
protestatar anarhic, a fost dramatic fără emfază, amar şi distins în acelaşi
timp, visător şi sarcastic. Manolescu a reuşit să redea durerea reţinută şi
ascunsă sub masca ironiei, punînd accentul pe momentele în care eroul îşi
spune deschis părerea despre societatea coruptă pe care a părăsit-o, izolîndu-se sub masca clovnului de circ. Dragostea lui faţă de Consuela a fost realizată cu reţinere, măsură şi continuu efort de stăpînire. Pînă şi finalul „profund melodramatic" 1 , cum îl caracteriza un cronicar al vremii, a fost jucat
cu multă discreţie şi adevăr.
în acest rol, Ion Manolescu şi-a pus din plin în valoare remarcabila sa
capacitate de a sugera profunzimea sentimentelor printr-un gest abia schiţat
sau o privire îndelungă şi pătrunzătoare. Adeseori, Manolescu îşi completa
gîndurile prin pauzele pline de substanţă sau schimbarea ritmului cuvintelor,
care traduceau cu fineţe mersul gîndurilor şi al trăirii interioare. „Ion Manolescu a umanizat abstracţiunea lui Andreev, a făcut-o vie" 2 , nota acelaşi
cronicar.
În această ultimă frază găsim nu numai o simplă constatare, ci însăşi
ideea de bază a rolului, perspectiva realizării lui de către actorul român, care
s-a ferit de tot ceea ce era abstract, vag, construit în mod forţat. El a accentuat adevărul omenesc şi trăsăturile individuale ale personajului, concretizîndu-i revolta cu mai multă tărie decît a făcut-o însuşi autorul. Acela căruia
Andreev nici măcar nu i-a dat nume, a căpătat în teatrul românesc o viaţă
şi o individualitate proprii. Tudor Teodorescu-Branişte arăta în ziarul
«Dimineaţa» că Ion Manolescu a profitat de piesa lui Andreev, pentru a crea
pe scenă un cm în toată plinătatea lui (menească: „Manolescu a făcut în
Cel care primeşte palme una din cele mai puternice creaţii ale sale. Demult
nu l-am văzut pe excelentul actor punîndu-şi în valoare marile lui însuşiri, joc
concentrat, sobru, lăuntric, coborire pînă la cele mai tainice cute ale eului 1".
S-a arătat, de asemenea, că piesa încărcată de pesimism a avut un sens
adevărat, mai cu seamă prin jocul actomlui, care a dat o semnificaţie de protest uman şi social retragerii în dosul măştii de paiaţă. Această idee este
subliniată şi de cronicarul «Rampei»: „Ion Manolescu a dat adevăratul sens
pasiunii celui care coboară şi se înalţă pentru ca să primească palmele. A avut
fiorul tragic în masca de paiaţă care acoperă o durere atroce şi a ştiut să .reliefeze sensul, să capteze atenţia şi căldura simpatiei pentru această paiaţă de
geniu şi pentru imensa ei suferinţă" 4 • Acela care primeşte palme a prilejuit şio
• • -Acela care primeşte palme, în •Luptat, 19 ianuarie 1930.
Ibidem.
Tudor Te odor e s cu-Branişte, Cel care primeşte palme, (•Dimineaţa•, 23 ianuarie 1930.
4 \". Tim u ş: Cel care primqte palmr, în •Ramra•, 23 ianuarie 1930.
1 •
2

3

https://biblioteca-digitala.ro

11.J!ANA BERlOGEA

100

interesantă emulaţie regizorală între Ion Aurel Maican şi Soare Z. Soare.
Cei doi directori de scenă, interesaţi în îmbogăţirea teatrului românesc cu
mijloace de expresie scenică moderne, au folosit această piesă şi pentru posibilităţile de montare pe care le oferea. Ajutat de pictorul Kiriakov, Ion Aurel
Maican a realizat la Iaşi, în acelaşi timp cu Soare Z. Soare la Bucureşti, un
spectacol îndrăzneţ, cu un ansamblu bine pus la punct, plin de culoare şi mişcare.
Soare Z. Soare a căutat să obtină mai cu seamă autenticitatea vietii de culise

şi ritmul ei, angajînd acrobaţi şi cunoscuţi clovni muzicali. Spec'tacolele au
fost un real efort spre teatralizare şi spre dezvăluirea expresivităţii plastice
şi corporale a actorului.
Foarte bine apreciat în rolurile din piesele andreeviene a fost şi actorul
Gh. Storin. El l-a jucat pe Feodor lvanovici Kostomarov din Anfissa, la 5
decembrie 1925, pe Baronul Regnard, în 1930, şi pe Doctorul Kerjenţev, în
1937. Gheorghe Storin a avut în personajele interpretate prestanţ~. simplitate şi o impresionantă capacitate de demascare a golului sufletesc. In Feodor
lvanovici Kostomarov a avut aparenţa marelui căutător de adevăruri care
nu face altceva decît să-şi ascundă deruta, goliciunea, lipsa de ideal. Fronda
lui Kostomarov era putreziciunea, revolta lui - pustiu, moartea lui - firească
pedeapsă a celui ce înşală.
Pentru Storin, rolul doctorului Kerjenţev, s-a rezolvat simplu şi clar.
Numai un dement se izolează de oameni şi ucide. Nebunia finală nu era decît
firescul deznodămînt, singurul care putea să încheie soarta acestui om. „Storin
a făcut o creaţie magistrală" - scria un cronicar al vremii - „De-a lungul
celor trei acte vedem un suflet alergînd în goană sălbatică pe marginea unei
prăpăstii, urmărim gîfîind această goană, cu spaima de fiecare clipă că iată,
iată va cădea în abisul îngrozitor, pînă ce cade într-adevăr. De la primele
replici, din primul act, îl glasul eroului vibrează ameninţarea furtunii care se
apropie. În priviri licăresc sumbrele lumini ale delirului. Rîsul repetat, fără
motiv, aparent ca o cadenţată rupere a şirului de vorbe şi de gînduri, anticipează o dramă, o anunţă: ... Cu elementele acestea, mai mult poate decît cu
textul şi-a construit marele artist pe nenorocitul erou" 1.
Interpretarea dată de Storin a fost cu atît mai semnificativă, cu cit ea a
căpătat subtextul condamnării „supraomului", într-un moment în care în
ţara noastră începuse să se răspîndească de către reacţiune o iraţională religie
a crimei. Pentru Storin - actorul cu mintea limpede şi judecata plină de bun
simţ - toţi cei care-şi luau dreptul de viaţă şi de moarte asupra semenilor
lor nu puteau fi decît nişte nebuni. Actorul nu a voit să caute subtile explicaţii
pe planurile conştientului sau ale subconştientului, sau rafinate justficări
pentru ceea ce în mod firesc trebuia înfierat. Interesant este faptul că în epocă
s-au găsit voci care să socotească rezolvarea rolului prea simplistă, lipsită de
umbra misterului şi a inefabilului. „Creaţia de acum e interesantă, mare, ar
fi fost formidabilă dacă peste uluitoarea compoziţie cerebrală ar trece uşor,
ca o nebuloasă, fiorul straniului ... Kerjenţev nu e numai o cumpănă sufletească
... ci o enigmă, un miracol" 1 , scrie un cronicar dornic să fie zguduit de stranii
I

„Gîndul" de Leonid Andreev, în «Lupta•, 19 decembrie 1937.
drama lui Leonid Andreev, $Dimineaţa•, 19 decembrie 1927 ,p. 12.

•

•

•

-

1 •

•

•

- - ~Gîndiil•.
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semne de întrebare. Storin a evitat însă conştient o atare întruchipare a personajului, pent~u a nu lăsa confuzii în legătură cu poziţia lui faţă de ciudatul
erou andreev1an.
Profesorul Storiţîn, drama prăbuşirii unui om, creat de autorul rus bun,
superior, naiv, incapabil să conceapă mizeria morală a lumii în care trăia, a
căpătat ecouri protestatare pe scenele Teatrelor Naţionale din Iaşi şi Bucureşti,
în stagiunile 1938/1939 şi 1939/1940. Drama lui Storiţîn devenise drama pră
buşirii valorilor, a cerului care se întunecă fără de speranţă, a drumurilor fără
de revenire. George Calboreanu, interpretul eroului pe scena bucureşteană,
ca si Tudor Călin - confratele iesean, au subliniat cu tărie prin moartea eroului,' imposibilitatea de a mai sup~rta o lume fără de lumină şi frumuseţe morală. Profesorul Storiţîn alături de Casa inimilor sfărîmate a lui Bernard
Shaw au fost introduse de Camil Petrescu, director al Teatrului Naţional
din Bucureşti, în anul 1939, ca opere menite să dezvăluie deschis, deliberat,
manifest, o atitudine de condamnare a lumii burgheze şi a întunericului ce-şi
cernea pe atunci umbrele asupra ţării noastre.
Nicolae Bălţăţeanu, în plinătatea forţei lui creatoare şi-a ridicat rolul
interpretat - pe Gavril Gavrilovici Savici - la acela de simbol al răului,
al cinismului, al călcării cu cizme de fier peste idealuri şi visuri de frumuseţe.
Nicolae Bălţăţeanu era drept, rece, frumos, batjocoritor. Privirile i se aprindeau
de bucurie la fiecare nouă faptă rea săvîrşită. Sub tăişul de gheaţă al vorbelor
lui, în Storiţîn se prăbuşea tot mai mult încrederea în oameni şi în viaţă.
O poezie spontană, sinceră, tinerească au avut, în stagiunea 1935/1936
şi spectacolele cu piesa Gaudeamus la Iaşi şi la Cluj. Publicul din cele două
oraşe universitare, cu o viaţă intelectuală intensă, cu căutări sincere şi emoţionante, sensibil la nou şi valoros, a primit piesa lui Leonid Andreev ca
un document de epocă plin de semnificaţii. Piesa are în centrul ei destinul
trist al unui student, rupt cu mulţi ani în urmă de carte şi trimis în surghiun
în îndepărtata Siberie. După decenii, eroul se întoarce să-şi ia locul părăsit,
fără de voie, pe băncile şcolii, dar timpul a aşternut diferenţa de netrecut între
el şi noii săi colegi. În cele din urmă, paşii săi se vor pierde din nou în necunoscut.
Piesa este un interesant tablou al vieţii studenţeşti din Rusia, de la sfîrşitul
veacului trecut, în care se întîlnesc studentul cinic, studentul filozof, studentul
flămînd, îndrăgostitul, ratatul, refulatul, situaţia melodramatică a omului
îndrăgostit fără speranţă„. discuţiile cu pretenţii apocaliptice ale tineretului
iconoclast. Mulţi spectatori se revedeau ca într-o oglindă, cu planuri de naivă
tinereţe, cu dezamăgiri, clamoroase, cu nostalgia viselor neînfăptuite. „Am
plecat de la Gaudeamus cu impresia că ni s-a dat într-adevăr, un teatru bun
cu această lucrare dramatică" 1 , mărturisea un cronicar, cu prilejul spectacolului de la Cluj.
Leonid Andreev se leagă în istoria teatrului românesc şi de turneele
Teatrului din Vilna şi ale Teatrului de Artă din Varşovia. Admirabila trupă a
Teatrului din Vilna, în frunte cu Alexandr Stein şi Miriam Orlesca, au fost
oaspeţii teatrului românesc timp de cîteva stagiuni la rînd. Arta lor s-a împletit strîns cu peisajul teatrului bucureştean. Au fost primiţi cu entuziasmul
Premierele Teatrului Na/iotral din Cluj, tRampat, 3 noiembrie 1935.
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cu care sînt primiţi întotdeauna slujitorii frumosului. Profunzimea, simplitatea, autenticitatea, capacitatea de a transmite fiorul emoţiei puternice şi repertoriul cu grijă ales al trupei actorilor din Vilna, au fost apreciate cu căldură
de publicul bucureştean. Dramaturgia lui Andreev făcea parte integrantă din
profilul artistic al acestui teatru. Piesele scriitorului rus, în interpretarea actorilor din Vilna erau autentice apeluri la compasiune şi solidaritatea umană.
ln vara anului 1923 trupa din Vilna a jucat Acela care primeşte palme şi Zilele
vieţii noastre. „Ceea ce fac actorii din Vilna e simplu şi uriaş ca viaţa însăşi",
nota cronicarul «Rampei», cu prilejul spectacolului 1 . În stagiunea 1926/1927,
Alexandr Stein, cel mai bun actor al trupei, şi-a încercat forţele în contorsionatul doctor Kerjenţev din Gîndul. Odată cu Gîndul trupa a prezentat în
premieră absolută şi versiunea dramatică a povestirii Cei şapte spînmraţi.
Această ciudată lucrarea lui Andreev, în care străbate,
în ciuda lipsei de
perspectivă a luptei revoluţionare, cea mai caldă înţelegere omenească faţă
de cei capabili să se sacrifice pentru un ideal social şi etic superior, s-a bucurat
de mult succes în faţa spectatorilor români. Publicul a primit cu emoţie acest
nou document al artei lui Andreev, adevărat imn închinat celor care au murit
pe baricadele revoluţiei. În 1927, aceeaşi piesă a fost jucată şi de Teatrul de
Artă din Varşovia. Actorul german Paul Wegener, celebritate a teatrului
european de atunci, a interpretat în stagiunea 1927/1928, printre alte roluri,
şi pe doctorul Kerjenţev din Gîndul. Jocul lui \Vegener a fost comparat cu
acela al lui Manolescu, concepţia lui a părut însă mai puţin clară <lecit aceea
promovată de teatrul românesc. Liniile chinuite, frînte cu unghiuri şi stridenţe
ale actorului german au pus în lumină mai mult maladivul piesei lui Andreev
în timp ce Manolescu relevase mai cu seamă omenescul ei.
Dramaturgia ca şi proza lui Leonid Andreev au zguduit conştiinţe, au
impresionat prin strigătul profund al omului singur în goană după năluca
fericirii şi a înţelegerii semenilor. Existenţa concepută ca un spital rece, nepă
sător în care nimeni nu găseşte alinare, ca un joc absurd guvernat de forţe
implacabile şi crude putea fi întîlnită în primele decenii ale veacului nostru
şi în viziunea altor scriitori europeni. Omul mistuit în cuşca prizonieratului
amar al vieţii sale pămîntene se desprindea adeseori şi din paginile de proză
sau dramaturgie ale scriitorilor români din epoca dintre cele două războaie
mondiale. Fără a putea vorbi despre ucenici direcţi ai lui Andreev în ţara
noastră se pot totuşi recunoaşte anumite similitudini în creaţia unor prozatori
sau dramaturgi ca Gib. Mihăescu. Romanul Rusoaica sau Pavilionul cu
umbre, piesa jucată cu atît de mult succes la Teatrul Naţional în stagiunea
1927 /29, aduc fuga după idealuri de neatins, visuri neîmplinite care înlocuiesc obsedant o existenţă banală şi îngustă, concepute în termeni ce evocă
cu limpezime literatura dostoievschiană şi andreeviană.

*
Teatrul românesc şi-a spus un cuvînt interesant în acceptarea operei
inegale a lui Andreev. Spiritul teatrului nostru, scopul său de artă, legată
strâns de interesele înaintate ale maselor de spectatori, de aspiraţiile nobile
1

tRampat, 17 august 1923.
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ale intelectualităţii, animată de sentimente democratice autentice, şi-au pus
pecetea în alegerea şi interpretarea dramaturgiei andreeviene, făcînd cunoscut
spectatorilor, mai cu seamă latura umană a creaţiei lui, compasiunea şi înţe
legerea largă, caldă, generoasă faţă de omul mărunt prins în ghearele unui
destin nemilos; adică acele trăsături care îl legau pe Andreev de tradiţiile
bune ale literaturii ruse, de umanismul lui Tolstoi, de delicata înţelegere a
suferinţei umane a lui Cehov.
Operele lui Andree\· amestecă valorile cu zgura, cenuşa cu diamantele.
Limitele lui ideologice, tendinţa de a pune în lumină mai cu seamă aspectele
întunecate ale vieţii, pesimismul, sarcasmul, negarea omului, au făcut ca
lucrările lui să rămînă decenii la rînd în rafturi de bibliotecă. Naivităţile de
construcţie ale pieselor, lipsa de consecvenţă a eroilor, rezolvările melodramatice ale situaţiilor au făcut ca şi teatrele şi spectatorii să uite de autorul preferat odinioară. Conflictele sale ne par astăzi livreşti şi forţate, deznodămintele
banale. Ne recunoaştem parcă în aprecierea făcută de Silvio d'Amico în Storia
del teatro drammatico asupra operei lui: „La Andreev apare încontinuu o sforţare, un artificiu, o combinaţie prestabilită şi voită, care de prea multe ori
dau operei sale tonalităţi de evidentă falsitate. De aceea, Rusia sa nu pare
în nici un caz prezentată de un rus, ci de un scriitor care face o versiune (dacă
nu chiar o parodie) pentru ruşii autentici. Spaima sa exagerată, dincolo de
orice limită, sfîrşeşte prin a ne lăsa reci, ca în faţa unui lucru convenţional" 1 •
Opera dramatică a lui Andreev a fost dată uitării, odată cu trecerea
timpului. O uitare completă a creaţiei teatrale a acesţui chinuit artist ar fi
o greşeală, deoarece el a fost şi rămîne, în ciuda limitelor lui, un creator de
valoare, un descoperitor de procedee dramatice noi şi un sincer critic al lumii
burgheze. Ca înnoitor, nu a avut poate forţa să-şi ducă intenţiile pînă la capăt,
dar prin modalităţile puse în circulţie de piesele lui, a dat un imbold celor
care i-au urmat. A dus către desăvîrşire anumite mijloace ale teatrului simbolist şi a deschis drumul expresionismului. A eliberat scena de servitutea
prezentării imaginii fidele a realităţii înconjurătoare şi a creat hiperbola grotescă şi patetică. A adus masa în scenă şi i-a arătat posibilităţile plasticodramatice. A răscolit subconştientul şi i-a dezvăluit forţa întunecată asupra
hotărîrilor omeneşti. A unit ironia cu lirismul, descoperind noi laturi ale tragicomicului modern. „Ca artist, Leonid Andreev avea simţul ascuţit a ceea ce
era autentic şi valabil în realitatea obiectivă, perceperea subtilă a transformă
rilor sufleteşti, darul sugestiei în culori pregnante a zugrăvirii relaţiilor dintre
oameni, în formele lor multiple" 2 , spune Tamara Gane, în introducerea la
volumul de Nuvele, apărut în româneşte în 1963. Leonid Andreev nuvelistul
este însă simplu de descifrat, fiind mai aproape de tradiţia realismului critic,
în timp ce ca dramaturg el este inconsecvent, întunecat, amar, cinic. Locul
ocupat de Andreev în trecut în teatrul românesc ne înlesneşte drumul înţele
gerii lui de azi, deoarece vii şi adevărate în operele lui sînt acele părţi care
constituie mărturia chinurilor şi a căutărilor febrile pe drumul adevărului,
mila faţă de cei sărmani şi protestul faţă de nedreptate.
1
2

S i Ivi o d'A mic o, Storia del teatro drammatico, Milano, ed. IV, vol. IV, 1958, p. 4-1.
L. A n dr e e ,., Nut•ele şi pot'esliri, Bucureşti, 1963, p. 17.
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ANEXA I

Piesele lui Andreev interpretate pe scenele teatrelor din Rominia
Ecaterina lvanovna, Bucureşti, Teatrul Companiei Bulandra. Premiera: 26 octombrie.
Distribuţia: Ecaterina lvanovna-Lucia Sturza Bulandra; Stibelev-lon Manolescu;
Koromislev-Tony Rulandra; Alexei - G. Calboreanu, etc. Decoruri : Feodorov şi
Loewendal.
1923 - Gîndu1, Bucureşti, Teatrul Mic. Premiera: 23 octombrie. Distribuţia: Kerjcnţev-Ion
Manolescu; Tatiana Saveleva - Dorina Heller; Savelev-Ion Tilvan, etc.
1925 - Anfissa, Bucureşti, Teatrul Companiei Bulandra-111anolescu-Maximilian-Storin
Premiera: 5 decembrie. Distribuţia: Anfissa-Lucia Sturza Bulandra; Feodor lvanovici
Kostomarov-G. Storin; Alexandra-Marietta SadO\•a; Bunica-Wecera Ionescu;
Petia-Al. Finţi; Ninocica-lrina Nădejde-Ştefănescu, etc. Regia - Daniel.
1929 - Acela care primeşte palme, Craiova, Teatrul Naţional. Premiera: 20 martie 1929. Distribuţia: Acela - Tudor Călin, etc. Decoruri Eugen Cernătescu.
1930 -Acela care primeşte palme, Iaşi, Teatrul Naţional. Premiera: 15 ianuarie. Distribuţia:
Acela - Aurel Ghiţescu ; Contele Mancini - Miron Popovici; Brike - Damira;
Zinida - D-na Vasilescu; Alfred Bazano - Aurel Munteanu; Consuela- D-na Jonak
- Argeşanu, etc. Regia - Ion Aurel Maican. Decoruri - Theodor Kiriacov.
1930 - Acela care primeşte palme, Bucureşti, Teatrul Companiei Bttlandra - Ma11olescu Maximilian - Storitt. Premiera: 17 ianuarie. Distribuţia: Acela - Ion Manolescu;
Consuela - Tita Cristescu ; Contele Mancini - Ion Morţun ; Brike - Ion Talianu ;
Zinida - Mania Antonova, Alfred Bezano - Petre Bulandra; Regnard - G. Storin, etc.
Regia - Soare Z. Soare. Decoruri - Feodorov.
1935 - Gaudeamus, Cluj, Teatrul Naţional. Premiera: 8 octombrie 1935. Distribuţia: Piotr
Cuzmici - St. Braborescu; Dina Stern - Lica Rădulescu; Lelia - Daia Nicoară;
Onufrei - V. Vasilescu; Tenorul - I. Vanciu, etc. Regia - Emil Bobescu.
1935 - Gaudeamus, Iaşi, Teatrul Naţional. Premiera: 28 noiembrie. Distribuţia: Piotr CuzmiciAurel Ghiţescu; Dina Stern - Sandina Stan; Onufrei - Ştefan Ciubotăraşu etc.
Regia - Ion Sava. Decoruri - Theodor Kiriacov.
1937 - Gîndul, Bucureşti, Teatrul Companiei Bulandra - Maximilian - Storin. Premiera:
17 decembrie. Distribuţia: Dr. Kcrjenţev - G. Storin; Tatiana Sa\·eleva - Maria Mohor
Savelev - Ion Manta, etc.
1938- Profesorul Storiţîn, Iaşi, Teatrul Naţional. Premiera: 11 octombrie. Distribuţia: Profesorul Storiţin - Tudor Călin ; Elena Petrovna - Gina Sandri ; Contesa Ludmila Pavlovna-J eny Argeşanu; Savici- Braeschi, etc.
Regia - Victor Dumitrescu Bumbeşti. Decoruri: Theodor Kiriacov.
1939 - P1ofesorul Storiţîn, Bucureşti, Teatrul Naţional. Premiera; 16 noiembrie 1939. Distribuţia: Profesorul Storiţln G. Calboreanu; Elena Petro,·na - Sorana Ţopa; Savici-N. Bălţăţeanu; Telemahov - G. Ciprian, etc. Regia: Victor Dumitrescu Bumbeşti.

1922 -
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ANEXA II

de

Piese traduse, articole, cromc1, recenzu, însemnări legate
dramaturgiei lui Leonid Andreev pe scena rominească

prezenţa

1906- Către stele,

dramă de Leonid Andreev, ln „Literatura şi Arta Română", („Cărţi, reviste
Anul X, 1906, p. 126.
1909 - Via/a omului, dramă de Leonid Andreev tradusă de A. Zaborowsky şi I. U. Saricu, Bucureşti, Ed. Socec, 1909.
1911 - Anatema, dramă de Leonid Andreev, trad. de dr. Duscian. Ed. Alcalay, 1911 (Bibiloteca
pentru toţi, nr. 684-685).
1912 -1. Duscian, Leonid Andreev in „Noua revistă română", anul 1912, nr. 18, 16 sept., p. 25.
1919- Alexis Nour, Taina vieţii şi a morţii. Leonid Andreev, ln „Însemnări literare", Iaşi, Anul I,
nr. 35. 12 oct. 1919, p. 11-14.
1921 - Serghie Emil, Leonid Andreev, în „Gindul nostru", I, 1921, nr. 2, 25 dec., p. 34-36.
1922 - AI. Feodorov, Leonid Andreev. Amintiri, în „Adevărul literar şi artistic", III, 1922, nr. 97,
10 oct., p. 4.
- Sly, !n jurul unei apropiate premiere: Ecaterina lvanovna, în „Rampa", 21 oct. 1922.
- • • • - Leonid Andreev, ln „Rampa", 23 oct. 1922.
- Lucia Sturza Bulandra despre rolul Ecaterinei lvanovna, ln „Rampa", 25 oct. 1922.
- De vorbă cu pictorii Feodorov şi Loevendhal (despre Ecaterina lvanovna), în „Rampa"
26 oct. 1922.
- !nainte de premiera. Asta sl'ara Ecaterina lvanovna, ln „Rampa", 27 oct. 1922.
1922 - Alexandru Călin, Cronica teatralii: „Ecaterina lvanovna", ln „Rampa", 29 oct. 1922.
- Emil Fagure, Pentru tnttia oartl Ecaterina lvanovna, ln „Lupta", 29 oct. 1922.
- A. de Herz, Compania dramatică Bulandra: Ecaterina lvanovna, in „Dimineaţa", 29 oct.
1922.
- Mircea Alexandrescu, Ecatr ·ina lvanovna, ln „Epoca", 29 oct. 1922.
-1.S.G. - Ecaterina Jvanovna, ln „Neamul românesc", 31 oct. 1922.
- Paul I. Prodan, Cronica teatrală: Ecaterina lvanovna, ln „Viitorul", 4 nov. 1922.
- O convorbire cu interpreta Ecaterinei lvanovna, „Rampa", 7 nov. 1922.
- Ion Marin Sadoveanu, Ecaterina lvanovna, dramă in patru acte de Leonid Andreev. in
„Revista vremii", anul I, nr. 22, 12 nov. 1922.
- Liviu Rebreanu, Cronica teatrală (Despre Ecaterina lvanovna), ln „Viaţa Românească",
nr. 12, dec., anul XIV, 1922, p. 443.
-- Dinu Şerban, Ecaterina Jvanovna, ln „Adevărul literar şi artistic", anul III, nr. 102,
1922, p. 3.
1923 - Ecaterina Jvanovna dramă de Leonid Andreev, trad. de V. Rodan, Bucureşti, ed. Cultura
Naţională, 1923.
Trupa din Vilna joacă: Acela care primeşte palmele de Leonid Andreev, în „Ram·
pa", 16 iunie 1923.
- •••Cronică teatrală. „Acel care primeşte palme" la Teatrul din Vilna, ln „Rampa", 19 iulie
1923.
- Teatrul din Vilna joactJ ,,Zilele vieţii noastre" de Leonid Andreev, ln „Rampa", 13 august
1923.
- I. Stemberg, Leonid Andreev, şi trupa din Vilna., ln „Adevărul literar şi artistic", anul
IV, nr. 144, 26 august 1923.
- Alexandru Călin, Teatrul Mic joacă „Gîndul" de Leonid Andreev, în „Rampa", 14 sept.1923.
- Dinu Serban, Teatrul Mic: „Gtndul" de Leonid Andreev, ln „Adevărul literar şi artistic",
anul IV, nr. 147; 16 sept. 1923.
- ••• - La Teatrul Mic: Gfndul" de Leonid Andreev, in „Adevărul", 21 sept. 1923.
- INT, Deschiderea stagiu;ii Teatrului Mic. „Gtudul" de Leonid Andreev, ln „Lupta",
21 sept. 1923.
- HYG, !n fa/a „Rampei". Teatrul Mic: „Gfndul" de Leonid Andreev, ln „Facla", 22 sept.
sept. p. 598.
- Ion Baila, Cronica teatraltJ. „Gindul" de Leonid Andreev, in „Neamul românesc",22 sept.
1923.
străine"),

- „.
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-Aurel Munte, "Gindul" de Leonid Andreev, în „Aurora" 22 sept. 1923, p. 1-2.
- C.P., Teatrul Mic (De9pre „Gîndul" de Leonid Andreev), ln "Clipa", anul I, nr. 15,
25 sept. 1923, p. 3.
- ••• - „Gîndul" de Leonid Andreev la Teatrul Mic, în „Dimineaţa", 24 sept., 1923.
- M. Seva9tos, Cronica teatraliJ. Leonid Andreev, „Gind11l", în „Viaţa Românească", anul XI
dec., nr. 12, p. 350.
- L.S. - Cronica dramaticiJ. Reprezenla/iile trupei din Vilna (Despre „Acel care primeşte
palme" de Leonid Andreev), în „Opinia", Iaşi, 6 oct. 1923, p. 1-2.
- Wratislavius, Cronica dramaticii. Ion Manolescu Îtl „GEnd1u" de Leonid Andreev, ln
„Opinia", Iaşi, 18 oct. 1923.
1924 - Mihail Drumeş, „Gîndul" de Leonid Andreev, în „Flamura", Craiova, anul II, nr. 3,
martie 1924, p. 16.
- Notii. „Acel care primeşte palme" la Trupa din Vilna, în „Rampa", 22 nov„ 1924.
- ••• - Cronica teatraliJ: „Acel care primeşte palme" la Trupa din Vilna, in „Rampa",
28 nov„ 1924.
1925 - Ctteva note despre Gogol şi despre Leonid Andreev, cu ocazia prezentiJrii „Anfissei", în
„Rampa", 29 nov. 1925.
- De vorbiJ cu d-na Lucia Sturd?a-Bulandra, pri11cipala inlerpretiJ a „A nfissei", in „Rampa",
3 dec. 1925.
- Notii. „llnfisa" la Teatrul Companiei Bulandra, în „H.ampa", 6 dec. 1925.
- Emil D. Fagure, Cronica teatralii: „Anfissa", dramă de Leonid Andreev, ln „Lupta",
8 dec. 1925.
- Dem. Teodorescu, Cronică tea"ală : A nfissa, în „Adevărul", 8 dec. 1925.
-Menelas Ghermani, „Anfissa" de Leonid A.ndreev", în „Neamul românesc", 8 dec. 1925.
- ••• - Cronica teatraltJ: „Anfissa", in „Rampa'', 9 dec. 1925.
- A. de Herz, Anfissa, ln „Dimineaţa'', 9 dec. 1925.
- Camil Petrescu, Cronica dramaticii : „A 11/issa" de Leonid Andreev, in „Argus", 9 dec. 1925.
- ••• - Via/a culturaliJ. „Anfissa" de Leonid Andreev, tn „România", anul III, nr. 642,
10 dec. 1925.
- Victor Rodan, Cronica teatrală: „Anfissa" de Leonid Andreev, în „Aurora", anul V,
10 dec. 1925.
- Sergiu Milorian, Cronica teatraliJ - „Anfissa" de Leonid Andreev, în „Facla", 10 dec.
1925, p. 1--2.
- ••• - „Anfissa", dramiJ în patrn acte de Leonid A11dree11, în „Universul", 10 dec. 1925.
1925 - Camil Petrescu, „Anfissa" de Leonid A11dreev, ln „Cetatea literară.", anul I, nr. 1, 19 dec.
1925, p. 7.
- ••• - „Anfissa" de Leonid Andreev, în „Universul literar", anul XLI, 20 dec. 1925, p. 14.
- M. Sevastos, Leonid Andreev - „Anfissa", ln „Adevărul literar şi artistic", 27 dec. 1925.
- M. Sevastos, „Anjissa" de Leonid Andreev, in „Viaţa Românească", anul XVII,
nr. 11-12 nov.-dec 1925, p. 357.
1926- NotiJ. Trupa din Vilna anun/ă „Cei şapte spin::ura/i" de Leonid Andreev, in „Rampa",
23 sept. 1926.
- NotiJ. Trupa din Vilna joaciJ „Gîndul" de Leonid A ndreev, în „Rampa", 27 nov. 1926.
1927 - NotiJ. Teatrul artistic diu Varşotoia va juca „Cei şapte spinzura/i de Leonid Andreev, ln
„Lupta", 19 oct. 1927.
- Ion Pa9, Teatrul Central. Ansamblul W.l.K.T. „Cei şapte spinzura/i" de Leonid Andreev,
in „Lupta", 6 nov. 1927.
- INT, Cronica teatraliJ. Teatrul Central: „Cei şapte sptnzuraţi" de Leonid Andreev. Teatrul
W.l.K.T. din Varşovia, ln „Argus", 11 nov. 1927.
- Adrian Maniu, „Cei şapte sptnzura/i" de Leonid Andreev, în „Rampa", 12 nov. 1927.
- Sergiu Milorian, „Cei şapte sptnzura/i" de Leonid Andreev la Teatrul Central, ln „Comedia",
14 nov. 1927.
1928 - Wratislavius, Cronica dramaticiJ. Trupa IV.1.1\.T.: „Cei şapte spînzura/i" de Leonid
Andr~eu. în „Opinia", laşi, 21 febr. 1928.
- Wratislavius, Paul Wegener în „Gindul" de Leonid A 11dree1.1, în „Opinia", Iaşi, 25 martie
1928.
- ••• - „Gtnd11l" cu Paul Wegener, în „Rampa", 29 martie 1928.
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ln legiU1mJ cu "Acel care primeşte palme" la Teatrul Na/ional din Craiova, ln „Rampa",
30 martie 1929.
- Not4. Teatrul Companiei Bulandra anunţă „Acela care primeşte palme" de uonill Andreev,
ln "Rampa", 26 nov. 1929.
- Notă. TeatrMI Companiei Bulandra a Început repetiţiile cu „Acela care primeşte palme",
în "Rampa", 30 dec. 1929.
1930 - Notă. Cum va fi montattJ piesa l11i A11dreev „Acela care primeşte palme", ln „Rampa",
12 ian. 1930.
- Lazeanu, Teatrul lui Andreev, în „Rampa", 15 ian. 1930.
- Wratislavius, Cronica dramatictJ. Teatrul Naţional: „.•I cela care primeşte palme", în
„Opinia", Iaşi, 17 ian. 1930.
- Interim: Cronica Teatrală. „Acela care primeşte palme" de Leonid Andreev, ln „Lupta",
19 ian. 1930.
- ••• - Cronica dramatică: "Acela care primeşte palme", in „Universul", 22 ian. 1930, p. 8
- Camil Petrescu, Cronica teatraltJ: „Acela care primefte palme", ln„Argus", 23 ian. 1930.
- Interim: „Cel care primeşte palme", in „Vremea", anul III, nr. 98, 23 ian. 1930, p. 5.
- V. Timuş, Cronica teatrală: „Acela care primeşte palme", in „Rampa", 23 ian. 1930.
- Tudor Teodorescu-Branişte, Cel care primeşte palme, în „Dimineaţa", 23 ian. 1930.
- P. Ioanid, Cel care primeşte palme, în „Epoca", 24 ian. 1930, p. 2.
1935 - ••• - „Gaudeamus", dramtJ ln patrl4 acte de Leonid Andreev, în „Patria", Cluj, 12 oct .
. . 1935, p. 2.
- Leonard Paukerov, Teatrul Naţional din Cluj: „Gaudeamus" de Leo>1id Andreev, în
„Rampa", 3 nov. 1935.
- REP. Prezentarea piesei „Gaiuleamus" de Leonid Andreev, ln „Lumea", anul XVIII,
nr. 5277, 28 nov. 1935, p. 2.
- Wratislat>ius, Teatrul Naţional: „Gaudeamus", în „Opinia", Iaşi, 3 dec. 1935, p. 1-2.
1937 - Notă. Se repetă „Gândul" de Leonid Andreev, în „Rampa", 3 nov. 1937.
- Notă. Despre „Gfnd11l" la Compania Bulandra, in „Rampa", 15 dec. 1937.
- Notă. Despre premiera „Gândul", ln „Viitorul", 17 dec. 1937.
- Premiera de astă seară: „Gind11l" de Leonid Andreev, în „Rampa'', 18 dec. 1937.
- Adrian Verea, „Gfodul" de Leonill A ndreev, în „Lupta", 19 dec. 1937, p. 2.
-Albion, „Gtndul" de Leo11id Andreev, ln „Epoca", 19 dec. 1937, p. 2.
- A. Munte, „Gândul" de uonid Andreev, în „Dimineaţa", 19 dec. 1937, p. 12.
- V. Timuş, Cronica dramatică : „Gfodul" de Leonid A ndreev, în „Rampa", 20 dec. 1937.
- Petre Manoliu, Premiera „Glnd11l" de Leonid Andreei•, în „Lumea Românească", 20 dec.
1937.
- N. Mihăescu, Cronica dramatică: "Gtndul", în „Viitorul", 21 dec. 1937, p. 2.
1938 - Aurel Leon, Cronica dramatică: "Profesorul Storiţin, în „Opinia", laşi, 16 oct. 1938, p.1-2
1939- Notă. Ast4 seară la Teatrul NtJlional: „Profesorul Storiţ!n" de Leonid Andreev, ln „Universul'', 13 nov. 1939, p. 11.
- ••• - Cronica dramatică: „Profesorul Stori/fo" de Leonid Andreev, în „Universul'', 9
nov.1939, p. 6.
1940- Mihail Sebastian, Cronica dramatică. Reflexii asupra stagiunii tn curs (şi despre „Profe30rul Stori/Sn" la Teatrul Naţional), în „Viaţa Românească", anul XXXII, 1940, nr. 2·
febr. p. 107 .

1929 -

.UPAMATYPrJUI JIEOHH,UA AH,UPEEBA li PYMbIHCKHA: TEATP
(PC3JOMe)

B H8CTOJll.QCM BCCJlC.!IOll&HJlll BWJJ.CJillCTCll Hec1Com.11:0 OCHOBHblX 'ICpT .npaM&T)'pillll JleoHHJlll
AH.npeeea, DO.ll'ICPDIBlllrrCll ero BOBaTOpcTBO B o6nacre nHTepaT)'PHO-.!IPa.MllTB'ICCICBX cpe.!ICTB
BlOOpalKTCJD.BOCTB. Ecna B npolC AH.apeee ocraeanCJI eepHhlM peanBCTB'lecJCllM ypa,!UIItllllM
pycci:ol mm:paT)'Phl XIX aaa, TO B .llpaMaT)'PrHB OH c caMoro Ha'lana o6paTllJlCJI IC CHMBOJIBCTCICllM lllo6pa.JllTCJ1LllhlM cpe.nCTeaM, C)"llllecTBCHHO o6orawa11 HX CMCJihlM ynoTpe6neBHCM anne-
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ropHll H MCTacl>op o6o611.1a.t011.1ero xapanepa. IloHCICH HOBblX cpe.llCTB H3o6paJKeHHJI y JleoHH.!18
AH.llpceaa OT&e'lanH Heo6xo.llHMOCTH Henocpe.llCTBCHHOA H 6blCTpoA pealCI.IHH KaK pe3YflbTaT nepe-lKHTOll HM .llP8Mbl B CBJl3H c yTpaTOA &epbl B 6yny11.1yto COl..Ula.JlbHYIO peaontol.(HIO nocne 1905 ro.Ila.
)l{enaHHe HaATH CBOIO cjiopMy CO'ICTaeTCJI y JleoHH.lla AH.llpee&a co CTpeMneHHeM npHCOC.llHHHTbCJI
IC CHnHJIM eaponellCKOro TeaTpa Ha'lana XX &eKa Hal!TH .apaMaTH'lecKRe cpe.llCTBa, COOTBCTCTBytoHeo6XO.llHMOCTH BBeCTH B TeaTp BaJKHellwHe npo6neMbl
ll.IHe peaontoUHOHHOMY nO.ll"bCMY '.JnOXH,
coapeMeHHOCTH.
EaponellcKaA ny6naKa c caMoro Ha'lana npHHAna c JHTYlHa'lMOM JleoHH.lla AH.llpeeaa, BH.llll
B HeM He TOflbKO HCTHHHOro npO.llOnlKaTenA HaHnY'IWHX Tp8.llHUHA pyccKoA flHTepaTypbl, HO H
XY.llOlKHHJCa, TOHKO 'IYBCTBYtoll.lero 6HeHHe &eKa, OX&a'leHHOro Mpa'IHbIM npe.ll'l)'BCTllHeM, xapaKTCpHblM Ltllll nepH0.!13 KPHJHCa, nepelKH&aeMoro HTennHreHLtHCA B nepeXO.llHYIO Jnoxy OT KanHTanHJM3
K HMnepHanHJMy.
B pyMblHCKOM TeaTpe JleoHH.aa AH.apeeaa craaanH c 6onbWHM ycnexoM a nepao.a. MelK,lzy
ABYMJI MHpOBblMH BOl!HaMH. CneKTaKnH, nocraaneHHble no ero .apaMaTYPntH, OTKpblnH PYMblHCKOI!
ny6nHKe, B nepayto O'ICpe.ltb, AH.apeeaa - ncaxonora, KOTOpblA TOHICO H c 'IYBCTBOM noKa33Jl
'1eno&e11ecKHe Tp8.llaHHJI a nbCCax, KaK EKamepuHa Ht1aHOt1Ha, AH(/iucca, Mwc.11>, flpoţpeccop Cmo-

puqwH, Gaudeamus

H

Tom, Komopwii. noAy'laem

nocUţe'IUHW.

LA DRAMATURGIE DE LEONID ANDREEV ET LE THEATRE HOUi\IAIN
(Resume)
Dans cettc etude on fait l'analyse de quelques uns des traits caracteristiqucs de la dramaturgie de Leonid Andrecv, en y specifiant son role de novateur des moyens d'expression litteraire-dramatique. A J'encontre de sa prase, ou Andreev est reste fidele aux traditions realistes
de la litterature russe du XIX-e siecle, dans sa dramaturgie ii a adopte des le debut Ies procedes
symbolistes en Ies enrichissant substantiellement par J'emploi audacieux d'allegories et de metaphores a larges sens generalisateurs. La recherchc de nouveaux moyens d'expression a repondu
chez Leonid Andreev a une profonde necessite de communication directe et violente du drame,
vecu par lui-meme, apres 1905, lorsque sa confiance dans la victoire de la revolution sociale
s'etait effondree. En meme temps que la poursuite d'une forme personnelle, on decele aussi
chez Leonid Andreev J'adhesion spontanee aux efforts que faisait, au debutdu XX-e siecle le
theâtre europeen, pour decouvrir des procedcs dramatiques adequats a !'elan rc\·olutionnaire
de l'epoque et a la necessite de faire debattre par le theâtre Ies grnnds problemes du moment.
Leonid Andreev a ete accueilli des le commencement avec un enthousiasmc tout particulier
par le public europecn qui a vu en lui, a part J'authentiquc continuateur des mei!leures traditions
de la litterature russe, !'artiste sensible aux agitations du siecle, tourmente par Ies anxietes
specifiques au moment de la crise vecue par Ies intellectuels a l'epoque du passagc de la
societe du capitalisme a l'imperialisme.
Durant l'entre-dcux guerrcs, Leonid Andrccv a ete represente avec beaucoup de succes, par
le theâtre roumain. Les spectacles crees d'apres sa dramaturgie ont revele au public surtout I' Andreev psychologue, celui qui a analyse Ia souffrance humaine avec finesse et sensibilite dans
des pieces telles que: CaJherine lvanoi•na, Anfisse, La Pensee, Le professeur Storilzin,Gaudeamus
et Celui qui refOÎI des gifIes.
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TRADUCERI ALE ALEXANDRIEI DIN LIMBA ROMÂNĂ
IN LIMBA BULGARĂ MODERNĂ
GHEORGHI DANCEV

(Veliko-Tărnovo)

Celebra carte despre vitejiile şi cuceririle lui Alexandru Macedon - foarte
răspîndită, atît în evul mediu cit şi mai tîrziu, în aproape toate literaturie
europene şi în unele literaturi orientale 1 - pătrunde de timpuriu şi în literatura bulgară. Fabulaţia romantică ce transpunea pe cititorul bulgar din
evul mediu în locuri îndepărtate şi necunoscute, episoadele fantastico-exotice,
făceau ca Alexandria să satisfacă nevoia crescindă de lectură laică. Cercetările au aratat că în Bulgaria interesul faţă de Alexandria este foarte vechi.
Ea a fost tradusă pentru prima dată din limba greacă în limba veche bulgară,
probabil încă în sec. al X-lea - al Xi-lea 2 •
În afară de această primă traducere, în Bulgaria se răspîndeşte mai
tîrziu şi aşa numita <cAlexandrie sîrbească». Manuscrisele din sec. al XV-leaal X Vii-lea păstrate în Biblioteca naţională „Chirii şi Metodie" din Sofia 3
vădesc legăturile cu redacţia sîrbă a acestei povestiri, care a fost cunoscută
şi tradusă în secolul al XVI-lea- al XVII-lea şi în România'·
În prima jumătate a secolului al XIX-la, în Bulgaria se manifestă din
nou un viu interes faţă de expediţiile şi aventurile lui Alexandru Macedon.
Nevoia de lectură laică, străbătută, de un suflu eroic, îi determină pe mulţi
cărturari să-şi îndrepte privirile spre Alexandria, atît de populară în trecut.
Cărturarii bulgari din perioada Renaşterii se adresează atunci atît puţinelor
manuscrise slavo-bulgare salvate de-a lungul secolelor, cit şi literaturilor
vecine - greacă şi română.
1 Vezi I. S.
Lu r ie, A.1eKCaHdpuR. PoMaH o6 A11eKcaHdpe MaKedoHCKOM no pyccKoii
pyKonucu XV BeKa, Moscova-Leningrad, 1965, p. 5.
2 HcmopuR Ha 6uzapcKama 11umepamypa, voi. I, sub redacţia prof. Pe tă r Din c k o v,

Editura Academiei bulgare de ştiinţe, Sofia 1963, p. 167.
3 B. Ţ o ne v, Onuc 11a p11Konucume u cmapone11amHume KHUi!U 8 Hapod/IO 6u611uomeKa Bb
Cor/iun, voi. I, Sofia, 1910, p. 280, nr. 319; p. 449 nr. 434; voi. II, 1923, p. 434 nr. 771; p. 438
nr. 772.
4 N. Cart o j an, Alexandria în literatura românească, Bucureşti, 1910; acelaşi, Cărţile
populare în literatura românească, voi. I, Bucureşti, 1929.
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Cea mai răspîndită traducere a Alexandriei în limba bulgară modernă are
la bază versiunea greacă şi a fost realizată de Hristo P. Vasiliev Protopopovici
din Karlowitz 1 . Această traducere a fost tipărită în anul 1844 la Belgrad şi
retipărită apoi de încă patru ori. Pînă în 1936 istoricii literaturii bulgare considerau că, în perioada Renaşterii bulgare, Alexandria a fost tradusă în limba
bulgară modernă numai din limba greacă 2 • Datele noi descoperite în urmă au
arătat însă că a existat şi o altă cale pe care, în sec. al XIX-lea, Alexandria
a pătruns în Bulgaria: din limb a română. Versiunea realizată din limba
română este cu 30 de ani mai veche decît traducerea din limba greacă.
Asupra acestor versiuni bulgare moderne (fiindcă ele sînt mai multe)
ale Alexandriei, care au la bază originale româneşti, vrem să atragem atenţia
cercetătorilor din România în articolul de faţă. Nu intenţionăm să epuizăm
tema, ci numai să deschidem calea pentru cercetări comparatiste care să stabilească în viitor, pe baza unui studiu amănunţit al textelor, toate variantele
şi ediţiile româneşti ale Alexandriei de care s-au folosit traducătorii bulgari.
În ultimele decenii, în Bulgaria au fost descoperite cîteva manuscrise
care s-au dovedit a conţine traduceri în limba bulgară modernă ale Alexandriei,
după originale româneşti. Deşi majoritatea acestor manuscrise se află la Biblioteca naţională „Chirii şi Metodie" din Sofia, numai o mică parte din ele au
fost studiate, iar unele nici nu erau cunoscute cercetătorilor pînă de curînd.
Şi cu toate că încă din 1923 prof. B. Ţonev semnalase un manuscris fragmentar al Alexandriei în limba bulgară modernă 3 descoperit în Bulgaria de
apus, (regiunea Vraţa), el nu a atras atenţia cercetătorilor. În anii următori
(1924, 1928, 1929), în Biblioteca Naţională din Sofia au intrat alte manuscrise
ale Alexandriei, dar şi acestea au rămas necercetate. Dacă s-ar fi făcut o comparaţie între acestea şi traducerea din limba greacă a lui Hristo P. Vasiliev,
s-ar fi constatat deosebirile fundamentale şi, în căutarea explicaţiei, s-ar fi
descoperit originalul românesc al acestor manuscrise.
Abia în 1936 a fost ridicată problema existenţei unei traduceri din limba
română a Alexandriei, o dată cu descoperirea şi publicarea de către Prof.
L. Miletici' a unei Alexandrii scrise în limba bulgară modernă. De fapt,
manuscrisul publicat de prof. !\filetici reprezintă prima traducere a Alexandrei
în limba bu/,gară modernă, efectuată în anul 1810. Chiar titlul acestei traduceri
indică în mod exact cînd, de cine şi din ce limbă s-a tradus: „HCTopua.
AneKcaH,llpHa., ecUHcaHa u npnse,llnHa B3'L MOJI,lloeanaxuiicKH H3'L Bn~mKH Ha
M3KC,ll0HCKH 6onrapcKH C3HK'L, CJiaBHO H DOXB3JIHO 6Jia:llCCHHOH naMa.TH BC'lHHH Ja,llyHaiicKH 6ynrapHH'L MaKC.llOHCKOH po,lloTeTeJI& IlaeeJI'L Xa:llCHCKH 6aHKY xa:llCH

KnpIDIKOB'L,

Kanoct>epxH,

1810

ro,lla,

MCU'L

h4H'L,

29" \

(Istoria

1 Jcmopia Ha eeAuKiii AAeKcaHOpa MaKeOoHl/O, KORmo onucyea Hei'oeomo poxOeHie, xueom'b,
IOHO'leCmtlo u CM?.pmr.. llpetleOe om ZPlll/KU KapAOtlCKÎU CAOtleHo-6'/JAZOpcKiii Yl/UmeAIJ Xpucmo
BaciAietn> llpamononOBU'I om KapAOBO, Belgrad, 1844, (Istoria marelui Alexandru Macedon, in

n.

care se arată naşterea sa, viaţa, vitejiile şi moartea. Tradusă din greacă de către dascălul slaveanobulgar carloviţean Hristo P. Vasiliev Protopopovici din Karlovitz, Belgrad, 1844).
1 I or da n Ivanov, Cmapo6Mi'apcKu pa3K03U, Sofia, 1935, p. 149.
I B. Ţone v, op. cit„ tom. II, Sofia, 1923, p. 4.38 nr. 773.
' L. Mi Ie tic i, E0Ha 6Mi'apcKa AAeKcOHOpuR om 1810
în „li"hJlTllpcxa crapBHH",
voi. XIII, Sofia, 1936.

zo.
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scrisă şi tradusă din ·moldovalaha din Ţara Românească în limba
macedo-bulgară, întru slava şi prea mărirea veşnicei şi fericitei pomeniri,
de către un bulgar de dincolo de Dunăre, patriotul macedonean Pavel Hadjiski

Alexandriei,

Banku hagi Kiriakov din Kalofer, 1810, luna iunie, 29).
Traducătorul nu arată dacă a tradus de pe vreuna din ediţiile româneşti
ale Alexandriei, ori s-a folosit de un manuscris. Cercetările prof. M letici au
arătat că originalul nu este manuscrisul Alexandriei româneşti din anul 1795 1
care se află la Biblioteca Naţională din Sofia, ci Kiriakov a folosit altă Alexandrie românească, tipărită cu litere chirilice în anul 1809, în România 2 •
Zece ani mai tîrziu, prof. Kiril ~lircev a publicat un alt manuscris,
descoperit de dînsul la Mănăstirea din Troian şi care este o copie după o
altă traducere a Alexandriei3 • Prof. Kiril Mircev a dovedit că manuscrisul
datează din 1816 şi că versiunea pe care o conţine are la bază tot Alexandria
publicat în limba română în anul 1809. Între această traducere şi cea publicată mai înainte de Miletici există o deosebire esenţială: copia de la Troian
este mult mai aproape de original, în timp ce prima traducere este o prelucrare liberă a textului românesc. Cu toate că manuscrisul de la Troian
este numai o copie şi nu cuprinde nici o însemnare explicită asupra limbii
din care s-a tradus, în urma cercetărilor prof. Mircev s-a dovedit că are la
bază textul românesc şi că, deci, Alexandria a fost tradusă din limba română
în limba bulgară modernă de două ori: o dată în anul 1809, iar a doua oară
ceva mai tîrziu. Prof. Kiril Mircev nu a arătat anume cînd a fost efectuată
cea de a doua traducere deoarece i-au rămas necunoscute alte două manuscrise intrate în Biblioteca Naţională din Sofia tncă din anul 1924 şi 1929 4 •
În manuscrisul de la Troian găsim cîteva adnotări în care este indicat
atît numele copistului - Popa Penciu - cît şi numele posesorului manuscrisului după care s-a copiat: Popa Spas, fiul lui Hristov din Plevna ;
n

•Ci4 KHHr4 11.\0 C4 NdjlH'l.S H4 '"" dAf~.SNAjJIA\ HCQHCAX' i.i 4.S'1t. 110
T

llirn•10 _\•;-

T

'1t.NMOK'lt. CH w CDdC4 non'lt. XpHCTOB'lt. CHK'lt.

w

nAirBftl'lt.
:r.

&r'lt. A4 Mtl njlOCTH corptllllHino H TOr4C'lt.
(Această carte ce se numeşte Alexandria

BA\

H KOH

A\

'IHT•

A4

jlll'lf

n

no

""''10

ff4

MT,4

KS,

....iwis•>

1

am scris-o eu Popa Penciu fiul lui
Dimov, de la Popa Spas, fiu/, lui Hristov din Plevna. Şi cine o citeşte să spună:
Dumnezeu să-i ierte păcatele. Şi atunci am fost popă Pencio la 26 ani, 1816).
Dar, la o atentă cercetare, ms. nr. 1108 achiziţionat de Biblioteca Naţio
nală din Sofia în 1924 5 se dovedeşte a fi tocmai originalul după care a fost
copiat manuscrisul studiat de prof. Mircev. În cîteva adnotări făcute pe acest

B. Ţone v, ~· cit., voi. I, 1910, p. 518, nr. 583.
Aceasta. ediţie este menţionată şi ln Alexandria, ediţia îngrijită şi prefaţată de prof. Da n
Simon e s cu, Ed. II, Bucureşti, 1958, p. 26. Ea. reproduce ediţia din 1794 a lui Petru Bart.
1 K. Mir ce v, 0111e edHD HOB061>A2apctea A.uJccmu)pua om HD'lllAomo Ha XIX BeK, ln «roJ1HIDHHx aa C<>41R11cm11 ymureparrer, ucrop1J11eao-4>Bnon0Ill'lecm 4Juymen voi. XLII I, 1946/4 7.
• M. S t o i an o v şi H r. K o d o v, Onuc HD c.iasRNCKUme p'bKonucu 6 Coţ/juiio:ama
HapodHD 6u6AuomeKa, voi. III, Sofia, 1964, p. 440--441, nr. 1107, p. 441-444. nr. 108.
• M. S to ian o v şi H. K o d o v, ~- cit., voi. III, p. 441 nr. 1108.
I

1
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manuscris întîlnim de asemeni numele lui popa Spas, fiul lui Hristov din
Plevna, atestat şi în adnotaţia de mai sus ca posesor al originalului după
care s-a făcut copia de la Troian. Aflăm însă că la această traducere a lucrat
nu numai popa Spas, ci şi Lazăr Dimitrov - ambii din Plevna. Cei doi
traducători bulgari au trăit o vreme în România, unde au învăţat limba
română. Pînă acum nu cunoşteam alte traduceri efectuate de ei. ln adnotările din manuscris se arată că ei s-au dus în Valahia prin anul 1810, împreună cu armatele ruseşti care se retrăgeau în timpul războiului ruso-turc din
1806-1812. ln perioada şederii lor în oraşul românesc Caracal ei au tradus
Alexandria. Voi cita numai două din aceste adnotări din care se desprind
aceste date :
<1Ci• KHi>Kil\4 T4 C4 H4pilf4 l'IMll4HApi.111 H C4 HcnHc4 w Cn4c.s non„: XpicTOK4

,.

CHHh. H III H3K4AHX',\U W KAdWKH .111.SiKâ H4 &OArdpCKH: CdCâ '1.43dpd ,i\H1\\HTpOKâ
CÎHh. KlfriTo &"kX'Ma Hd K4pi1.K4At.: 1814 : ... » (Această carte se numeşte Alexandria şi a fost scrisă de popa Spas fiul lui Hristov. Şi am tradus-o din limba

română în limba bulgară eu Lazar, fiul lui Dimitrov, cînd am fost în Caracal: 1814).
ln a doua adnotare găsim mărturii referitoare la emigrarea celor doi
traducători în anul 1810:

,.

<1CJa KHHrd W.O Cd Hdpi'ld Hd HMf ilMKCdHiipi.111

H Cd HCnHCd W KMWKÎ lil.SHKâ
T

Hd &MrdpcKi Jll.9ltK11.: H llite.t .111 Cn4c11. llonoK'lt. Xpicl'OKâ CHHâ : H

w

'1.d.S4p4 ,i\H-

T

oilHTpOK CitHh.

w

llMKfH : ~ori TO ceA1X'1\\I lf K.t.pdK4Aâ KOriTO HH npiK4pdX'd MOCKOK0

T

K6: MHH.tX'M• ĂV'H4U.» (Această carte ce se
din limba română în limba bulgară. Şi a
scris-o Spas Popov, fiul lui Hristov şi Lazar, fiul lui Dimitri din Plevna
cînd am stat la Caracal cînd ne-au trecut muscalii în Tara Românească: 1810,
·
luna aprilie 25 am trecut Dunărea).
Însemnările din acest manuscris ne îndreptăţesc să presupunem că a
doua traducere a Alexandriei din limba română a fost făcută în anul 1814.
Acest punct de ndere s-ar impune dacă în anul 1919 nu ar fi intrat în
Biblioteca Naţională încă un manuscris al Alexandriei1, care a aparţinut
celui de al doilea traducător, Lazar Dimitrov. Din însemnnările făcute pe
paginile de la început şi sfîrşit ale manuscrisului se vede că, de fapt, traducerea a fost făcută în 1813. Acest manuscris a rămas lui Lazăr Dimitrov,
iar popa Spas, fiul lui Hristov şi-a făcut a doua copie, pentru sine, în anul
următor, de unde şi data: 1814.
ln diferitele însemnări de pe manuscrisul din anul 1813 citim de asemeni
numele celor doi traducători: popa Spas fiul lui Hristo şi Lazăr Dimitrov,
care au lucrat la această traducere în localitatea românească Caracal: d813:
,\\ec1u,4 : ilfHi• : 22: .SdK.tlfiX'il' A4 "' nHw.t H Cd cupwit : H.t WKTOKPi•: 2 A1Hi.
<1Cn4c non XpicTOK e:-tHi. H '1.n4p ,&.1t.\\wrpog cHHt..» (1813, luna iunie 22, am

t.1,îT• lf GA4WKO: 1810: Mu,.t .tnpi"''
numeşte Alexandria a fost tradusă

1

M. St oi an o v

şi

H r. K odo v, op. cit., voi. 111, Sofia 1964, p. 440---441, nr. 1107.
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început să scriu şi am terminat în octombrie ziua 2 Spas, fiul lui Hristo şi
Lazar,Jiul lui Dimitri). Iar mai jos citim: <(Ci• 4Adl4MApiA\ H4 dusp4 IluiM•·
T

wol:IAl:I n;te4 A\ w KA4WKlt 1113HK11. H4 GOAr'4pc~HH. KoATo A\l:I
noegoH C4At.. TiA\ A4 1\\tJ WCT4~' :» (Această Atexandrie este

T

A\

wKp&A'll

A4

A\

a lui Lazar PepeCine o va fura numai

leşul.

Am scris-o din limba română în limba bulgară.
de ea să aibă parte).
Pe ultima pagină găsim o adnotare care indică în mod categoric că traducerea este făcută în România: <(H u HcnHe4 1:1 KA4WK4 U\\4 li CMO K4p4K4Alt.
(Şi a fost scrisă în ţara Valahiei în satul Caracal).
Punctul de vedere al profesorului Kiril ~Iircev, referitor la existenţa a
două traduceri ale Alexandriei din limba română a fost confirmat aşadar
pe deplin de descoperirea manuscrisului din 1813 - autograful însuşi al
traducătorilor.

Dar printre manuscrisele din Biblioteca Naţională „Chiril şi Metodie"
necercetate pînă în prezent, există cîteva care ne îndreptăţesc să presupunem
că în afară de aceste două traduceri din limba română ale Alexandriei,
mai există încă două traduceri, pînă acum necunoscute şi necercetate. în
primul rînd este vorba de manuscrisul cunoscutului cărturar bulgar Daskal
Todor Pirdopski, din anul 18261.
La începutul acestui manuscris găsim următoarea însemnare:

,.

((f;o CA4Kl:I CTl\IA\ iAHHOCtlWHl\IA\, H HEp43A°kAHl\IRI,
T

-

Ou,i.,

-

-

-

)f(HKOTKOPRl\l.liRI

TpU,1\1
-

H Ct14 H CT4ro A,X4. JlogMirniM\11. fimiHA\11.

Hcn 1c11 CA\ Cin\ KHlir'4 rAroA•-

A\

1"

1\\ ÎRI t1.ul:l4HApiA\. HenHC4 CA\ Cli. KM'iKl\IMlt. Tp~Aw

w

0

H

KA4X''i1kar.v t.131\IK4 H4 H4W;.iH

T

w 1\UHE Xl:IAH4r'O H &\\HororpkWM4ro H HiAOCTOHH4r'W
&~Xp&1HH1\\0t IlpnononHHqi..1 cifp&'lli. IIHpAon KO KPl\\A\

npoeTi.tH soAr4peKiH

01wAop4

Â4CK4A4 Kli. cMo

iT"kitw4-

ro 4pXitM;;;i H4W&r0 f1H0iM4. C-:;ii:HWiRI i\OK'lt..HCKiA\ U14pX°iH H npO'IH{li. Kli.

,.

w eoTKOplMi• Mip4: 7334 4 pmrKo XKo.
eiRI Kt1Hr'4 1'"'4 4np Mi4

26.

1826. "~4

4 CK0i1'14 CRI j\\4j4;

Aii:TO

.\\4i.i. H4'14CA\ nrtc4TH

20.»

CA\

(lntrn slava uneia şi nedespărţite de viaţă dătătoare sfinta treime: tatăl, fiul
sfîntul duh, din porunca lui Dumnezeu s-a scris această carte numită Alexandria. S-a scris rn mare trudă din limba română în limba noastră simplă
(adică vorbită n.n.) bulgărească, de către mine nevrednicul şi mult păcătosul
şi umilul Todor Daskal în satul ocrotit de Dumnezeu Protopopinţi, adică Pirdop.
1n timpul sfinţitului nostru arhiepiscop Antim din sfînta eparhie din Loveci
şi altele în anul de la facerea lumii 7334, iar de la naştere lui Hristos 1826,
luna mai. Această carte a început să se scrie în luna aprilie 26 şi s-a terminat
în mai 20).
După cum reiese din această notă, copistul manuscrisului este cronicarul
bulgar Daskal Pirdopski. El arată clar că printr-un efort mare (Ca KMHKW.\\i. TPVAw.") a scris această Alexandrie din limba română în limba bulgară, dar nicăieri

şi

1

l\I. St oi an o v

şi

H r. K odo\', op. cit., voi III, p. 444-445, nr. 1110.
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nu este indicat, mei m altă parte a manuscrisului nu se face vreo aluzie
la vreun izvor bulgăresc după care s-ar fi copiat. Această notă, scrisă de mîna
lui Todor Pirdopski, ca şi confruntările prealabile ale unor pasaje din manuscris cu cele corespunzătoare din celelalte două traduceri ne îndreptăţesc
să presupunem că nu este vorba de o copie ci de autograful celei de a treia
traduceri a Alexandriei din limba română. Traducerea, după cum mărturi
seşte autorul ei, este făcută în Bulgaria „în satul ocrotit de Dumnezeu Protopopinţi, adică Pirdop". Nu sîntem informaţi dacă a tradus după un manuscris sau după un text tipărit. Comparaţia cu textele româneşti tipărite sau
manuscrise pe care le-ar fi putut folosi în 1826 dascălul Todor Pirdopski
ne-ar putea da răspunsul în mod categoric la această problemă.
În Biblioteca Naţională din Sofia se mai găseşte şi un alt manuscris,
fragmentar, al Alexandriei1 , operă a unui cărturar necunoscut Ioan Raikovici
Kifalov din Teteven. Textul de pe coperta interioară indică în mod categoric
că aceasta este o traducere din limba română, făcută în România după a
treia ediţie a Alexandriei. Iată cum îşi intitulează traducerea sa Ivan Kifalov:
T

«ICTOJ'iA\ H4 11Ad:l4HApl4 c•r4 TJ'•TiH na..T1t. THndp•HO H4 KA4WKH, 4 w BtiAWKH
H4 C"4UHo&oAr.spci4 H.SW1t. A\St.1K1t. c11. pYKo-npauA•Ho 111-rup-riii na..-r11. OT1t. lo4HH.t
P4HKOBH'l.t KH • .tAOK'I>., poAoM'I>. Ta-rlBHHiţ..i.» (Istoria lui Alexandru, acum a treia
oară tipărită în română, iar din română în limba noastră slavo-bulgară, cu
mîna este tradusă a patra oară de Ivan Raikovici Kifalov de fel din Teteven).
Pe cele 8 foi păstrate din acest manuscris nu este indicat anul traducerii.
Lipsesc de asemenea date referitoare la locul unde s-a făcut traducerea în Bulgaria sau în România. Cu siguranţă se poate spune numai că Ioan

Kifalov a tradus după apariţia celei de a treia ediţii a Alexandriei, dar nici
istoricii literari români nu cunosc pînă în prezent un exemplar în care să
se fi păstrat foaia de titlu din care se reiasă că a fost „a treia oară tipărită" 2 •
În consecinţă, această a treia ediţie nu este databilă deocamdată. Tot ce se
poate spune este că a apărut după 1824, cînd s-a tipărit ediţia a II-a.
Numele traducătorului, Ioan Raikovici Kifalov, din oraşul Teteven,
este aproape necunoscut ştiinţei. Nu s-au păstrat opere literare originale sau
traduceri semnate de el. Provine dintr-o familie de intelectuali progresişti.
Bunicul lui, loto Kifalov, a fost învăţător - îi învăţa pe copiii din Teteven
ln casa lui proprie din oraş 3 • Şi tatăl său, Raiko Kifalov a fost preot şi învăB. Ţone v, op. cit., voi. II, p. 486, nr. 797.
Pentru această problemă vezi I o a n B i a n u şi D a n S i m o n e s c u, Bibliografia
românească veche, voi. III, fasc. III-VIII, Bucureşti, 1936, p. 435-436. La Biblioteca Academiei
Române există un exemplar, fără foaie de titlu, cu text altfel tipărit decit în ediţia a II-a. Acest
exemplar descris in volumul IV al B.R. V. pag. 315 şi considerat de prof. Dan Simonescu anterior ediţiei din 1924 este socotit de Mircea Tom e s cu a fi tocmai ediţia a III-a. Vezi
Cdrţile populare tn literatura românească, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ion C. Chiţimia
şi Dan Simonescu, voi. II, Bucureşti, 1963, pag. 222, Nota 1. Poate că tocmai confruntarea
textului cu versiunea bulgară ar putea stabili dacă e într-adevăr ediţia a III-a.
8 D. D. S toi c ev, Teme6eH, MUHRAO u duec, Sofia, 1924, p. 54
1
1
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ţător

în Teteven 1 • Date biografice despre Ioan Raikovici Kifalov aproape
nu s-au păstrat. Există numai însemnarea că şi el, la fel ca şi tatăl şi bunicul
său, a fost înainte de eliberarea de sub jugul otoman învăţător în oraşul său
natal2. Numele său nu trebuie confundat cu numele unui alt bulgar cunoscut
din Teteven, cu acelaşi nume de familie, Mihail Kifalov, care a trăit mult
timp în România şi se ocupa cu traducerile.
Din cele de mai sus rezultă că în sec. al XIX-lea, înainte ca Alexandria
fie tradusă din limba greacă în limba bulgară modernă, ea a fost tradusă.
de patru ori din limba română. Cele patru traduceri sînt făcute de cinci traducători, în perioade diferite: prima-în 1810 de către Pavel Hadjiski Banku
hagi Kiriakov din Kalofer; a doua - în 1813 de către popa Spas fiul lui
Hristov şi Lazar Dimitrov din Plevna; a treia - în 1826 de Daskal Todor
Pirdopski şi a patra - de Ivan Raikovici Kifalov din Teteven, la o dată
necunoscută, după primul pătrar al sec. XIX. Toate aceste traduceri merită
o cercetare lingvistică specială, pentru a se vedea calităţile şi apropierea lor
de originalul românesc. Cea mai răspîndită dintre ele este a doua, din care
există mai multe copii, pe lingă cele două copii ale traducerii originale. Prof.
Kiril Mircev subliniază că, în afară de copia din Troian, în această traducere
îşi are originea şi copia fragmentară a Alexandriei descoperită la Vraţa3 •
La cele patru manuscrise conţinînd textul celei de a doua traduceri mai
trebuie să adăugăm o copie pe care am descoperit-o la începutul anului 1964
în oraşul Veliko- Tărnovo4 • Cercetările întreprinse asupra acestui manuscris
arată că este o copie după cea de a doua traducere. Copiştii au fost doi :
popa Nedelko şi fiul său Mihai Popovici, care au trăit şi activat în oraşul
Sevliev, după cum reiese din cinci notiţe foarte scurte unde este indicat
numele lor, oraşul şi anul cînd s-a făcut copia. Voi da numai două din aceste
notiţe: La fila 61 verso (PoK4 non& HHAMKOR4 *4WM) (Mina lui popa Nedelko, 1834) şi pe verso de la pag. 91: (poK4 MHf4HAtlR4 CHH ... non... ffHAMKtlK... CHH• *4WKA) (mînd lui Mihail fiul lui popa Nedelko, anul 1834) Cei
doi cărturari nu arată dacă au copiat după autograful traducătorilor sau
după o copie mai tîrzie. Traducerea este însă sigur aceea a lui Spas şi Lazar
Dimitrov.
ln afară de manuscrisele amintite - traduceri şi copii ale Alexandriei la Biblioteca Naţională din Sofia se mai găsesc şi alte manuscrise cu Alexandria5. Dar lipsesc mărturii după care s-ar putea stabili ce original au
să

1

Ase n V as i 1 ie v, TemeBeHcKume q&pKBU, Sofia, 1948, p. 56,

şi

D. D. Stoicev, op.

cit„ p. 54-55.
z D. D. St o i c ev, op. cit., p. 58.
s K ir i 1 M i r c ev, art. cit.,
4 Această nouă copie a Alexandriei se află intr-un volum împreună cu alte 20 de opere
care formează o culegere de manuscrise şi se păstra de mulţi ani in casa lvancăi Hadjimihailova
din oraşul Veliko-Tărnovo. Actualmente manuscrisul se află in Biblioteca Institutului Superior
Pedagogic „Fraţii Chirii şi Metodie-Veliko-Tărnovo". Vezi G. Dan ce v, P&KonuceH c6opHUK
om HQIUJ.llomo Ha XIX 6. in «H3BCCTB Ba HRCTBT)'T8 38 nBTCpaTypa», voi. XVI, Sofia, 1965,
p. 129-134.
' M. St oi an o v ~i H r. K odo v, op. cit., voi. III, p. 444 nr. 1109, p. 445 nr. 1111,
p. 446, nr. 1112.
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la bază. O analiză amănunţită a conţinutului lor referitor la particularităţile
de limbă şi stil în comparaţie cu alte traduceri ale Alexandriei în limba
bulgară modernă rămîne de făcut, spre a vedea dacă e vorba de traduceri
necunoscute sau numai de copii după versiunile deja cunoscute. Noi deocamdată ne limităm la semnalarea celor patru versiuni, realizate cu siguranţă din limba română.
Dar ce i-a determinat pe traducătorii bulgari să-şi îndrepte privirile
spre originalele româneşti? La sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec.
al XIX-lea războaiele dintre Rusia şi Turcia, atacurile şi jafurile cîrdjaliilor
şi răscoala din Vidin a lui Osman Pazvantoglu, au dus la răzmeriţe în partea
de nord-vest a Bulgariei, ceea ce a dat naştere la o puternică emigraţie
bulgară în România 1 . După cum indică izvoarele, numai după distrugerea
oraşului Teteven de către hoardele de cîrdjalii în 1801, o mare parte a locuitorilor din Teteven care au scăpat cu viaţă şi-au găsit refugiul în oraşele
româneşti, Slatina, Craiova, Piteşti, Alexandria şi Turnu Măgurele 2 • Era
normal ca emigranţii bulgari să înveţe limba română, iar cei care ştiau carte
să citească scrieri în româneşte. Cum în această perioadă au apărut mai
multe ediţii ale Alexandriei în limba română, ele au atras şi atenţia lor, cu
atît mai mult cu cit erau tipărite cu alfabet chirilic, ceea ce înlesnea lectura
şi munca traducătorilor.
Traducerile bulgare moderne ale Alexandriei din limba română reprezintă un moment mai puţin cunoscut al relaţiilor culturale bulgaro-române
în sec. al XIX-lea. E ceea ce ne-a determinat să-l înfăţişăm succint în paginile de faţă.
ln româneşte de Laura i:Ja:-Fotiade şi Dan Zamfirescu

nEPEBO,Z::U>I AJlEKCAH)J,PHH c PYMhIHCKOro Jl3blKA I-IA COBPEMEHHhIH:
EOJlrAPCKl.fH
(Pe110Me)
3HaMeHUTblil Hapo.r:tHblil: poMaH 06 A.JieKcaH.r:ipe BerrnKOM enepab1e 6b1JI nepeee.r:ieH c rpe'lecKoro Ha crapo6orrrapcKnA: JIJblK e X-XI ee. B XV-XVII se. e r.orrrapuu norry'lnrra pacnpocrpaHeHee TaK HaJblB'.leMaR «Cep6cKaR ArieKCaHLIPHR», HJBeCTHaJI H nepeee.r:ieHHaR TaKJKe B
Poccuu u PyMblHUH.
B XIX eeKe 6b1mi: u1eecTHbl 6orree MHOro'lncrreHHble nepeeo.r:tbl AneKcaH.r:ipuu Ha coepeMeHHblli:
6orrrapcKHil: JIJblK; DOJIY'IHBWll'.il: HaH60JibWee pacnpocrpaHeHHe nepeeo.r:i BOCXO,!:IHT K HOBOrpe'leCKOMY operueaJiy u 6b1JI c.r:ierraH Xpucro fi. BacerrbCBblM IIporononoeu'!eM u1 KapJlOBHQa.
3TOT nepeeo.r:t 6bFJ 11aneuraH e 6~11rpag;e e 1844 ro.r:iy u nocrre 3TOro nepeHJ.r:taH eme '!eTb1pe pa1a.
HHrep:!c, nponJIReMblit 6orrrapcKoil: KYJlbTypoli: :moxu Bo1poJK.r:teHHR K ArreKcam1puu, o6HapylKueaeTCR u e TOM, •uo .r:io noReJieHnR nepeeona XpucTo Bacurree 6i.F111 c.r:ienaHbI 4 nepeeo.r:ia,
Ha 3TOT puc PYMbIHCKoro JIJbJKa. 01.:-.tb1it paHHHli: nepeeol{ 1810 ro!:Ul 6b1JI ycraHoeneH e 1936
ro.r:iy Jlio50:-.t11po:-.t: M1ueT11'!e:-.t:, Koropblll: no:caJa:i, '!ro mp~BOLl'lllK no,1bJOea;ycJ1 u1.r:1aH11eM 1809
1 Pentru emigrarea bulgarilor în România, vezi în special cercetările lui C. X. V c 1 ichi,
enumerate în nota 1 de la pag. 69 a articolului său Emigrări la nard şi la sud de Dunăre Î1i
perioada 1828-1834, în „Romanoslavica", XI, 1963, p. 67-116.
z D. D. Stoice v, op. cit., p. 32
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ro.aa pyM&IHCKoro eapHaHTa AneKcaH.llPBH. BTopoA nepeeo.a 6bln yCTaHoeneH npo4>eccopoM KHpHnJJOM MHp'ICBblM, KOTOpblA ony6JJBKOBan o HCM B 1946 ro.ny Hccne.aoeaHHC, B OCHOBY KOTOporo
IlOJlOlKHJI PYKOllllCb 1816 ro.na, o6Hap)1KCHHYIO HM B MOHaCThlpe TpOllH. npo4J. MHp'ICB .llOK838Jl
'ITO PYMblHCKHA TCKCT, HCilOJlbJOBllHHblA oepCBO.ll'IHKOM, TaKlKC llBJillCTCJI H3.llllHHCM 1809 ro.na,
O.UHaKO OH HC Mor ycTaHOBHTb HH .nan.i, HH MCCTa, r.ne 6blJI c.nenaH aepeeo.11.
ABTop HacT011meA CTaTbH pewaCT JTOT eonpoc, onHpa11c& Ha pyKonHcH NI 1107 H 1108 HJ
Co4>HAcKoA HaUHOHaJJbHOA 6H6JIHOTCKH HM. KHpHnr.a H Me4Jo.11H11, KOTOp&1e He 6bmH HJeecTHb1
npo4J. MHp'leey. AeTop noKaJ&1eaeT, 'ITO pyKonHcb N! 1108 11en11eTc11 opHrnHanoM Tpo11HCKOA
KOITHH H o.nHoepeMeHHO aBTorpa4JoM o.aHoro HJ nepeeo.a'IHKOB. 011H 6&mH non Cnac, CblH XpHCToea
HJ IlJICBHbl, H Jla3Jp, CblH ,llRMHTpoea. flepCBO.ll 6blJI C,lleJJaH, KaK JTO 'ICTKO FblTCKaCT HJ aHHOTaUHH PYKOnHCH N!! 1107, JIBJilllOUICACll TaKlke aBTorpaclJoM, B 1813 ro.ay B KapaKane, Ha TeppHTOpHH
PyM&IHHH, Ky.aa e 1810 ro.ay JMMHrpHpoeanH o6a nepeeo.a'IHKa o.aHoepeMCHHo c OTCTynneHHCM
PYCCKHX eoAcK c IDlKHoA 'laCTH ,llyHall.
AeTop TaKlke enepe&1e yKBJbleaeT Ha C}utCCTBOEa•·He nDe .l!BYX r:ere1;o.aoe Ane1<caH.DPHH
c PYMb!HCKoro Ha 60JJbrapcKHA llJblK: O.UHH HJ HHX coxpaHHllllli!Ac11 B clJopiv.e PYKOnJICH N!! 1100 B
Co4>nAcKoA HaQHoHan&HoA 6H6JJHOTCKe, 6&1n c.aenaH HJEfCTHb!M y~eHb:M ~r:oxH BOJpOll<.llCHHll e
I>onrapHH ,llacKaJJOM To.nopoM IlHp.aoncKHM e 1826 ro.ay e cene flHp.aon. PyKonv.c& 11BJI11eTc11
aBTorpa4JoM nepeBO,ll'IHKa. BTopoA nepeeo.11, 'ICTBCPThlA no C'ICTy, coxpaHHJ:Cll B Bll.llC OTpblBKa
e 8 JIHCTOB H HaxO.llHTCll no.a 110MepoM 797 e CoclJHAcKoA H auH0Han&110A 6H6m10TeKe. OH 6&m c.neJiaH HoaHoM PaAKOBH'ICM KH4>anoeb1M HJ TeTeeeHa, KOTOpbrA, KaK 11ecTeyeT HJ coxpaHHewerocll
JarJlaBHll, HCnOJlbJOBan TpCThC pyMblHCKOC HJ,llaHHe AJJCKC8H.llpHH. flOCKOJlbKY HC HJBCCTHa .llaTa,
xor.na 6bJJJO Haoe'laTaHO JTO HJ.UaHHC, HCflb3ll YCT8HOBHTb H .llaTY fonrapcKoro nepeeo.na. Bo
ec11xoM cny'lae, OHO 6&1no ony6mncoeaHo nocne I 824 ro.aa nccne ony6nHKOEaHHll BTOporo HJ.llaHHR
AneKCaH.apHH Ha pyMLIHCKOM llJblICe.
AeTop OTMC'iaCT' 'ITO Ha.H6om.mee pacnpOCTpaHCHHC non}"lllJJ BTOpoA nepeBO.ll AneKcaH.llPHH
c pyMblHCKoro 11Jb1Ka Ha 6onrapcxaA, T. e. nepeeo.11 nona Cnaca H JJa33pa ,ll11MMTpoea. J.heecrHbl
5 pyKoITHceA: .aee, 11enJ110WHCCJ1 aeTorpaclJaMH nepeBO.ll'IHKOB, Tpo11Hcxa11 KonHll, KOnHR H'.l Bpaua
H PYKOnHCb, OTKpblTall aBTopoM .naHHOA CTaTbH B 1964 ro.ny B TblpHOBO.

DES TRADUCTIONS DU ROMAN D"ALEXANDRE LE GRAND
DE LA LANGUE ROUMAINE EN LANGUE BULGARE MODERNE
(Resume)
Le celebre roman populaire d'Alexandre Ic Grand fut traduit, pour la premiere fois, du grec
en bulgare ancien aux X·e-XJe siecles. Aux XV·•-XVII siecles, la version denommee l'eAlcxandrie serbe• a circule aussi en Bulgarie, cette vcrsion etant connue et traduite aussi hien en Hussie
et Roumanie. Le XIXe siecle enregistre plusieurs traductions de l',,Alexandrie" cn bulgare moderne, dont la plus repandue est celle qui fut faite d'apres un original neo-grec rar Hristo P.
Vasiliev Protopopovici ele Karlowitz. (ette traduction fut imprimee pour la premiere fois en
1844 a Belgrade et, par la suite, reimprimec quatre fois.
Mais l'attrait ressenti par la culiure bulgare a l'epoque ele la Iknaissar.ce pour le roman
d'Alexanclrc le Grand se reconnaît aussi au fait qu'avant meme la version de Hristo Yasiliev,
4 autres traductions avaient ete realisees, cette fois du roumain. La plus ancicnne, cn date de
1810, a ete identifice en 1936 par Liubomir Miletic, kquel a clcmor:tre que Ic traducteur avait
employe l'edition de 1809 ele l',,Alexandrie" rot.mair.e. La seconde wrsion a etl: identifiee par le
profcsseur Kiril Mircev, qui cn a publie une etude cn 1946 se fondant sur un manuscrit de 1816
qu'il avait decoU\·ert dans la bibliotheque du monastere de Troian. Le prof. l\lircev a d'ailleurs
prouve que le texte roumain dont le traducteur s'est servi, etait le mlme que celui de 1809,
mais ii n'a pu etablir la date et le licu de cette traduction.
L'auteur du pn'-sentarticle resout le probleme a partir des manuscrits no. 1107 et 1108 de la.
Bibliothcque Nationale „Cyrille et !\lethode" de Sofia, documcnts quc le prof. Mi1ln· n'a pas
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eu l'heur de connaitre. L'auteur prouve que le manuscrit no. 1108 est bien !'original de la copie
se trouvant a Troian, portant de plus l'autographe de !'un des traducteurs. Ils sont au nombre
de deux: le pope Spas, fils de Hristo de Plevna, et Lazar, fils de Dimitrov. La traduction a ete
faite, tel qu'il ressort clairement des annotations du manuscrit no. 1107 - pareillement autographe - en 1813 a Caracal, en Roumanie, ou Ies deux traducteurs s'etaient refugies en 1810
au moment de la retraite des armees russes de la rive sud du Danube.
De plus, l'auteur signale pour la premiere fois l'existence de deux autres traductions de
!',,Alexandria" du roumain en bulgare: l'une conservee sous le no. 1110 a la meme Bibliotheque
de Sofia, date de 1826 et appartient a Daskal Todor Pirdopski, le lettre bien connu de l'epoque
de la Renaissances bulgare; cette traduction a ete faite dans le village du meme nom (Pirdop).
Le manuscrit en est autographe. L'autre traduction, en fait la quatrieme actuellement connue,
se trouve egalement conservee - sous le no. 797 - a la Bibliotheque Nationale de Sofia, mais
ii n'en existe plus qu'un fragment de 8 feuilles. Elle a ete faite par Jean Raikovi~ Kiphalov de
Teteven, lequel - ainsi qu'il en appert du titre conserve - a employe la troisieme edition de
!'„Alexandria" roumaine. La date d'impression de cette edition etant inconnue, ii n'est pas possible d'etablir non plus la date de la traduction bulgare. Elle est, neanmoins, posterieure a l'annee
1824, date de la parution de la seconde edition de !'„Alexandria" de langue roumaine.
Selon l'auteur, la plus repandue des quatre traductions bulgares d'apres !',,Alexandria"
roumaine, est la dcuxieme, celle du pope Spas et de Lazar Dimitrov. On en connalt 5 manuscrits:
deux, autographes des traducteurs; la copie se trouvant au monastere de Troian; une copie provenant de Vratza et un manuscris decouvert par le signataire de l'article a Tîrnovo en 1964.
Les traductions de I' „Alexandria" du roumain en bulgare moderne representent une etape.
peu connue jusqu'a present, des relations culturelles bulgaro-roumaines au XIX-e siecle.
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ION LUCA CARAGIALE-ÎN LIMBA SLOVACĂ
GH. CĂLIN

Cunoaşterea literaturii române în traduceri slovace s-a realizat pe scară
mai largă abia în ultimele decenii. Înainte de a menţiona traducerile efectuate
în zilele noastre, trebuie să amintim eforturile demne de mare stimă ale poetului Ivan Krasko (1876-1958), care a făcut primele tălmăciri din poezia
lui M. Eminescu, încă din 1897-1899 (Peste vîrfuri, De cite ori iubito, !nger
şi Demon, Departe sînt de tine). Publicate însă mai tîrziu 1 , poeziile lui Eminescu în limba slovacă cunosc o ediţie mai reprezentativă abia în 1956.
În epoca dintre cele două războaie, scriitorul român cel mai larg tradus
în limba slovacă este Liviu Rebreanu 2, iar după anul 1945, cînd viaţa culturală din Cehoslovacia a dobîndit o nouă orientare, interesul pentru literatura
noastră, clasică şi contemporană, cunoaşte un nou reviriment 3 •

în revista cSlovenske smeryt, 1935, nr. 404-405.
L. Rebreanu, fon, trad. de Angela Dovalovâ, Martin, Matica Slovensk!, 1943;
Povstanie, trad. de Angela Dovalova, Martin, Matica Slovensk!, 1944; K'l'dlovil Horia, trad. de
.\ngela Dovalova, Martin, Matica, Slovenskâ, 1945.
3 După 1945, apar în limba slovacă următoarele traduceri din literatura română: Z ah ari a St an cu, Som bosy, trad. de Jindra Huskovă, Bratislava, Tratan, 1949; M. Sad o,. ea• u, Mitrea Cocor, trad. de J. Huskovă, Martin, Matica Slovensk!, 1952; A. Bar an g a,
Durina, trad. de J. Huskovă, Martin, Matica Slovensk!, 1952; M. Sad ove anu, Vybe'I' z
pouiedok, trad. de J. Huskova, Bratislava, SVKL, 1953; Z. St an cu, Psi, trad. de Alica
Sabovă, Bratislava, SVKL, 1955; M. Sebastian, Poslednd senzdcia, trad. de J. Hu§kova,
Bratislava, DILIZIA, 1955 ; M. E m i nes c u, Tiene na ob'l'aze lasu, trad. de I. Krasko, Bratislava, SVKL, 1956; I. Creangă, Spomienky z detstva, trad. de J. Hu§kovă, Bratislava,
SVKL, 1957; M. Se ba st i a n, Hviezda bez mena, trad. de J. Huskova, Martin, Osveta, 1958;
:\I. Preda, Radina Morometovcov, trad. de Alica Sabovă, Bratislava, Slovenskj spisovatel'
1959; M. Sad ove anu, V znameni Raka, Bratislava, SPKK, 1960; Octav Pan cu
I a şi, Vel'kd bitka pri malom jazere, trad. de J. Huskovă, Bratislava, Mlade letă, 1960; T.
P o p o v i c i, Smăd, trad. de Angela Dovalovă şi Peter Doval, Bratislava, Slovensky spisovatel', 1960; M. Beniuc, Moja itaka, trad. de Milan Ferko, Jindra Huskova şi Milota Sidlova,
Bratislava, Slovensky spisovatel', 1961; A. Bar an g a, Sicilskd hra, trad. de J. Huskova,
Bratislava, SDLZ, 1961; Z. St an cu, Kvety zeme, trad. de J. Huskovă, Bratislava, SVKL.
1962; L. Rebreanu, Les Obesem;ov, trad. de P. Doval, Bratislava, SVKL, 1965.
1

2
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Din scriitorii români traduşi în limba slovacă, un loc aparte ocupă Ion
Luca Caragiale. Fără îndoială, I. L. Caragiale a fost cunoscut în Slovacia
încă din primele decenii ale sec. al XX-lea, cînd cititorii slovaci au putut afla
de scriitorul nostru din traducerile cehe 1 , sau din spectacolele cu piesele
sale prezentate în limba cehă 2 • Aceste traduceri pot fi considerate drept
mărturii pentru o primă etapă în procesul de informare a publicului cehoslovac despre creaţia lui I. L. Caragiale. Ele au stimulat într-un fel şi traducerile
următoare, care se fac, în limba slovacă, începînd cu anul 1953.
In analiza procesului de pătrundere a operei lui Caragiale în limba slovacă deosebit de importante sînt atît spectacolele cu piesele sale 3 , cît şi
apariţia, în 1954, a două volume de teatru şi proză, însumînd 5 piese şi 63 de
povestiri, articole, studii critice şi politice 4 •
Trebuie menţionat încă de la început că prin numărul mare de lucrări,
cît şi prin originalitatea autorului lor, traducătorii şi-au luat o sarcină de
mare răspundere artistică.
Transpunerea lui Caragiale într-o limbă străină întîmpină de regulă
numeroase dificultăţi, legate de stilul scriitorului, care, fiind un observator
neîntrecut al vorbirii contemporanilor săi, a făcut ca personajele să fie mai
1 I. L. Car agia 1 e, Velikonolne svice (nuvela O făclie de Paşte, trad. de Anton Kfefan, în voi. 1000 nejkrasnejiich novell, 1000 svetovych spisovatelii, Praga, nr. 23, 1912, p. 35-54;
I. L. Car agia 1 e, Zabavnim vlakem (Tren de plăcere) trad. de J. Huskovâ, în voi. Lukullova
tlesen a jine rumunskC novely, Praga, Nakladatel' J. R. Villmek, 1926, p. 73-82; I. L. Car agia 1 e, Velik011olne svice, trad. de J. Huskovâ, în voi. RumimJti prozaikove, v rdmci vyvoje
jednotlivych literdrnich JkOl, Praga, Unie, 1927, p. 139-154; I. L. Car agia 1 e, Ztraceny
dopis (O scrisoare pierdută), trad. de Jifi Staca şi Otokar Hink, Praga, Unie, 1930.
1 I. L. Car agia 1 e, Kfit'e obvineni (Năpasta), trad. de J. Staca şi O. Hink, spectacol
în limba cehă, prezentat în 1929 la Teatrul Naţional din Bratislava, în direcţia de scenă a renumitului regizor, Janko Borodă~; I. L. Car agia 1 e, Muz ze Tmy (Năpasta), trad. de J. Staca
şi O. Hink, spectacol în limba c-ehă, prezentat în 1930 pe scena teatrului Komomt! Divadlo din
Praga, în interpretarea studenţilor conservatorului praghez.
a Pe scenele teatrelor din Slovacia au avut loc următoarele reprezentări cu piesele lui I.
L. Caragiale: Sirateny list (O scrisoare pierdută), trad. de J. Huskovâ, jucată la Teatrul Naţional
din Bratislava, la 26. 6. 1953; Na ja!iangy ( D-ale Carnavalului), trad. de Ladislav Florean,
jucată la Teatrul Janos Zaborsky din Presov, în 1956; Burlivd noe (O noapte jurtunoasiJ), trad.
de J. Hu~kovâ, jucată la Teatrul J. G. Tajovsky din Zvokli, Ia 16.II.1957; Milos( pdn Leonida
a reakcia (Conul Leonida fa/ă cu reacţiunea), trad. de J. Huskovâ, jucată pe Scena Mică a Teatrului Naţional din Bratislava, in 1965.
• I o n Luca Car agia 1 e, Vyber z diela l, II, Bratislava, Slovenskt! Vydavatelstvo
Krâsnej literatury, 1954. Voi. I, trad. de Jindra Huskovâ, cuprinde: Stastny llovek, Rrumun,
Rrumunka, Vedec, Na sude, Rumunsky drenddtor, Oblianska garda, Politika a delikatesy, Odmena za
vlastenecku obetu, Hroznd samovralda v ulici Vernosti, Telegramy, Zo vzne§eneho sveta, Surne,
Five o'clock, T'alkd atmosjt!ra, Casy sa menia, Prenajme sa, Mlady pdn Goe, Hlupy tditel Situdcia,
Sltfrnostny de11, Prvd cena, Vfletny vlak, Posledne zvesti, Matura, Drobne uspori, Nove peniaze,
Medzera, In!pekcia, Na nai·Jteve, Bubico, Cistokrvni Rumuni, Refaz slabosti, Reportai, Do Ka§tiela,
Vianolnd besednica, Razcm svet nepremenU alebo stryko a synovec, Prednd!ka şi piesele : Burlivd
noe, Milostpdn Leonida a reakcia, Strateny /ist; Voi. II, trad. de Ladislav Florean: Na jaliangy.
Kritoe obvinenie, VeTk011olnd wieca, Hriech, Canu/a, pocliaby llovek, V. M4njoalovom hostinci.
Dve vyl11·y, Za vojny, V krlme, Ion, Bdsnikov podiel, Kir Ianulea, Certov k6fi, Abu Hasan, Rozprdvka, Zo zdpisnika, starlho r.epkdra, Po pătdesiatich rokoch, V nirvdne, Ironia, Dve poendmky,
Zlcm:yselnosf, Politika a literatura, Gramatici a Jafovia, Intelektudli, 1907- Od jari do jesene,
Dfrott•orkyt'la, Senzaltid pril1oda.
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autentice prin limbaj <lecit prin acţiunile lor 1 • Surprinsă de autor cu o mare
acuitate, vorbirea personajelor sale lasă impresia vie a mediului din care
aceştia provin. Prin varietatea formelor verbale, opera lui Caragiale poate fi
considerată cea mai întinsă „anchetă lingvistică" pe care a înregistrat-o vreodată un scriitor român 2 • Limba lui Caragiale este limba unui univers comic,
în care conciziunea expres;ei, spontaneitatea, verva şi ironia se regăsesc într-o sursă nesfîrşită de vitalitate şi optimism. Naturaleţea şi fluiditatea proprie limbii lui Caragiale fac imposibilă parafrazarea acesteia. Iată unele din
motivele pentru care transpunerea lui Caragiale într-o limbă străină cere
toată atenţia şi exigenţa.

Cu toate acestea, traducerea lui Caragiale în limba slovacă a izbutit să
se apropie mult de valoarea originalului. O scrisoare pierdută poate fi considerată, prin exemplele ce le oferă, o adevărată şcoală a traducerii. De pildă,
apelativele des folosite (venerabile, onorabile, stimabile) sînt în concepţia
autorului român strict delimitate, fiecare din ele avînd o nuanţă deosebită
raportată unei anumite intenţii, ironii etc. Astfel, în scrisoarea lui Caţavencu
către Trahanache se spune:
TIPĂTESCU (lulnd răvăşelul şi citind)
- „Venerabilului d. Zaharia Trahanache,
prezident al Comitetului permanent, al
Comitetului şcolar, al Comitetului electoral, al Comitetului agricol şi a altor comitete şi comiţie ... Loco ... Venerabile domn,
în interesul onoarei d-voastre de cetăţean
şi de tată de familie, vă rugăm să treceţi
astăzi intre orele 9 jum. şi 10 a.m.
pe la
biuroul ziarului „Răcnetul Carpaţilor" la
sediul Societăţii Enciclopedice Cooperative
„Aurora Economică Română ... " 1

TIPĂTESCU (vezme llstok a l"ita): „Slovutnemu pânovi, panu Zahariovi Trahanachemu, predsedovi sta!eho vyboru §kolskeho vyboru, volebneho vyboru, pofnohospodarskej komisie a inych vyborova
komisil... Loco ...
Vaiia slovutnosf, v zaujme Va§ej obl"ianskej cti a Va§ej cti ako otca rodiny poz)·vam Vâs, aby ste sa dnes medzi pol deviatou a deviatou hodinou ustanovili do
radakcie „I<arpatskâ truba", kde jc aj
sldlo encyklopcdicko koopcrativnej spclocnocti „Hospodârska zora Humunska ...

„.

Venerabil în textul de mai sus presupune atît calităţile pe care Trahanache
le avea pe plan social (prezident al diferitelor comitete şi „comiţie"), cit şi
însuşiri de ordin P.ersonal, legate de vîrsta personajului („cetăţean, dar şi
tată de familie"). În limba slovacă trebuia deci ales un cuvînt asemănător,
pe care traducătoarea l-a redat prin swvutnost, apelativ adresat în trecut
oamenilor în etate şi cu funcţii înalte 1 • Acelaşi venerabil este însă întrebuinţat de Caragiale şi cu o altă intenţie. Să comparăm fragmentele de mai jos:
1 Vezi acad. I org u I or da n, Limba „eroilor" lui Caragiale, ln voi. De la Varlaam !t
Sadoveanu, Bucureşti, ESPLA, 1958, p. 362.
1 T u d o r V i a n u, A supra caracterelOt" specifice ale literaturii romdne în voi. St 11dii 1fr
literaturd romdnd, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1965, p. 552.
1 I. L. Car agia 1 e, Opere, voi. I, Bucureşti, ESPLA, 1952, p. 109. Aici şi în conlinu:m
se va cita numai această ediţie a voi. 1-111, după care s-au făcut traducerile şi se va nota cu·
CO, I, II, III.
• I. L. Caragiale, Vyber z diela I, Bratislava, Slovenske Vydavatelslvo l\r{1,m·j
Literatury, 1954, p. 323. În continuare, citatele se vor nota cu CV, I, II, III.
5 Vezi şi Slovnik slovenskeho jazyka, Bratislava, SAV, 1964, IV, p. 121.
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FARFURIDI (cu intenţie fină). Pe veneY11bilul d. Trahanache l-am văzut intrînd
la Caţavencu astăzi pe la zece, clnd mă
duceam în tîrg„. Eu, am n-am să-ntilncsc
pe cineva, la zece fix mă duc în tfrg„.
BRÎNZOVENESCU. - Ei I
FARFURIDI. - Pe respectabila madamTrahanache am văzut-o ieşind de la Caţa
vencu tot astăzi pe la unsprezece, cind
mă-ntorceam din tlrg„. Eu, am n-am clienţi acasă, la unsprezece fix mă-ntorc
din tirg„.
BRÎNZOVENESCU - Nu înţeleg.
FARFURIDI - Cum nu-nţelegi? la unsprezece fix„.
BRÎNZOVENESCU - Nu frate, nu-nţe
leg daraverile astea cu opoziţia„.
Să fie trădare la mijloc? Ai?
FARFURIDI - Eu merg şi mai departe
şi zic: trădare să fie, dacă o cer interesele
partidului, dar s-o ştim şi noi !„. (CO, I,
p. 114).

FARFURIDI. - (zlomysefne) : Videi som
vstupovaf clihodnelio pana Trahanacheho
ku Caţavencovi, ked som iSiel dnes o
desiatej do mesta„. J a, fi sa u! mam s
niekym strctnuf, li nie, ja v!dy presne o
desiatej idem do mesta„.
BRÎNZOVENESCU. - No, a dalej?
FARFURIDI. - Dnes o jedenastej, ked
som sa vracal z mesta, videi som va!enu
madam Trahanache vychadzaf od Caţa
venca„. Ci mam, alebo nemam doma klientov, ja v!dy presne o jedenastej sa vraciam z mesta„.
BRÎNZOVENESCU. - To nechapem.
FARFURIDI. - Ako!e ncchapeă? Presne
o jedenastej„.
BRÎNZOVENESCU. - Nie, brafek, necha
pem tie tahatky s opo:akiou.

......................................

Sfpis v tom nejaku zradu? Co?
FARFURIDI. - Ja idem este dalej a vravfm: „Nech u! je to zrada, ak to ziadaju
zaujmy strany, ale ncch o nej vieme aj
my„. I" (CV, I, p. 327-328).

Avînd în vedere că Farfuridi bănuia vizita lui Trahanache în legătură
cu opoziţia şi cu o eventuală trădare, apelativul venerabilul este folosit aici
cu o anumită subtilitate. El nu mai putea fi tradus prin slovutnosl (resp.
slovutny) ; în traducere s-a recurs la adjectivul ctihodny, care, atribuit unei
persoane viclene, presupune tocmai o nuanţă peiorativă şi de ironie 1•
Evident că, în textul tradus, cuvîntul venerabil, care nu mai are aceeaşi
formă peste tot (el este dat şi cu substantivul slov1,tnost dar şi cu adjectivul
ctihodny) îşi pierde din stricteţea originalului, unde i se adresează de obicei
numai unui singur personaj, lui Trahanache 1 . Traducătoarea a căutat însă
să-l delimiteze: Farfuridi vorbeşte mai mult cu ctihodny, pe cînd Caţavencu
foloseşte numai slovutnost. Se asigură astfel frecvenţa regulată a apelativului,
subordonată intenţiei replicii şi a personajului.
Mai greu s-a putut asigura în traducere frecvenţa apelativului onorabil,
rostit ori de cite ori e vorba de Caţavencu. Traducătoarea a nuanţat şi aici
sensurile, însă n-a mai putut delimita folosirea apelativului.
Spre ex., cetăţeanul turmentat, zicînd că „d. Nae (adică Caţavencu) îi
dă zece poli pe ea" (pe scrisoare), îi răspunde :
„„. nu trebuie onorabile, parale.„ slavă
Domnului... apropietar sînt (sughite), alegător (sughite şi se caută mereu) Vorba e„
eu (sughite), eu pentru cine votez?" (CO,
I, p. 119).

,„„ Drahy pdn, nepotrebnjem, chvalabohu.
peniaze„. Som majiter (lka) realit, volif
(fka a ustavifne prekutava vrecka), Ien
o to mi ide (fka) na koho mam hlasovaf?"
(CV, I, p. 333).

Ctihodnd matr6na, înseamnă în limba slovacă vulpe biltrfnd, descurcdye/, viclean, şfret.
Chiar Trahanache a observat obiceiul lui Caţavencu de a-i spune numai „venerabile în
sus", „venerabile în jos" (vezi CO, I, p. 110).
1

2
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Sub influenţa apelativului „d. Nae", traducătoarei i s-a părut prea familiar să spună ctihodny (aşa cum el, de fapt, există cînd îl întrebuinţează Tipă
tescu), şi l-a redat prin drahy pan. Dar tot cetăţeanul turmentat, în scena
a II-a, văzîndu-1 pe Caţavencu la Tipătescu, exclamă:
- Ei onorabilul I nu te vedeam; sluga!
O mie de ani pace I Şi zi, mă lucraşi, ai?
Adică, dă-i cu bere dă-i cu vin, nu pentru
cinstea obrazului„. pentru ca să-mi faci
pontul cu scrisoarea ... bravos I dom'le Nae.
(CO, I, p. 140).

lha.„ Tvoja slovutnost I Nezbadal som fa
pon!Zeny slufobnlk. Tislc rokov pokoj ...
Pekne si to so mnou vybabral I Ej „. raz
pivo, raz vino - a to nie preto, aby si ma
uctil... ale aby si mi potiahol list... Brav6,
pân Caţavencu„. (CV, I, 355).

Aici „onorabilul", deşi spus de acelaşi personaj, se deosebeşte prin forma
lui de cel întrebuinţat anterior ( drahy pan), şi într-un fel, pierde deci din
frecvenţa cu care ne-a obişnuit originalul.
Acolo unde expresiile sînt numai ale uneia şi aceleiaşi persoane, traducerea nu mai întîmpină o asemenea dificultate. Greutatea rămîne în a găsi
doar corespondentul cel mai firesc.
Spre ex., la Pristanda expresiile : curat-murdar, curat să le lăsăm (fiind
vorba de steaguri) şi curat violare de domiciliu au fost bine traduse cu nalisto
hnusak (C.V. I, p. 315), nacisto ich nechajme (C.V., I, p. 318) şi respectiv,
nacisto poru5enie domoveho prava (C.V., I, p. 342).
Prin expresia „curat-murdar" Pristanda vrea să-i intre în graţie lui
Tipătescu, care zice despre Caţavencu că e mişel dar şi murdar, adică josnic.
Traducătoarea putea să folosească substantivul podliak (josnic, om fără
scrupule). În cazul în care s-ar fi tradus astfel, nuanţa de antonimie (curatmurdar) ar fi dispărut, şi efectul intenţiei n-ar mai fi fost acelaşi. Ea a ales
însă substantivul hnusdk (murdar), care alăturat lui naCisto (curat) transmite
acelaşi raport de antonimie ca şi în textul lui Caragiale.
Traducerea Scrisorii pierdute, inclusă în volum, se deosebeşte în sens
pozitiv de cea publicată la începutul aceluiaşi an în ediţie separată 1 •
Astfel, dacă în prima versiune expresia „curat să le lăsăm" a fost tradusă
cu dolwe ich nechajme (adică: bine să le lăsăm), în versiunea a doua traducă
toarea a găsit o soluţie mai adecvată: nacisto ich nechajme. Şi apelativele
neico (nene) apar în versiunea a doua într-o traducere mai apropiată de cea
din original. În prima versiune ele erau redate prin drahy sau mily, în care
caz nu-şi mai păstrau adevăratul sens. În versiunea a doua, s-a recurs la
batko (atunci cînd lui Trahanache i se adresează Tipătescu), sau la tatUlik
- tăicuţă (folosit mai ales de Zoe, ca să arate tocmai diferenţa de vîrstă
între cei doi soţi) 2 •
1

I. L. Car agia 1 e, Strateny list, trad. de J. Huskova, Martin, Osveta, 1954.
În ultima versiune, nici numele proprii, ln special diminutivele, n-au mai fost slovacizate (Stevko pentru Fănică, Jurko pentru Ghiţă etc.). Presupunînd că textul primei versiuni a
fost folosit şi ln reprezentaţiile teatrale, schimbarea numelor !şi găseşte explicaţia în faptul că,
actorilor le-ar fi fost greu să pronunţe vocala ă (Fănică, Ghiţă) şi atunci s-a recurs la coresponrlentele slovace: Turko, Stevko.
1
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În ambele versiuni transpunerea în slovacă a piesei lui Caragiale este
cu grijă evidentă. Traducătoarea a folosit cu destulă pricepere mijloacele limbii vorbite, pentru a se apropia de valoarea originalului 1 •
Presărat cu cuvinte franţuzeşti sau de altă origine, dialogul lui Caragiale
prezintă şi alte dificultăţi pentru traducători.
Aşa de exemplu, în comedia O noapte furtunoasă, Ziţa foloseşte cuvinte
ca: ambetată, depand etc. (CO, I, p. 58). Aceste cuvinte sînt, prin specificul
lor, mai greu de tradus. Ele nu sînt elemente de jargon autentic, ci rezultante
ale unui dialog caricaturizat, defectuos, luate din francezul s' embeter, dependant etc 2 • în acest caz, ele deşi au fost traduse corect (znudenesd, zavisi şi
resp. napadaf), îşi pierd totuşi din expresivitate. Acolo însă unde mijloacele
limbii permit, elementele de jargon caricaturizat se păstrează ( bonsoar, alevoa, musiu, madam, sau fason etc. rămîn în traducere la fel ca şi în original,
întrucît, deşi în limba română sînt cuvinte împrumutate, ele se pot încadra
într-o vorbire oarecum uniformă şi cu normele limbii literare slovace).
În vocabularul personajelor lui Caragiale întîlnim şi alte cuvinte de
origine străină ca democraţiune, constituţiune, prefaţiune 3 (CO, I, p. 35). Adaptate la sistemul limbii slovace ( demograciuny, konstituciuna CV, I, p. 263),
aceste cuvinte îşi păstrează sufixul, care are aceleaşi efecte ca şi în originalul
românesc.
Incoerenţa haotică în expunere şi exclamaţiile stereotipe, vulgare ale
personajelor, rezultat al unei inculturi stridente 4 sînt de asemenea bine
redate în traducerea slovacă. De pildă, în Five O'clock se spune: ·
făcută

MĂNDICA. - Ce slugi dobitoace! (feciorul vine). Nu te-am chemat pe dumneata;
treaba dumitale e să stai la uşă; unde e
dobitoaca de Roza? ...
(Roza, subreta, apare) Cc faci cu ceaiul ăla?
ROZA. E gata coniţă.
MĂNDICA. Apăi de ce dracu nu-l aduci
odată?

ROZA. -

E gata ln salon.
- Atunci de ce
proasto I (CO, I, p. 134).

MĂNDICA.

nu

spui,

MĂNDICA. -

Ake je to idiotske slufobn!ctvo (vstupi sluha) Teba som nevolala;
tvoja praca je stat prin dverach; kd' je
ta idiotska R6za? ...
(zjavl sa chyfoa R6za) Co je s fajom?.
ROZA. - ]e pripravcny, milostiva pani.
MĂNDICA. - Tak prefo ho, do ~erta, ut
nedonesies?
R6ZA. Pripravila som ho v sa16ne.
MĂNDICA. - Tak prefo to nepovies ty
hlupada ! (CV, I, p. 96).

1 Reuşite ca echivalente, sint cuvintele cetăţeanului turmentat: cioclopedicd, comporlalivd,
iconomie, traduse prin cviklopedickti (sau velocipedickti), komporlativna (ptr. comportativă). komicka
(de la economickti, pt. iconomie).
Discuţie ar suporta numai unele inadvertenţe. Le semnalăm, din dorinţa de a sugera îmbunătăţirile necesare, într-o eventuală reeditare. La p. 106 (CO, I) se spune: ... „eu cum căzusem
mă ridic degrabă, o iau pituliş pe lingă uluci şi intru în curtea primăriei .. .'' Ad\•erbul pituliş
(pitiş). aşa cum îl explică DLRM (Academia R. S. România, Institutul de lingvistică, Bucureşti,
1958, p. 621), înseamnă pe furiş, pe ascuns. El a fost tradus cu !tvornozky (CV, I, p. 320), adică, a
merge sprijinindu-te de pămînt cu genunchii şi cu coatele. Nu este adverbul cel mai fericit ales.
Mai potrivit, ar fi fost adv. ukradomky (tajne, nepozorovane ). Sau: a pune piciorul în p1·ag („după
ce-i pui piciorul în prag şi-i zic ... " CO, I, p. 110) nu înseamnă a pleca, aşa cum apare în traducere (CV, I, p. 324), ci a for/a, a determina pe cineva să-ţi dea ceva {nUtif, domilif}.
2 Vezi şi I. I or da n, op. cit., p. 387.
3 Cuvintele în -iune, folosite uneori greşit de persoanele mai puţin instruite, se datoresc în
bună măsură snobismului personajelor.
' G. Călinescu, Caragiale, omul şi opera, ln culegerea „Studii şi comunicări", Bucureşti, Ed. Tineretului, 1966, p. 198.
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Textul slovac corespunde originalului românesc, intenţiile şi sensul general al schiţei sînt respectate întocmai.
În lucrările în care Caragiale întreprinde o investigare a adîncurilor
sufleteşti, locul dialogului este luat de schiţarea rapidă, împlinită doar din
dteva trăsături, suficiente însă pentru a surprinde starea fiziologică anesteziile sau vagile senzaţii organice ale eroilor 1 . Un exemplu oferă în acest sens
nuvela O făclie de Paşte:
... Se petrecu atunci in această. fiinţă un
fenomen ciudat, o completă răsturnare ;
tremurătura lui se opri, abaterea dispăru şi
figura-i descompusă de-o atit de îndelungată criză, luă o bizară seninătate. El se
ridică drept, cu siguranţa unui om sănătos
·şi puternic, care merge la o ţintă lesne de
ajuns ... (CO, I, p. 292)

... Vtedy sa v tejto bytosti odohravalo sa
fosi mimoriadneho, uplny zavrat; prestai
sa chvief, jeho sklUlenosf zmizla a jeho
tvâr, tak dlhou krlzou zmenenâ, dostala
vyraz zvlâstneho pokoja. Vzpriamil sa s
istotou zdraveho a silneho cloveka, ktory
ide k svojmu cieru fahko dosiahnutefnemu
(CV, II, p. 121)

Traducerea slovacă izbuteşte să păstreze simetria şi cursivitatea textului
românesc. De remarcat că substantivul abatere, care în contextul lui Caragiale descifrează întreaga încordare a eroului, n-a fost tradus nici prin kolisavost (şovăiala, nehotărîre), nici prin nerozhodnost sau vdhavost (ezitare).
Prin alegerea substantivului sklucenost, traducerea transmite cititorului nu
numai îndoiala, dar şi apăsarea sufletescă a personajului (stiesnenost, tiesen 2).
Atenţie deosebită impun traducătorului particularităţile morfologice ale
limbii lui Caragiale.
Scriitorul face adesea uz în naraţiune de mai mult ca perfectul perifrastic.
Încadrat de preferinţă în părţile iniţiale ale povestirilor, atunci cînd autorul
este preocupat să stabilească ordinea temporală a evenimentelor, acest timp
indică, de fapt, procedeul literar folosit de scriitor 3 • În povestirea Două
loturi se consemnează :
E lucru simplu. Biletele le-a fost cumcu bani împrumutaţi ca de cabulă,
de la d. căpitan Pandele, fiindcă-i spuseseră
mulţi, cînd se tot plingea că n-are noroc
la joc, să-ncerce a juca cu bani de-mprumut ... (CO, I, p. 338)
-

părat

Sau, în drama

Năpasta:

... A la a fost ucis pe tată-său, şi-l băgase
frate-său la ocnă ... Pe urmă, vezi ce l-a
învăţat pe el maica Domnului, să vie la
ocnă şi să spue : eu am răpus pe taica, lui
neica să-i daţi drumul, că nu e vinovat ...
(CO, I, p. 266)
pe

- Je to jednoduche. Zreby su kupene
z penazi, ktore akoby z laskavosti po!ical
pan kapitân Pandele, lebo im mnohf povedali, ked sa jednostaj ponosovali, te nemaju sfastie, aby skusili hraf, po!ifanych
penazf... (CV, II, p. 174)

„. Ten şi zabil otca a dal zavrief svojho
brata de bane„. Teraz uvidfs, fo ho naucila Matka bo!ia: pri!iiel do bane a povedal: ja som zmarnil otca, braceka pustte,
on nie je vinny„. (CV, II, p. 96)

T. Vi anu, I. L. Caragiale, in voi. Studii de literatură română, Bucureşti, Editura Didac1965, p. 350.
Vezi dic/. cit., IV, p. 248.
8 Vezi, T. Vi anu, Mai mult ca perfectul şi te/inica naraţiunii, în voi. Problemele metaforei
alte studii de stilistică, Bucureşti, ESPLA, 1957, p. 240.
1

tică şi Pedagogică,
2

şi
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Comparînd textul tradus cu originalul său, se poate constata: pe cînd
în textul românesc se spune că biletele le-a fost cumpărat, deci se foloseşte
o formă arhaică a mai-mult-ca-perfectului, în traducere, verbul auxiliar apare
la forma lui de prezent (su kupene). Nu este însă vorba de vreo nerespectare
a timpului. Exemplu s1i, lui,pene este la diateza pasivă, în care caz el exprimă
o acţiune terminată, iar nu în curs de desfăşurare 1 , şi deci nu contravine originalului.
La fel de corectă este şi traducerea celui de al doilea exemplu (ten si
zabil octa). Dacă se iau în consideraţie elementele componente ale mai-mult-caperfectului perifrastic, (auxiliarul a fi urmat de participiu) desigur că mult
mai apropiată formulei, ala a fost ucis pe tată-său, ar fi fost construcţie bol si
zabil otca (şi nu si zabil). Acest timp (bol si zabil) este cunoscut în gramatica
slovacă sub denumirea : davnominuly cas 2 şi el ar fi corespuns accepţiunii
textului original. Folosindu-se însă destul de rar şi de regulă în texte vechi,
traducătorului i s-a părut nepotrivit, şi l-a evitat.
O construcţie morfologică deosebită întîlnim la Caragiale şi atunci cînd
foloseşte gerunziul în locul participiului trecut. În D-ale Carnavalului se găseşte
acest fel de gerunziu. Spre ex. :
.. . Slepy tanec?
le by ma bol spoznal? (CV, II, p. 35).

. . . Conţină oarbă?
mtl fi cunosctnd?
(CO, I, p. 207).

Să

Neconcordanţa din original, dintre formă şi conţinut, l-a împiedicat pe
traducător să folosească gerunziul (spoznavajac) 3 . Formulată incorect, dar
intenţionat ironică, propoziţiunea exprimă o acţiune presupusă, bănuită.
Sesizată de traducător, propoziţia a fost tradusă prin condiţionalul trecut
(by ma bol spoznal), care, spre deosebire de condiţionalul prezent (by ma
spoznal), are tocmai calitatea de a exprima o acţiune petrecută în trecut ca

nesigură, bănuită

În acest fel, traducerea păstrează întocmai sensul originalului, unde verbul fiind la prezumtiv 5 , a fost redat în limba slovacă printr-un mod asemănător: condiţionalul optativ.
Eroii lui Caragiale folosesc uneori fraze lungi, fără legătură între ele,
lipsite de un conţinut logic, punctate cu pleonasme şi nonsensuri 6 • Proprii
4•

1
Vezi !n ac. privinţă, Eugen Paul i n y, J(ralkd gramatika slovenskd,Bratislava
SPN, 1960, p. 107.
1 Vezi, E ug. Pa u 1 i n y, op. cil., p. 108.
8 Ca şi în limba română, !n limba slovacă subiectul gerunziului nu poate fi diferit de subiectul propoziţiei decit cînd ambele sint exprimate, sau cînd reiese clar care este obiectul fiecăruia din cele două verbe. Vezi, !n această privinţă, Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei R. S. România, 1966. ediţia a II-a voi. I, p. 232 şi Eug. Paulny, op. cit., p. 109.
' Cf. E u g. Pa u 1 i n y, op. cit., p. 109.
5 Cf. exemplul tipic de prezumtiv oi fi mirosind, folosit tot de Caragiale, citat şi de Gramatica limbii române, voi. I, p. 223.
1 Vezi şi Şerban Ciocu 1 e s cu, Din tipologia lui Caragiale, !n culegerea ~Limbă
şi literatură», voi. VIII, Bucureşti, 1964, p. 286.
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stilului lui Caragiale, aceste particularităţi sintactice îl fac adesea intraductibil. Exemplul îl oferă schiţa Situaţiunea :
- Ce se exagerează nene? Este o criză,
care ascultă-mă pe mine, că. dv. nu ştiţi,
care, mă-nţelegi, Statul cum a devenit
acuma, eu după cum văz ce se petrece, că.
nu sint prost, înţeleg şi eu atita lucru,
findcă
nu mai merge cu sistema asta,
care cînd te gindeşti, te-apucă groaza,
monşer, groaza! ... (CO, II, p. 176-177).

- Ako to, ze sa zveli~uje, bralek? l<le
a krlzu, ktoru, po~uvaj, lebo vy nil neviete, o taku krlzu, rozumies ma, az do ktorej sa teraz dostal stat, a ja, ked' - vi<llm,
fo sa robi, ved' nie som hlupy, tor ko aj
ja rozumiem, ved uz to d'alej nejde s tymto
systemom, ktory, ked' si ho predstavfS,
pochytf fa hroza, monser, hroza !. .. (CV,
I, p. 126--127).

în traducere, textul este la fel de contorsionat ca şi în original. Caragiale
a transformat pronumele relativ care într-o conjuncţie invariabilă menită
să facă legătura cu propoziţia subordonată. Traducătoarea a respectat acest
lucru, aşa încît formularea apare la fel de neclară ca şi în original.
Mai greu de tradus au fost frazele în care vorbitorii leagă propoziţiile
subordonate prin pentru ca.
Spre exemplu :
- Dumneata nu vezi cum se încurcă
lucrurile in politică, care nu poţi pentru ca
să ştii de azi pe miine cum poate pentl'u
ca stJ devie o complicaţiune„. (CO, II, p.
178).

- Ci nevidis, ako sa v politike zamotavaju veci, ved nemOfeă vedief, aby som
tak povedal, ako z dneska na zajtrajsok
mâfe nastaf nejaka komplikăcia.„ (CV, I,
p. 129).

În introducerea propoziţiilor completive sau finale cu pentru ca (să),
în loc de să sau ca să, întîlnim un fenomen de contaminaţie între formule
sintactice mai mult sau mai puţin sinonime 1 . În limba slovacă ele n-au putut
fi traduse decît printr-un infinitiv (nemozeă vediet, moze nastaf)' termenul de
complinire (pentru ca) fiind deci evitat.
O greutate în traducere o prezintă şi anacoluturile.
Spre ex„ în La hanul lui Mînjoală, Caragiale scrie :
„Cine-i?" Hoţii cei doi, fugi care-ncomutul cu frate-său mort în
circă. (CO, I, p. 330).

tro,

rămine

Tolerată

literară,

mai ales cînd este vorba de a reproduce vorcei doi, fugi care-ncotro, nu este
totuşi corectă. Caragiale a folosit-o cu bună ştiinţă; în traducere însă, ea
apare marcată gramatical (zlodeji u!li). Traducătorul, respectînd regulile
sintaxei limbii literare slovace, n-a mai ţinut seamă de pronumele subiect al
propoziţiei atributive (care) şi a dat o propoziţie de sine stătătoare, în care
predicatul se acordă cu subiectul.

birea

1

de limba

- „Kto je to? Ti dvaja zlodeji uili kade
lahiie, zostal nemy s mttvym bratom na
chrbte. (CV, II, p. 165).

populară, construcţia sintactică hoţii

Vezi I org u I or da n, op. cit., p. 403.
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De altfel, confruntînd originalul românesc cu traducerile, s-a constatat
că greutatea cel mai des întîlnită este legată de sintaxa stilului lui Caragiale.
Dacă pentru vocabular sau m;:>rfologie s-au găsit soluţii remarcabile, în probleme de sintaxă normele limbii literare slovace nu le-au mai permis traducă
torilor libertatea în alegerea construcţiilor.

În acelaşi timp, trebuie subliniat interesul traducătorilor de a pătrunde
într-o operă a cărei originalitate de expresie reclamă un efort deosebit, totuşi
ascendent. ln traducerile din literatura română în limba slovacă, operele lui
Caragiale se înscriu printre cele mai reuşite, atît prin frumuseţea transpunerii,
cît şi prin alegerea făcută. Observaţia că din Caragiale s-a tradus în alte limbi
la întîmplare şi după preferinţe subiective 1 îşi găseşte explicaţia în necunoaş
terea trăsăturilor caracteristice personalităţii artistice a scriitorului. Jindra
Hu3kova (care este de altfel o prietenă a literelor româneşti şi o neobosită
popularizatoare a literatrii noastre) a selecţionat din Caragiale cele mai reprezentative lucrări. Analiza traducerilor dovedeşte că, J. Huskova. şi L. Florean
au înţeles sensul operei lui Caragiale, unde replica şi cuvîntul au o anume
relaţie legată de lum~a şi atmosfera evocărilor scriitorului. Dincolo de dimensiunea lor lingvistică, traducerile dovedesc însuşirea conştiincioasă a posibilităţilor de relatare specifice artei lui Caragiale şi atestă grija şi exigenţa pentru
respectarea artistică a valorilor.
Traducerile sînt mai mult decît meritorii, operele lui Caragiale în limba
slovacă constituind un act incontestabil de cultură 2 •
Ecoul operei lui Caragiale în limba slovacă nu se rezumă însă numai la
traduceri. Interesul şi preţuirea pentru creaţia lui Caragiale apar şi mai conYingător dintr-o serie de studii şi articole consacrate personalităţii scriitorului
nostru. Astfel, în studiul introductiv la primul volum al traducerilor, J.
Huskova, discutînd criteriul de integrare a scriitorului român în arta realistă,
sublinia la Caragiale forţa de înfăţişare a vieţii şi de creare a personajelor.
În afara semnificaţiei sociale a operei, la Caragiale autoarea studiului vede
filonul realist şi în problemele de compoziţie, desprinse din proza acestuia.
Intrucît în proza scriitorului nostru faptele anterioare se recompun adesea
din relatările altor personaje, problemele de compoziţie nu pot fi înţelese
în afara lor. De aici, observaţia că „ ... fiecare personaj (al lui Caragiale - G.C.)
vorbeşte într-o limbă proprie, deosebită, folosind expresii caracteristice ... ",
iar despre maniera de creare a personajelor se spune: „ ... Caragiale a dat
fiecărui personaj un nume, care trădează dinainte cititorului sau spectatorului trăsăturile de caracter. .. " a.
1 Vezi în această privinţă şi Val. Panaitescu. Caragiale peste hotare, în «laşul nou~. IV•
1952, nr. 1, p. 134.
1 Considerind că cele mai multe traduceri, sub formă de opere, s-au făcut din Caragiale ln
diverse limbi în perioada 1950-1960, traducerile din slovacă se numără printre primele, după
chineză şi rusă (1951), ucraineană (1952), urmate de traducerile din germană (1959) şi georgiană
(1960). Vezi şi I. L. Caragiale sur les sânes roumaines et etra11geres, în Buletinul editat
de Consiliul naţional al R. S. România pentru UNESCO, Bucureşti, 1962, p. 123, precum şi
în «Viaţa Românească», nr. 6, 1962, p. 259 ş.u.
a J. H u s k o Vă, I. L. Caragiale, în ev. I, p. 19-20 „ ... Caragiale kazdu svoju postavu
oznarn menorn, prezrâdzaj{1cim vopred fitateîovi alebo divâkovi charakter osoby ... Kddâ
jeho postava hovorf zvlăstnou, svojskou retau, pouZiva charakteristicke uslovia ... "
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Opera lui Caragiale este citată ori de cite ori se discută despre teatrul
românesc. Într-un articol despre dramaturgia anilor 1840-1859, ]. Huăkova
găseşte tipuri şi situaţii asemănătoare între piesele lui V. Alecsandri şi comediile lui Caragiale. Vorbind de Lunătescu şi Săbiuţă din laşii în Carnaval,
autoarea precizează : „Acest cuplu oficial şi-a găsit mai tîrziu analogia în
renumita comedie a lui Caragiale O scrisoare pierdută, unde Pristanda, prea
servilul poliţai al prefectului Tipătescu, ne aminteşte de isteţul Săbiuţă" 1
Observaţiile judicioase ce decurg din analiza dramaturgiei lui V. Alecsandri şi I. L. Caragiale, dovedesc o preocupare serioasă din partea cercetă
toarei, care în concluziile articolului subliniază cu multă pătrundere rolul
pe care opera lui Caragiale l-a avut în critica societăţii contemporane lui:
„Trebuie relevat că I. L. Caragiale în comediile şi schiţele sale a sporit consecvent şi necruţător critica societăţii burghezo-moşiereşti, pe care Alecsandri o ironizase numai" 2 •
Exemplul lui Caragiale, întreaga valoare educativă a lucrărilor sale şi
ascuţimea lor critică constituie un mesaj despre care scriitorul Jiti Marek
afirma : „Marele scriitor român, critic necruţător al societăţii în care a trăit
şi din a cărui operă răzbate sentimentul de solidaritate cu cei oprimaţi, ne
\'orbeşte într-o limbă pe care o înţelegem şi noi ... Operele lui vor constitui
pentru poporul nostru un îndemn în lupta şi munca sa ... " 3 •
Considerată de traducători model de perfecţiune artistică şi literară,
opera lui Caragiale a mijlocit cititorului slovac, cunoaşterea unui reprezentant de seamă al literaturii noastre. Perfecta corespondenţă între fond şi
forma „îndelung muncită" a lăsat, pe drept cuvînt, realizatorilor traducerii
impresia că I. L. Caragiale este, într-adevăr, un mare artist al limbii. Cîntă
rindu-i fiecare cuvînt ales şi expresivitatea pe care acesta ar putea s-o degaje,
traducătorii au înţeles că I. L. Caragiale este „ ... un mare dascăl şi deschiză
tor de drumuri nu numai prin creaţia sa dramatică dar şi prin preocuparea
pentru desăvîrşirea măiestriei artistice ... " 4 •
Aceste consideraţii nu vin însă numai din partea traducătorilor. La
apariţia operelor în limba slovacă, critica literară sublinia din nou deplina
siguranţă şi maturitate a compoziţiei lui Caragiale. Unitatea artistică desă
vîrşită, ritmul „momentelor", fabulaţia, cuvintele bine inspirate sînt atribute
care atestă caracterul clasic şi universal al operei lui Caragiale. Despre nuvelele lui Caragiale se spune că „ ... sînt ieşite de sub un condei mînuit cu multă
măiestrie ... ", iar despre O scrisoare pierdută că „ ... este o piesă, care prin con1 J. H u s k ova, Rumunske divadlo v slulb:ich reuolulnych myllienok rokov, 1840-1859,
în Sbornlk Filozofi&kej Fakully Univerzity Komenskeho ro~n{k XV, Bratislava, 1963, p. 149:
„Tato uradnă dvojica neskor nafila anal6giu v slăvnej veselohre I. L. Caragialeho Straleny list, kde pohotoveho Să.biuţu pripomlna ob:i:vla§t poskok prefekta Tipă.tesca policajt Pristanda".
2 J. H u s k ova, art. cit., p. 154: „Treba vy:i:dvihnut, !e Caragiale vo svojich veselohrach a fata.eh e5te doslednejsie a ostrojsie umocnil kritiku spolocnosti burfobne - ver kostatkârskej, ktoni Alecsandri iba ironi:i:oval".
8 Vezi I. Ş e r de anu, Ecoul m7năial al op~rei lui Caragiale,
ln •Tribuna•. VI,
1962, nr. 23, p. 5.
• J. H u s k ova, Yetky vzor, ln revista eKulturny !ivob, nr. 25, 9/VI, 1962, p. 5:
„Caragiale je vefkYm u~itefom a uka:i:ovatefom ciest nielen vo svojej tvorbe dramatickej, ale aj
starostlivosfou o :i:dokonalenie umeleckeho majstrovstva".
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cepţia sa amplă, atinge, pe drept cuvînt, nivelul unei opere clasice, înscriindu-se
în tezaurul dramaturgiei universale ... " 1 .
În acţiunea de răspîndire a operei lui Caragiale în limba slovacă, de o
deosebită însemnătate sînt spectacolele cu piesele sale. Reprezentaţiile teatrale constituie elementul cel mai activ, prin care autorul român a continuat
să se facă aici cunoscut, chiar pînă în zilele noastre. În această privinţă J.
Huăkova mărturiseşte: „I. L. Caragiale se înscrie pe primul loc în alegerea
repertoriului din piese româneşti... iar de-a lungul mai multor stagiuni şi
turnee, spectatorii au gustat cu bucurie umorul şi ironia comediilor sale ... " 2 •
într-adevăr, numai O scrisoare pierdută a întrunit aproximativ 40 de reprezentaţii, s-a difuzat de mai multe ori la radio şi s-a transmis şi la Televiziunea din Bratislava (la 23. III. 1965) 3 •
Imediat după premieră, literatura de specialitate a remarcat originalitatea piesei şi reuşita interpretării ei. În revista «Divadl0>> se spune: „ ... O
scrisoare pierdută este o comedie satirică cu tipuri comice precis conturate,
a căror bătălie pentru putere şi bani este dezvăluită de autor printr-o întîmplare banală: pierderea unei scrisori de dragoste ... " 4 • Banalitatea faptului,
aşa cum a fost ea sesizată de cronicar, constituie un motiv în jurul căruia
autorul român scoate la iveală capriciile meschine ale personajelor, chiar
atunci cînd acestea sînt, în aparenţă, inofensive: „ ... Agamiţă Dandanache
este un bătrîn degenerat, prăpădit, care nu poate să ajungă singur nici măcar
pînă la scaun, în acelaşi timp este un şantajist de mare clasă ... " 5
Cronica nu se opreşte numai la semnificaţia acestei comedii şi a personajelor ei. Răspîndită în rîndul cititorilor slovaci, aşa cum s-a arătat la început,
şi prin traducerile în limba cehă, opera lui Caragiale a mijlocit cunoaşterea
unei personalităţi de vază a culturii româneşti : „Prin preceptul său clasicizant-nota cronicarul - Caragiale apropie şi mai mult România de Republica noastră (Republica Socialistă Cehoslovacă - G.C.) şi adînceşte cunoaş
terea culturii şi popoarelor noastre ... " 8 •
în afara ecoului pe care comedia O scrisoare pierdută l-a avut imediat după
premieră, pilda criticii lui Caragiale a fost adesea invocată în discuţiile despre
1 Rudo I f S k u k a Ie k, I. L. '::aragiale, Vyber z diela I, II, recenzie ln revista tSlovenskt! Pohfady•. nr. 9, 1955, p. 978: „ ... su skutolnou ukazkou majstrovskt!ho narăba
nia perom ... Strateny !ist je to hra, ktora ăfrkou koncepcie dosahuje skutocne uroved dielaklasickeho a zarad'uje sa do pokladnice svetoveho divadelneho umenia".
B J.
H u ă k o V a, TraduceYi din literatura romdnă tn limba slova64, ln •Secolul XX•'
Bucureşti, nr. 12, 1964, p. 204.
1 Această comedie a avut premiera pe scena celui mai mare teatru din Slovacia (Teatrul
Naţi'lnal Slovac din Bratislava) la 26.VI. 1953. Interpretarea s-a bucurat de o distribuţie excelent1l: Mikulăă Huba, Laureat al premiului de stat, în rolul lui Tipătescu, Karol Zachar, Laureat
al premiului de stat, in rolul lui Pristanda, Frantiăek Dibarbora în rolul lui Caţavencu ş.a.
' Igor G a I an da, Caragialov „Strateny list" na bratislavskej novej scene ND, ln revista
tDivadlot, Praga, nr. IV, 1953, p. 1118: „Strateny list je satiricka veselohra s astro vyhranenymi komickymi tympi, ktorych zapas o moc a groă autor odkryva na zaklade smie§nej prihody so strll.tenym rubostnym listam ... "
6 Art cit., p. 1118: „A Dandanache je neduzivy, degenerovany starec, ktory nemll!e vstupif bez cudzej, pornoei ani na stolilku, no podvodnfk verkt!ho formatu ... "
1 Art. cit., p. 1117: „Caragiale svojfm klasicJcYm odkazom e§te tuhăie priputava Ru~unsko
k nasej republike, prehlbuje poznanie naăich narodov a ich kultur ... "
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„arta sceruca şi posibilităţile ei". ln articolul Păreri despre realismul de ieri
de azi 1 se vorbea despre succesul Scrisorii pierdute, ca fiind în primul rînd
rezultatul înţelegerii de către actori şi regizori a dialogului specific pieselor
lui Caragiale 2 , iar într-o recenzie, la o culegere de teatru, apărută la Moscova 3 ,
se face observaţia: „ ... Calităţile piesei româneşti, O scrisoare pierdută, au
fost confirmate de succesul pe care această comedie l-a avut pe scenele de la
Praga şi Bratislava ... meritele excepţionale, dobîndite de I. L. Caragiale,
sînt detenninate în primul rînd de virtuozitatea cu care stăpîneşte mijloacele
de expresie ... "
Un element preţios în aprecierea valorii estetice a pieselor lui Caragiale
sînt şi părerile exprimate în presă de către actori. Julius Treger, care a interpretat pe Spiridon în O noapte furtunoasă, mărturiseşte: „ ... Rîsul stîrnit de
comediile lui Caragiale nu este„. întotdeauna vesel. Sub masca glumei se
ascunde crudul adevăr social, iar sub grimasa surprinsă parcă într-o oglindă
strîmbă, se ascunde ghimpele înţepător îndreptat împotriva indecenţei celor
pu temici ai vremii sale. Caragiale se bucură în zilele noastre de toată cinstirea şi recunoştinţa. Este cel mai iubit autor rcmân nu numai în ţară, dar şi
peste hotare ... " 4.
Îmbrăţişată cu simpatie şi admiraţie, opera lui Caragiale tradusă în limba
slovacă este încă o dovadă a răspîndirii şi succesului literaturii şi culturii
române peste hotare. Articolele, recenziile şi cronicile închinate creaţiei sale 5
îi afirmă pe deplin personalitatea. Realismul şi interesul pentru contemporaneitate, originalitatea şi suveranitatea sa artistică au făcut din scriitorul
român o figură remarcabilă, iar opera sa se bucură în ţara ncină de marc
popularitate. Negreşit că noi traduceri din scriitorul rcmân vor continua să
se facă şi de aici înainte. Ele vor ridica pe acest mare clasic pe o treaptă şi
mai înaltă, cinstindu-l ca pe unul din spiritele artistice cele mai _rătrunză
toare ale vremii sale.

şi

l Z o 1 tă. n R am pa k, Ut"af.y o rea/i;me t1eraj!im a tnaj!cm, în «Slovcmke divadlo~.
Bratislava, nr. 4, 1955, p. 327-328.
• Am ţinut să cităm acest articol, tntrucit el, deşi nu se ocupă in mod Sfecial de Caragiale
(articolul făcea o ar.aliză a rerertcriului scenelor slc.vace la acea dată), totuşi Caragiale stă camodel prin piesa sa, in alegerea şi rur.erea in fcenă a ur.cr ccmrdii de certă valoare universală.
Este vorba, deci, i.u nmr.ai de Hnmificaţia droEebită a picfei, car şi de faptul că reprezentarea
cu succes a Scrisorii pierdute a rezoh-at o ferie ele poblcir.e lrgate ele arta actoricească, care au
putut fi aplicate şi in tranrurena altor crue univerrnle (cum ar fi de ex. Rei-izorul lui Gogol,
despre care autorul articolului ~mir.tqte).
3 Vezi Nata~a Tanska, rcHrzie la Kr.ccn11ecKa11 cţaMtm)'[i'Ull CtrfCH HaţodH01I
deMoKpamuu. C6opHliK nbec. CccnFI:eHv.e H rera)UHA rei;err.z:cs K. ,l!epral!P.Ha, MoEcova,
1955, in revista +SkHmke div<dlrn, nr. I, 1~56, p. 'i2: O hcC::notach, rumumkej hry,
Strateny list najlq:~ie SVfdcl usrech u otecnsh·a, ktory tâto hra closiahla V i;razskejbratislavkej
insenă.cii„. V stratencm liste, I. L. Caragiale dofahuje fkveJe vy~ledky podmienene predov~t
kym suverennym zvladnutlm vyrazovych Frostriedkov svojbo zanru„."
' În Caietul Program de la :i:rur.iera cc mediei O r.caţte furtuncast!I, Teatrul I. G. Tajovsky,
Zvoldl, 16.11.1957.
6 Despre I. L. Caragiale, cu diverEe ccazii au mai ~cris: J. V d o v j a k, Rumunsky klasik na scene Narcdn/1.o dfradla, in ziarul t[uclt, VI, 1953, nr. 161 (7 /VII) p. 4; E gri Viktor,
Strateny !ist, premiera t·eulohy na ncuj scene Narodneho Diladla, in revista ~Kultumy fivoh,
VIII, 1953, nr. 28 (11/VJI), p. 9; V I a do D u d a~. Caragiale v dcunline, recenzie in revista
~Kulturny zivob, nr. 30, 1955.
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GH. CALIN

MOH JIYKA KAPA,l{:>KAJIE HA CJIOBAql(OM RJbIKE
(PeJJOMe)

B ,llllHHOll: CTaTbe aeTop npocnellC11eaeT cym.6y npoHJ&e.llemdt KapaJVKane Ha cnoea.QKoM
113bllCC. MMell B BH,!zy TOT <!>aKT, 'ITO c HCKOTOpbIMH npOHJ&e,!leBHJIMB KapaAll(ane cnoeal(ICHit 'IHTaTCJih Il03RllKOMIUICll 11epe3 nocpe,!lCTBO 'ICWCKHX ny6nHKaIIHll:, aBTOp CTaTbH aR3.JJll3HpyeT, B nepeyJO
011epem., nepeBOAbl Ha cnoeau:mll: llJbIK .npaMaTH'ICCKHX H npo3a.1111ecKHX npoHJee.QeHHA Kap3.,IVIC3Jle,
Ha'IHRIUI c 1953 ro,!la.
B CTaTbe OTMe'taJOTCll ycnewHbie nonblTKH nepeBO.ll'lKKOB nepenollCRTb npOHJBC.llCHHll 11:. JI.
KapaAll(ane Ha cnoea.u;KHA: llJblK, a TaKl!Ce OTKnHKH JIHTeparypHoll: npeccbl Ha nepeBOAbl. B peu:eH:JHllX, xpoHHKax H CTaTbllX, noCBlllUCHHblX TBOp'lecTBY Kap3.,!J;Jll:ane, yKaJbl&anOCb, KaKllM ycnexoM
nom.3oeanc11 PYMbIHCKHll: nucaTeJlb B llexocnoeaKHH.
TIOCTaROBKa Ha cueHax TearpoB H KOMC,!lHit Kapa,D;ll[ane C!Ile paJ nO.ll'ICpKllBaeT TO, 'ITO
pyMbIHcKHA nucaTem. CTan HJBeCTCH wupo'lall:nnlM cno11M 11exocnoeau;Koll: ny6n11KH. Tibecbl KapulKane, o KOTOpblX c BOCXHIUCHHCM nHcana npecca, paccMaTpH&anHCb KaK IlpOH3BC,D;eKHJI, IlPHHllllJlC•
lKBIUHe nepy eemncoro MaCTepa.
TipoHJee.lleHHJI KapaJVKane Ha cnoeaUKOM 11Jb1Ke 11e111110T co5oll: Harnll.QRblll: npHMep npH3HaHHJ1 pyMblHCKOll: nHTeparypbI Ja npe.nenaMH Hawelt CTpaRhl.

ION LUCA CARAGIALE TRADUIT EN LANGUE SLOVAQUE

"'

(Resume)

Dans cet article, l'auteur se propose de suivre le destin de l'oeuvre de Caragiale traduite
en langue slovaque. Tout en faisant remarquer que certaines oeuvres de Caragiale avaient ete
connues par Ies lecteurs slovaques grâce aux publications tcheques, I'auteur analyse tout specialement Ies traductions du theâtre et de la prose de Caragiale faites en langue slovaque a
partir de 1953.
En soulignant Ies louables efforts des traducteurs pour une bonne transposition de I. L.
Caragiale en slovaque, l'auteur met en evidence l'echo suscite dans la presse litteraire par la
parution des traductions. Les comptes rendus, Ies chroniques et Ies articles consacres a l'oeuvre
de Caragiale revelent l'appreciation accordee en Tchecoslovaquie a l'ecrivain roumain.
La presentation des comedies de Caragiale sur Ies scenes des theâtres constitue elle aussi
un element actif par lequel l'ecrivain roumain s'est fait largement connaitre par le public tchecoslovaque. Appreciees par la presse de specialite, Ies pieces de Caragiale ont ete considerees
comme etant l'oeuvre d'un auteur de grand prestige artistique.
L'auteur conclut en faisant remarquer que par Ies appreciations dont elle jouit, l'oeuvre de
Caragiale traduite en langue slovaque constitue une preuve du prestige de Ia litterature roumaine
au-dela des frontieres.
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b. Istorie

DATE NOI DESPRE RELAŢIILE ROMÂNO-SÎRBE
ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE ŞI ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI
PENTRU INDEPENDENŢĂ
NICOLAE CIACHIR

Perioada 185~1878, de la semnarea Tratatului de pace de la Paris
la Congresul de la Berlin - congres care a recunoscut independenţa de
stat a României şi a Serbiei - marchează o conduită şi obiective comune celor
două state în domeniul politicii externe. Atitudinea României cu ocazia tranzitului de arme din anul 1862, care a permis Serbiei să primească un armament modern pentru înzestrarea întregii armate 1 , a strîns relaţiile între cele
două ţări. Relaţiile devenind tot mai cordiale, în anul 1863 a avut loc înfiinţarea agenţiei diplomatice a României la Belgrad şi reorganizarea agenţiei
sîrbe în Bucuresti 2 , iar în ianuarie 1868 este semnat un tratat de aliantă
'
româno-sîrb 3 • '
A.G. Golescu comunica din Constantinopol, la începutul lunii aprilie
1868, că aici este „mare agitaţie„. în legătură cu existenţa unui tratat politic
sîrbo-român" 4 • Acelaşi agent diplomatic semnala la 14/26 mai 1868, marile
concentrări de forţe militare turceşti de-a lungul Dunării, ceea ce nu poate fi
pus în legătură decît cu îngrijorarea iscată în Capitala imperiului otoman de
ştirea unui tratat de alianţă româno-sîrb 5 • În toamna anului 1868, regentul
lovan Ristici dădea asigurări că „Serbia nu va ezita să ia parte la un război
în care România ar fi antrenată" 8 • De asemenea, guvernul sîrb se arăta dispus să accepte fabricarea de proiectile, pulbere, tunuri, în general tot ceea ce
pînă

1 C. C. G i u re s cu, Tl'anzitul al'melo" sfrbeşti prin Romdnia sub Cuza Vod4 ( 1862), în
Rsl. XI, 1965, p. 56.
1 G. G. FI ore s cu, Agenţiile diplomatice de la Bucureşti şi Belgrad ( 1863-1866). Contribuţii la studiul l'elaţiilor politice româno-sîrbe, în Rsl, XI, 1965, p. 125-135.
8
N. C i ac h i r şi C. B u ş e, Cu p"ivfre la tratatul de alian/4 l'omdno-sfrb din 1868,
~Revista Arhivelon, anul IX, 1966, nr. 1, p. 87-93, G r g u r J a k sic şi V o j i s I a v
V u co vi ci, Spoljna politica Sîrbije za Vlade Kneza Mihaila (proi Balkanski savez), Beograd,
1963, p. 576.
4 Arhiva Istorică Centrală a Statului, Fond Casa regală, (în continuare „Fond Casa regală")
dosar 38 (1868), f.1.
6 Fond casa regală, dosar 38 (1868), f. 12.
• Ibidem, dos. 57 (1868), f. 1.
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România ar solicita pentru înzestrarea armatei sale, la întreprinderile din
Kraguievatz 1•
In timpul conferinţei de la Londra a marilor puteri, de la începutul anului 1871, conferinţă care urma să anuleze unele clauze ale tratatului de pace
de la Paris (1856), România şi Serbia au acţionat în comun 2 •
In octombrie 1872, se repara cablul fluvial care lega linia telegrafică între
Serbia şi România, între Cladova şi Turnu-Severin, iar întreţinerea lui era
suportată pe jumătate de fiecare stat 3 • In arhiva Ministerului de Externe
al României se păstrează un document-memoriu asupra Serbiei, redactat de
agentul nostru diplomatic de la Belgrad (sfîrşitul anului 1871) care vorbeşte
detaliat despre relaţiile amicale între cele două state'. Se arată că „„. amîndouă
merg spre independenţă şi au situaţie similară pe baza tratatului de la Paris
din 1856" 11 •
Primul ministru al Serbiei, Iovan Marinovici, care l-a întovărăşit pe
prinţul Milan în vizita sa în România în 1874, vizită care a avut loc cu ocazia
întoarcerii de la Constantinopol, a rămas impresionat de primirea făcută 6 •
Noi ştim, arată Marinovici, că această vizită în România prietenă nu este pe
placul Turciei, dar în limita drepturilor pe care ni le dau tratatele, am făcut
această vizită, „„. chiar dacă Porţii îi convenea acest lucru ori nu" 7 •
Amintim doar că din punct de vedere economic volumul tranzacţiilor
comerciale cu Serbia în 1872 s-a dublat faţă de 1866. Astfel, dacă în 1866
exportul României era în valoare de 7.599.246 de fiorini de argint austrieci,
în 1872 era de 14.392.328 8 . De asemenea, şi importul a crescut, dar ceva mai
puţin, de la 8,1/2 milioane fiorini de argint austrieci, la 11 milioane 9 . România
exporta făină, vite, ceară, lină, seu, miere, caşcaval, tutun, rachiu, vinuri
etc. 10 • La sfîrşitul anului 1874, A. Sturdza, agentul diplomatic al României la
Belgrad, înainta domnitorului Carol un raport confidenţial în care arăta
infiltrarea tot mai masivă din punct de vedere economic a Austro-Ungariei
în Serbia 11• De asemenea, informa că Austro-Ungaria se infiltrează tot mai
mult în Bosnia, iar consulul Austro-Ungariei de la Sarajevo îndeamnă la
unirea slavilor sudici sub sceptrul casei de Habsburg 12 •
In aceste condiţii se redeschide, în 1875, criza orientală.
Astfel, în vara anului 1875, la început în Herţegovina şi apoi în Bosnia,
izbucneşte o răscoală a populaţiei creştine împotriva opresiunii feudale absoluIbidem, f.2.
Arh. Ministerului Afarerilor Externe Bucureşti, (în continuare M.A.E.) Voi. 279, dos.
19, f. 200 şi următ.; vezi şi Arhiva Institutului de istorie din Beograd, fond Ristici Sing. XXVI/14,
lnv. nr. 26/960.
a Arh. M.A.E„ voi. 78, f. 14.
' Arh. M.A.E„ voi. 279, Dos. 19, f. 292-325.
I Ibidem, fila 292.
8 «Glasnik Cetijnskeg istorijskog druhtva•, an. XI, 1936, nr. 2, F· 113-116.
7 Ibidem p. 113.
a Arh. M.A.E„ Voi. 280, dos. 12 (1875), anexă tabel 1.
1 Ibidem.
10 Ibidem anexă, tabel 1.
11 Fond casa regală, dos. 16 (1874), f. 1-13.
11 Ibidem, f. 5-6.
1
8
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tiste a turcilor. De fapt, era o răscoală ţărănească antifeudală, care a luat un
colorit naţional religios, deoarece aici moşierii erau în majoritate musulmani,
iar ţăranii-creştini 1 • Răscoala începută se bucura de simpatia şi sprijinul
celorlalte state din sud-estul Europei.
Agentul României la Belgrad, A. Cantacuzino, arată la 3 iulie 1875 că
mişcarea din Herţegovina nu numai că n-a fost înăbuşită imediat, dar se
extinde, iar cei ce doresc o răzvrătire serioasă împotriva stăpînirii turceşti,
„nădăjduiesc că de data aceasta mişcarea se va întinde în Bosnia şi că foarte
curînd răscoala va fi susţinută pe de o parte de către Muntenegru şi pe de
altă parte de către Serbia" 21 • Într-un raport înaintat din Belgrad, la 11 august
1875, agentul României arată că din Serbia se trimit în ajutorul răsculaţilor
cete înarmate cu puşti furnizate de către guvern, trăgînd concluzia... că
„guvernul sîrb s-a hotărît să treacă la acţiune pe faţă în favoarea fraţilor săi
răsculaţi din Herţegovina şi din Bosnia" 3 , incit evenimentele din Peninsula
Balcanică se complică.
Perioada iulie 1875-iulie 1878 a fost o perioadă extrem de frămîntată
în viaţa popoarelor din Balcani. După răscoala din Bosnia şi Herţegovina
urmează răscoala poporului bulgar, în septembrie 1875 şi aprilie 1876. În
iunie 1876 Serbia şi Muntenegru declară război Turciei, dar operaţiunile militare se desfăşoară nefavorabil pentru Serbia, care este nevoită să încheie
pace pe baza statului-quo cu Turcia, în februarie 1877 4 • Evenimentele se vor
precipita şi mai mult în aprilie 1877, cînd Rusia va declara război Turciei.
România, deşi în 1875 se declarase neutră, a sprijinit lupta popoarelor
din Balcani, dind azil refugiaţilor sîrbi şi bulgari şi acordindu-le în numeroase
cazuri şi ajutor material. Prin teritoriul României s-a permis trecerea de
voluntari, arme, muniţii, alimente şi medicamente în Serbia, ceea ce i-a atras
în repetate rînduri proteste din partea guvernului otoman.
Domnitorul Carol îi scria tatălui său, la 21 august/1 3 septembrie 1875
că „ ... Orientul creştine sătul de reaua administraţie turcească ... Înalta diplomaţie este neputincioasă a rezolva chestiunea orientală, care nu poate fi
rezolvată decît în Orient, chiar pe teatrul războiului, cu concursul popoarelor
direct interesate" 5 • În continuare, el arată că România, în situaţia complexă
creată în Balcani, are nevoie să cîştige timp pentru a se întări economic şi
militare.
Agentul diplomatic rus la Bucureşti, Zinoviev, întrebînd ce atitudine
va lua· România în cazul izbucnirii unui conflict armat ruso-turc, Consiliul
de Miniştri, dezbătînd problema, i-a răspuns: „păstrarea neutralităţii" 7 •
Pt. amănunte vezi V. ~ubrilovic, Bo;anski ustanak 1875-1878, Beograd, 1930, 419 p„
N. E km e ci c, Ustanak u Bosni, 1875-1878. Sarajevo, 1960, 385 p.
2 Documente privind isloYia Rom4niei. R4zboiul pentru independen/4, voi. I, partea a II-a,
Bucureşti, 1954, p. 1.
a Ibidem, p. 15.
4 Arh. Institutului de istorie, Beograd, fond. I. Ristici, sign. XIX/l, doc. 465.
6 Rege 1 e Car o I I, Acte şi cuvtnt4ri, Bucureşti, 1903, voi. I, p. 430.
1 Ibidem, p. 430.
7 Istoria Rom4niei, voi. IV, p. 582, vezi şi V. Maci u, Comment la Roumanie a conquis
son ind~pendence, în •Revue roumaine d'histoire• nr. 3/965, p 529; vezi şi T i tu M a.i ore s cu,
Istoria Contemporană a Rom4niei ( l 866-1900), Bucureşti, 1925, p. 82.
1

vezi

şi
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Din nota trimisă în ianuarie 1876 de către Lascăr Catargiu agenţilor diplomatici români în străinătate pentru orientarea activităţii lor, pare că deşi
purta interes răsculaţilor, guvernul român păstra neutralitatea, evident şi
ca un mijloc de a preveni pretenţiile puterii suzerane la o angajare alături de
ea. În numeroasele consilii de miniştri de la sfîrşitul anului 1875 şi începutul
lui 1876, în care s-a discutat atitudinea României faţă de evenimentele din
Balcani, predomină ideea neutralităţii 1 •
Şi totuşi, în mod concret, cu toate declaraţiile de neutralitate, România
va sprijini pe răsculaţi, în ciuda protestelor guvernului otoman şi a opoziţiei
marilor puteri. Totodată, guvernul român va lua măsuri pentru întărirea
capacităţii militare a ţării, spre a fi pregătit în cazul că Turcia sau o altă
putere ar fi invadat teritoriul ţării 2 •
Dintre statele din Balcani, Serbia urmărea cu multă atenţie evoluţia
evenimentelor şi se pregătea de luptă împotriva Imperiului Otoman. Agentul
Serbiei la Bucureşti, Petronievici, raporta la 28 august 1875 ministerului de
externe sîrb, că guvernul român priveşte cu simpatie răscoala şi că România
şi Serbia au interese comune în Balcani 3 . Acelaşi agent raporta la 2 septembrie
1875 că s-au prezentat la agenţia diplomatică mai mulţi români şi sîrbi domiciliaţi în România şi au cerut să plece ca voluntari să lupte în Herţegovina 4 •
Petronievici arăta, la 11 decembrie 1875, că a fost invitat la prînz la
palat şi că reprezentantul Franţei i-a comunicat că România se pregăteşte
militar, iar în primăvara anului 1876 va avea circa 50.000 de soldaţi apţi să
lupte 11 • La acelaşi prînz, Catargiu l-a informat că turcii masează trupe pe Dună
re şi că România şi Serbia trebuie să ia măsuri pentru a fi gata în caz de răz
boi 6 •
În şedinţa Consiliului de Miniştri al Serbiei se lua hotărîrea la 16 februarie
1876 de a cumpăra cai din România pentru nevoile armatei sîrbeşti 7 • La 28
februarie 1876 căpitanul Pavlovici a primit aprobarea guvernului român
în acest sens 8 •
Petronievici raporta la 9 martie 1876 din Bucureşti, că România vrea să
menţină neutralitatea, deoarece îi este teamă că, în caz că lucrurile se vor
complica în Balcani, Austria ar putea să ocupe Serbia, iar Rusia să ocupe
România 8 • El raporta de asemenea, la 15 mai 1876, următoarele referitor la
atitudinea guvernului român : „ Guvernul, ca liberali sînt pentru eliberarea
popoarelor subjugate. Dar în caz de un conflict ei vor menţine statul-quo,
de teamă că Rusia să nu le ceară înapoi gurile Dunării" 10 •
1 T. Mai ore s cu, op. cit., p, 82, vezi şi D.I.R. Războiill pent,u independefă, Voi. I,
p. II-a, p. 64-66.
1 V. Maci u, art. cit., p. 530.
8 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Jugoslaviei, P/5, III, 28 August 1875·
• Ibidem, 2 Sept. 1875.
' Arh. M.A.E., al Iugoslaviei P/5 III, 11 dec. 1875.
8 Ibidem, 28 decembrie 1875.
7 Zapisnici Sednica ministerskog Saveta Srbije, 1862-1898, Belgrad, 1952, p. 151.
8 Arhiva M.A.E. a Iugoslaviei P/5 III, teleg. din 28 febr. 1876.
8 Ibidem, 9 martie 1876.
io Arh. M.A.E. al Iugoslaviei, P/5 III. teleg. din 15 mai 1876.
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Guvernul sîrb era interesat să afle cit mai precis ce pregătesc bulgarii
din România şi în acest sens, încă la 21octombrie1875, ministrul de externe,
Iovan Ristici, cere agentului diplomatic de la Bucureşti informaţii detaliate
despre activitatea bulgarilor, şi-i dă dispoziţii să le ia apărarea cit mai energic1. În arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Iugoslaviei există numeroase
rapoarte ale lui Petronievici despre activitatea desfăşurată de bulgari în
România. Majoritatea materialelor se referă şi la atitudinea guvernului român,
de aceea vom face unele referiri. Petronievici raporta la 28 noiembrie 1875 că
la 27 noiembrie a venit la el Hristo Botev şi i-a adus cîţiva bulgari care au
emigrat în urma răscoalei din Stara Zagora şi cere să fie luaţi sub oblăduirea
Serbiei 2 • Cere instrucţiuni, deoarece sînt mii de bulgari, fără acte, pe care
nici Botev nu-i cunoaşte, iar printre ei pot fi şi oameni suspecţi 3 • La 10 decembrie 1875, guvernul sîrb îi dă instrucţiuni ca, sub diferite motive, să-i ia sub
ocrotire şi să le dea paşapoarte sîrbeşti 4 • Guvernul român cunoştea perfect
problema, drumul prin Tr. Severin şi Serbia era deschis bulgarilor ... „totuşi
României îi este frică să nu fie compromisă" 5 •
în aprilie 1876 are loc o puternică răscoală în Bulgaria. Merită să fie
menţionat faptul că guvernul sîrb era interesat ca Botev să treacă cit mai
repede în Bulgaria, ca răscoala să ia amploare cit mai mare şi să fie astfel
ocupate cit mai multe trupe turceşti, pentru ca Serbia să poată acţiona mai
uşor în sectorul său. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe al Serbiei telegrafiază agentului său diplomatic la Bucureşti, la 13 mai 1876, că dacă Botev
n-a trecut Dunărea, s-o treacă imediat 6 • Guvernul român era perfect la
curent cu acţiunile agentului sîrb. După trecerea cetei lui Botev, agentul
diplomatic sîrb telegrafiază din Bucureşti că ministrul de interne ca şi cel de
externe al României „mi-au dat dovezi ... din care se vede clar amestecul
nostru" 7 •
Pornind de la premisa că guvernul otoman era intimidat, la 15/27 iunie
1876 M. Kogălniceanu înaintează Porţii şi puterilor garante o serie de revendicări ale României fată de Poartă. Satisfacerea acestor revendicări ar fi dus
de fapt la recunoaşterea independenţei României. Deoarece Poarta a refuzat
să satisfacă revendicările României, M. Kogălniceanu era hotărît să împingă
România în război. Pentru a pregăti terenul, el trimite o notă agenţilor diplomatici români acreditaţi pe lingă puterile garante, în care acuza Turcia de
ororile săvîrşite în Balcani şi că: „ ... această situaţie este plină de primejdii
şi ar fi greu să ne amăgim în vreun fel, căci nu ştim care ar fi guvernul care ar
putea rezista vreme îndelungată la sentimentele de revoltă ale unei întregi
populaţii care-şi vede fraţii săi masacraţi şi bunurile lor distruse" 8 • Kogălni
ceanu declara în continuare că „armata română freamătă sub jugul <lisei1

Ibidem, Belgrad, 21 oct. 1875.
Arh. M.A.E. al Iugoslaviei, P/5 III, Buc., 28 noiembrie 1875.
3 Ibidem.
' Ibidem, Belgrad, teleg. M.A.E. către Petronievici din 10 dec. 1875.
s Ibidem, Buc., 9 martie 1876, Petronievici către M.A.E.
8 Arh. M.A.E. al Iugoslaviei P/5 III teleg. din Belgrad, 13.V.1876.
7 Ibidem, teleg. din Bucureşti, 30 mai 1876.
8 DIR. Războiul pentru independenţă, voi. I (p. II), p. 294.
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plinei, doritoare să ia parte la luptă ... " 1 • Demisia lui Kogălniceanu din guvern a pus însă capăt acestei ameninţări adresate direct sau indirect Porţii
pentru recunoaşterea de fapt a independenţei României.
Evenimentele precipitîndu-se, Serbia şi Muntenegru, în iulie 1876,
declară război Turciei. De frica unei ofensive turceşti, mii de familii de refugiaţi sîrbi trec în România. Guvernul român dă dispoziţii ca să se acorde azil
şi hrană, pe socoteala statului, familiilor venite de peste Dunăre 2 , iar autorităţile să meargă personal prin comune „unde se împart familiile refugiate şi
.să luaţi măsuri pentru hrana celor aflaţi în lipsă" 3 .
În acest timp populaţia făcea manifestaţii de prietenie voluntarilor care
plecau să lupte în Serbia. Iată ce telegrafiază prefectul de Brăila, ministrului
de interne: „Cu trenul de azi au pornit 40 sîrbi şi ruşi. Au fost în gară pe
peron peste 300 persoane care au făcut manifestaţie" 4 •
Prin teritoriul României se scurg, din Rusia în Serbia, voluntari, armament,
medicamente. Datorită conjuncturii europene, România deşi se declară neutră, permite ca ajutorul din Rusia să treacă prin România, dar voia ca acest
lucru să se facă cît mai discret. Serbia, la un moment dat, nu a fost mulţumită
de această atitudine a României şi a făcut aluzie la Tratatul din 1868, care
obliga România la un sprijin mult mai larg. În acest sens ne vom referi la
unele materiale găsite la Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Iugoslaviei.
Într-o telegramă cifrată, din 1/13 august 1876, Ministerul Afacerilor
Externe al Serbiei îi dă dispoziţii agentului diplomatic al Serbiei acreditat la
Bucureşti, ca să-i comunice următoarele lui I. Brătianu: „Referitor la relaţiile noastre prieteneşti cu România, sîntem nevoiţi să apelăm la România
ca la aliata noastră pe baza tratatului din 1868, care ne dă dreptul să cerem
<le la ei toate serviciile ce derivă din acest tratat" 5 • În caz că România va
face greutăţi în problema transportului de arme şi de plumb, să-i comunice
lui Brătianu că vor fi nevoiţi să publice tratatul, pentru ca opinia publică
să tragă concluzia din comportarea României 6.
La 4/16 august agentul sîrb telegrafiază din Bucureşti că a vorbit cu
Brătianu, acesta a promis tot sprijinul, dar Ministrul de Externe al României n-a găsit copia tratatului ca să vadă precis ce obligaţii şi-au asumat 7 •
Agentul cere să se trimită o copie. Ministerul îi comunică agentului să raporteze următoarele lui Brătianu : că acest tratat a fost conceput şi aprobat de
Brătianu, iscălit de prietenul său Golescu şi ratificat de domnitorul Carol.
Vor trimite o copie dacă e cazul, ori vor publica în presă textul tratatului 8 •
Dar n-a fost nevoie de publicarea tratatului, deoarece România prin comportarea ei nu urmărea decît să evite complicaţiile şi să asigure astfel, practic,
Ibidem, p. 294.
Arh. Ist. Centr. St., Min. Int. Div. Adm., 1876, Dos. 5094, f. 66--67.
Ibidem, fila 94-95.
' Ibidem, p. 86.
6 Arhiva M.A.E. a lugoslaviei (Diplomatski arhiv), P/5 III, nr. doc. 616, Belgrad 1/13
.aug. 1876 (telegr. cif.).
1
3
3

1
7
8

Ibidem.
Ibidem, 4/16 aug. 1876.
Ibidem, P/5 III, doc. 620 (coresp. cu

Bucureştiul).
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traficul de arme şi muniţii, lucru de care s-a convins apoi şi aliatul său de la
sud. Trebuie să facem precizarea că statul sîrb, dacă vroia să se servească de
tratatul din 1868, ar fi trebuit să se înţeleagă cu România înainte de a pomi
contra Porţii.
Opinia publică din România dorea tot mai mult să participe la război
de partea Serbiei şi Muntenegrului, ca prin luptă să-şi cîştige independenţa
de stat. „Aici toţi sînt contra turcilor şi spiritul public începe să devină răz
boinic" - nota domnitorul Carol în memoriile sale 1 .
Acest lucru s-a răsfrînt şi pe plan intern. Încă din aprilie 1876 cade
guvernul conservator al lui Lascăr Catargiu. După încercarea de a forma un
guvern prezidat de generalul I. Em. Florescu, apoi guvernul coaliţiei de
la Mazar-paşa, domnitorul Carol, în august 1876, îl însărcinează pe I. C. Bră
tianu cu formarea noului guvern. Noul guvern liberal întreprinde o acţiune
diplomatică activă, mai ales pe lingă Rusia şi Austro-Ungaria.
La 1 septembrie 1876, turcii ocupă puternicul punct strategic Alexinaţ,
care le deschidea acces liber spre Belgrad. Sîrbii se aflau astfel în faţa dezastrului. Acest lucru a produs o puternică impresie asupra opiniei publice ruseşti
şi asupra guvernului rus. Pentru preîntîmpinarea unui dezastru militar al
Serbiei, Rusia, printr-o notă ultimativă, a cerut armistiţiu pentru toţi combatanţii; în caz contrar, Constantinopolul urma să fie părăsit de întregul personal al ambasadei ruse şi relaţiile diplomatice rupte 2 • Sublima Poartă consimţi la încheierea unui armistiţiu pe două luni 3 .
Anglia, pentru a evita izbucnirea unui război ruso-turc, convoacă o conferinţă la Constantinopol. Conferinţa de la Constantinopol, pe lingă care
guvernul român trimisese un împuternicit, a convins poporul român că puterile occidentale nu erau dispuse să acorde României nici un sprijin pentru a
obţine independenţa. Mai mult, în timpul conferinţei, Poarta arătase şi mai
făţiş, în constituţia ce-şi dăduse, că ea considera România o simplă provincie
privilegiată a ei 4 • Ion Brătianu protestă împotriva acestui lucru. El declară
că „ ... România se afla în faţa călcării drepturilor sale pentru care, secole,
Românii şi-au vărsat sîngele„. Nici sabia lungă a lui Baiazid şi Mohamed nu
a putut să pătrundă pînă în munţii României, unde cutează astăzi să stră
bată Midhat-paşa cu constituţia lui" 5 • Acum apărea clar că singura cale de
obţinere, în condiţii onorabile, a independenţei, nu era decît pe calea armelor.
Între timp, Serbia a fost nevoită să încheie pace pe baza statu-quo-ului
cu Turcia în februarie 1877 6 • Rusia semnă la 15 ianuarie 1877 la Buda-Pesta
o convenţie secretă, care îi asigura neutralitatea Austro-Ungariei, iar la 12
aprilie 1877 declară război Turciei. Cu cîteva zile înainte, la 4 aprilie 1877,
la Bucureşti este încheiată convenţia ruso-română privind trecerea trupelor
Memoriile regelui Carol I, vol. IX, Bucureşti, 1912, p. 6.
Documents diplomatiq11es pour l'orient, voi. I, p. 239, Paris, 1877.
Ibidem, p. 239-240.
' V. M aci u, Cu privire la rdzboiul pentru independenţa Romdniei, ln tStudiit an XV,
1957, Nr. 4, p. 117; vezi şi V. Maci u, Romdnia şi conferinţa de la Constantinopol din dec. /876ian. /877, in «Analele Universităţii Bucureşti•, istoria, nr. 9/1957, p. 183.
6 Reprodus după N. I org a, Istoria romdnilor, Bucureşti, 1939, vol. X, p. 172.
8 Arh. ist. institut, Beograd, fond I. Ristici, sign. XIX/1, doc. 465.
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ruseşti

prin România 1 • Peste citeva luni şi armata română va participa activ
la luptele din sudul Dunării.
După începerea războiului, prinţul Milan al Serbiei trimite pe unchiul
său, colonelul Gh. Catargi, la cartierul general al armatei ruse, să discute cu
ţarul intrarea din nou în război a Serbiei. Generalul Radu Rosetti a publicat
în 1935 corespondenţa prinţului Milan către colonelul Catargi 2 , iar autorul
acestor rînduri a găsit la Belgrad rapoartele colonelului Catargi adresate
guvernului sîrb şi prinţului Milan, din care utilizează ceea ce se referă la
România. Colonelul Gh. Catargi soseşte la Chişinău la 18 aprilie 1877 şi e primit în aceeaşi zi în audienţă de generalul Ignatiev, fostul ambasador al Rusiei
la Constantinopol. Catargi arată că sîrbii vor trece graniţa cu un efectiv de
40.000 soldaţi şi 144 tunuri, dar cer, spre a putea mobiliza, o subvenţie premergătoare de 3 milioane ruble pentru echiparea armatelor sîrbeşti şi apoi subvenţii lunare de cite un milion ruble s.
lgnatiev îi răspunde că 3 milioane ruble pentru echiparea armatei este
o sumă exagerată, dar vor da Serbiei un milion ruble pentru primele cheltuieli,
iar pentru rest armata sîrbă va fi subvenţionată, atît cit va trebui, o dată
ieşită din graniţele sale 4 • În legătură cu atitudinea Austro-Ungariei, lgnatiev
îi răspunde că aceasta nu se va opune „ ... dacă Rusia lua îndatorirea că Serbia
nu va întinde operaţiile în Bosnia şi Herţegovina, adică peste Drina şi peste
Lim" 5 •
A doua zi Catargi este primit în audienţă de ţar, care nu acceptă cooperarea sîrbă „ ... decit după ce trupele ruseşti vor fi trecut Dunărea" 8 • Colonelul Gh. Catargi va urma comandamentul suprem rus la Ploieşti şi pe teatrul de operaţiuni la sud de Dunăre, de unde va trimite numeroase rapoarte.
În prima fază a războiului, diplomaţia rusă nu dorea cooperarea efectivă
a armatei române, considerînd că armata rusă singură şi fără prea mari eforturi va putea zdrobi pe turci „ ... pe cind marele duce Nicolae ne îmbia a coopera şi noi, ţarul şi Gorceacov refuzau orice cooperare românească" 7 •
Domnitorul Carol, în convorbirile sale cu Marele Duce Nicolae - comandantul şe1 al trupelor ruseşti de pe frontul dunărean - arată că Marele Duce
cerea împăratului sporirea forţelor militare, dar „ ... însărcinarea ce i s-a dat
nu e cîtuşi de puţin uşoară, cu atît mai mult că în contra acţiunii militare
ce urmează a se dezvolta lucrează diferite curente: astfel, diplomaţia se amestecă pînă şi în conducerea războiului... de aceea el este nevoit să se sprijinească
D.I. R., R4zboiul pentru independen/4, voi. II, doc. 191, p. 112 şi urm.
G e n e r a I u I R. R o s e t t i, Din corespondenţa inedit4 a principelui Milan al Serbiei
cu col. Gh. Calargi in timpul rdzboiului din 1877-1878, AAR, Mem. Secţ. Istorie, seria II-a,
Tab. XVII. mem. 3, Buc. 1935.
8 G e n e r a 1 u 1 R. R o s e t t i, Din corespondenţa inedită„. p. 4 ; vezi şi I. D î r d a I ă,
Les relations roumaino-serbes pendant la Guerre d'ind~pendence, în eRevue roumaine d'histoiret ;
anul IV, 1966, nr. 2, p. 260.
' G e n e r a 1 u 1 R. R o s e t t i, op. cit., p. 5 ; vezi şi I. Dîrdală, art. cit., p. 261.
6 Gener a 1 R. Rosetti, op. cit.,
• Ibidem, p. 5.
7 Ibidem, p. 71; vezi şi generalul Rosetti, Corespondenţa generalului Iancu Ghica, 2 apr.
1877---8 apr. 1878, Bucureşti, 1930, p. 74-75.
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cel puţin pe armata română, care să ocupe malul stîng al Dunării, pînă ce
trupele sale vor fi terminat desfăşurarea strategică" 1 •
în instrucţiunile trimise colonelului Catargi în iunie 1877, prinţul Milan
socoteşte că ar fi de mare importanţă a se hotărî ca România să coopereze cu
Serbia, adăugindu-se totuşi că forţele Serbiei sînt suficiente pentru a ţine în
loc armata turcă dislocată în Vidin şi pe Timoc 2 • Aceeaşi idee de cooperare
a corespuns, probabil, proiectului de trecere a Dunării în regiunea Vidinului
de armata română, precum şi recunoaşterilor făcute de statul major român
în sectorul acesta la 3-4 iulie 1877 3 •
Încă în mai 1877 Catargi raporta că domnitorul Carol ridică diferite
pretenţii faţă de comandantul rus şi că Marele Duce Nicolae, deşi avea suma
de 3 milioane ruble pe care s-o pună la dispoziţia României, va rezerva această
sumă pentru Serbia, cînd aceasta va participa la operaţiunile militare 4 •
Într-o telegramă din 14/26 mai 1877, Catargi raporta din sursă sigură, că
Marele Duce Nicolae a primit dispoziţii din partea împăratului să suspende
toate operaţiunile militare pînă la venirea împăratului şi a lui Gorceakov,
Jomini şi Giers „ ... Consulii pretind că Turcia este decisă să accepte deciziile
protocolului de la Londra, dar în schimb armata rusă murmură" 6 •
La 10 iulie, colonelul Catargi raporta din Bucureşti că Ministrul Afacerilor
Externe al României, M. Kogălniceanu, pleacă la Viena, şi l-a rugat să comunice prinţului Milan dorinţa guvernului român de a se consulta cu cel sîrb,
în vederea unei cooperări comune cerută de Marele Duce Nicolae şi aprobată
de prinţul Gorceakov 6 • Într-o scrisoare, aflată în aceeaşi arhivă, e vorba de
cineva care a călătorit în România şi care raportează că în România prinţul
Serbiei şi primul ministru Jovan Ristici se bucură de mare popularitate şi
că Românii vor să lupte alături de sîrbi 7 •
Colonelul Catargi, la 14 iulie 1877, se găsea în Tîrnovo, de unde trimitea
un raport confidenţial că orice amînare a Serbiei de a intra în război îi compromite în faţa ţarului 8 •
Agentul diplomatic al Serbiei la Bucureşti, Petronievici, raporta la
18/30 iulie 1877, că Kogălniceanu pleacă la Viena să sondeze terenul ce atitudine va lua Austro-Ungaria în cazul trecerii armatei române la sud de
Dunăre, că Marele Duce Nicolae s-a plîns bulgarilor că românii n-au vrut să
trimită trupe la Nicopole, apoi sînt date pierderile ruşilor în sectorul Plevna 9 .
Acelaşi Petronievici raporta lui Ristici la 12/24 august 1877 că M. Kogăl
niceanu i-a comunicat că s-a ajuns la un acord cu ruşii, şi că foarte curînd
Car o 1 I, Cuvîntări şi scrisori, /876-/886, voi. II, Bucureşti, 1903 p. 10.
Fondul Ristici, Sign XIX/1, doc. 2.
3 Gener a I u I R. Rosetti, Partea luată de armata romdnă în războiul din /8771877, Bucureşti, 1927, p. 36.
4 Fondul Rislici, Sign. XXII/3, doc. 288.
6 Arhiv. I. I. telegr. 14/26 mai 1877, Sig. XII/3.
8 Arhiva Institutului de istorie din Beograd, fond Ristici, Sign. XIX/1, doc. 56.
7 Ibidem, doc. 752; Sig. XXVI/13 doc. 752.
8 Ibidem, Sign. XIX/1, doc. 55.
8 Ibidem, doc. 6.
1
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armata română cu un efectiv de 35.000 va trece Dunărea sub comanda personală a domni torului Carol 1.
Colonelul Catargi îi comunica lui Milan din Bucureşti la 21 august/2
septembrie 1877 că Serbia trebuie să urmeze exemplul României şi să participe cît mai curînd la operaţiunile militare 2 • La fondul Ristici se păstrează
copia scrisorii Marelui Duce Nicolae către prinţul Milan, expediată din GorniStuden la 21 august-2 septembrie 1877, în care cere cooperarea armatei sîrbe
„„. care îi este extrem de utilă în momentul actual" 3 •
La 2/14 septembrie 1877, adică după a treia bătălie pentru cucerirea
Plevnei, la care a participat şi armata română colonelul Catargi raportează
amănunte de pe front, arătînd că situaţia este gravă şi ţarul este supărat pe
sîrbi. Probabil acest lucru se datoreşte rezistenţei acerbe a turcilor la Plevna.
Pierderile au fost mari. Ruşii au pierdut peste zece mii de oameni şi românii
trei mii 4 • Roagă ca prinţul Milan să ţină în mare secret tot ce-i comunică.
După patru zile, la 6/18 septembrie 1877, colonelul Catargi raporta că a participat la un dineu unde împăratul, scoţînd în evidenţă aportul României, a
vorbit de independenţa României 5 , l-a luat pe Catargi de-o parte şi i-a spus
că-l stimează pe prinţul Milan, dar Serbia pierde momentul dacă nu va intra
imediat în război 6 •
La 9/21 septembrie 1877, Catargi raporta prinţului Milan că ţarul şi
Marele Duce Nicolae cer ca Serbia să maseze imediat la frontiera de sud-est a
ţării 30.000 de soldaţi din trupele cele mai bune, ca diversiune, adică fără să
declare război Turciei 7 • Catargi cerea ca guvernul sîrb pentru a se reabilita,
să întreprindă imediat această acţiune 8 .
În nişte instrucţiuni redactate de Milan cu creionul, la 30 septembrie
1877 către Catargi, se cer, printre alte ştiri, ce proiecte are România şi dacă
campania militară va continua şi iarna 9 •
Colonelul Catargi raporta la 1/13 octombrie 1877 că Marele Duce Nicolae
este mulţumit de concentrarea trupelor sîrbeşti la frontiera de sud-est a Serbiei şi că 3.000 de unguri în scop de diversiune au vrut să treacă în sectorul
Baia de Aramă, dar au fost respinşi de pichetele româneşti 10 •
În Arhiva Jovan Ristici se păstrează ciorna scrisorii lui Milan către
domnitorul Carol din 27 octombrie 1877. Se referă la numirea lui L. Catargiu
ca diplomat la Belgrad. Prin venirea acestui reprezentant al României, speră
„„. că relaţiile noastre să devină şi mai cordiale"11 . Este sensibil la sacrificiile
1

Ibidem, Sign. XIX/1, doc. 36.
Ibidem, sign. XIX/1, doc. 35 (sint referiri la misiunea lui Lascăr Catargi ca agent diplomatic al Rom!niei tn Serbia).
a Ibidem, doc. 27.
' Ibidem, doc. 37.
6 Ibidem, doc. 40.
e Ibidem, doc. 40.
7 Fondul Ristici, Sign. XIX/1, doc. 41.
a Ibidem, doc. 41.
1 Ibidem, doc. 44. (probabil această notă nu a fost expediată).
io Ibidem, doc. 45.
11 Ibidem, Sign. XXII/3, doc. 34.
1
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făcute de România pentru Serbia şi în general pentru binele creştinătăţii din
Balcani, iar Serbia se va strădui pe măsura posibilităţilor sale să contribuie
şi ea 1 .
La 17 noiembrie 1877 prinţul Milan îl informează pe Marele Duce Nicolae
că a ordonat mobilizarea generală a trupelor sîrbeşti, şi n-a intrat pînă atunci
în luptă pentru o cauză aşa de măreaţă, numai din cauza situaţiei grele economice 2 • „Recolta a fost proastă, iar apropierea iernii face dificilă aprovizionarea, mai ales că sursele au fost epuizate în războiul din 1876. Sînt obligaţi să se aprovizioneze din afară şi mai ales din România" 3 •
Între timp, în sectorul Plevna, Osman-paşa văzînd că prelungirea războ
iului este fără nădejde a încercat la 28 noiembrie 1877 să spargă încercuirea,
dar eşuînd, către orele 14 a dat ordin de capitulare pentru întreaga armată.
După căderea Plevnei, armata rusă înaintă pe trei grupări, trebuind să ajungă
cit mai repede la AdJ:ianopol. În cadrul acestui plan general, armata română
primea o serie de misiuni printre care să încercuiască cetatea Vidin şi cetatea
Belogradgic.
La 2 decembrie 1877 intră în război şi Serbia. Într-o telegramă din 2/14
decembrie, prinţul Milan îl informează pe Carol că „Serbia va declara război
Porţii şi va lupta pentru acelaşi ţel nobil pentru care luptă viteaza armată
română""· Arată în continuare că „ ... cele două popoare, din cele mai vechi
timpuri prietene, iau parte comună la lupta întreprinsă pentru eliberarea
creştinilor asupri ţi" 5 .
În proclamaţia de război a Serbiei, printre altele, se spune: „Vom găsi
pe cîmpul de luptă, viteaza armată rusă acoperită de glorie eroică; vom găsi
pe fraţii muntenegreni şi pe vitejii noştri vecini, românii, care trecînd Dunărea,
s-au dus să se lupte pentru independenţa şi libertarea creştinilor asupriţi" 8 •
Cooperarea între armatele română, sîrbă şi rusă, a avut loc o dată cu intrarea
Serbiei în război. La 14/26 dec. 1877, Milan îi telegrafiază domnitorului Carol
că vor acţiona în comun în direcţia Vidin „ ... bucuros că armata sîrbă va puka
întinde o mină frăţească vitejilor soldaţi ai alteţei voastre" 7 •
Operaţiunile din jurul Vidinului şi mai ales asaltul redutelor de la Smîrdan, constituie una din glorioasele fapte de arme româneşti în istoria războiu
lui de la 1877. într-o singură zi de ofensivă, armata 'română a reuşit să pună
stăpînire pe întreaga centură exterioară a cetăţii Vidin, constituită din numeroase redute şi şanţuri. După încheierea convenţiilor pentru predarea Vidinului şi Belgoradgicului, trupele române au intrat în cele două cetăţi. O serie
de materiale din fondul I. Ristici se referă la intrarea trupelor române în aceste

două cetăţi 8 .

Încă la 3 ianuarie 1878, în şedinţa Consiliului de miniştri sîrb se discută

următoatea problemă:

agentul Serbiei din

Bucureşti

Ibidem, doc. 34.
Fondul Ristici, Sign. XIX/1, doc. 52.
a Ibidem, doc. 52.
• Fondul „Casa regală" dos. 33/1866/f. 58.
a Ibidem, f. 58.
• DIR. Războiul pentru independeţ4, voi. VIII, p. 43.
7 Fondul „Casa regală", Dos. 33/1866, f. 59.
8 FOftdul Ristici, Sign. XXIJ/3, Doc. 395, doc. 318, doc. 388.
1
1
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o discuţie cu M. Kogălniceanu şi acesta întreba ce va întreprinde Serbia dacă
delegatul sîrb nu va fi admis la tratativele de pace. Kogălniceanu propune
ca Serbia şi România să se străduiască să participe la tratativele de armistiţiu şi de pace 1 . În şedinţa Consiliului de miniştri s-a hotărît să se propună
prinţului Milan, (care se afla atunci la Niş) să răspundă ministrului român
că nu sînt simptome ca „ ... Rusia să ne excludă de la tratativele de pace" 2 •
Dar să se propună a fi luate şi măsurile necesare ca delegaţiile Serbiei şi României să susţină bine interesele ţărilor lor 3 • După cum se ştie, temerile guvernului român s-au împlinit : delegaţiile celor două ţări n-au fost admise să participe la tratativele de pace de la San Stefano. De aceea, deşi tratatul recunoştea independenţa de stat a României şi Serbiei, el nu satisfăcea interesele
legitime ale celor două ţări.
La 16/28 martie 1878, Mihail Kogălniceanu îl informă pe agentul diplomatic al României de la Belgrad, despre atitudinea guvernului român faţă de
tratatul de la San Stefano - tratat de pace la care n-a participat România şi că nu era de acord cu o serie de clauze 4 • În arhiva de la Belgrad 6 , se păstrează
scrisoarea originală a lui M. Kogălniceanu către ministrul Ristici, în care
mulţumeşte pentru marele cordon al ordinului Takovo care i-a fost conferit
de guvernul sîrb 8 • În scrisoare se vorbeşte de tradiţionala prietenie între cele
două popoare şi de participarea celor două armate la evenimentele din Balcani în perioada 1876-1878 7 .
Istoricul iugolsav Grgur Iakşici arată că împotriva congresului de la
San Stefano, afară de marile puteri, dintre statele Balcanice, „ ... au protestat
România, Serbia şi Grecia" 8 • Rusia, ca să nu se trezească în faţa unei coaliţii
europene, a fost nevoită să cedeze şi să accepte convocarea unui nou congres,
care să revizuiască tratatul de la San Stefano.
lovan Ristici scria la Berlin, la 12 iunie 1878, că contele Şuvalov i-a
declarat că nu poate privi cu ochi buni ca România să fie admisă la Congres,
de asemenea în această problemă el nu poate să ajute nici Serbia şi nici Muntenegru 9 • Într-adevăr România şi Serbia n-au fost admise să participe la Congresul de la Berlin.
Dar chiar dacă n-au fost respectate în întregime doleanţele popoarelor
Balcanice10 , în 1878 s-au creat în sud-estul Europei trei state independente:
România, Serbia şi Muntenegru, iar poporul bulgar, prin crearea principatului
autonom, şi-a îmbunătăţit radical situaţia. Independenţa României şi Serbiei, cucerite prin grele sacrificii umane şi materiale, au dat un puternic impuls
1

Zbol'nik zapisi ]evrema Gl'uila, Beograd, 1923, Kniga III, p. 313.
a Ibidem, p. 313.
s Ibidem, p. 313.
4 Arhiv. I. I., sign. XXII/2, doc. 173.
6 Ibidem, doc. 173.
e Ibidem, doc. 173.
7 Fondul Casa l'egală, dos. 33/1866, f. 63.
8 Potsetnik iz narodne diplomatske istorije, II deo (1835-1921), Beograd, 1936, p. 10.
8 Zbornik zapisi jevl'ema Gl'uila, Beograd, 1923, Knijga III, p. 373.
10 Vezi pentru amănunte Arh. Ist. Central. fond „Casa regală", dos. 35/1878.
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dezvoltării ulterioare a celor două ţări. Independenţa le-a adus egalitate juridică cu toate statele suverane, posibilitatea de a-şi proteja industria, de a-şi
întări capacitatea de apărare şi le-a mărit prestigiul pe plan european şi

mondial.
HOBOE O PYMbIHO-CEPliCK11X OTHOlllEHIDIX .LI.O 11 B TIEPl10.ll. OCBOli0.11:11TEJibHO:A: BO:A:Hbl
(PC3l0Me)
U.em. HacTOJIWeit CTaTbH npeJJ.CTaBHTb PYMb1Ho-cep6cKHe OTHOWeHHJI nepHOJJ.a, 'lpeJBbl'la.ilHO
6ypHoro B lKHJHH 63.ILKaHCKHX HapOJJ.OB, OT o60CTpeHHR BOCTO'IHOfO eoapoca, BHOBb BCTaewero
Ha DOBecTKe .L1HJ1 JleTOM 1875 fOJJ.a B JJ.HH BOCCTaHHll B repuerOBHHe H liOCHHH, JJ.O liepm!HCKOfO
KOHrpeCCa (1878).
ABTOP HCDOJibJyeT MaTepHanbl IOfOCJiaBCKHX apXHBOB, B OCHOBHOM, cpoH.D:a 11o&aHa PHCTH'la
Hl apxuea lie.nrpa.D:CKOfO HHCTHTyra HCTOpHH H MaTepHanbl apxl!lla MHHHCTepcTea HHOCTpaHlfiillt
JJ.eJI (nepelIHcKa cep6c1Coro .D:HnJIOMaTH'lecKoro areHTcTea e liyxapecTe c cep6cKHM MHHHCTepcTBOM
HHOCTpaHHblX JJ.CJI). Cpe.D:H PYMblHCKHX apXHBHbl.X MaTepnanoe a&TOP npHBOJJ.HT MaTepHaJlbl liyxapecTCKOfO rocyJJ.apcT&eHHOfO apxnea, cpOH.D: KOpoJieBCKOfO JJ.OMa, apHHa.D:JiellCalllHX apXHBY MHHH•
CTCpcT&a BHyrpeHHHX JJ.eJI - a.[IMHHHCTp~HH, H apxuea MHHHCTepcTea HHOCTpaHHblX JJ.eJI.
TIOCJie 061opa PYMb1HO-cep6cKHX OTHOWeHHA MCllCJ:IY 1868 fOJJ.OM, KOrJJ.a 6b1Jl IlOJJ.IlHcaH
JJ.OfOBOP o COIOJe, H 1875 fOJJ.OM, aBTop IlOJJ.p06Ho aHaJIHJHpyeT COBMecTHble JJ.eACTBHll B nepHOJJ.
1875-1878 IT.
XoTll e aepHOJJ. 1875-1876 rr. PyMblHBJI o6J.llBHJia HeATpa.JIBTeT, 'IT06&1 n16elKaTb BbICTynneau11 Ha CTOpoHe CIOJepeHHOH JJ.epllCaBbl, cpaKTH'lecKH DOMCPlKHBaJia 6op&6y 6anKaHCKHX HapOJJ.OB,
OKaJbl&aJI HM MaTepHaJibHYJO IlOMOlll.b H pa1pemaJ1 npOXOJJ. JJ.06pOBOJlbQeB B Cep6HIO '1epe3 TeppHTOpHIO PYMblHHH, nepeBOJKY OPJlKHll, aponHT3HHll H MC.[IBKaMCHTOB. 3TH MeponpHl!THll HCOJJ.HOKpaTHO BblJblBaJIH npOTecT co CTOPOHbl TypeQKoro npaBHTeJibCT&a H JJ.PYfHX BeJIHKHX JJ.epxcae.
Hoewe JJ.a.HHbie KacaJOTCJI XpHCTO lioTeea H cep6cKo-6o;rrapcKHX OTHOWeHHA. PyMldHCKoe
npaBHTCJlbCTBO 6JiarOlKeJiaTeJibHO OTHOCHJIOCb KO eceM MeponpHllTHllM B JTOM HanpaeJieHHH, 6yJ:IY'IH
xopomo HHcpopMHpO&aHHblM H o HX HaJHa'leHHH - OCB060lK.[ICl1HH lianKaH HJ-DOJJ. TypeuKoro Hra.
JOrOCJiaBCKHe JJ.OKyMeHTbl, KaCalOWHecll nepHOJJ.a BCTyruICHHJI PyMblHHH B BOll:Hy, IlOJJ.'ICPKHB3IOT nonoxcnTem.HYJO pon& Hallleit cTpaHbI B 6HTee Ha iore .LlyHal!. TIOCJie BCTynneHHll Cep6HH
B BOHHY B J].eKa6pe 1877 ro.na IlOJIBJllllOTCll coo6meHHll o COBMecTHblX BOeHHblX JJ.eACTBHRX B pa.lloee
BH.D:HHa Ho J].HilJIOMaTH'lecKHX aeperoeopax, npeJJ.WCCTBO&aBIDHX CaH-CTecpaHcKoro MHpa, e JaKJIK>'ICHHH KOTOporo He npHHHMaJlH YlfaCTHR PYMJ.IHHll H Cep6Hll, HecMOTPll Ha HX BKJlaJ]. B JJ.CJIO OCB06oJJ.HTCJibHOA 6op&6&1 1878 roJJ.a. TaKlKe noJIBJllllOTCJI coo6meHHl! e ce111H c non&rrKoll KOOP.!IHHHpoeaTh JJ.HDJIOM3TH'lecKHe neperoeopbl, Bbll&aHHble COJblBOM liepJIHHCKoro KOHTpecca.
Tiocne Toro, KaK o6a rocyJJ.apcTea CTa.JIB HCJa.BHCHMblMH, Jaeoeeae ceo6oJJ.y ueHoil: TJillCeJibllt
'leJIOBC'lecKBX lKepTB H MaTepHaJibHblX noTepb, B03BpaCTaeT HX aBTOPHTeT Ha MelKJlYHapOJJ.HOll:
apeHe. 11 B JJ.aJibHei!tmeM o6a rocy.napCTea 6yJJ.YT npoJJ.OJllltaT& DOJIHTHKY .no6pococeJJ.CKllX
OTHOWeHJJil:.

DE NOUVELLES DONNEES CONCERNANT LES RELATIONS ROUMANO-SERBES
PENDANT LA PERIODE PRECEDANT LA GUERRE POUR L'INDEPENDANCE ET
'DURANT CETTE GUERRE
(Resume)
Dans son article, l'auteur se propose de tracer le tableau des relations roumano-serbes
pendant cette periode excessivement troublee de la vie des peuples balkaniques, qui s'etend
depuis Ia remise en cause du probleme oriental - a la suite des revoltes de Bosnie et Herzegovine de l'ete 1875 - jusqu'au Congres de Berlin en 1878.
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A cette fin, l'auteur opere ses investigations notamment sur le materiei documentaire
existant dans Ies archives yougoslaves, en s'appuyant tout specialement sur Ies documents du
fonds lovan Ristic conserves aux Archives de !'Institut d'Histoire de Belgrade et sur ceux des
archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Yougoslavie (correspondance de l'agence diplomatique serbe a Bucarest avec le Ministere des Affaires Etrangeres de Serbie). Quant aux archives roumaines, l'auteur fait usage du materiei provenu des Archives d'Etat de Bucarest (fonds
de la Maison Royale), du fonds du Ministere des Affaires Interieures et Administratives,
ainsi que des archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Roumanie.
Apres avoir passe en revue Ies relations roumano-serbes de 1868-l'annee de la signature
d'un traite d'alliance - a 1875, l'auteur s'applique a presenter en detail Ies actions entreprises
d'un commun accord entre 1875 et 1878.
II apparalt, en ce sens, que la Roumanie-bien que s'etant declaree neutre dans l'intervalle
1875-1878, afin d'eviter un engagement aux cotes de la puissance suzeraine - a, de fait, prete
son appui a la lutte des peuples balkaniques, en accordant asile et subsides aux refugies serbes
et bulgares, en m~me temps qu'en acquies~ant au passage a travers le territorire du pays des
volontaires a destination de Serbie, ainsi que des armes, des munitions, des aliments et des medicaments. Ces agissements, d 'ailleurs, lui attirerent a plusieurs reprises des protestations de la
part du Gouvernement Ottoman et d'autres grandes puissances.
D'autres donnees, nouvellement decouvertes aussi, concernent Ies relations serbo-bulgares
et se rapportent tout particulierement a la personnalite de Hristo Botev, dont Ies actions etaient
parfaitement connues du Gouvernement roumain, lequel manifestait une attitude empreinte de
bienveillance a l'egard du but que ces actions poursuivaient: liberation des Balkans du joug
ottoman.
Quant a la periode qui suit l'entree en guerre de la Roumanie, Ies documents yougoslaves
attestent la contribution de notre pays aux luttes qui se livrerent au sud du Danube et contiennent des appreciations positives, parfois meme elogieuses, a ce sujet. On trouve aussi des nouvelles concernant Ies actions militaires entreprises en commun dans le secteur de Vidin, apres
la rentree en guerre de la Serbie, en decembre 1877, ou encore Ies demarches diplomatiques
precedant le traite de paix de San Stefano, ou - en depit de leurs contributions militaire et
d'autre nature pendant la guerre de 1877-, la Roumanie et la Serbie n'ont pas ete admises a y
participer. De nouvelles donnees apparaissent concemant la tentative de coordoner Ies actions
diplomatiques suscitees par la convocation du Congres de Berlin.
Les deux Etats finissant par gagner leur independance-au prix de lourds sacrifices humains
et materiels - verront leur prestige augmenter en Europe, et leur politique reciproque de bon
voisinage se poursuivre dans l'avenir comme par le passe.
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Primul război mondial, pregătit cu mult timp înainte de către puterile
imperialiste, a izbucnit la 28 iulie 1914, avînd drept pretext atentatul de la
Sarajevo.
Scriind despre cauzele şi caracterul primului război mondial, V. I. Lenin
spunea: „Războiul actual are un caracter imperialist. El a fost generat de condiţiile epocii în care capitalismul a atins cel mai înalt grad de dezvoltare;
în care o importanţă deosebit de mare o are nu numai exportul de mărfuri,
ci şi exportul de capital : în care cartelarea producţiei şi internaţionalizarea
vieţii economice au atins proporţii considerabile, în care politica colonială a
dus la împărţirea aproape a întregului glob; - în care forţele de producţie
ale capitalismului mondial au depăşit cadrul limitat al împărţirii în state
na ţ 10na1e... „ I .
In lucrările sale, V. I. Lenin a precizat în mai multe rînduri că, pe fundalul imperialist al răzbviului, lupta sîrbilor are un caracter just, de apărare
împotriva cotropitorului 2.
Asasinarea prinţului moştenitor al tronului habsburgic la Sarajevo a fost
prilejul, aşteptat, de a aprinde scînteia războiului, care în cîteva zile s-a
transformat într-un uriaş incendiu ce a cuprins în flăcările sale o bună parte
a globului pămîntesc.
Printre personalităţile proeminente care au luat atitudine împotriva
declanşării războiului imperialist, pentru apărarea demnităţii, independenţei
şi existenţei Serbiei, se numără şi marele istoric şi umanist român Nicolae
Iorga.
Atitudinea fermă şi consecventă a lui Nicolae Iorga în apărarea Serbiei
cotropite îşi are originea în capacitatea marelui istoric de a discerne caracterul imperialist al războiului dus de Austro-Ungaria, care încerca, prin forţa
armelor, să lichideze existenţa statului sîrb independent. Nicolae Iorga era
.

1
2

V. I. L e n i n, Opere complete, voi. 26, Editura
Ibidem, p. 8, 16.

politică, Bucureşti,
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convins că planurile habsburgice de a înghiţi Serbia ameninţau şi alte state
din această parte a Europei, printre care şi statul român independent. De
asemenea Nicolae Iorga cunoştea că de-a lungul istoriei soarta sîrbilor şi a
românilor a fost deseori aceeaşi; că în acel moment, atît în faţa Serbiei cit şi
a României, stătea problema desăvîrşirii unităţii naţionale, zădărnicită de
existenţa monarhiei Austro-Ungare. La acestea trebuie adăugat faptul că
prin întreaga sa activitate Nicolae Iorga s-a manifestat ca un fervent apărător
al păcii şi un adversar permanent al războiului imperialist.
Vestea atentatului de la Sarajevo din 15/28 iunie 1914 a provocat o reacţie
puternică în România. Asasinatele politice, oricare ar fi fost mobilul lor, nu
au primit niciodată adeziunea opiniei publice româneşti. C. Mille scria în
„Adevărul" că Francisc Ferdinand a căzut „răpus de glontele orb al unui
nebun ori al unui patriot, care n-a înţeles că nu indivizii trebuie de suprimat,
ci starea de lucruri" 1. În acord cu toţi oamenii politici din România, Nicolae
Iorga a calificat atentatul drept un act „adînc tragic" 2, produsul unei metode
de luptă „străină de mxavurile ţării" 3 •
Nicolae Iorga cunoştea că asuprirea unei bune părţi a popoarelor sudsla ve de către monarhia habsburgică a determinat o stare de nelinişte în rîndul
poporului sîrb, că manevrele austriace din vara anului 1914, care au prilejuit
atentatul, aveau drept scop intimidarea sîrbilor din regat. În legătură cu
aceste manevre militare Nicolae Iorga scria: „Multor sîrbi de acolo şi tuturor
sîrbilor din ţara lor cea slobodă nu le-a plăcut aceasta. Căci este o are un neam
care să nu voiască a fi tot împreună şi a se gospodări frăţeşte pe sine, fără
amestec de străini?" 4 •
Oprimarea popoarelor sud-slave şi tendinţa de a înghiţi statul sîrb independent a provocat în Serbia nemulţumirea profundă a populaţiei împotriva
habsburgilor, astfel că „moştenitorul la împărăţie" a avut de plătit „păcatele
multora" 5 - cum se exprima Nicolae Iorga.
Departe de a justifica atentatul, Nicolae Iorga, înţelegînd atmosfera care
a favorizat asasinarea lui Francisc Ferdinand, scria că ea a fost comisă „de un
băiat de liceu care înţelegea să-şi apere astfel drepturile la viaţa întreagă
ale poporului său" 6 •
După cum se ştie, după atentatul de la Sarajevo a urmat schimbul de
note între guvernul de la Viena şi cel de la Belgrad. Nicolae Iorga considera că
guvernul Austro-Ungariei putea cere guvernului Serbiei să întreprindă cercetări serioase pentru a descoperi şi pedepsi aspru pe cei vinovaţi de asasinarea
prinţului moştenitor Francisc Ferdinand 7 • Dar, precizează Nicolae Iorga,
guvernul habsburgic a adresat o notă ultimativă, care „trebuia respinsă" 8 ,
1 tAdevăruh, nr. 8892
2 •Neamul românesc•,

din 17 iunie 1914.
nr. 25 din 29 iunie 1914.
8 N. I org a, Istoria romanilor, voi. X, Bucureşti, 1939, p. 340.
' eNeamul româ.nesc pentru popor», nr. 22, din 22 iunie 1914.
1 Ibidem.
1 Nic o I a e I org a, Istoria contemporanil de la 1904 la !930. Supt trei regi, Bucureşti,
1932, p. 180.
7 tNeamul românesc», nr. 28, din 20 iulie 1914.
8 Nic o I a e I o r g a, Supt trei regi, p. 180.
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pentru că în cazul acceptării ei integrale independenţa şi suveranitatea statului sîrb ar fi fost profund lezate. Guvernanţii de la Viena au cerut să facă ei
cercetări „ca în ţara lor" 1, punctele notei ultimative fiind calificate de Nicolae
Iorga drept „porunci de acelea pe care nici o ţară cu simţ de mîndrie nu poate
să le primească" 2 • Acceptarea acestei note ar fi însemnat ca sîrbii să consimtă
„că ţara lor nu mai are nici un ideal, nu mai urmăreşte nici un vis, că milioane
de fraţi aflători supt cîrmire străină sînt părăsiţi odată pentru totdeauna" a,
ceea ce ar fi însemnat în fapt o „ucidere morală" 4 • Or, continuă Iorga, „asta
n-au putu-o primi sîrbii, şi deci s-a hotărît să se înceapă lupta pentru zdrobirea lor" 5 .
Pentru Nicolae Iorga, care cunoştea disensiunile dintre împăratul Francisc Iosif şi prinţul moştenitor Francisc Ferdinand 6 , era clar faptul că asasinatul în sine era doar un pretext pentru începerea războiului. Nicolae Iorga
a subliniat în repetate rînduri că Austro-Ungaria dorea războiul, aştepta
momentul distrugerii regatului sîrb independent, că înghiţirea Serbiei devenise o „dogmă" a politicii externe habsburgice 7 • Însuşi ministrul Austro-Ungariei la Bucureşti afirma la începutul războiului, insinuînd o ameninţare din
partea Serbiei, că pentru habsburgi este vital „să extirpeze pan-serbismul,
pentru a dovedi oamenilor că ţara lor nu a intrat în lichidare" 8 •
Sprijinită direct şi sub imboldul Germaniei, la 28 iulie 1914 Austro-Ungaria a declarat război Regatului sîrb, Serbia devenind astfel prima victimă
a războiului mondial imperialist. Nota lui Berchtold, prin care se declara
războiul, a fost calificată de Nicolae Iorga drept un act „adînc imoral", urmă
rind distrugerea unui popor mic şi expansiunea unei mari puteri 0 • Iorga consideră că această notă a dezlănţuit „cea mai groaznică nenorocire pe care o
pomenesc analele omenirii" 10 • La cîteva zile după izbucnirea războiului, Nicolae Iorga scria îngrozit: „Arde lumea! Nebunii i-au ajuns stăpîni ! Tot ce
au cîştigat oamenii prin muncă şi economii o jumătate de veac, se risipeşte" 11 •
Nicolae Iorga are meritul de a fi înţeles caracterul general imperialist
al războiului. La 5 octombrie 1914 el scria: „Război de preponderenţă, răz
boi de dominaţie, război al imperialiEmului, - acesta a fost şi rămîne caracterul barbarei încăierări de azi, care lipseşte deopotrivă naţiunile şi de comorile trecutului şi de energiile viitorului" 12 • Vorbind despre caracterul imperialist al atacării Serbiei de către Austro-Ungaria, dornică de a acapara noi surse
1

«Neamul românesc pentru pofor», nr. 26 din 20 iulie 1914.
Ibidem.
românesc», nr. 28 din 29 iulie 1914.
4 Ibidem.
6 ~Neamul românesc pentru poron, nr. 26 din 20 iulie 1914.
8 N i c o I a e I org a, Supt trei regi, p. 182.
7 Ibidem, p. 180; ~Neamul românesc», nr. 28 din 20 iulie 1914; •Neamul românesc pentru
popon, nr. 26 din 20 iulie 1914; Supt trei regi, p. 180.
8 A Ie x an dr u Mar g h i I om an, Note politice, voi. I, H.97-1915, Eucureşti, 1927
p. 226.
8
N. I org a, Dreptul la via/ă al stalelor mici, Bucureşti, 1915, p. 6.
16 Ibidem.
11 •Neamul românesc pentru popon, nr. 28 din 3 august 1914.
12 •Neamul românesc» nr. 39 din 5 octombrie 1914.
2

3 ~Neamul
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de materii prime şi pieţe de desfacere în sud-estul Europei, N. Iorga amintea
de „lupta împotriva Serbiei, tendinţa de a zdrobi Serbia, de a căpăta o nouă
intrare în peninsula Balcanică, de a atinge în felul acesta Marea Sudului, de
a preface întreaga peninsulă cu toate popoarele care o locuiesc într-un debuşeu
al producţiei fabricilor Austriei şi într-un cîmp de expansiune al poftelor de
cotropire maghiară" şi că „lucrurile acestea aparţin unui trecut foarte îndelungat" 1 •
Declaraţia de război din 28 iulie 1914 a fost însoţită de o masivă invazie
a armatei austro-ungare asupra micului regat al Serbiei. Cu tot eroismul de
care au dat dovadă, sîrbii, copleşiţi numericeşte, au fost nevoiţi să se retragă,
iar Belgradul a fost ocupat.
Deşi aliată cu România pe baza tratatului secret din 1883, Austro-Ungaria
n-a socotit necesar să consulte guvernul român în legătură cu nota ultimativă
pe care a adresat-o Serbiei. Numai după ce guvernul de la Viena a expediat
această notă, regelui Carol I i s-a cerut ca, în cazul atacării imperiului habsburgic de către Rusia, România, în virtutea tratatului de alianţă din 1883,
să intre în război de partea Austro-Ungariei. Este important de semnalat
faptul că oamenii politici români, în toate discuţiile purtate cu oficialităţile
austro-ungare, au refuzat să considere guvernul sîrb drept complice al atentatului de la Sarajevo, cerind în acelaşi timp menţinerea integrităţii teritoriale
a Serbiei 2 • În ceea ce priveşte participarea României la război, părerile erau
împărţite: în timp ce majoritatea oamenilor politici (I. I. C. Brătianu, N. Filipescu, T. Ionescu ş.a.) înclinau spre Antantă, unii (P. P. Carp, C. Stere ş.a.)
cereau intrarea imediată a României în război alături de Austro-Ungaria.
în acest timp N. Iorga a desfăşurat o vie activitate împotriva intrării
României în război alături de Austro-Ungaria, sub jugul căreia se găseau
românii din Transilvania şi Bucovina. Cu două zile înainte de consiliul de
coroană din 21 iulie/4 august 1914, N. Iorga a dat publicităţii un comunicat,
în numele Partidului Naţionalist-Democrat, prin care arăta imposibilitatea
morală a României de a merge în război alături de Austro-Ungaria, pronunţîndu-se pentru o „neutralitate demnă" 3 .
Consiliul de coroană a hotărît, contrar dorinţei regelui Carol I susţinut
de P. P. Carp, ca România să-şi declare neutralitatea 4 . Dar şi după acest
consiliu de coroană vederile oamenilor politici români în problema atitudinii
României faţă de război au continuat să fie împărţite. Chiar fruntaşii politici
ardeleni aveau atitudini diferite: în timp ce Alexandru Vaida-Voievod îşi
exprima speranţa că „România va ieşi curînd din rezerva ei şi va face cauză
comună cu monarhia (austro-ungară - n.n.)" 5 , O. Goga, îngrijorat de situaţia românilor din Transilvania, arăta că „o mînă de prietenie nu se poate
întinde niciodată peste cadavrul unui frate" 6 •
N. I org a, Politica austriacă faţă de Serbia, Bucureşti, 1915, p. 5.
A. Mar g hi I om an, Note politice, voi. I, p. 226, 228.
a •Dezbaterile Adunării Deputaţilon, nr. 16, din 16 decembrie 1915, p. 58.
' A. Mar g hi I om an, Note politice, voi. I, p. 231-234.
I tAdevărub, nr. 9828 din 23 iulie 1915, p. 4.
8 Idem, nr. 9853 din 17 august 1914, p. 1.
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N. Iorga era convins că imperiul habsburgic reprezenta cel mai mare
pericol pentru independenţa popoarelor din Balcani şi pentru statul român
independent. Studiul istoriei l-a dus pe savantul român la concluzia că în
decursul veacurilor popoarele din Balcani au avut o soartă identică. Arătînd
că Serbia şi România intră, amîndouă, în planurile de expansiune habsburgică,
N. Iorga scria că „sfîrcul biciului care-i înfăşoară pe ei (pe sîrbi - n.n.)
loveşte şi în obrazul nostru (al românilor-n.n.)" 1 • În cadrul unei conferinţe
ţinută în folosul refugiaţilor sîrbi din România, N. Iorga afirma : „cred în
viitorul lor, cum cred în viitorul nostru; privesc suferinţa lor cwn aş privi
suferinţa noastră" 2 •

El considera că cotropirea Serbiei de către Austro-Ungaria reprezintă o
„denegare a dreptului de a trăi al unui popor, al unuia care stă atît de aproape
de noi, atît de aproape sufleteşte şi materialiceşte, încît o lovitură care se
îndreaptă împotriva lui este o lovitură care se pregăteşte împotriva noastră" 3 •
Pentru că, sublinia N. Iorga, Austro-Ungaria are „un ideal de dominaţie în
Peninsula Balcanică, unde s-a coborît prin Bosnia şi Herţegovina, definitiv
anexate după revoluţia turcească din 1908, unde rîvneşte Albania, Salonicul,
coasta Albaniei, egemonia peste slavi, români, turci şi greci""'·
Încă în 1913, vorbind despre tendinţele expansioniste ale marilor puteri
în regiunea Dunării, N. Iorga scria despre „simţul popoarelor de pe amîndouă
malurile că pot trăi de sine, că sînt datoare faţă de ele, faţă de trecutul şi de
Yiitorul lor, să trăiască o viaţă deosebită, iar nu numai ridicînd mereu cu fiecare prilej două degete către marea pedagogă a Europei" 5 •
în acest spirit, după ce armatele austro-ungare au ocupat Serbia, N. Iorga
şi-a intensificat activitatea în sprijinul sîrbilor, care, după propria sa expresie,
„luptă pentru o cauză dreaptă" 8 , pentru pămîntul strămoşesc şi pentru exis·
tenţa lor ca popor 7 •
În acea perioadă grea pentru poporul sîrb, N. Iorga a ţinut mai multe
comunicări şi conferinţe, a scris nwneroase articole cu scopul de a mobiliza
opinia publică în sprijinul acestuia. Dintre acestea cităm: Pagini despre Serbia de azi, Politica austriacă faţă de Serbia, lmperiaUsmul austriac şi cel rus în
dezvoltare paralelă, Dreptul la viaţă al statelor mici, Oltenia şi Serbia, Din legă
tzerile noastre cu sîrbii, Serbia eroică şi martiră etc. La crearea sentimentului
de compasiune pentru Serbia, la cultivarea sentimentului solidarităţii cu poporul sîrb care a existat în opinia publică românească, o contribuţie importantă
a adus N. Iorga. în acelaşi timp, prin activitatea sa laborioasă, marele istoric
a amplificat sentimentele de ură ale poporului român împotriva monarhiei
habsburgice şi dorinţa de a contribui, prin orice mijloace, la eliberarea fraţilor
din Transilvania. Luînd apărarea poporului sîrb, a popoarelor din Balcani,
«Neamul românesc pentru popon, nr. 26 din 20 iulie 1914.
N. I org a, Oltenia şi Serbia, Vălenii de Munte, 1915, p. 16.
s N. I or g a, Politica austriacă faţă de Serbia, p. 4.
t N. I org a, Chestiunea Mării Mediterane, Vălenii de Munte, 1914, p. 259.
• N. I org a, Chestiunea Dunării, Vălenii de Munte, 1913, p. 5.
8 N. I org a, Serbia eroică şi marlirtJ, Vălenii de Munte, 1915, p. 14.
7 N.
I org a, Imperialismul austriac şi cel rus tn dezvoltarea paralela Bucureşti, 1914,
p. 1 ; N. I org a, Oltei1ia şi Serbia, Vălenii de Munte, 1915, p. 3.
l
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N. Iorga apăra în acelaşi timp poporul român împotriva poftelor expansioniste ale Austro-Ungariei.
Pe linia solidarităţii popoarelor din Balcani împotriva încercărilor de
cotropire ale Austro-Ungariei se înscrie şi şedinţa din 21 noiembrie 1914 a
Institutului de studii sud-est Europene, ţinută din iniţiativa lui N. Iorga,
în cadrul căreia s-a adoptat o moţiune pentru Serbia, din care cităm: „Arătînd
nobilului popor sîrb toată admiraţia cea mai mişcată pentru îndelungata
luptă eroică în care numai strivirea prin număr a putut să-i forţeze retragerea,
şi dorind din toată inima ca steagul sîrbesc să se ridice din nou, umbrind pe
toţi membrii naţiunii, pe zidurile Belgradului,-rugăm pe conducătorii statelor balcanice să se gîndească în acest moment hotăritor la tot ceea ce uneşte
în trecut naţiunile lor şi la interesele lor solidare în viitor, pentru a nu-şi asuma
o prea grea răspundere în faţa generaţiilor viitoare" 1 .
Deşi acest îndemn n-a fost urmat de guvernanţii statelor balcanice, el
rărnîne ca un simbol al dorinţei de colaborare între statele din această parte
a Europei.
Este demn de subliniat faptul că N. Iorga n-a considerat nici un moment
înfringerea Serbiei ca sfîrşitul acestui stat, aşa cum proclamau apologeţii monarhiei habsburgice. Din contră, el afirma, pe bună dreptate, că statul sîrb nu era
produsul unor combinaţii ale diplomaţiei marilor puteri, ci rezultatul necesar,
firesc, al dezvoltării popoarelor sud-slave, întemeiat prin lupta eroică de eliberare a maselor. Forţa armelor putea înfringe vremelnic, dar nu lichida un stat
şi un popor.
Răspunzînd acelora care considerau existenţa Serbiei ca lichidată, N.
Iorga scria în 1915: „Cum să piară Serbia pentru că la un moment dat, în anul
1915, s-a întîmplat să se adune contra ei trei oştiri din trei ţări, între care două
imperii, aducînd cu ele tot ce tehnica de distrugere avea mai desăvîrşit? („.)
peste toate capriciile, grozave, dar trecătoare, sînt factori permanenţi, veşnici,
acei factori care se cheamă: conştiinţa unui popor, amintirea tuturor jertfelor
pe care le-a adus, hotărîrea de a îndura, numai să nu trăiască pentru alţii" 2 •
N. Iorga considera că fineţea diplomatică, forţa - exprimată prin numă
rul de soldaţi şi tehnica militară - nu pot nimici viaţa naţională a unui
popor 3 şi că „oricîte clipe ar avea nedreptatea, dreptatea are o veşnicie" 4 •
ln concepţia lui N. Iorga elementul dominant, hotărîtor, pentru fiinţa unui
stat, îl constituie viaţa spirituală, trecutul istoric care mobilizează poporul la
luptă. Numai atunci cînd aceste elemente ar putea fi suprimate definitiv s-ar
reuşi lichidarea unui popor prin forţă. Sau, cum scria însuşi N. Iorga în 1916 :
„Numai dacă ar fi cu putinţă ca învingătorul să suprime la învins conştiinţa
chemării lui, conştiinţa legitimării şi misiunii lui, să distrugă toate tradiţiile,
toate amintirile lui, care se rezolvă în ultimă instanţă în tendinţe către viitor,
numai atunci forţa ar fi învingătoare" 5 ,
1
2
3

t
6

•Neamul românesct, nr. 47 din 30 noiembrie 1914.
Ibidem, nr. 48 din 29 noiembrie 1915.
N. I org a, Politica austriacă faţă de Serbia, p. 6.
Ibidem, p. 7.
N. I org a, Ilusii şi drepturi naţionale fn Balcani,
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Referindu-se în 1915 la situaţia concretă a Serbiei, N. Iorga scria: „Ce
vedem noi azi sînt incidente ; lucru de temei este însă acea viaţă sănătoasă
şi conştientă a sîrbilor, care, aceia, nici sufleteşte nu vor pieri, şi nu vor lăsa
nici moraliceşte să dispară statul întemeiat cu atîtea jertfe" 1 • Aducind exemple
din istorie, N. Iorga arăta că nici chiar seculara dominaţie otomană, cu tot
calvarul său de suferinţi şi împilări, n-a reuşit să lichideze năzuinţa sîrbilor
spre libertate, lupta lor pentru existenţă ca popor. Explicaţia este, după N.
Iorga, tot de natură spirituală: „Poporul învins care crede că a fost învins
pe nedrept, poporul învins care crede că a căzut momentan pentru o cauză
dreaptă, poporul învins care vede totdeauna o zi răzbunătoare după ziua
sîngeroasă a zdrobirii sale, poporul acela trage, din însăşi loviturile care i s-au
dat, forţe capabile de a înapoia aceste lovituri şi de a smulge, aceluia care a
dat loviturile, ciştigul căpătat fără dreptate" 2 • Şi, revenind la situaţia Serbiei,
N. Iorga conchidea : „Mari sînt tunurile de la Belgrad ale călăilor de popoare,
dar este totuşi ceva mai mare decit dînsele, fiindcă nimic nu-l poate atinge:
sufletul nebiruit al unui popor" 3 •
Dacă pentru Serbia cotropită şi înfrîntă N. Iorga prevedea - peste toate
vicisitudinile momentului - un viitor optimist, el considera că Austro-Ungaria
nu va reuşi să-şi salveze existenţa în urma războiului, că victoriile sale militare
sînt efemere, incapabile să evite prăbuşirea inevitabilă.
Originea destrămării imperiului habsburgic se găsea, arată N. Iorga,
în însuşi modul de alcătuire al monarhiei. El considera că Austro-Ungaria
constituia un „conglomerat grosolan" 4 , „un amestec de popoare, cumpărate,
luate în schimb, dăruite, scrise în foi de zestre, cucerite fără luptă" 5 • Şi, obiectiv, această eterogenitate nu mai putea dura. Lipsa de viabilitate a imperiului
habsburgic consta, înainte de toate, continuă N. Iorga, în lipsa forţei morale
care să-l susţină. În acest sens N. Iorga scria, încă în 1913: „aricită glorie
ar fi în tradiţia unui stat, ... aricit de întinse teritoriile pe care le-ar cuprinde,
aricit de mare ar fi numărul locuitorilor dintr-însul, şi, nu numai atît, oricît
de perfecţionat ar fi armamentul, oricit de desăvîrşite ar fi planurile, pe care
le poţi cumpăra, - biruinţa o vei cîştiga numai prin tine însuţi, cu forţele tale
proprii morale" o.
Încă din iunie 1914, consemnînd ştirea morţii lui Francisc Ferdinand,
N. Iorga arăta că prinţul moştenitor fusese simbolul unei acţiuni de regenerare
a bătrînului şi şubredului imperiu habsburgic. Prin mortea lui, ideea federalizării, a reanimării imperiului, a suferit o lovitură zdrobitoare. Cu forţa de
previziune care-l caracteriza, N. Iorga nota : „Şi se poate întîmpla ca, fără ca
prin acţiunea sa să-l facă să se sfad.me, el să fie menit a se uita neputincios,
cu moartea în suflet, la desfacerea unui organism istoric care şi-a isprăvit
timpul" 7 •
N. I org a, Politica a.ustriacd fa.ţ4 de Set<bia, p. 30.
N. Iorga, Iluzii şi dreturi na./iOflale ln Balcani, p. 7.
8 •Neamul românesct, nr. 37 din 13 septembrie 1915.
' N. I org a, Oltenia. şi Set'bia, p. 13.
6 tNeamul românesc•, nr. 34 din 31 august 1914.
• N. I org a, Chestiunea. .Dundrii, VI.lenii de Munte, 1913, p. 2.
7 •Neamul românesc•, nr. 25 din 19 iunie 1914.
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Doi ani mai tîrziu, cu prilejul morţii împăratului Francisc Iosif, ideia
inevitabilităţii pieirii imperiului habsburgic era exprimată de N. Iorga în
contururi şi mai clare: „Triste raze de soare răsfrînte în bălţile de sînge ale
milioanelor de jertfe se joacă pe fruntea lui despoiată şi în locul plînsului duios
pentru cei morţi se ridică din patru colţuri ale pămîntului bocetul mulţimilor

nesfîrşite de văduve şi orfani, doar pentru a-l blestema (... ) Îl va îngropa Wilhelm, împăratul german, şi cu <linsul va îngropa însuşi viitorul Austriei
(al monarhiei habsburgice - n.n.) »1 •
în cadrul celor zece lecţii, ţinute în 1917 la Iaşi, privind originea şi dezvoltarea statului austriac, N. Iorga a spulberat teoriile „vitalităţii" imperiului
austro-ungar, zdrobind „argumentările meşteşugite" care nu ţin seama de
realitate 2 •
N. Iorga are meritul de a fi înţeles, chiar într-un moment de succese militare ale Austro-Ungariei, că dispariţia monarhiei habsburgice va fi, înainte
de toate, rezultatul firesc al unui proces necesar, legic. Factorul hotărîtor,
precizează N. Iorga, îl vor constitui înseşi popoarele asuprite, care „vor ieşi
din inerţia lor" 3 , pornind cu un avînt sporit lupta de eliberare spre a da putredului imperiu habsburgic ultima lovitură. Pentru că, subliniază N. Iorga,
„în marile cutremure ale lumii nu echilibristica politicămeschină poate orîndui după norme străine păturile care, mişcîndu-se şi legănîndu-se din nou,
ascultă de legi superioare, care sînt eterne" 4 •
Previziunea istorică a lui N. Iorga, bazată pe documentata cunoaştere a
realităţilor s-a îndeplinit în cursul anului 1918, cînd, pe ruinele monarhiei
habsburgice, au luat fiinţă noi state naţionale, sau s-a desăvîrşit unitatea
altora, cum a fost cazul României şi Iugoslaviei.
Prăbuşirea imperiului habsburgic, sub loviturile luptei de eliberare naţio
nală a popoarelor asuprite, a constituit prilejul încununării luptei seculare a
populaţiei române din Transilvania de eliberare naţională şi de unire cu vechea
Românie. Exprimînd plastic acest proces, N. Iorga scria: „Nu putem rămîne
nesimţitori la prăbuşirea monarhiei" (habsburgice - n.n.) 6 • Dispariţia monarhiei habsburgice, prevăzută de N. Iorga, a însemnat lichidarea unui stat
retrograd, învechit, aşezat de-a-curmezişul dezvoltării mai multor popoare.
Ocupîndu-se de perspectivele Austriei după război, N. Iorga scria, în
vara anului 1917: „Monarhia habsburgilor e în spasmele morţii, şi, chiar de
s-ar zice „Austrie" la ce va ieşi din frămîntările ce nu se mai pot ascunde,
e sigur că această formă nu va mai fi cuceritoare şi nu va mai consimţi să
urmărească nici scopurile agresive ale germanismului în orient" 6 • Istoria a
confirmat pe deplin această afirmaţie a marelui istoric.
Atitudinea fermă, curajoasă a lui N. Iorga în favoarea Serbiei vecine,
convingerea sa ad.încă în victoria dreptăţii şi în înfrîngerea - pînă la urmă,
N. I org a, Oameni care au fost, voi. 2, Bucureşti, 1935, p. 249.
N. I org a, Originea şi dezvoltarea stalului auslf'iac, ed. II-a, Bucureşti, 1938, p.6.
a «Universulo, nr. 869 din 20 septembrie 1914.
4 N. I org a, Originea şi dezvoltarea statului austriac, p. 134.
5 N. I org a, Doud rdspunsul'i ale unui istoric, Iaşi, 1917, p. 6.
• ~Neamul românesc~. nr. 236 din 29 august 1917.
l
2

https://biblioteca-digitala.ro

NICOLAE IORGA

ŞI

ATACAREA SERB'IEI

155

.a monarhiei habsburgice agresoare, reprezintă o pagină luminoasă a activităţii politice şi istorice a savantului de renume mondial. N. Iorga a înţeles ca
prin pana şi prin graiul său să apere ştiinţific şi politic o ţară şi un popor de
partea căruia se găsea dreptatea. Prin aceasta, N. Iorga a adus o contribuţie
<le preţ la cultivarea prieteniei între poporul român şi poporul sîrb.

HHKOJIAE AoPrA H HAIIA,IJ,EHHE ABCTPO-BEHEPHH HA CEP6Hl0
(Pe3JOMe)

H. flopra, KpynHeltweA HCTOpHIC H ryMa.HHCT, TCCHO CBll3aHHLdt c .11.dlCTBHTC/IbHOCTblO ceoero
epeMeHB, 6WI rny6oKo 00Tp11cea TeM, KaK Ha'!anacL H npoxo.11.RJia nepBaJ1 MHpOBaJI eoAHa. Ero
3aCJIYra COCTOHT B TOM, '!TO c caMoro Ba'la.Jlll OH 3aMeTHJI, '!TO 80.AHa HOCHT HMDepHaJIHCTH'lecKHA
xapaJCTep, '!TO ee 3aTellJIH BCJIHKHe .11.epllCaBbl c ueJlbJO OOKOpHTb HOBble Hap0,11.bl, HOBble pblHKH
c6b1Tll H HOBble HCTO'IHHKH Cblpbll.
Bo.A:Ha BCOblXHyJia llK06bl H3-3a 00Kywe11HJI B Capaeso. H. :fl:opra c caMoro Ha'!ana He
paJ,D.C/IllJI MBeHHll, 'ITO OOKymeHHe B CapaeBO .llBJllleTCll npH'IHHOA eo.Aw.1 H OOCJie,D.OBaTC/IhHO
paJ06Jia'laJI 3aXBaTHH'ICCKYJO DOJIHTHKY aecTpo-eeHrepcKOA MOHapXHH. H. :fl:opra, BB.llR CXO,D.CTBO
B HCTOpH'ICCKHX cy,D.b6ax Cep6HH H PyMblHHB, cnoco6CTBOBaJI Mo6HJIHJaUHH o6mecTBeHHOro MHeHHR B OOJibJY coce,D.Hero rocy,D.apcTBa, OCB060llC,D.eHHR Hapo,D.OB HJ·DO.D. ra6c6yprcKoA MOHapxHH.
OH DOCBJITHJI B,D.OXHOBJlll!OIUHe CTPOKH nopa6omeHHoA Cep6HB, BblCKaJblBa.llCb, ,D.aJKe B aepHO,D.,
Kor.11.a BOeBHble no6e,llbl 6blJIH Ha CTOpoHe 38XBllT'IHKOB, 'ITO copase,D.JUIBOCTb BOCTOpllCecTBYeT, 'ITO
Ha pymiax aBCTpo-eeBJ'CpcKOA, MOHapXHH B03HHKHYT BOBble rocy.11.apcrsa HJlH DPOHJOli,D.eT Ha~o
l!aJibHoe 061.e.D.HBeHHe ,D.pyrHX. 11cropH'!ecKoe ape.D.BH.D.eHHe H. :A:oprn c6blJiocb ocelibio 1918 ro.11.a.
OmomeHHe H. floprH K Hana.11.eHHio B 1914 roey ABCTpo-BearpHH Ha Cep6HJO llBJIReT co6oA
CBCTJI)'IO CTPa.BllUY B ero DOJIHTH'lecKOA H HCTOpH'ICCICOA ,D.ellTeJibHOCTH, BKlla,D. B .11.ene yKpeOJieHHll
PYMhlHo-cep6cKol .D.P}'ll:6b1.

KICOLAS IORGA ET L'AGRESSION DE L'AUTRICHE-HONGRIE CONTRE LA SERBIE
(Resume)
L'humaniste et le grand historien qu'et<.it Nicolas Iorga, profondement ancre dans Ies
realites historiques de son epoque, fut fortement impressionne par la maniere dont s'est dechaînee
et deroulee la premiere guerre mondiale. Il a eu le merite de saisir des le premier moment tout
ce que cette guerre avait de caractere imperialiste, quant aux grandes puissances, celles-ci poursuivant la conquHe de nouveaux peuples, de nouveaux marches et de nouvelles sources de
matieres premieres.
Cette guerre trouva le pretexte de son declanchement dans l'attentat de Sarajevo. N.
Iorga pourtant, ne fut pas un seul instant dupe de la these comme quoi l'assassinat de Sarajevo
etait cause de la guerre et c'est avec perseverance qu'il denonce l'appetit de conqui!tes de la
monarchie austro-hongroise. Discernant dans la situation de la Serbie et de la Roumanie une
similitude de destin historique, N. Iorga a contribue a la mobilisation de l'opinion publique en
faveur de l'Etat voisin, de la liberation des peuples qui se trouvaient sous le joug de la monarchie des Habsbourgs et ii a ecrit des pages fievreuses en faveur de la Serbie envahie, en soutenant - meme lorsque Ies succes militaires etaient du câte de l'envahisseur - que la justice,
finira par vaincre et que des ruines de l'empire austro-hongrois naîtront de nouveaux Etats
tandis que d'autres parlairont leur unite nationale. La prevision historique de N. Iorga s'est bien
accomplie en l'automne de l'annee 1918.
L'attitude de N. Iorga a l'egard de l'agression austro-hongroise de 1914 contre la Serbie,
represente une page lumineuse de son activite politique et historique, ainsi qu'une contribution
au resserrement de l'amitie roumaino-serbe.
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ÎN RAPORT CU ISTORIOGRAFIA BIZANTINĂ ŞI SLAVĂ•
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I

Este astăzi un fapt bine stabilit că, în contextul raporturilor politice şi
culturale ale Ţărilor Române cu Bizanţul şi cu statele slave vecine, vechea
cultură românească s-a dezvoltat în legătură cu cultura bizantină şi slavă,
în special cu cea de sud, iar ceva mai tîrziu şi cu cea de est şi de nord. Un aspect
însemnat al acestei legături îl constituie apariţia şi dezvoltarea istoriografiei
vechi româneşti, ale cărei înrudiri cu istoriografia bizantină şi slavă au fost
subliniate nu o dată, paralel cu relevarea trăsăturilor ei originale 1 . Alături de
alte scrieri-religioase, morale, didactice, juridice şi literare-vechii cărturari
• Într-o formă prescurtată, lucrarea de faţă a constituit obiectul comunicării prezentate
la Primul Congres internaţional de studii balcanice şi sud-est europene (Sofia, 26 august 1 septembrie 1966).
1 Din bibliografia fundamentală cităm aici: I. N. I org a, lstoria literaturii romdneşti.
I. Literatura populară. Literatura slavonă. Vechea literatură religioasă. 1nttii cronicari (-1688),
ed. II, Bucureşti, 1925; S. Puşca r i u, Istoria literaturii romdne. Epoca veche, ed. III, Sibiu,
1936; A I. Pro cop o vi ci, Introducere în studiul literaturii vechi, Cernăuţi, 1922; N. Cart oja n, Istoria literaturii f'omâne vechi, voi. I-II, Bucureşti, 1940-1942; Ş t. Ciobanu,
lstoria literaturii f'omâne vechi, I, Bucureşti, 1947; A I. Piru, Literatura romdnă veche, ed. II,
Bucureşti, 1962; Istoria literaturii romdne, I, red. resp. acad. A I. Rosetti, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1964; D. Russo, Studii istorice greco-romdne, t. 1-11, Bucureşti, 1939;
P. P. Pan ai te s cu, Les chroniq11es slaves de Moldavie au XV-e siecle, Rsl, I, 1958, p. 146--168;
Idem, lnceputurile istoriografiei fn Ţara Romdnescă, cStudii şi materiale de istorie
medie•, V, 1962, p. 195 - 225; Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Maf'e.
Culegere de studii îngrijită de M. Berza, Ed. Acad., Bucureşti, 1964. II. K. K r u mb ac h e r, Geschichte def' byzantinische Literatur, II. Aufl., Mllnchen, 1897; HcmopUll Htl 6uzapCKama 11umepamypa, I, no.II pe.II. Ha B. Ben 11 e e, E. re op r He e, II . .U B He K oe (orr.
pe.II.), Sofia, 1962 ;Pa v 1 e Popov i c, Pf'egled srpske knjilevnosti, ed. II, Belgrad, 1913;
ed. IV (fără bibliogr.), 1921; L j. St o j an o vi c, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Belgrad - Sr.
Karlovci, 1927; D j. S p. Rad o j i ~ic, Razvojni luk stare srpske knijt.evnosti, eMatica Srpska~.
1962; Idem, Tvorci i dela stare srpske knjizevnosti, Titograd, 1963; M. W ei n g art, Byzantske kroniky v litef'atule cirkevnlslovanske, I-II (1-2), Bratislava, 1922-1923; J. Macur e k, Dejepisectvi evropskeho vychodu, Praga, 1946; D. S. Li c ha~ ev, PyccKue 11emonu-
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români au luat cunoştinţă de principalele cronici bizantine în traducere slavonă şi de aproape toate scrierile originale istorice ale bulgarilor şi sîrbilor.
Copiile executate de cărturarii români de pe aceste scrieri în sbomice care
cuprind, adesea, şi cronicile originale româneşti şi care constituie astfel compendii de istorie universală şi naţională - primele ca un fel de introducere
la cele din urmă - sînt dintre cele mai vechi păstrate pînă astăzi, uneori chiar
unicele (de ex., Cronica lui Simeon Magistrul şi Logofătul şi Cronica bulgară
de la începutul sec. al XV-lea).
Ne propunem, în prima parte a articolului de faţă, să trecem în revistă
copiile cunoscute pînă astăzi ale scrierilor istorice aparţinînd literaturilor
bizantină şi sud-slave, care au circulat sau au fost scrise în ţara noastră începînd cu sec. al XV-lea, pentru a aprecia în mod concret gradul de răspîndire
a acestora în rîndul cititorilor culţi din epoca feudală şi, deci, pentru a avea
apoi o bază reală a consideraţiilor privind raporturile dintre acestea şi istoriografia originală românească 1.
A. Dintre c ro n i ci I e b iz an t i n e au fost copiate şi citite la noi,
cit putem constata din manuscrisele păstrate, Povestirea pe scurt a
patriarhului Nichifor (începutul sec. al IX-lea) şi cronicile lui Gheorghe
Amartolos (sec. al IX-lea), Simeon Magistrul şi Logofătul (sec. al X-lea),
Ioan Zonaras (sec. al Xii-lea) şi Constantin Manasses (sec. al Xii-lea), toate
în traduceri sau prelucrări slavone. Singura cronică bizantină existentă în
traducere slavonă care pare a nu fi circulat la noi este cea mai veche dintre
ele, şi anume aceea a lui Ioan Malalas din Antiohia (sec. al VI-al Vii-lea),
tradusă în slava veche în sec. al X-lea-al Xi-lea.
după

cu u ux KYA1JmypHo-ucmopu11ec1we 3HD'leHue, Moscova-Leningrad, 1947. III. A. I. Jac im irs k i j. CAa6RHCKUe u pyccK11e pyKonucu pyMblHCKUX 6u6,1uomei.·, St. Pb.1905 (•C6opHHK OPJIC•.

t. LXXIX); P. P. Pan ai te s cu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R„ voi. I,
Ed. Acad„ Bucureşti, 1959, nr. 1-300; nr. 301-730, text dactilografiat la Biblioteca Academiei
Republicii Socialiste România (B.A.R.), secţia manuscrise; I. Crăciun şi A. 11 ie ş,
Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV-XVIII, privind istoria Romdniei, Ed. Acad.,
Bucureşti, 1963. IV. B. P. Hasdeu, Cuvente den bdtrdni, t. I, Bucureşti, 1878 (CrOflica lui
Mihail Moxa, p. 339--442; reed. de N. Simache şi Tr. Cristescu: Cronograful lui Mihail Moxa,
Buzău, 1942); I. Bogdan, Ein Beitrag zur bulgariscllen und serbischen Geschichtschreibung,
•Archiv fiir slavische Philologiet, Bd. XIII, 1891, p. 481-543; Idem, Vechile cronice moldoveneşti ptnd la Ureche, Bucureşti, 1891; Idem, Cronice inedite atingdtoare de istoria romdnilor,
Bucureşti, 1895; I d e m, Letopiseţul lui Azarie, Bucureşti, 1909 (extras din A.A.R., Seria II,
t. XXXI, Mem. Secţ. ist.); O I. G 6 r k a, Cronica epocii lui Ştefan cel Mare, 1457-1499, Bucureşti, 1937; I. C. Chiţi mi a, Cronica lui Ştefan cel Mare (Versiunea germand a lui Schedel},
Bucureşti, 1942; Cronicile slavo-f'omdne din sec. XV-XVI, publicate de I. Bogdan. Ediţie revă
zută şi completată de P. P. Pan ai te s cu, Ed. Acad„ Bucureşti, 1959.
1 Exprimăm şi cu acest prilej mulţumirile noastre sincere conducerilor secţiilor de manuscrise de la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Biblioteca „Lenin", Muzeul
istoric şi Biblioteca Universităţii „Lomonosov" din Moscova, Biblioteca Academiei de Ştiinţe a
U.R.S.S. şi Biblioteca Publică „Saltykov-Stedrin" din Leningrad, Biblioteca Institutului deistorie al Acad. de Şt. a U.R.S.S. - secţia din Leningrad şi Biblioteca Academiei de Ştiinţe a R.S.S.
Ucrainene din Kiev pentru solicitudinea cu care ne-au pus la dispoziţie pentru consultare cele
mai multe din manuscrisele citate mai jos. Mulţumim, de asemenea, profesorului P. P. Panaitescu pentru posibilitatea oferită de a consulta catalogul său dactilografiat al Manuscrise/o„ slave
de la B.A.R. (m. 301-730).
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I. «Cronografia pe scurt» a patriarhului Nichifor. În Bizanţ a circulat
de timpuriu, mai întîi independent, apoi şi alături de cronica dezvoltată a lui
Gheorghe Amartolos, Cronografia pe scurt (Xpovoypaq>tKov cruvwµov sau
Xpovoypctq>tKoV EV cruvt6µcp, EV tmt6µW, Ev cruv6\jftt), scrisă de patriarhul
::\ichifor (806--815) 1 , care, fiind adesea transcrisă, a fost completată de
copiştii ulteriori 2 • De asemenea s-au păstrat în copii şi alte asemenea texte
anonime 3 • Aceste xpovoypaq>tKli cruvwµa s-au răspîndit curînd în Apus: pe
la 870 bibliotecarul Anastasie a tradus textul lui Nichifor în latină; la slavi el
a fost tradus în timpul ţarului Simeon al Bulgariei (893-927) 4 , de unde a
trecut în Rusia (cf. Sbornicul lui Sviatoslav, 1073) 5 şi în Serbia 6 • Diverse
redacţii ale acestei Povestiri pe scurt se regăsesc şi în textele slavo-române,
fie în manuscrisele cuprinzînd Cronica lui Gheorghe Amartolos, fie împreună
cu analele sîrbeşti, atestînd o circulaţie destul de largă a ei în ţările noastre.
Iată cele pe care le cunoaştem pînă acum:
a) Manuscrisul slav nr. 320 al B.A.R., din sec. al XVI-iea, care cuprinde
Cronica lui Gheorghe Amartolos (vezi mai jos), iar la f. 221a-222b textul
incomplet al Povestirii pe scurt.
b) Manuscrisul O, XVII, nr. 13 al Bibliotecii Publice din Leningraă
(ff. 208--224), copiat în Moldova la sfîrşitul sec. al XVI-iea, cel mai tîrziu
la începutul sec. al XVII-iea 7 , în care textul Povestirii pe scurt este urmat
imediat de analele sîrbeşti.
Această copie, ca şi cea precedentă, incompletă, necunoscute lui Stojanovic, se încadrează în grupul manuscriselor Sofijski prvi, Grigorovicev, hadii]ordanov, Hamartolov şi Sinodalni (vezi op. cit., p. 124-150}, fără a fi identică cu vreunul din acestea. Este adevărat că în manuscris lipseşte fila de la
1 Vezi Nllcl'lcpOPOU :x:povoypaqmcov miv-roµov,
în C. de Boor, Nicephori Archiepiscopi
Constantinopolitani opuscula historica, Lipsiae in aed. Teubneri, 1880. Vezi K rumb ac he r,
p. 350-351 ; Weingart, p. 55-62.
1 V. G r e c u, Origina cronicelor româneşti, în Omagiu lui I. Bian11, Bucureşti, 1927, p. 217.
8 Ibidem. Cf. în ed. lui C. de Boor citată, p. 218-234.
c Vezi o variantă a Povestirii pe scurt, adăugată Ia Evanghelia cu tnvă/ătură (893-894) a
lui Konstantin Preslavski, într-o copie din sec. al XIII-iea (fostă a Bibliotecii Sinodale din Mos1;ova, azi la Muzeul istoric). A. G or s k i j şi K. Nev ost r u ev, OnucaHue c11aB.RHCKUX
pyKonuceit MocK06CKOU CuHOi>all11HOil 6u611uomeKu, II, 11. 2, Moscova, 1899, p. 421 ; V. N. Z l at ars k i, Hait-cmapU.Rm ucmopu11ecKU mpyd " cmapo6MzapcKama KHIDICHUHO, «Cn. JiAH», KHXXVII (1923), p. 132-182; P. Din e k o v ş.a„ XpucmoMDmU.R no cmapo6MzapcKa 11umepamypa, Sofia, 1961, p. 39, 46-49.
6 Cf. H:16opHUK Be/IUKOZO KH.R3.R Cumoc/IQ(JQ HpocAaBU'IQ 1073 zooa, ediţie fotocromolitografică, Petersburg, 1880, f. 264-266 (sfirşitul manuscrisului) : 11:kTonHc""i. 11' Kp4T1'1rlr oT
d1r1>ycT• A•ll!i H A• KwucT4HTHH4 u 3\1111 u,(c)pi. rpll.'lll.CKWHX1' (Letopiseţ pe scurt de Ia August
şi plnă Ia Constantin şi Zoe, împăraţii greci [a. 63 î.e.n.-1042 e.n.)). Pe lingă. alte trei copii
ruseşti ulterioare ale acestui sbomic al ţarului bulgar Simeon (893--927), numit, după cea
mai veche copie păstrată (1073), al cneazului Sviatoslav, P. Dinekov şi colab. menţionează.
(XpucmoMamu.R ••• , p. 71), o a cincea copie moldovenească din sec. al XVII-iea, după
lucrarea: P. Str oe v, PyKonucu C/IQBllHCKUe u poccuitcKue, npuHad11e31ea1que. • • HBaHy
HUKumu11y l.(apcKOMy, Moscova, 1848,p. 774, care ne-a fost inaccesibilă.
1 Cf. V. J a g ic, Ein Beitrag zur serbischen Analistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung, Afs!Ph, II, 1877, p. 18-19; W ei n g art, op. cit„ I, p. 58-62; St o j an o vi c, op.
cit„ în special p. LXI-LXXXI şi textele, p. 124--166.
7
B o g d a n, Let. Azarie, p. 3--10, 65-89.
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sfîrşitul caietului al nouălea, respectiv de la începutul Povestirii pînă la David 1 •
Dacă însă în manuscrisele amintite textul merge pînă la Teofil (829-842),
în schimb, mss. Len. continuă, asemănîndu-se de aici încolo cu grupul Kijevski,
Studenicki, Cetinjski, încheindu-se o dată cu acestea (şi cu Sarandoporski)
la Manuel II Paleologu! (1391-1425), cînd se face trecerea la analele sîrbeşti.

c) Manuscrisul nr. 116 din biblioteca fostei Academii Teologice din Kiev
(astăzi

la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Ucrainene - Kiev, ff.
422a-438b) 2 • Textul, publicat de Bogdan în „Archiv", a fost inclus de Stojanovic în ediţia sa (descrierea, p. XLI; comentarii, p. LXIX-LXXIII;
textul la p. 124-150, col. dreaptă, apoi pînă la p. 153, pag. completă) şi
reprezintă o variantă cu bulgarisme, ceea ce atestă faptul că copia intermediară era originară din Bulgaria. Acest text, mai amplu decît cel precedent,
formează o grupă cu Studenicki, Sarandoporski şi Cetinjski şi merge, de asemenea, pînă la Manuel Paleologu!.
d) Manuscrisul slav nr. 636 al B.A.R„ fost la Mănăstirea Neamţ11lui
(f. 220b-224a, după care continuă pînă la 225b analele sîrbeşti cu elemente
de istorie moldovenească, aşa-numita Cronică sîrbo-moldovenească), copiat
la 1557 3. Acest text redactat în mediobulgară şi avînd titlul X'p11.cTi.sui.cTÎH
;\pîf. 'd. C"l\&WP1t. (Împăraţii creştini. Întîiul sobor), de asemenea nu este menţio
nat de Stojanovic. El însă nu mai începe de la facerea lumii, ci de la Constantin
cel Mare, mai precis de la primul sobor creştin din anul 325. În continuare,
textul se aseamănă cu cel din mss. Len„ mergînd tot pînă la Manuel Paleologul,
ultima parte asemănîndu-se deci cu grupul în care intră şi mss. Kiev.
e) Manuscrisul nr. 51 din colecţia ]acimirskij (Biblioteca Acad. de Ştiinţe
a U.R.S.S. - Leningrad, scris tot la Mănăstirea Neamţului) 4 , cu acelaşi
conţinut (la f. 213-215 Cronica sîrbo-tnoldovenească, textul cronografului
bizantin o precede).
Însăşi circulaţia acestei Povestiri pe scurt în Ţările Române, împreună
cu analele sud-slave (4 copii, a cincea fiind împreună cu cronica lui Gheorghe
Amartolos), în manuscrise cuprinzînd cronicile româneşti, permite să se
explice - cum au arătat I. Bogdan, V. Grecu, P. P. Panaitescu ş.a. - influenţa lor asupra istoriografiei româneşti, la începuturile ei.
2. Cronica universală a călugărului Gheorghe Amartolos („păcătosul"),
de la „facerea lumii" pînă la împăratul Teofil (a. 842), completată cu aceea a
lui Simeon Logofătul (pînă la a. 948) 6 , a fost tradusă în limba slavă veche la
sfîrşitul sec. al X-lea, în Macedonia, şi a avut o influenţă directă asupra istoriografiei slave, în special asupra celei vechi ruseşti. Cel mai vechi manuscris
Ibidem, p. 8.
Cf. Vechile cronice, p. 11, 17-18; Ein Beitrag„„ p. 481-487; textul, p. 502-520.
3 Bogdan, Cr. ined„ p. 81-84; textul, p. 91-101.
4 A. I. Jac im ir s k i j, H1 c.1a6RHCKUX pyKonuceu, M„ 1898, p. 81 şi urm. (textul e
publicat fără cronograf). Data menţionată în însemnare (1512) este pusă la îndoială de E. Turd e an u (Le Sbornik dit „ds Bisericani" : fa11sse identite d'un manuscrit remarquable, RESl,
XLIV, 1965, p. 29--45). care-l consideră. contemporan cu precedentul. O fotocopie se află
la B A.R., mss. sl. nr. 658.
6 Vezi K rumb ac h c r, op. cil„ p. 352-358; W ei n g art, op. cit„ partea a II-a;
Mac ii re k, op. cit„ p. 1-11-143, 1-15-146.
1

2
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slav este o copie rusească de la sfîrşitul. sec. al XIII-lea 1• Alături de cele 10
copii ale redacţiei „bulgare" (&p11\\IHHHK ...) şi de cele 12 copii ale redacţiei
„sîrbe" (A'kTOKHHKt.) cunoscute în ţările slave 2, în ţara noastră s-au păstrat
trei copii din sec. al XV-lea-al XVI-lea, toate derivînd din redacţia sîrbă,
tradusă pe la mijlocul sec. al XIV-lea 3 :
a) Manuscrisul slav nr. 321 al B.A.R„ de la sfîrşitul sec. al XV-lea, copiat
în Ţara Românească, în redacţia sîrbă, semnalat pentru prima dată de Jacimirskij în 1905 4 • Exemplarul, cuprinzînd 239 f. hîrtie, este foarte deteriorat,
lipsindu-i de la început (potrivit numerotării chirilice) 55 file, precum şi un
număr de file de la sfîrşit. Textul existent începe cu David, regele iudeilor,
şi se opreşte la istoria Bizanţului în sec. al VII-lea. Fila 201 reprezintă un
fragment dintr-un manuscris mai nou, cuprinzînd o parte din Povestea Troiei
în redacţie sîrbească, iar din ff. 233-239 au rămas doar fragment mici şi
deteriorate, greu de identificat 5 •
b) Manuscrisul slav nr. 320 al B.A.R. din sec. al XVI-lea, copiat în Ţara
Românească, probabil la mănăstirea Bistriţa, în redacţie sîrbă, semnalat
pentru prima dată de asemenea de Jacimirskij în 1905 6 • Exemplarul, cuprinzînd 222 f„ este defect: de la început lipseşte un caiet, dar oricum el cuprinde
numai partea a doua a cronicii, căci la f. la începe capitolul O nocTdKAIHiH

Li°?••""'

Ko11cTdHT'HH01\\t.. c;;:i c&o1ro KoucTdllTLI "" KICJPCTKO Kt.. i(PHrP.tA 'k H '1HKHn'i.i, .SITd c&ol6ro Kt.. HHK01\\HAiH, K V*iHHHcu,'kH (Despre aşezarea de către îm-

păratul Constantin a fiului său Constant ca cezar în Ţarigrad şi a lui Liciniu,
ginerele său, la Nicomidia, în Bithinia [a. 337]). Textul cuprinde, deci, istoria
Imperiului de Răsărit de la Constantin cel Mare pînă la luptele lui Simeon al
Bulgariei cu bizantinii şi împăratul Roman Lecapenul (a. 948).
În afară de textul lui Gheorghe Amartolos, completat pentru epoca
842-948 cu textul lui Simeon Logofătul (f. 1-218v), manuscrisul mai cuprinde:
o:) G) MHPCU.~Mh. CT&op1uH(H) C!(MIWHd MdrHcTpd H Aoro01T4 w(T) p.t.sAH'lHt..1H(X'J A"kTOK!IHKh. H cnHC4TIAIH (Despre facerea lumii, de Simeon magistru şi
logofăt, din diferite anale şi scriitori, f. 218b-220b) ;
1 Vezi ediţia lui V. N. Ist r i n,
XponuKa I'eopzu11 AMapmo11a, I-III, Petrograd,
1920-1930; cf. O. I. Pod o b ed ova, K ucmopuu coJOaHUll T6epcKozo cnucKa XpoHUKU
I'eopzu11 AMapmo11a (V Me:JH:oyHapoonblu c&eJo c11a6ucmo6), Moscova, 1963. Ediţia critic! a
textului grecesc: G e o r g i os M o n ac ho s, Chronikon, ed. C. de Boor, 2 voi., Leipzig, 1904.
2 W e i n g art, op. cit., II, p. 61-71, 146-276.
1 Cf. ibidem, p. 253-262. După J aci mir s k i j, op. cit„ p. 501-508, Weingart cunoaşte
numai pe cele notate mai jos sub „a" şi „b".
• Op. cit., p. 507-508 (nr. 167, de la Muzeu de Antichităţi). Vezi acum Pan ai te s cu,
Manuscrisele slave „ (text dactilografiat, nr. 321).
6 Totuşi, la f. 236 se vorbeşte despre David, prin urmare aceasta este de la începutul manuscrisului, fiind legat! greşit. Acest lucru este cu totul evident pentru f. 201, ajuns! înttmplltor
tn acest manuscris şi legat! astfel înclt recto a devenit verso. O însemnare ulterioară pe f. 139b
se referă la cucerirea Belgradului de. c!tre sultanul Soliman în 1521 şi la lupta de la Mohaci din
1526. La f. 233b, dintr-o altă. însemnare rezulta. că la 1605 (7113) manuscrisul aparţinea mănă
stirii Bistriţa din Oltenia.
• Op. cit„ p. 501-507 (nr. 166, de la Muzeul de Antichită.ţi). Vezi acum Pan ai te s cu,
Manuscrism slava„. (text dactilografiat, nr. 320), care corectează data propus! de Jacimirskij.
(începutul sec. XV) în sec. XVI.

li -
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G> X'111ov(1m)M'kX'i. H ""4M&HH'kMa. wpol(>KiH (Despre heruvimi şi arma
f. 220b) ;
y) CK4(.s)me K Kj141ţ'k COl(llJH(M) w(T) l1A4M4 AO AHhWHlil Kpbu (Povestire
pe scurt a celor întîmplate de la Adam pînă în vremea de astăzi, f. 221a222b). Această Povestire pe scurt este asemănătoare celei publicate de I. Bogdan, în Letopiseţul lui Azarie (v. mai sus; cf. începutul: i'IA4Mll. POAH CH94,
CH9i.. 6Hwe&, 6:1wc11. K&H114H4, K&HH4Hh. M4"MEfM4, M&"'"'H"" l4PEA4 etc.), dar
nu este completă, căci ajunge numai pînă la împăratul Teofil (829-842) 1 .
c) Manuscrisul slav nr. 330 al B.A.R. din sec. al XV-lea sau al XVI-lea,
copiat probabil în Ţara Românească, în redacţia sîrbă 2 • Exemplarul, avînd
237 f. hîrtie, scris într-o semiuncială minusculă, cuprinde, după o serie de
texte religioase (ff. la-178b), il'kToK'HHKh. c11.Kp411J&Hh. w(T) H.SM>K&Hi4 f•w(p')ri4
HHOK4, H)f(! w(T) p4.Sj\HlfHt.1(X') i\'kTORHCt.lţt. C'l\RHC4 (Letovnic [anale] prescurtat
din povestirea lui Gheorghe călugărul, care a scris-o din diferite letopiseţe,
ff. 179a-289b).
Această cronică prescurtată merge de la „facerea lumii" pînă la moartea
lui Vasile Macedoneanul şi urcarea pe tron a lui Constantin Porfirogenetul (913).
3. Cronica lui Simeon Magistrul şi Logofătul (sau Simeon Metafrastul,
sec. al X-lea) 3 , păstrată în cîteva manuscrise greceşti şi folosită adesea pentru
a completa Cronica lui Gheorghe Amartolos, a fost tradusă în slavonă probabil în sec. al XIV-lea.
Singurul manuscris slavon în care această cronică s-a păstrat integral în afară de începutul scrierii, privind facerea lumii din mss. 320 al B.A.R.,
citat mai sus (ff. 218 b-220b) - a fost copiat la Suceava, de către preotul
Manoil (o singură mină), sub îndrumarea arhiepiscopului Anastasie Crimca
şi apoi a ieromonahului Iorest, fiind terminat la 11 octombrie 16374 • Astăzi
manuscrisul, care are 325 f., se păstrează la Biblioteca publică „Saltykov-Scedrin" din Leningrad (F IV, nr. 307) şi a fost editat de Academia rusă în 1905:
de

flăcări,

Pe coperta din faţă, în interior, se afla o însemnare a lui (sau despre) Petru Voievod (cel
sau Cercel [1583-1585]?) şi o alta din care rezultă că manuscrisul aparţinea
Acum însă coperta e nouă, de carton.
2 Manuscrisul n-a fost văzut de Jacimirskij şi, deci, nu e menţionat nici de Weingart. A
fost semnalat prima dată, după cite ştim, de E c a te r i n a Pi s c u p e s c u, Literatura slavă
din Princialele Române fn veacul al XV-iea, Bucureşti, 1939, p. 117-118. Vezi acum Pan ait e s cu, Manuscrisele slave ... (text dactilogr., nr. 330). În Introducere (voi. I, p. XIV), prof.
P. P. Panaitescu ii consideră din sec. al XV-iea, dar pe copertă indicaţia bibliotecii precizează
sec. al XVI-iea.
a Vezi W ei n g art, op. cit., I, p. 63-83.
4 Iată însemnarea de la sfirşitul manuscrisului: GI• KHHr• HMIHl(M) M1T••p•cT noq•
•(P)~lln(c)K„ 11H4CT4Cll KpH(M)KORH('I) H HI AOcnii c-.ap-.wHTH 1ro, 4 DOTO(M) A0Ko{H)'14 1ro 1(p)MOH4{X)
lwp1c(T) HryM•(H), 1 AHH G4cHAl1 1011o(A•) [ ... ]H cnHc• c111 pir.Koir. non• M•HOHA4 l&(T) GS11•(1) l&(T)
XP•(M) 1u14rnl1 Gij'"', a A'hw .•§jiM's. w{K) .•I. Aii„, Hcab•H„ TH(m) GH(c) 1ro pir.Koir.. 4MH(H). „Această
carte cu numele Metafrast a început-o arhiepiscopul Anastasie Crimcovici şi n-a reuşit s-o sfîrşească. Iar apoi a terminat-o ieromonahul Iorest egumen, în zilele lui Vasile Voievod ( ... ] şi a
fost scrisă cu mina preotului Manoil din Suceava, de la biserica Vovedenia Născătoarei de
Dumnezeu, în anul 6146 (1637), octombrie, 11 zile, şi a fost legată tot de mina lui".
1

Tînăr [1559-1568]
mănăstirii Bistriţa.
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(XVI + 239 p.), fiind pregătit pentru tipar în ultimul deceniu al secolului
trecut de A. A. Kunik şi V. G. Vasil'evskij şi tenninat de V. I. Sreznevskij,
care a scris şi prefaţa. Cronica ocupă primele 254 f. ale manuscrisului şi
are titlul: Cv,\UWHd METd4sp4CTd H tloro.ET'k c"ll.nHc&HiE MHpd w(T) Gl\ITi& H
"'kTOKHHK"ll. C"ll.Gp&Hh. w(T) p43"hqHl•IX'"ll. "'kT->n:iCUJ,'11.. Textul se încheie cu
moartea lui Roman I Lecapenul în anul 948, adică exact acolo unde se
opreşte şi partea extrasă şi adăugată drept completare la Cronica lui
Gheorghe Amartolos.
4. Cronica lui Ioan Zonaras (sec. al Xii-lea). în manuscrisul citat mai sus,
la f. 254 apare însemnarea: A.o 3Af CH.\U~Hd '1orolfiET'k E(c) TKopmi.: " w(T)
3A• APvr.1ro (Pînă aici este alcătuit de Simeon Logofătul, iar de aici al altuia). Acest al doilea fragment (ff. 254-325) cuprinde, de fapt, varianta
prescurtată a Cronicii lui Ioan Zonaras 1 , care merge pînă la urcarea pe
tron a lui Roman IV Diogen (1067).
în afară de acest manuscris, un fragment din Zonaras fusese inclus în
manuscrisul ce se afla în biblioteca Mănăstirii Neamtului sub nr. 10, descris
pe scurt la 1883 de episcopul Melchisedec: „e) Despr~ robia Ierusalimului de
asirieni. Din letopiseţul lui Zonara" 2 •
5. Cronica universală (l:uvovti; icnoptKÎJ) a lui Constantin Manasses
(prima jumătate a sec. al Xii-lea), care, pornind tot de la „facerea lumii",
ajungea pînă la împăratul Nichifor Botaniatul (1081), fiind scrisă în 6733
versuri „politice" 3 , a fost tradusă în proză în limba mediobulgară pe la 1340.
Alături de manuscrisul copiat de preotul Filip în 1345 la Tîrnova (păstrat
azi la Muzeul istoric din Moscova, provenit de la Biblioteca sinodală) şi de cel
copiat cam în acelaşi timp, cu 69 de miniaturi extrem de valoroase, păstrat la
Vatican, o a treia copie, datînd din sec. al XVI-lea, se datoreşte unui cărturar
moldovean, care a inclus-o într-un manuscris, înaintea Letopiseţului anonim
al Moldovei (mss. slav descoperit la Tulcea, azi nr. 649 al B.A.R., f. 103a235b). Semnalată pentru prima dată în 1895 de I. Bogdan 4 , această copie
a fost folosită de marele slavist român pentru indicarea variantelor în fundamentala sa ediţie realizată după manuscrisul de la Moscova (şi cu variantele
1

W ei n g art, loc. cil„ p. 75-76.
z Catalog de cărţile sîrbeşti şi ruseşti manuscrise veclii ce se află în Biblioteca sfntei Mănăstiri
Neamţului„„ «Revista pentru istorie, arheologie şi filologie~. an. III, voi. III, p. 130; vezi şi
] aci mir s k i j, op. cil„ p. 794; W ei n g art, op. cil„ I, p. 240. Cuprinzlnd şi corespondenţa patriarhului Eftimie al Tirnovei cu Nicodim de la Tismana şi cu Antim, mitropolitul Ţării'
Româneşti, acest manuscris a fost folosit de E. Kalu:iniacki în cunoscuta sa ediţie a operelor
acestui scriitor prelat (\"ezi Tl'erke des Palriarchen von Bulgarien Euthimius (1375-1393}, Wien,
1901, p. 10). El ii împrumutase în 1894, pe baza aprobării Ministerului Instrucţiunii (vezi I.
Bogdan, în A.A.R. Seria II, t. XXYI, 1903-1904, Partea adm. şi dezb„ p. 32) împreună cu alte
două (nr. 20 şi 106) , pe care le-a înapoiat Bibliotecii Academiei Române (azi nr. 165 şi 164).
8 În iamb de 15 silabe, cu cezură după silaba a 8-a. Vezi K r u rn bac he r, op. cit„
p. 376-380; W ei n g art, op. cil„ I, p. 160-236; Mac ii re k, op. cit„ p. 150-151.
4 Cronice inedite„„ p. 11-12. \"ezi acum Pan ai te s cu, J\fanuscrisele slave.„ (text
dactilogr„ nr. 649).
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din cel de la Vatican), apărută postum: Cronica lui Constantin Manasses.
Traducere mediobulgară ... Text şi glosar, Bucureşti, 1922 (Titlul cronicii
este, în slavonă: llpkM.Y.AP41'W M.4H4Ci4 H l\ii:TOUHCU,4 Cll&jl411Îl A°kTHO, WT
C1'3A4Hi4 MHpS H4'1H114.Y..IJIU H TIK.T.t.tJU (mss. Tulcea : TEK,Y.IJIH) AO C4MOl'O U,4j)CTK4
KVP HHKH$Op4 &OT4HHWT4) 1 •

B. Trecem acum la t e x t e 1 e i s t o r i c e s u d - s I a v e, sîrbeşti şi
Române - unele din
scurt bizantină şi cu

bulgăreşti, care au circulat sau au fost copiate în Ţările
ele, şi anume letopiseţele, împreună cu Povestirea pe
cronicile moldoveneşti.

Din 1i t era tur a i s t ori că v e c he s î r b e ască, reprezentată prin
biogmfii ale regilor şi arhiepiscopilor sîrbi (scrieri cu caracter hagiografic,
dar şi istoric), genealogii şi letopiseţe 2, se cunosc următoarele scrieri aduse
sau copiate în Ţările Române: a) Viaţa sj. Sava, redactată de Teodosie
(sfîrşitul sec. al XIII-lea) ; Vieţile regilor şi arhiepiscopilor sîrbi, scrisă de arhiepiscopul Danilo (cca. 1314-1316), Viaţa lui Stefan Uros III Decanskt" de
Grigorie Ţamblac (sfîrşitul sec. al XI V-lea) ; b) patru variante ale 1 e topise ţ e I or sîrbeşti noi, aparţinînd grupei I (după clasificarea lui Lj. Stojanovic), care cuprind evenimentele de la moartea lui Stefan Du6an (1355) pînă
a sfîrşitul sec. al XV-lea.
Nu cunoaştem copii executate sau aduse în Ţările Române ale biografiilor
sf. Simeon (Stefan Nemanja), scrise de fiii săi Sava (1207-1215) şi Ştefan,
primul rege sîrb (după 1215), ale vieţii sf. Sava, în prima redacţie a călugă
rului Domentian (sec. al Xiii-lea), ale biografiei despotului Stefan Lazarevic,
datorită lui Constantin Kostenecki Filozoful (1431) şi, în fine, ale vieţii ţaru
lui Uros, scrisă de mitropolitul Paisie (mijlocul sec. al XVII-iea). În ceea ce
priveşte letopiseţele, n-au ajuns, se pare, în ţara noastră aşa-numitele letopiseţe vechi (derivate dintr-un text unic, scris curînd după 1371), iar din cele
noi - reprezentante ale grupelor II, III, IV, după clasificarea lui Lj. Stojanovic 3 • În sfîrşit, genealogiile sîrbeşti n-au circulat la noi, după cite ştim, în evul
mediu. Singura copie ajunsă tîrziu în ţara noastră, la 1882, este aceea a Rodosloviei (genealogiei) de la Tronosa din 1791, copiată în 1796.
Din 1 itera t u r a i st o r ic ă b u 1 g ar ă m e di ev a 1 ă, singura scriere originală cunoscută (în afară de străvechea listă a hanilor protobulgari
1

De curind au

apărut ediţiile

manuscrisului de la Vatican, îngrijite de Iv. Du j (;ev:

MuHuam10pume Ha MaHacue6ama 11emonuc, Sofia, 1962; Demonucma Ha KoHcmaHmUH MaHacu.
fl>omomunno u1iJanue na BamuKaHCKU npenuc Ha cpeiJno6MzapcKUR npe6oiJ, Sofia, 1963. Alte două
copii reprezintă redacţii sirbeşti din 1510, respectiv din sec. al XVII-iea (cf. D u j I: e v, Demonucma ••. , p. IX-X). Textul grecesc a fost editat de J. Bekker (Bonn, 1837) şi reeditat de
Migne, Patr. gr., 127, p. 21~72.

1 Vezi P. Popov i c, Pregled srpske knjizevnosti 4 , Belgrad, 1921, p. 28-54; D. A.
St e fan o vi c - V. St a n i sa v 1 j ev i c, Pregled jugoslovenske knjit.evnosti, 18, Belgrad,
1962, p. 107-123; L j. St o j an o vi c, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Belgrad-Sr. Karlovci,
1927; D j. S p. Rad o j I: i c, Razvojini luk stare srpske knjizevnosti, „Matica Srpska", 1962;
Idem, Tvorci i dela stare srpske knjilevnosti, Titograd, 1963.
• Vezi, op. cit., p. XXXIII-LXI.
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provenind din sec. al VIII-lea, şi de completările la Cronica lui':Constantin
Manasses) este aşa-numita Cronică bulgară anonimă (1296-1413) 1 , păstrată
într-un unic manuscris moldovenesc (sec. al XVI-lea) şi în prelucrarea lui
Mihail Moxa (1620).
Iată, în mod concret, copiile păstrate în ţara noastră ale fiecăreia din
scrierile menţionate mai sus ..
I. Dintre biografiile regilor

am

arătat,

şi

arhiepiscopilor sîrbi s-au

păstrat, aşa

cum

următoarele:

1. Viaţa sf. Sava (cca.1174---cca.1236), primul arhiepiscop al sîrbilor, fiul
regelui Stefan Nemanja (1196-1227), prelucrată de călugărul Teodosie (sfîrşitul
sec. al Xiii-lea) după scrierea mai veche a dascălului său Domentian (1253),
însoţită de Lauda aceluiaşi închinată lui Simeon (Stefan Nemanja) şi Sava:
a) Manuscrisul slav nr. 134 al B.A.R., format din două părţi, scrise probabil în Serbia, prima din sec. al XV-lea (ff. 1-130), a doua din sec. al XVIlca (ff. 131-204), manuscris găsit la Mănăstirea Neamţului 2 .
Partea I-a, care ne interesează pe noi, cuprinde Viaţa sj. Sava (f. la93b), din care însă lipseşte prima filă. Textul începe cu: ,„ .. cKi.iX'h. H &•'IHeAi.Jl€Mh. HCOOKEA44X'OI( HM• 16MO(I() H gi;:pouX'ol( Bh. Hlero". La sfîrşitul textului urmează epilogul autorului (f. 93b-95a) şi patru învăţături către
călugări (f. 95a-100a) 3 • În sfîrşit, la f. 101a-130b se află: Toro>K(A)f 0•w·
>,oci4 MOH4(X') noX'B4A4 c:ri.iX'h. npn(A)liHh.l(X') w(T)U.h. H4111HX'h. CHMIWH.S H Cai.i,
Ol('IHTIAIO cph.&i.cKoio (A aceluiaşi Teodosie monah: Lauda sfinţilor şi preacuvioşilor părinţilor noştri Simeon şi Sava, învăţătorii sîrbilor) '·
A. I. Jacimirskij atrage atenţia asupra faptului că „HJ1MenKaJ1 pyiconeci.
npe.ncrnami:eT noJiuoe cxo.ncTao, .n:a)J(e a rpacl>eKe, c O,n:eccKoii: pyKoneci.10
co6p. B. H. rperopoae•rn, XIV aexa, No. 5, JI. 156, uanpuMep, a nocneCJIOBHH" (al cărui text îl citează integral) 6 .
b) Manuscrisul slav nr. 135 al B.A.R., format din şase părţi, dintre care
pe noi ne interesează prima (f.1-124), copiată destul de tîrziu, la 28 ianuarie
1624, de călugărul Antonie la Mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos.
Şi acest manuscris provine de la Mănăstirea Neamţului. Iată titlurile complete
ale celor două scrieri :
!/. 1a-107a: iK.HTil H no(A)BH3h.I E(>K) B"ll. nOl(CTi.IHH C1t. CP:OH(·") wli,l(M)
H OCOlih. X'o>l<(A)•;ii.s H w(1')'11C1'H 'llO(A)Ch. ci.noP:'li:A4Hi• H(>K) B"ll. cfi.i(X') WIÎ,4 114wu·o C4Kh.I, np11.B4ro 4pX'im(c)Kn4 H Ol(11fl1'Mlil cp11.&CK4(ro), CK434HO npn(A)&Hh.I(·")
ÂO·"•(H)-ri4HO(·"), HHOKO(M) H nptCKVTIJ>W(M) A\0114C'l"HJ>4 XiA4HA4J>h. H.SJ>HIJ,1H."Jr„,
1 Vezi, acum în urmă, HcmopU!I 11a6MzapcKama11umepamypa, I, Sofia, 1962, p. 23--30,
154-157, 354-355 (cu bibliografie); P. Din e k o v ş.a., XpucmoMamUJI no cmapouMcapcKa 11umepamypa, Sofia, 1961, p. 425. 430.
1
J aci mir s k i j, C11aa11ncKue u pyccKue py1wnucu ••• , p. 700--704 (nr. 65 Măniistirca
Neamţului) ; Pan ai te s cu, Manuscrisele slave ... , p. 161-162.
8 La f. lOOa, b se află textul grecesc al cîntării bisericeşti „Sfînt, sfînt, sfînt...", scris cu
litere chirilice în sec. al XVII-iea. Tot pe f. lOOb se află o însemnare cam din acelaşi tirr.p: K•(p)n
A4Xw(M) rocno(A)P 31M(A1) Mw(A).i.sx(c)KWH (Am dat (această) ca~tc domnului Ţării Moldovbhiei).
~ La f. 130b, jos, se află însemnarea copistului, din care nu aflăm însă nici data scrierii,
nici numele lui.
1
Op. cil., p. 701-702.
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(Viaţa şi faptele în
pustie cu tatăl său şi povestirea aparte a umblării şi minunilor părinteşti
ale celui între sfinţi, părintelui nostru Sava, primul arhiepiscop şi învăţător
al sîrbilor, povestită de preacuviosul Dom~ntian, călugăr şi preot al mănă
stirii numită Hilandar, scrisă de Theodosie călugărul, din aceeaşi mănăstire).
ff. 107a-123b (cu unele mici diferenţe faţă de titlul din manuscrisul
precedent) : Toro>K(A)E 0;"»(A)cî4 ,\\0114{4 noX'uA'uoe [CAOKO] crli. H npn(A)&uiHX'i.
w(T)U." 114w·-1X' Cv.\\EWJ4 H Cui\! c-r;\r.i, Ol(llHTMto Cjll\GCKSIO (A aceluiaşi Teodosie monah: Cuvînt de laudă a sfinţilor şi preacuvioşilor părinţilor noştri
Simeon şi Sava ierarhul, învăţătorii sîrbilor) 1 •
Aşadar, ambele manuscrise au fost scrise în afara graniţelor ţării noastre,
dar au ajuns încă în epoca veche în Moldova, unde au fost desigur citite.
2. Sbornicul lui Danilo. Următorul biograf, după Teodosie, a fost
arhiepiscopul Danilo (sfîrşitul sec. al XIII-lea-1337), care a scris vieţile
regelui Uros, reginei Elena, regilor Dragutin şi Milutin, precum şi ale unor
arhiepiscopi. Ucenicii săi le-au reunit pc toate acestea într-un sbornic (numit
de editorul său, Danicic, Vieţile regilor şi arhiepiscopilor sîrbi sau Danilov
sbornik), completîndu-1 cu biografiile lui Stefan Defanski, ţarului Dusan şi
ale altor prelaţi, printre care Danilo însuşi (Danilo II) 2 •
a) O preţioasă copie a acestui sbornic (redactat în prima formă în jurul
anilor 1314-1316), efectuată de călugărul Azarie la 1567, a fost studiată şi
sem~alată unei atenţii mai ~largi de către Ion-Radu Mircea, într-un articol
publicat recent a.
b) O altă copie moldovenească din acelaşi secol a fost cumpărată în 1584
de Gligorie Iuraşco uricariul şi dăruită mănăstirii Suceviţa, de unde a ajuns
ulterior în Biblioteca Universitătii din Lvov.
Din facsimilele publicate de E. Kaluzniacki şi A. Sobolevskij 4 aflăm atît
titlul acestei copii, cît şi însemnarea cumpărătorului : iK'il'ÎE H lKH.sni. noK'kCTH
sr;oovroit.MH A'k4niH ~ (c )o.\io~HKl\I (X') Kil·'"" Cp l\GCKiE H llo.\\WPCKÎ! .SE·""" (Viaţa
şi povestirea cuvioaselor fapte ale de Hristos iubitorilor regi ai Ţării Sîrbeşti
şi Pomoriei).
Însemn.rea: fl(3)u.\!llî1(.\\) wiî,1 H Cl\ n~cni•m 1î1(.\\) ciid H C"h.Kp"h.wE11i•(M)

n.n iUllO(>K) 0cw(A)Cîf"h. ,\\ HIÎO\\l\, TO ·o>K(A)• MOl4CT.ijU

eT'ro A(X'4) e; 4(3) pJ(&) GlKi i f1Uf'Oj1Î! IOp 1(w)Ko Ol(p iK4j) KOl(ni eT ii> KHHr4 PIKOM44
A'kTOrlHCEU, w eplt.&CK-t(X') KpM:(H) H w .tpX'-tm(e)Kn'lt. K4KO KTO CROI lKHTÎf npoKOAH, H KOl(n-t(X') !.Y. w(T) no(n) lw(H) w(T) rp1(A) XOTH(H) H A4(X') 34 "'"' .K'H.
[28] .SA1(T), K4Ko A4 '" 1 s:r.AE(T) nn•(T), n A:i°i(X') sii'rot1(e)THK4 r(e)Hd lw
1 La sfîrşit, copistul Antonie a scris i·w.11(c) (gr. „sfîrşit"). Pe f. 124a se află însemnarea
acestuia, din care rezultă datele citate mai sus. Semnalăm aici prezenţa în partea a doua a manuscrisului (f. 125a-153b) a Vieţii lui Constantin Chirii filozoful, copie din sec. al XVI-iea, care
merită a fi cercetată aparte.
1 Vezi acum D. A. St e fan o vi c şi
St ani sa v I j ev ic, op. cit., p. 114.
3 Vezi RESEE, an. lV, nr. 1-2, 1966, p. 346-387.
' A11"60M CHUMKOB c KUPUllllOBCKUX pyKonuceu pyMblHCKOZO npoUCXO:JICdeHUJI (3HUHICJIOilC,!UIA
Bbla. 4, 2), Petrograd, 1916 (tipărit împreună cu Anexa

cnaBJ1Hcxoa cj11mo11orHH. JlpHJlOlKCHHe x
la fasc. 4, 1 de P. A. Lavrov), nr. 102.
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ll•Tp.t &OEIO(Aî) K Ai-o .Silf-. (6093-5509=15841 HOl(M).K'. (20] H A.tAo(X') CH
CTO·"I/' MOH.t(e)THPV' w(T) Cl51u1HqH, HA•(m) •(eT) X'p.t(M) si.cKp•(c)Hu r4 s4 H
ene4 Hdwe(r) lcv 14 [... ] (Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea

Sfîntului Duh, eu, robul lui Dumnezeu Gligorie Iuraşco uricariul, am cumpărat această carte numită letopiseţ despre regii sîrbi şi despre arhiepiscopi, cum şi-a petrecut fiecare viaţa, şi am cumpărat-o de la popa Ion din
cetatea Hotin şi am dat pentru ea 28 de galbeni, ca să-mi fie de amintire,
în zilele blagocestivului Domn Io Petru voievod [Şchiopul], în anul 1584,
noemvrie 20, şi am dat-o sfintei mănăstiri de la Suceviţa, unde este hramul
Învierea Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos [... ]).
3. Viaţa lui Stefan Uros III Defanski (1321-1331), scrisă de Grigorie Ţam
blac (cca. 1365-1419 sau 1420), pe cînd era egumen al mănăstirii Deeani din
Serbia, la sfîrşitul sec. al XIV-lea, înainte de a veni în Moldova (cca. 14021404) 1 , este ultima biografie cunoscută, păstrată în ţara noastră. Este vorba
despre manuscrisul slav al B.A.R. nr. 306 2 de la începutul sec. al XVI-lea,
scris în slavona de redacţie sîrbă 3 , care cuprinde la ff. 218a-258a: .&HTil
H )KHTMbCTBO effo KM'iKo."(11)HHK.t Bb u,p1j CTl$.tH4 epb&CK4ro, H>K& Kb J\111.sX'i.,
c... nHC4HHO fpîropilMb i\\HHX'w(.") H npt3KHTtpw(M), HrO\'""'Hw(.") Eh.IKWHMb T016>Kl
w&HT'li'"ltH (Viaţa şi traiul sfîntului mare mucenic între împăraţi Stefan

al Serbiei, cel de la Deeani, scrisă de Grigorie călugărul şi prezviterul, fost
egumen al aceleiaşi mănăstiri), urmată de slujba (f. 259a-271b: M(c)q„
HOl6MKpi4 .li. C">K(E)4 CTOM(IS) KM tKOM(ll) HHKO\" CTtlfldHO\" H4 i\\41\!H 1"(11)tpH16H)
şi de Viaţa pe scurt (f. 271b-276b, Jfd,\UTb eT'ro KMHKo."(ll)HHK.t Kb u,P.X'i.
CTtlfl4Hd cp~&CK4ro) ale aceluiaşi 4.

II. Rodoslovii. Trecerea de la biografii la rodoslovii (genealogii) se face
în scrierea lui Constantin Filozoful, Viaţa lui Stefan Lazarevic (1431), în care
1 Vezi, acum în urmă: I'puwpuii UaM6,1aK de V. V e I~ ev, în HcmopuR 11a 6b.uapcKama .1umepamypa, I, Sofia, 1962, p. 326-344 (bibliografia, p. 436).
9 Descris de Jac im ir s k i j, op. cit., p. 476-479 (nr. 151 de la Muzeul de Antichităţi),

şi

ele P. P. Pan ai te s cu, op. cit., (text dactilogr., p. 28-30).
3 Autorii descrierii nu precizează unde, dar se parc că nu ln România. Semnat la 1898 de
un oarecare Ionescu (coperta din spate, interior), manuscrisul pare a proveni dintr-o colecţie par-

ticulară.

• Este interesant de observat că o altă jitie a lui, scrisă în 1402, în Moldova, şi anume
sjîntului Ioan cel Nou, enumeră la fel atributele autorului: M(q)H!E cT'ro H cuBH4ro M(q)HK•
lw4HH• Houro, HlKE n. liEA„rpo;li M_..qHBw•ro c.11, c11.nHC4H .> l'plrwp!IM„ MHH;(OM„ H np1;i1HT1pi:>M„ 111.
llAHKOH ~KPBH MoA,i,OBA•XiHcKOH (Pătimirea sfintului şi slăvitului mucenic Ioan cel Nou, care
a fost chinuit la Cetatea Albă, scrisă de Grigorie călugărul şi prezviterul din marea biserică
a Moldovlahiei). Vezi mss. slav nr. 164 al B.A.R. din 1439 (Panaitescu, op. cit., p. 245-247);
publicată. de episcopul Melchisedec, cu traducere, în •Revista pentru istorie, arheologie şi filologie$, an. II, voi. III, p. 163-174, apoi de A. I. Jac im ir s k i j, H1 ucmopuu CAUBRllCKOU
Viaţa

nponoseou s MoAoasuu. Heu1secm11ble npou1seoe11uR I'puzopuR UaM6AUKa • . . (IlaMllTHHKH

LXIII), 1906. Cf., acum ln

urmă,

.zxpe-

P. Ruse v - A. Da vid o v, I'puzopuii l.(aM6AUK s PyMbHUR u s cmDpama pyM1'HCKO Aumepamypa, Sofia, 1966 (cu facsimile).
BHeA llHCbMeHHOCTH H HCK)'CCT&a,
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apare genealogia Nemanicilor. Dintre genealogiile cunoscute pînă acum 1 ,
în ţara noastră a ajuns întîmplător, în 1882, aşa cum am menţionat, numai
aşa numitul Tronoski rodoslov, scris la 1791 2 şi copiat după numai cinci ani
de diacul Nicolae Gligorevic din satul Belotic, la 7 martie 1796: PoAouoK[i]'
c•p&cKo• HAH HAij1H1t•cKot (Rodoslovie sîrbească sau ilirică, Mss. slav al B.A.R.,
nr. 77, 75 ff.) 3 • Textul cuprinde istoria Serbiei pînă la 1521, cu date
genealogice.
III. Letopiseţele sîrbeşti. Într-o serie de sbornice slavo-române, în care
am găsit Povestirea pe scurt bizantină, se află şi copii ale letopiseţelor sîrbeşti,
legate de aceasta :
1. a) Manuscrisul nr. 116 din biblioteca fostei Academii Teologice din
Kiev' (f. 422--438). După precizările aduse de Lj. Stojanovic5 , acest text
face parte din „mladji letopisi", şi anume din grupa I (Sofijski prvi, Kijevski,
Studenicki, Sarandoporski, Cetinjski cel nou, aflat în acelaşi manuscris cu cel
vechi), care începe cu moartea lui Stefan Du8an (1355). Dacă, pînă la anul
1484, patru texte se aseamănă, după această dată ele diferă: Kij. şi Stud.
se opresc la 1490, Sar. merge pînă la 1510, Cet. pînă la 1572, în timp ce originalul după care s-a copiat Sof. mergea pînă la 1458 (copistul a adăugat trei
ştiri izolate pînă la 1567).
b) Manuscrisul O, XVII, nr. 13 al Bibliotecii Publice din Leningrad
(ff. 208-224). I. Bogdan a arătat că în acest manuscris deosebirile Letopiseţului sîrbesc faţă de manuscrisul de la Kiev „sunt foarte neînsemnate",
el cuprinzînd evenimentele dintre anii 1355-1490 °. Aşadar, şi acesta trebuie
adăugat la „mladji letopisi", grupa I.
2. a) Cronica sîrbo-moldovenească (mss. slav nr. 636 al B.A.R., f. 224a225 b). Dacă facem abstracţie de pasajele introduse de copistul moldovean din
istoria ţării sale (asupra cărora ne vom opri mai jos), constatăm că acesta
începe de la anul 1359, suprimînd ştirea despre moartea lui Stefan Duăan
(1355), şi merge propriu-zis pînă la 1481 : se observă însă că suprimările sînt
destul de mari, copistul reţinînd mai ales ştirile privind pe turci.
b) Al doilea manuscris al Cronicii sîrbo-moldoveneşti (Col. Jacimirskij,
nr. 51, f. 213-215) are acelaşi conţinut, prezentînd în plus o frază de încheiere.
S-ar putea spune deci că, din punct de vedere al originalului sîrbesc, şi
aceste două variante ale Cronicii sîrbo-moldoveneşti intră în acelaşi grup cu
primele două letopiseţe citate mai sus.
L j. St o j an o vi c, op. cit„ p. VIII-XXXIII, texte p. 1-59.
Pa v Ie Popov i c, Pregled srpske knjizevnosti, ed. IV, Belgrad, 1921, p. 52. ·
8 Însemnarea copistului la f. 74a. Pe foaia liminară, nenumerotată, dedicaţia istoricului
sirb C. Mijatovic către Panaiot Balş (1817-1889) : „Letopis de Tronoscha (Tronoschki letopis)
a Monsieur P. de Balscha, descendent d'une familie glorieuse, avec Ies amities Ies plus sinceres.
Ch. Mijatovich. Belgrade 7 mars 1882". Acesta l-a dăruit în acelaşi an Academiei Române. Vezi
Jac im ir s k i j, op. cit„ p. 211-212; Pan ai te s cu, op. cil„ p. 100-101 (greşit scris:
Tronschi). .
' I. B o g d a n, Ein Beitrag„., p. 488-490 ; textul, p. 520-525.
1 Op. cil„ p. XL-XLIV, textul la p. 205-257 (în comparaţie cu al celorlalte manuscrise).
' Letopiseţul lui Azarie, p. 7; cf. variantele sub text, p. 73-77.
1

3
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IV. Cronica bulgară (1296-1413). Este meritul lui Ioan Bogdan de a fi
dat la iveală această copie unică a cronkii bulgare anonime de la începutul
sec. al XV-iea, cuprinsă în manuscrisul nr. 116 de la Kiev (ff. 440-447), atît
de preţios prin conţinutul său istoric şi filologic 1 • Judecind după filele albe
dinaintea (f. 439) şi de după acest text (f. 448-449), aceasta este - cum
just a observat Ioan Bogdan - o operă aparte, izolată de Povestirea pe scurt
şi de Letopiseţul sîrbesc (care sînt reunite într-un text continuu) 2 • Că această
însemnată cronică originală bulgărească a avut o circulaţie mai largă la noi
şi a fost folosită ca izvor de informare, se vede din compilaţia românească
a lui Mihail Moxa (vezi mai jos).
Prin urmare, numărul copiilor româneşti ale scrierilor istorice bizantine
şi sud-slave nu lasă nici o îndoială asupra însemnătăţii lor pentru studiul
comparat al istoriografiei sud-est europene pînă în sec. al XVI-iea, ele ocupînd
un loc de seamă printre celelalte copii păstrate, atît prin vechimea, cît şi prin
conţinutul lor. Am constatat chiar că unele dintre aceste copii au intrat de
mult în circuitul slavisticii europene, fiind luate în consideraţie în ediţiile
şi lucrările de sinteză existente, dar altele au rămas neobservate de cercetă
torii din ţările slave. Prin încercarea noastră de sinteză &m vrut să atragem
atenţia asupra lor, în vederea unor cercetări viitoare.
II
Trecînd la prezentarea istoriografiei române vechi din sec. al XV-iea, al
XVI-lea şi de la începutul sec. al XVII-iea, nu este lipsit de interes să reamintim principalele momente ale descoperirii ei pentru lumea ştiinţifică modernă,
ceea ce a dus treptat la îmbogăţirea sensibilă a reprezentărilor noastre despre
creaţia originală românească într-una din limbile de cultură medievală din
sud-estul Europei, şi anume în slavonă.
Astfel, încă la sfîrşitul sec. al XVIII-iea a fost publicată în Rusia Jlemonuc&
pyccKaR BocKpeceHcKozo cnucKa (2 voi., St. Pb., 1793-1794), care cuprindea,
printre alte texte, şi aşa numita Cronică moldo-rusă, o variantă prescurtată a
letopiseţului moldovenesc în limba slavonă din sec. al XV-lea şi de la începutul sec. al XVI-iea. Dar această versiune - prima descoperită - a fost
folosită la noi mult mai tîrziu, de către B. P. Hasdeu 3 , în «Arhiva istorică a
României»'· Cu puţin timp înainte apăruse o nouă ediţie a acestei cronici,
în llo11Hoe co6paHue pyccKux Aemonuceu, t. VII, St. Pb., 1856, p. 256-259,
în care se preciza că textul nostru se întîlneşte în trei dintre manuscrisele cronicii ruseşti: AKaoeA1U'lecKuu XII (BocKpeceHcKuu, de la sfîrşitul sec. al XVIlea), AKaoeMu'lecKuu XIII (AAam&zpcKuu, sfîrşitul sec. al XVI-lea-începutul
sec. al XVII-iea) şi KapaM3UHCKuu (sec. al XVII-iea).
Ein Beitrag ... , p. 490-500; textul la p. 526-535; trad. lat. a lui V. Jagi~. p. 536-543.
Însemnare autografă a lui Ioan Bogdan pe un exemplar dăruit de fratele său, Ştefan
Bogdan, Luciei Djamo-Diaconiţă.
8 „Engel spune Hasdeu - o cunoscu mai mult numai din nume; căci, în realitate, în
tot cursul operei sale, el nu vru sau nu ştiu a o utiliza nici dintr-un punct de vedere" («Arhiva
istorică a Românieit, t. III, 1867, p. 26; este vorba despre J. C h r. E n g e 1, Geschichte de„
Moldau ună Walachei, I, 1804, p. 32).
' Cronica cea mai veche a Romdniei, l.c., p. 26-28.
1

2
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O a doua variantă, mult mai amplă, a aceluiaşi letopiseţ, şi anume Cronica moldo-polonă, a fost dată la iveală pentru prima dată la 1844, de către
istoricul polon Wl. K. W6jcicki, în Biblioteca staroriytna pisarzy polskich, VI,
Varşovia (ed. II, 1855), fiind reeditată şi studiată apoi, în 1867, de către marele
istoric şi filolog, deschizător de drumuri, B. P. Hasdeu 1 •
În 1859, filologul rus V. Grigorovic, care a adus o contribuţie însemnată
la descoperirea vechilor manuscrise slave 2 , publică o parte din primul cronograf în limba romînă, acela al lui Mihail M oxa (1620). şi anume partea finală, care reprezenta o traducere prescurtată a unui letopiseţ sîrbesc şi a Cronicii bulgare de la începutul sec. al X V-lea 3 , descoperită mai tîrziu, în 1890,
de Ioan Bogdan. Textul acestui cronograf, care reprezintă în cea mai mare
parte o traducere prescurtată a cronicii lui Manasses, completată cu alte
izvoare, a fost publicat mai tîrziu aproape integral (cu două lacune întîmplă
toare), de acelaşi B. P. Haşdeu, în Cuvinte den bătrăni, t. I, Bucureşti, 1878,
după o copie executată de Gr. Tocilescu cu puţin înainte, în timpul călătoriei
sale la Moscova 4 •
Constatăm, aşadar, că iniţiatorul filologiei slavo-române, B. P. Ha sd e ie, este acela care a pus, de fapt, în valoare primele trei texte de cronici
româneşti din sec. al XV-lea - începutul sec. al XVII-lea, prima în slavona
rusă, a doua în transpunere polonă şi a treia în limba română, toate descoperite şi publicate iniţial în Rusia şi Polonia, după manuscrise aflate în aceste
ţări.

Următorul pas, hotărîtor, în descoperirea şi valorificarea vechii istoriografii româneşti l-a făcut I o an B o g da n, continuatorul direct al lui
Hasdeu în acest domeniu, fondatorul slavisticii româneşti ca disciplină ştiinţifică.
El publică pentru prima dată conţinutul istoric al sbornicului nr. 116
al bibliotecii fostei Academii Teologice din Kiev (provenit de la mănăstirea
Poceaev) 5 , copiat între 1554-1561, în Moldova, la Baia şi Slatina (partea
istorică de către Isaia de la Slatina, viitor episcop de Rădăuţi) : Povestirea
pe scurt a celor întîmplate de la Adam pînă în vremea de astăzi, Letopiseţul
l

op. cit., p. 5-34.

Vezi V. J a g ic, Hcmopun c.1aBnHc1.:oli ffiu.10.10zuu, St. Pb., 1910 (3HUHICJlone.aaR
cnaeRHCKoil: cj>HnonorHH, e&m. I, p. 338-345 (Vezi însă observaţia lui ]agie referitoare Ia modul
<le obţinere a manuscriselor).
3 În O Cep6uu B ee omHoweHunx K coceOHUM oep:llCOBOM, Kazan,
1859. Ilpa6aeneHHe
I, p. 1-45. «3Ta pyKonHCb - spune Grigorovi~ - npao6pereaa e BanaxaH, e MOHaCTbrpe liHCTPHUKOM» (p. I). Împreună cu colecţia lui Grigorovic, după moartea lui, în 1877, manuscrisul
a intrat în Muzeul Rumjancev, azi Biblioteca ,.Lenin" din Moscova, unde se păstrează în «l>oH.11
87 (Co6paHHe B. 11. rparopoBH'la, nr. 64).
4 Mai tîrziu, în 1889, I. Bogdan a colaţionat ediţia lui Hasdeu cu manuscrisul, aducînd
numeroase corecturi şi completînd pasajele omise, a început un studiu asupra lui Manasse ca
izvor al lui Moxa, dar n-a mai dus pînă la capăt această cercetare şi eventuala reeditare a textului, pe care l-a comparat cu izvoarele sale (cf. studiul nostru Ioan Bogdan, pregătit pentru tipar).
În sfîrşit, după ediţia transcrisă cu litere latine a lui N. Simache şi T. Cristescu (Buzău, 1942),
C. Nicolaescu-Plopşor a publicat o copie-fragment a Hronografului lui Moxa, în „Oltenia", IV,
1943, p. 1-28.
.
5 Astăzi manuscrisul se află, cu întreg fondul respectiv, Ia Biblioteca Academiei de Ştiinţe
a R.S.S. Ucrainene din Kiev. Iniţial a fost semnalat de V. B e r e z i n, în OnucaHue pyKonuceil
no11aeBCKOli AaBpbl, xpaHRIJIUXCR 8 6u6AuorrieKe My3eR npu KueBCKOU /frxoflHOU ÂKQOeMllU, Kiev,
1881, nr. 47 (116). p. 69---75.
2
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sîrbesc şi Cronica bulgară de la începutul sec. al XV-lea, în Ein Beitrag zur
bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung („Archiv fiir slavische Philologie", Bd. XIII, 1891, p. 481-543) 1 ; Letopiseţul de la Putna I, Cronica lui
Macarie şi a lui Eftimie, în Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche, apărută
în acelaşi an (Bucureşti, 1891) 2 •
Peste numai patru ani, Bogdan dă publicităţii cea mai veche formă
păstrată pînă astăzi a letopiseţului moldovenesc, avînd titlul Letopiseţul
de cind s-a Început Ţara Moldovei (numit de el „de la Bistriţa", căci credea
că a fost scris acolo, iar de P. P. Panaitescu, Letopiseţul anonim al Moldovei),
după un manuscris din sec. al XVI-lea, descoperit la Tulcea (azi la B.A.R.,
rnss. slav nr. 649), în Cronice inedite atingătoare de istoria românilor (Bucureşti,
1895). Cu acest prilej, Bogdan semnalează existenţa în acest sbomic a celei
de a treia copii a Cronicii lui Constantin Manasses, pe care o va folosi în ediţia
sa. Tot în acest volum el publică Cronica sîrbo-moldovenească, după un manuscris din 1557 de la Mănăstirea Neamţului (azi la B.A.R., mss slav nr. 636),
cronică dată la iveală ulterior şi de A. I. Jacimirskij după alt sbomic tot din
sec. al XVI-lea, provenit de la aceeaşi mănăstire, în H3 c11aBJ1HcKux pyKonuce1I,
Moscova, 1898 a.
În acelaşi volum, Bogdan reeditează Cronica moldo-polonă după un manuscris mult mai vechi, de la sfîrşitul sec. al XVI-lea, descoperit în biblioteca
Zaluski (pe atunci la Petersburg, azi la Biblioteka Narodowa din Varşovia),
pe care i l-a semnalat bibliograful polon J. Korzeniowski.
Tot Bogdan publică pentru prima dată Cronica scurtă a Moldovei, pe baza
unei copii ce i-o fumizase A. I. Jacimirskij după un manuscris din sec. al
XVI-lea al Muzeului de antichităţi (azi la B.A.R., mss. slav nr. 280), sub titlul
Un fragment de cronică moldovenească în limba slavă („Convorbiri literare",
XXXV, 1901, p. 527-530) 4 .
În sfîrşit, în 1909, I. Bogdan editează în Letopiseţul lui Azarie (extras
<lin A.A.R., Seria II, t. XXXI, Mem. Secţ. ist.) cuprinsul istoric al manuscrisului O, XVII, nr. 13, al Bibliotecii Publice din Petersburg (Leningrad).
copiat în Moldova la sfîrşitul sec. al XVI-lea sau începutul sec. al XVII-lea:
Povestirea pe scurt„., Letopiseţul sîrbesc (versiuni deosebite de cele de la Kiev),
Letopiseţul de la Putna II, Cronica lui Macarie (variantă completă) şi Cronica
lui Azarie. Pentru Cronica lui Macarie Bogdan mai foloseşte o versiune (cea
mai scurtă), aflată într-un manuscris din sec. al XVI-lea aparţinînd lui E.
V. Barsov 5 •
Cu traducerea în latină a ultimului text, efectuată <le V. ]agie.
În acelaşi volum, Bogdan reproduce şi studiază Cronica moldo-polonă direct după manuscrisul Naruszewicz din sec. al XVIII-iea (Hasdeu nu-l avusese la indemînă) şi Cronica moldornsă, după llo1moe co6paHue pycc1wx Aemonuceu, t. VII, St. Pb., 1856.
3 Azi manuscrisul se află la Biblioteca Academici de Ştiinţe a U.R.S.S. din Leningrad,
colecţia Jacimirskij, nr. 51.
4 Ulterior, cronica a fost publicată de A. I. Jac im ir s k i j. în CAOBRHCKue u pyccKue
PYKonucu pyMblHCKUX 6u6AuomeK, St. Pb., 1905.
6 Împreună cu cea mai mare parte a fondului Barsov, manuscrisul se află astăzi la Muzeul
istoric din Moscova. N-am descoperit încă o altă cronică din sec. al XVII-iea, despre care Bogdan ştia că se află în aceeaşi colecţie.
1

2
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altă ediţie

a dat A. I. Jacimirskij, în C.1UZ611H°o-MoA1909, p. 23---80 1 •
I. Bogdan, este, deci, acela care aduce la cunoştinţă savanţilor şi publicului larg românesc cele mai însemnate colecţii de cronici româ.neşti în limba
slavonă şi în transpunere polonă, însoţindu-le de aprofundate studii, care-şi
păstrează valoarea pînă astăzi. După cum am văzut, concomitent cu el, în
a doua parte a activităţii sale, unele texte le-a publicat A. I. Jacimirskij,
care le-a făcut cunoscute în Rusia.
Cam aceasta era situaţia la începutul secolului nostru, cînd se părea că
seria „marilor descoperiri" se încheiase. Dar încă în timpul vieţii lui I. Bogdan,
istoricul polon O. G6rka descoperă (în 1911) în Biblioteca de stat din Mii.nchen (mss. lat. nr. 952, din 28 aprilie 1502) Cronica moldo-germană, a treia
transpunere străină (alături ce cea rusă şi cea polonă, descoperite anterior,
dar mai veche decît acestea) a letopiseţului moldovenesc de la curtea lui
Ştefan cel Mare, pe care însă o face cunoscută abia în 1929 în Polonia şi în
1930 la Bucureşti, într-o şedinţă a Academiei Române 3 • În anul următor,
O. G6rka tipăreşte textul, cu un amplu studiu, sub titlul Kronika czas6w
Stefana wielkiego Moldawskiego (Cracovia, 1931), după care a fost reprodusă
în <(Revista istorică românăi>, IV şi V-VI, 1934, 1935-1936, şi în ediţie
separată: Cronica epocii liti Ştefan cel Mare, 1457-1499, Bucureşti, 1937.
O nouă ediţie după manuscris a dat ulterior I. C. Chiţimia: Cronica lui
Ştefan cel Mare (Versiunea germană a lui Schedel), Bucureşti, 1942.
Cam în acelaşi timp cu descoperirea lui O. G6rka, un alt învăţat polon,
filologul J. Los semnala (în 1912) un al treilea manuscris al Cronicii moldopolone, de la începutul sec. al XVII-iea, aflat în colecţia Rusiecki (azi în
Arhiva municipală din Cracovia, cod. Rusiecki, nr. 26) 3 , dar textul a fost
studiat abia mai tîrziu de P. P. Panaitescu (Cronica moldo-polonă, RIR, I,
fasc. II, 1931, p. 113-123), care 1-a pus la contribuţie pentru prima dată
în 1959, cu prilejul reeditării cronicii 4 •
Toată această bogată literatură originală în limba slavonă şi în transpuneri străine (cu excepţia Cronografului lui Moxa, care e o prelucrare în limba
română după izvoare bizantino-slave) provine din Moldova. În mod similar,
era de aşteptat ca şi în Ţara Românească să fi existat, în epoca anterioară
secolului al XVII-lea, anale în limba slavonă. Într-adevăr, urmele acestora
se întrevăd într-o parte a textului românesc din compilaţia de cronici de la
sfîrşitul sec. al XVII-iea, numită Istoria Ţării Româneşti (Letopiseţul CantaParalel cu Bogdan, o

i>aBcKa1111emonuc&MoHaxaA3apwi, în HOPHC, XIII, St. Pb.,

1 Manuscrisul a fost semnalat de I. A. By~kov, şeful secţiei manuscrise a Bibliotecii publice,
lui A. I. Jacimirskij, care l-a informat apoi pe I. Bogdan.
a Kronika czas6w Stefana Wielkiego Moldawskiego. Nieznane najstarsze tr6dlo rumunskiej
historiografji, „Sparwozdania Polskiej Akademii Umiejetno~ci", XXXIV, 1929, nr. 6, p. 29-31 ;
comunicare la Academia Română la 8 noiembrie 1930 (cf. N. Cart oja n, Istoria literaturii
române vechi, voi. I, Bucureşti, 1940, p. 41).
8 Pamir;tniki ]anczara, Cracovia, 1912, p. 38-40 (lucrare care a rămas, probabil, necuno
scută lui I. Bogdan).
' Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan. Ediţie revăzută şi
completată de P. P. Panaitescu, Ed. Acad„ 1959, p. 163-187.
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cuzinesc, 1290-1690) 1, şi în cealaltă compilaţie, din care cel puţin ultima
parte este scrisă de Radu Popescu : Istoriile domnilor Ţării Româneşti ( Letopiseţul Bălenilor), scris la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIIIlea 2 • După aprecierea prof. P. P. Panaitescu, letopiseţul slavon - azi pierdut - ar fi fost scris de mai mulţi autori în cursul sec. al XVI-lea, deci într-o
epocă în care Moldova înflorea istoriografia domnească, dar nu avem suficiente temeiuri să presupunem existenţa acestei istoriografii în sec. al XV-lea
(pentru sec. al XIV-lea şi al XV-lea datele istorice, de cele mai multe ori greşite, sînt combinate ulterior) 3 • Acelaşi autor a arătat 4 că printre faptele
referitoare la istoria Ţării Româneşti din secolele al XIV-lea-al XV-lea,
Letopiseţul Cantacuzinesc cuprinde cîteva ştiri din analele bulgăreşti şi sîrbeşti.
Astfel, într-unul din manuscrise se spune: „Vlad vodă Călugărul au domnit
ani 3. Şi cînd s-au pus domn au fost cursul anilor 7001 (1493). Şi au murit,
cum scrie letopiseţul slovenesc. Şi după el au stătut domn Radul vodă cel Mare" 5 •
Această ştire se regăseşte într-adevăr în Letopiseţul sîrbesc: §A. ttMp• KO•KOA4
sA4WKH K&ASfupi.,

o11

ci.JHi. Mtt P4Aol(Ai. wcT4 H4 cToAtt" 6 •

Un alt text pentru care se presupune un intermediar slavon - dat fiind
numărul apreciabil de slavonisme existente în textul românesc tradus - este
Viaţa patriarhului Nifon, scrisă în greceşte, în spiritul scrierilor hagiografice
bizantine şi slave, de către Gavril, protul (conducătorul) comunităţii călugă
reşti de la Athos, între anii 1517-1521 7 • Această scriere oficială, compusă
la porunca lui Neagoe Basarab, este în bună măsură o istorie a Ţării Româneşti de la sfîrşitul sec. al XV-lea şi din primele două decenii ale sec. al XVI-lea,
fapt pentru care versiunea românească a şi fost introdusă apoi în Letopiseţul
Cantacuzinesc şi (într-o formă prescurtată) în Letopiseţul Bălenilor 8 . Această
scriere, asemănătoare întrucîtva cronicii lui Macarie din Moldova, compusă
cu cîţiva ani mai tîrziu, şi celor ale ucenicilor săi, este un exemplu tipic de
întrepătrundere a celor trei istoriografii: greacă, slavonă şi română la începutul sec. al XVI-lea.
Există, de asemenea, presupunerea, susţinută de I. C. Chiţimia 9 , că
la sfîrşitul sec. al XVI-iea, cronica oficială a lui Mihai Viteazul a fost scrisă
de C. Grecescu şi D. Simonescu, Ed. Acad., Bucureşti, 1960.
de C. Grecescu, Ed. Acad., Bucureşti, 1963.
1 lnceputurile istoriografiei fn Ţara Româneasc4• • studii şi materiale de istorie medie", V,
1962, p. 195-224.
• Ibidem, p. 202-203.
6 Istoria Ţării Româneşti, p. 5, în aparatul critic.
8 „Anul 7004 (1496), a murit voievodul românesc Călugărul, iar fiul lui, Radu!, a rămas
tn scaun" (Letopiseţul de la Belo Polje [Belopoljski]. Ştirea apare de asemenea ln Lei. Cetinje,
sub anul 1495, şi în Let. OstojiC. Vezi L j. St oja no vi c, op. cit„ p. 258).
7 Vezi D. Rus so, Via/a sftntului Nifon de Gavriil protul Sfetagorei, în Studii istoricii
greco-romtJne, t. I, Bucureşti, 1939, p. 17-34 (la p. 25, ipoteza succesiunii textelor: grec> slavon> român, care trebuie completată cu versiunea greacă populară: grec bizantin> grec
popular şi slavon > român). Vezi ultimele ediţii: T i t S im ed re a. Via/a şi traiul sfintului
Nifon, patriarhul Constantinopolului. Introducere şi text, Bucureşti, 1937; Via/a sftntului Nifon.
O redacţiune grecească inedită, editată, tradusă şi însoţită cu o introducere de Vasile Grecu,
Bucureşti, 1944.
1 Cf. P. P. P a n a i t e s c u, art. cit., p. 203-206, 222.
1 Unele considera/ii tn leg41ur4 cu originalul cronicii lui Mihai Viteazul, Rsl, VI, 1962,
p. 27-39.
1

1

Vezi
Vezi

ediţia critică îngrijită

ediţia critică, îngrijită
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slavonă, de unde,
dusă în limba latină

în

prin intermediul versiunii polone (pierdute), a fost trade Baltazar Walther, care a fost la Tîrgovişte în 1597:
Brevis et vera descriptio rerum a b illustrissimo Ion M ichaele palatino gestarum (tipărită la Gorlitz, în 1599) 1 • Faptul este verosimil, căci - la argumentele aduse de I. C. Chiţimia - mai putem adăuga încă unul: în actele
sale interne, Mihai folosea încă, potrivit tradiţiei, limba slavonă, deşi începuse
să fie utilizată în scris şi româna 2 •
În aceste condiţii, este greu totuşi să se facă consideraţii mai ample asupra istoriografiei muntene în limba slavonă, care s-a pierdut şi asupra raporturilor ei cu scrierile similare bizantine şi slave 3 .
Deşi nu sînt cronici, amintim aici - fără însă a ne opri asupra lor - ,
alte două scrieri avînd în parte caracter istoric: 1) Povestirile germane şi
ruseşti despre Vlad Ţepeş, care au la bază unele date reale şi povestiri orale,
care au circulat în Ţările Române " ; 2) Învăţăturile lui Neagoe Basarab către
fiul său Teodosie, text scris în limba slavonă, în preajma anului 1521, şi traduse apoi în greceşte şi în româneşte 5 • Aceste texte pun însă alte probleme
<lecit cronicile, şi discutarea lor depăşeşte cadrul articolului de faţă. Dacă
le-am amintit, totuşi, am făcut-o pentru a completa tabloul scrierilor originale cu caracter istoric din epoca culturii în limba slavonă din Ţările Române,
cu atît mai mult cu cit prima are un subiect din Ţara Românească, iar a doua
a fost chiar scrisă aici, unde însă nu s-au păstrat analele în limba slavonă.
1 Vezi, acum în urmă, Dan Simon e s cu, Cronica lui Baltazar Walther, SMIM, III,
1959, p. 58-96 (text, traducere, studiu).
a Iată cifrele: dintre actele originale interne păstrate de la Mihai Viteazul (oct. 1593-26
sept. 1600), 166 s!nt în limba slavonă şi numai unul (o scrisoare din 13 aprilie 1600 !) în limba.
română; de la fiul său Nicolae Pătraşcu avem 13 acte originale în limba slavonă (13 ianuarie9 iulie 1600); de la boieri, mitropolit, judecători etc. -15 slavone şi 12 româneşti (între 15941600). Aşadar, este interesant de observat că scrierea documentelor în limba română începe în
afara cancelariei domneşti (primul text este scrisoarea lui Neacşu din Cîmpulung din 1521).
Vezi DI R. Veacul XV I. B. Ţara Românească, voi. VI (1591-1600), Ed. Acad., 1953. Mai tîrziu,
evident, raportul se schimbă: astfel, în anii 162~1627 avem 187 documente originale româneşti
şi abia jumătate (93) în limba slavonă. Vezi Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească
(162~1627), voi. XXI, întocmit de Damaschin Mioc, Ed. Acad., Bucureşti, 1965.
a Deşi existenţa. unei cronici slavone cu caracter local, redactată la biserica Sf. Nicolae din
Şcheii Braşovului este certă, această cronică nu s-a păstrat <lecit într-o redactare tîrzie românească, precum şi într-o prelucrare germană.
4 Prima ediţie fundamentală a fost dată de I o an Bogdan, Vlad Ţepeş şi naraţiunile
germane şi ruseşti asupra lui. Studiu critic, Bucureşti, 1896. După ediţia celui mai vechi text
rusesc din 1490, îngrijită de A. D. Sedelnikov (1929) şi reprodusă la noi de N. Smochină, P. P.
Panaitescu şi P. Olteanu, vezi acum J. S. Lu r i e, ll0Becm1> o /(paKyAe, Moscova-Leningrad,
1964.
& Semnalat de P. A. Lavrov în 1896 şi editat de el în 1904, textul slavon a fost reprodus şi
tradus de P. P. Panaitescu, în Cronicele slavo-române ... , p. 21~316; textul românesc, aflat în
mai multe manuscrise, a fost publicat prima dată (cu unele „îndreptări", nu totdeauna potrivite)
la 1843 de Ioan Eclesiarhul şi reprodus de N. Iorga în 1910; textul grecesc a fost tipărit de V.
Grecu !n 1942. Vezi stadiul actual a discuţiilor asupra. paternităţii şi compoziţiei operei în cele
trei articole publicate în „Romanoslavica", VIII, 1963, de către P. P. Panaitescu, I. C. Chiţi
mia şi Dan Zamfirescu.
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Toate cronicile şi textele originale istorice enumerate mai sus au fost de
curînd reproduse (unele dintre ele după originale sau fotocopii), cu scurte
introduceri şi transpuneri în limba română, într-un volum compact cu titlul
Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de I. Bogdan. Ediţie
revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Ed. Acad., Bucureşti, 1959,
XIV + 332 p. 1 Tipărită în primul rînd pentru istorici şi cercetătorii literari cu coborîrea în rînd a literelor suprascrise şi desfacerea tacită a prescurtărilor
(în unele cazuri, editorul nu a avut la îndemînă textele originale) - această
ediţie are, fără îndoială, o mare însemnătate, dar ea nu rezolvă toate problemele pe care le pune o ediţie filologică, cum se pare că intenţiona să dea chiar
Ioan Bogdan în ultimii ani ai vieţii sale. „I. Bogdan avea în vedere acum scria N. Iorga după moartea prietenului său - o ediţie paralelă a întregii
vechi istoriografii slavone a Moldovei, care ar fi fost de cel mai mare ajutor
şi pe care, fiindcă e nevoie de dînsa, o va lua cîndva un altul asu pră-şi..." 2
Aşadar, sîntem în măsură să punem problema unei noi ediţii, filologice,
cu reproducerea în facsimile a manuscriselor de bază (cum a făcut I. Bogdan
cu Letopiseţul anonim), cu atît mai mult cu cit acestea sînt astăzi accesibile
integTal.
În al doilea rînd, putem oare spera să se descopere texte sau cel puţin
copii noi? Evident că da. De altfel, Bogdan însuşi aminteşte-în afară de sbornicul lui Barsov (sec. XVI) citat mai sus, pe care l-a folosit pentru variante
la Cronica lui Macarie şi pe care l-am regăsit recent la Muzeul istoric din Moscova (Colecţia Barsov, nr. 1411) - de încă o cronică moldovenească din sec.
al XVII-iea, ce s-ar fi aflat în aceeaşi colecţie. Am văzut, de asemenea, mai
sus că ulterior au mai fost descoperite Cronica moldo-germană şi o a treia
copie (din sec. al XVII-iea) a Cronicii moldo-polone.
În afară de aceasta, în anii 1965-1966, cu prilejul unor călătorii la
Moscova şi Leningrad, am identificat patru noi copii ale Cronicii moldo-ruse,
care, chiar dacă nu aduc elemente noi în privinţa conţinutului, sînt totuşi, o
dovadă a unei circulaţii a acestui text mai extinse, decît s-a crezut, în Rusia,
în două tipuri de compilaţii, Letopiseţul lui Nicon (sec. XVI) şi trei Cărţi de
ranguri (sec. XVII) :

1 Vezi observaţiile critice ale lui I. C. Chiţimia, în recenzia publicată ln GStudii şi cercetări
de istorie literară şi folclon, VIII, 1959, nr. 3-4, p. 736-742, şi ale lui D. P. Bogdan, în Legă
turile slavistului Ioan Bogdan cu Rusia (Studii privind relaţiile rom4no-ruse, voi. 111, Bucureşti,
1963, p. 183).
1 J. Bogdan, •Buletinul Comisiei istorice a României&, voi. III, 1924, p. III. Faptul ne este
confirmat de scrisorile lui I. Bogdan trimise din Rusia ln 1908 şi 1911, din care se vede că a recolaţionat textele unora din cronici şi a luat cunoştinţă de altele. Exemplare din primele două din
ediţiile sale recolaţionate se află Intre manuscrisele sale Ia B.A.R., iar un exemplar din lucrarea
Ein Beitrag„., cu corecturi proprii, a fost păstrat de fratele său Şt. Bogdan şi dăruit Luciei

Djamo-Diaconiţă.
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1) Letopiseţul lui Nicon ( HuK0110BcKa!l 11emonucb - IlaTpuapwuii: cnucoK),
manuscris din al treilea sfert al sec. al XV-iea, aflat la Biblioteca Academiei
de Ştiinţe a U.R.S.S., in-folio, 875 f., pe două coloane, în semiuncială (cota
32. 14, 8) ; între alte texte de istorie externă se află, la f. 36b-38a, CK<13<1Hî•
K Kp4(T)U,1 w ,\\01\Adli>CKH(X') r(e)Ape(X') w(T) KOAI Hd(11.i) Ch\ M.Ol\ 1 AdKCKdd !lf~l\A\1 •
2) Carte de ranguri ( Pa3p!l011a11 KHuza) pe anii 7500-7 646, manuscris

din a doua jumătate a sec. al XVII-lea, în cursivă, care cuprinde la început
cam aceleaşi texte ca şi Boo.pece11cKal1 11emonucb, inclusiv Cronica moldorusă, fără titlu (f. l-4b), păstrat sub nr. 1340 la Biblioteca Universităţii
din Moscova 2 •
3) Carte de ranguri pe anii 7533-7 597 (6u6JIHOTe'IHi.rii: V cnucoK), aflată
la Biblioteca Publică „Saltykov-Scedrin" din Leningrad, manuscris tot din
a doua jumătate a sec. al XVII-lea, în cursivă; la f. 1-3b se află Cronica
moldo-rusă, fără început (lipseşte o filă) 3 •
4) Carte de ranguri pe anii 1552-1642 (Apxeorpaqm11ecKnii: II cnucoK),
aflată la Fondul Comisiei arheologice de la Secţia din Leningrad a Institutului de istorie al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. (JIOHH), manuscris tot din
a doua jumătate a sec. al XVII-lea, în cursivă; la f. la-3b se află textul
Cronicii moldo-ruse (fără titlu, ca şi în Cartea de ranguri de la Moscova) 4 •
Constatăm, deci că, după masivele descoperiri ale lui Ioan Bogdan,
ştiinţa istorică şi filologică românească s-a îmbogăţit cu încă cîteva texte şi
copii preţioase ale cronicilor vechi româneşti din sec. al XV-iea şi al XVI-iea,
care au lărgit cunoştinţele noastre despre istoriografia acelei epoci.
III
Primele elemente de istoriografie romdnească, la fel ca şi la alte popoare,
le constituie inscripţiile şi însemnările cu caracter istoric de pe manuscrise,
1 Vezi descrierea manuscrisului in Onucanue pyKonucnow om0e11a 5u611uomeKu AKaOeMUU
nayK CCCP, T. 3, Bhlll. 2, Hl.D:. 2, .o;on. COCTaBHJIH: 8. CI>. Il0Kpoec11:a11, A.11. Konaee, M. B. KyK-

YlllKHHa, M. H. Myp1aHosa, MocKBa•Jlemmrpa.o;, 1959, p. 344--350. După ediţia nesatisfăcă
toare, apărută sub red. lui Schlozer şi Ba§ilov (8 volume, 1762 şi urm.). textul, încep!nd cu f. 44
(deci fără. Cronica moldo-rus4), a fost tipă.rit în Do11noe co6paJWe pyccKux 11emonuceu, t. IXXIII, 1862-1904. Aşa se face că. existenţa acestei copii a trecut neobservată. de I. Bogdan şi
de alţi cercetători. Despre celelalte manuscrise cuprinzînd acelaşi Letopiseţ al lui Nikon, în
special despre al doilea ca însemnătate, mss. contelui Obolenskij (CIIHCOK KHJOI! 06oneBCKoro,
a cărei prima parte a fost scrisă. în 1539-1542 după. un text anterior, restul mai tirziu), şi despre redacţia ilustrată., executată în deceniul al optulea pe baza mss. Obolenskij (3 volume de
istorie universală. şi şase volume de istorie rusă. de la 1114 pînă la 1567 [partea precedentă. s-a
pierdut]), vezi D. S. Li chat ev, PyccKue 11emonucu u ux Ky1111mypno-ucmopu11ecKoe 3na11enue,
Moscova-Leningrad, 1947, p. 475-479 (Timpul scurt petrecut la Leningrad tn mai 1966 nu
ne-a permis să. că.ută.m textul Cf'onicii moldo-l'USe şi în aceste copii).
3 Vezi catalogul întocmit de E. I. Konjuchina, sub red. lui A. Sacharov, C/IQ611HO-pyccKue
pyKonucu XIII-XVII 68. Hay11nou 5u611uomeKu UM. A. M. I'opl>Kozo MI'Y„ Moscova, 1964,
p. 10, 15-16. Manuscrisul a intrat în bibliotecă ln 1960, ca donaţie a medicului V. V. Velitko.
8 Vezi descrierea la V. I. Bug an o v, Pa1p11onwe KHUZU noc11eoneu 11em6epmu XV- na'IQ/IQ XVII fi., Moscova, 1962, p. 61---62.
' Ibidem, p. 67. În afară. de fotocopia textului de la Moscova, pe care am primit-o prin
bunăvoinţa conducerii Bibliotecii Universităţii, sperăm să obţinem reproduceri şi după celelalte manuscrise, tn vederea unei eventuale noi ediţii critice, care să prezinte toate variantele,
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adresate contemporanilor şi urmaşilor spre aducere aminte a unor fapte
istorice.
Nu ne vom opri aici asupra inscripţiilor medievale funerare - dintre
care cea mai veche, după formarea statului feudal Ţara Românească, este cea
de la Biserica Domnească din Curtea de Argeş, din 1352, care menţionează
moartea primului mare voievod şi domn Basarab (c. 1324-1352) - şi nici
asupra celor de pe biserici, care consemnează data zidirii şi numele ctitorilor, întrucît acestea au o funcţie specială. Vom reaminti însă cîteva din acelea
în care „viziunea istorică" este mai prezentă, care consemnează fapte istorice.
Poate cea mai cunoscută în acest sens este inscripţia de pe zidul bisericii de la
Războieni, din 18 noiembrie 1496, prin care Ştefan cel Mare comemorează
bătălia de la Valea Albă din 1476 şi al cărei suflu epic se transmite pînă astăzi
cititorilor 1 . Alături de aceasta am putea aminti, de asemenea, printre altele,
cele două inscripţii murale, cu elemente istorice, reproduse de prof. P. P.
Panaitescu, în Cronicile slavo-române: prima, scrisă la 1574, pe peretele interior al bisericii de la Bucovăţ (Coşuna) de lingă Craiova, în numele domnului
Alexandru Mircea (1568-1577), iar a doua, scrisă în (sau după) 1590, pe
peretele interior al bisericii Sf. Gheorghe din Suceava (fosta mitropolie),
cuprinzînd date din domnia lui Petru Şchiopul între anii 1574-1590 2 •
Dacă acestea nu sînt mai vechi <lecit letopiseţele, în schimb ni s-au păstrat
cîteva însemnări pe manuscrise, destinate memorării unor date însemnate din
istoria ţării. Deşi nu avem indicii sigure că acestea au fost folosite la alcătuirea
letopiseţelor, faptul este foarte probabil. lată două dintre însemnările cu
caracter istoric din sec. al XV-lea:
1) Însemnarea de pe rnss. slav nr. 136 al B.A.R., provenit de la mănă
stirea Neamţ (Cuvîntările lui Ioan Gură de Aur), f. 37la, scrisă curînd după
încheierea manuscrisului de către Gavriil diacul de la Neamţ (1443, cf. însemnarea pe f. 370b) 3 , de o altă mînă:
G •-k(T) .„s.;,;u. M(e)u,4 iSAi4 K'lt.
A~ w(T)C"kt16 C<I\ l'A4K4 CT,$4H4 &oeKOA.ll., r'(e)n(A)p-k !h."A<I\ Mo(A)A4(R)CKl\IW.,
r'IA,~4HAp4 KOIKOA.T.., w(T) PoM4-

.rr.

rn

lld KOE&oAx.., e:;-4 HA1.ll. ROE&oAx.., H nOl'jU&E(u) &t.i(e) R'lt. H"k,"111,KOA\lt. "'ou.i(e)THpio
TOl'O>KAE •"(e)u,4 iOl(Al.i K'lt. .si. A~. „În anul 6955 (1447), luna iulie, 13 zile,

s-a tăiat capul lui Ştefan voievod, domnul Ţării Moldovei, fiul lui Alexandru voievod, de către Roman voievod, fiul lui Ilie voievod, şi a fost îngropat
1 Vezi acum în urmă Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă
din timpul lui Ştefan
cel Mare, Ed. Acad .. Bucureşti, 1958, p. 139 şi 143 (cu bibliografie).
2 Cronicile slavo-române ... , p. 162-163, 194-196 (cu indicaţii bibliografice; prima a fost
publicată iniţial de D. Bălaşa în 1940 şi de St. Nicolaescu în 1941, a doua de E. Kozak în 1903).
Inscripţiile din timpul lui Ştefan cel Mare au fost reunite în Repertoriul ... citat mai suş. Pentru
inscripţiile aflate în ora7ul Bucureşti dispunem astăzi de monumentalul voi. I din Inscripţiile
medievale ale României. Oraşul Bucureşti (1395-1800), alcătuit de un colectiv sub red. prof.
Al. Elian (Bucureşti, 1965). Asupra istoricului cercetărilor şi însemnătăţii istorice a inscripţiilor
vezi Introducerea, p. 11--44.
3 Vezi P. P. Pan ai te s cu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., voi. I,
Ed. Acad., Bucureşti, 1959, p. XVII-XVIII, 168-171 (Reproducem textul <lupă original).
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mănăstirea Neamţ, în aceeaşi lună, iulie, în 16 zile" - cu alte cuvinte în
aceeaşi mănăstire în care fusese scris şi se păstra manuscrisul.
Ştirea se regăseşte în Letopiseţul de la Putna I şi I I, e drept, fără detaliile
de mai sus 1, căci redactarea prototipului s-a făcut mai tîrziu, după urcarea
pe tron a lui Ştefan cel Mare şi în altă parte decît la Mănăstirea Neamţului.

în

2) Însemnarea din Octoihul mediobulgar din sec. al XV-lea de la Biblioteca Academiei Teologice din Kiev (azi, probabil, la Biblioteca Academiei
de Ştiinţe a R.S.S. Ucrainene), semnalată de Ioan Bogdan 2, scrisă, se pare,
în 1484 şi relatînd despre ocuparea Chiliei şi Cetăţii Albe de către turci (1484),
fapt consemnat cu exactitate de Letopiseţul anonim 3 şi de celelalte variante
ale letopiseţului moldovenesc'·
În fine, s-a discutat destul de mult dacă pomelnicele din mănăstiri, în
particular Pomelnicul mănăstirii Bistriţa, cel mai vechi dintre cele păstrate
şi cel mai valoros din punct de vedere istoric (început la 1407 şi copiat în
timpul lui Ştefan cel Mare, iar apoi continuat în sec. XVI-XVII, mss. slav
nr. 78 al B.A.R.) 6 , au stat la baza primelor letopiseţe 6 • Evident, după cercetările întreprinse în ultimele decenii, nu se mai poate susţine acest lucru,
în sensul că analele ar fi o formă amplificată, superioară, izvorîtă din pomelnice. Cu toate acestea, se pare, totuşi, că într-o epocă ulterioară Pomelnicul
de la Bistriţa, cu bogata listă a primilor domni ai Moldovei, începînd cu Bogdan, cu numele boierilor de la Alexandru cel Bun şi de după el, ale boierilor
şi rudelor lui Ştefan cel Mare, cu numele arhiereilor etc., a constituit un izvor
de informare istorică. Astfel, Axinte Uricariul, cronicar de la începutul sec.
al XVIII-lea (cca. 1670-cca. 1733), scrie vorbind de Costea Muşatin: „Iară
pentru Coste Muşatin Vodă, tatul lui Roman Vodă, măcar că la o carte de pomelnic a mănăstirii Bistriţii l-am găsit scris a rîndul domnilor, iară unde ar
fi fost domnia lui n-am putut afla" '·
Avem, aşadar, o serie de exemple din care rezultă că însemnările cu caracter istoric erau făcute din necesităţi interne, din dorinţa de a perpetua amintirea unor fapte ale trecutului. Aceste consemnări au început încă din primele
decenii ale organizării statelor feudale româneşti pe baza formaţiilor politice
anterioare. Dar tot atunci, cărturarii şi domnii înşişi au început să ia cunoş
tinţă, cum am văzut, de istoriografia bizantină şi slavă, care le-a servit drept
model literar, în special Povestirea pe scurt, letopiseţele sîrbeşti şi mai tîrziu
Cronica lui Manasses.
„După modelul acestei istorii universale - scria Ioan Bogdan acum
aproape 70 de ani (el avea în vedere Cronica lui Manasses, dar şi Povestirea
Cronicile slavo-romd.ne ... , p. 44 (trad. 48), 56 (trad. 61).
Manuscripte slavo-romdne tn Kiev, •Convorbiri literare», XXV, 1891, p. 503-511.
3 Cl'onicile slavo-l'omdne„., p. 10 (trad. p. 19).
4 Despre alte însemnări din sec. XVI-XVII vezi Pan ai te s cu, Manuscrisele slave„„
p. XVII-XVIII, şi descrierile manuscriselor menţionate acolo.
6 Editat de D. P. Bogdan, Bucureşti, 1941.
8 Vezi părerile de acest fel rezumate la V. Grecu, 01'igina Cl'onicilor l'omd.neşti, în Omagiu lui I. Bianu, Bucureşti, 1927, p. 222.
7 Mss. rom. 2591 al B.A.R„ p. 14, citat de D. P. Bogdan, în studiul introductiv la Pomelnicul mănăstirii Bistriţa, p. 6. Costea este într-adevăr menţionat la începutul pomelnicului, după
Laţcu voievod şi înaintea lui Petru I şi Roman I, fiii Muşatei (f. 2b, in ed. p. 50).
1
1
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pe scurt - n.n.) - şi al analelor bulgăreşti şi 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 descrie Manasses istoria împăraţilor din Bizanţ. Din sec. XV avem numai anale,
din sec. XVI avem anale şi cronicari, iar de la începutul sec. XVII avem pe
cronicarul Ureche, care face un însemnat pas înainte în istoriografie, scriind
româneşte şi lărgind orizontul ei. 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 sînt mai prejos de contemporanii lor străini" 1 •
De fapt, cea mai primitivă ca structură, deşi nu ce mai veche care ni s-a
păstrat, este Cronica sîrbo-moldovenească. Pornind de la faptul că cele trei
mari sbomice de cronici (B.A.R. nr. 649, Kiev, Leningrad) cuprind compendii
de istorie universală, bizantină şi sud-slavă, urmate de seria letopiseţelor
moldoveneşti din secolul al XV-lea şi al XVI-lea, I. Bogdan a subliniat influenţa literară a primelor, care constituiau în acelaşi timp un fel de introducere
la istoria românilor :
„Cu toate acestea - scria el în 1895 - între manuscrisele cunoscute
pînă acum nu găsisem nici unul unde analele moldoveneşti să fie amestecate
cu cele sîrbeşti. Primul manuscris de asemenea natură este sbornicul cu nr.
72 de la Mănăstirea Neamţului [azi mss. slav nr. 636 B.A.R.], în care găsim
combinate la un loc un extras din redacţiunea analelor sîrbeşti publicate de
mine în « Archiv fiir slavische Philologie » cu ştiri luate din analele moldoveneşti. Aceasta este o încercare de a pune în legătură istoria Moldovei cu
istoria Serbiei, Turciei şi Imperiului bizantin" 2 • în această cronică găsim,
într-adevăr, un extras din Povestirea pe scurt, de la primul împărat roman creş
tin, Constantin cel Mare (306-337), şi de la primul sinod ecumenic de la Nicea
(325) pînă la dinastia Paleologilor, după care în cadrul letopiseţului sîrbesc
sînt introduse ştiri despre cîteva din evenimentele importante din istoria
Moldovei.
Iată, de altfel, cum se încheie Povestirea pe scurt în mss. slav nr. 636 al
B.A.R. 3:
G KOVn-k w(T) tlA.tM.t Ao sA1 ·xsw]. A'k(T). K.tT.tKOVSH(H) i;.. M.se•H n
M.tA'k 11.tl\fwl\o(r)' lw(H) Câ M.tTll)i>Y> H cn-;,(M) i'IH(A)pwHHKW(M) 4 • K.tT.tKOV3HHll
H llo(r)AHTIHi. K1i. Kovn'k H K.tAwiw.tHHh, ;„ i'IHApoHHHK.t 11.tAlwl\oro ~- A'k(T).
M.tHOVHl\h no Cfi\\ll,
K.tl\wiw.tHIJ.t Il.tAfwl\or4, :A&. A'k (T). „La un loc, de la

e;;„

Adam pînă aici sînt 6860 de ani [resp. 1352 e.n.]. Cantacuzin Io Matei Paleolog domni puţin timp; Ion cu mama şi fiul său Andronic, Cantacuzin şi
Posincliten împreună, şi Caloioan, fiul lui Andronic Paleologu!, domniră 30
de ani; Manuil, fiul lui Caloioan Paleologul, domni 35 de ani" [1391-1423].
1

Cultura veche

rom4nă. Bucureşti,

1898, p. 76--77.

s Cronice inedite„„ p. 82.
3

Vezi I. Bogdan, Cronice inedite„., p. 94 ( trad. p. 99); reproducem după original

(f. 223b-224a).

• Bogdan notează: pasaj corupt.
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Aici, în Letopiseţul sîrbesc, de exemplu în manuscrisul 116 de la Kiev,
se trece astfel la istoria sîrbească :
G Td>tu Kp'k'"'"" noeTH>Ke CD.1\\j1D.TI\ s.uro'l!.CTHK.iro roenoAHHd epi.&.UMk, u,.ip"k
CTt.dlld, KD. ARTO ·xSwt;IA., AeKM\Kp'i.t .K. „În acelaşi timp l-a ajuns moartea pe

binecinstitorul domn al sîrbilor, ţarul Ştefan, în anul 6864" [resp. e.n. 1355] 1.
În Cronica sîrbo-moldovenească acest pasaj este suprimat şi în locul lui

.

~~=

G>(T) ei..sAdHÎd >K& MHjld (Ao) l\1i:Td eH(K) u,pîE, K ;\;W ·xIDvt;l.s., w(T) TOl\'k
npoH.ssol\eH·ie,\\i. smie,\\11 Hd'ln'l(e) Mol\Aae::u 3e.\\Ali [sic!]. IlpîHA• ApJrowe soesoA.t w(T) Oirrpi..eKoH
w(T) M..ip.t.\\Ol(pi.w.i, .Sd TOl(pO(M) Hd AwKi.. „Iar

.3••"""·

de la facerea lumii pînă la anul acestor împăraţi, în anul 6867 [resp. e.n.
1359], de atunci, cu voia lui Dumnezeu, s-a început Ţara Moldovei. A venit
Dragoş voievod din Ţara Ungurească, din Maramureş, la vînătoare după
un bour" 2 •
Mai departe, copistul moldovean suprimă unele ştiri din istoria Serbiei,
reţinînd numai pe unele din ele şi alte fapte mai însemnate privind pătrun
derea turcilor în Europa.
Din istoria Moldovei sînt menţionate, în schimb, la locul cronologic
potrivit, domnia lui Alexandru cel Bun, luarea Chiliei şi Cetăţii Albe de către
turci (1484, care însă figurează şi în Letopiseţitl sîrbesc propriu-zis!) şi un
eveniment din timpul lui Bogdan voievod, fiul lui Ştefan cel Mare (1512).
Evident, cronica, aşa cum ni s-a păstrat, este scrisă curînd după această
dată (la începutul sec. al XVI-lea), dar ea ne arată cum s-au putut combina
şi mai înainte cronicile externe cu date din istoria internă, fiind un exemplu
de trecere de la cronografia bizantină şi analele sud-slave (sîrbeşti) la analele
româneşti, mai precis, de includere în istoria „universală" a unor date însemnate din istoria Moldovei. Cît de inconsecvent s-a făcut acest lucru, se vede
din faptul că, numai la cîţiva ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, compilatorul a omis să includă în textul său date despre marele voievod.
Legată de Cronica sîrbo-moldovenească pare a fi o însemnare cu caracter
de cronică de la sfîrşitul unui Tetraevanghel din sec. al XVI-lea, provenit
tot de la Mănăstirea Neamţului (B.A.R., mss. slav nr. 90), pe o filă astăzi
dispărută. După f. 181, cu care se încheie tetraevanghelul şi înaintea sinaxa1 B o g d a n, Ein Beitrag.„, p. 520; la fel şi în manuscrisul de la Studenica si, cu o completare, în cel de la Cetinje şi Sarandoporski (L j. St o j an o vi c, op. cit„ p. 205).
1 Cronicile slavo-române„„ p. 190 (trad. 121); reproducem după original. Pe margine,
acelaşi copist a scris cu chinovar apH (vezi), iar mai tîrziu (se pare, în sec. XVII), o altă mină
a adăugat: !14 CTp4H8 M111(<1)44(1)cK4AI (Despre Ţara Moldovei). Este interesant să observăm
că acest pasaj reproduce, cu unele modificări, începutul Letopiseţului anonim : G:H <1tTonHc11ţ„

111(T) TOAH H4q4(c) npoH!IROMHhM &;;;j1(M) Mo<144RCK44 31M<1t. G <1:;:-111 ·xS~a. nplHAI AP4row1 1011044
111(T) l(ropcKOH 31MAH w(i·) j\\4p4M8pww4, !14 T6po(M) Hd <10(1) H r(c4)R4 .;. At(T). „Acesta este ietopiseţul de clnd s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Ţara Moldovei. În anul 6867 (1359) a venit Dragoşe voievod din Ţara Ungurească, din Maramureş, la
2 ani" (B o g d a n, Cronice inedite„„ pi. I).

vînătoare, după
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rubi (care începe la f. 183, f. 182 fiind
s(mnalată de A. I. Jacimirskij:
~ l\ii:TO

·xs.i:\. KJ.

albă)

--- - - - - - - - - - - - - -

se afla o filă cu

următoarea notiţă,

i'IM~d./.lpn. KWERo(A) Mw(11)A<1R c1a(r) eTd Hd r(cA)Ko
1

-

r11(A)Rd At:(Tj ...: AR. H M(c)u,H . i~
fi Nk(T) ·xS·U.·U9. npî.t.(T) lidr.1.!IH(T) U.Ph. rp.i(A)
l'l°kTd u,p(c)TKd li(r).

fi

181

KHtii.;r. H li'kl\'rp.iAi.

.r.

„În anul 6921 (1413) Alexandru voievod a venit la domnie şi a domnit
ani 32 şi luni 8.
În anul 6989 (1481) a luat Baiazid împăratul cetatea Chilia şi Cetatea
Albă, în al 3-lea an al împărătiei lui" 1 .
Primul pasaj este aproap~ identic cu Putna II: fia ti'kTO ·x~s. 2 cn Hd
r~cnoACTKO di<.d.suApa RO ERO Ad H rocnoACTKORd . ~. ti'kT H .it. •\\'kC'lt\U,b, dar
mai ales cu pasajul c0respunzător din Cronica sîrbo-moldovenească, copiată tot
la Mănăstirea Neamţului (în ambele ei manuscrise) : H tltiE~4kApa ROEKOA.i
A\wAAdKCK4ro [de notat aceeaşi greşeală gramaticală: !5cnitivul în loc ele nominativ l CTd Hd rocnoACTRO H 1•ocnoACTROR4 A"kT .;w H M'kc.v.u.i. .H.
Al doilea pasaj de asemenea este aproape identic cu cel din Cronica sîrbomoldovenească: C11.H IJ,dpi. [se. E4ra3HTi.] npi'UA\lf KM'i.;r. H li'k11rp.1A .; . ro ti'kT<I
lţi.pCTKd

Ero.

Observăm, aşadar, că izvorul celor două însemnări, care pot fi considerate
un fragment de cronică, este Cronica sîrbo-moldoveneascci, din care copistul
a extras două ştiri din cele patru referitoare la Moldova (celelalte două se referă la Dragoş şi la un eveniment din timpul lui Bogdan III, din 1512).

Aşa stînd lucrurile, ne explicăm şi greşelile de datare. Înaintea ştirii despre
Alexandru cel Bun se spune: „fi ti'kTo ·xsu:;4. [6921, resp. 1413] Movcid X'oAH H4 HoRo lipAo etc.", or copistul a preluat această dată, deşi din fraza urmă
toare, citată mai sus, nu rezultă că cele două evenimente au avut loc concomitent, ci aproximativ în acelaşi timp. în cazul celui de-al doilea pasaj, în fraza
precedentă lui se spune că în anul 6989 (1481) Baiazid s-a urcat pe tron.
Copistul însemnării a preluat această cifră, dar n-a mai adăugat cei trei ani.
Prima etapă a istoriografiei româneşti independente (sau a doua - dacă
admitem că Cronica sîrbo-moldovenească, deşi din sec. al XVI-lea, reprezintă
un tip mai arhaic) o surprindem în Cronica scurtă a Moldovei şi în părţile
de la început ale Letopiseţului anonim al Moldovei, Letopiseţul de la Putna I
şi II şi, respectiv, Cronicii moldo-polone şi Cronicii moldo-ruse (în afară de
legenda premergătoare lui Dragoş, provenită dintr-un alt izvor 3 ).
Cronica scurtă a Moldovei cuprinde o foarte succintă expunere (fără
titlu!), de o pagină, a istoriei acesteia de la Dragoş voievod pînă la 1451,
respectiv lista domnilor, cu menţiunea cîţi ani au domnit. Deşi adăugată pe
un manuscris din sec. al XVI-lea (B.A.R., mss. slav nr. 280, f. lOOa), ea est~
1 Jac im ir s k i j, CAaBRHCKUe u pyccKue pyKonucu pyMIJIHCKUX 6u6AuomeK, p. 631; cf.
Panaitescu, Manuscrisele ... , p. 90--91. Unde este însă această filă acum - nu ştim.
1 Data e aici greşită cu un an, căci in realitate e 1400. Dincolo greşala e mai mare, dar ,;c
datoreşte poate copistului : 6921 (1413).
8
Cf. A. I. ] aci mir s k i j, CK030HUe 8Kpam11e o MOAOOBCKllX zccnooapRx 8 P; KprcmKoii Aemonucu, St. Pb., 1901, extras din lilOPJIC, t. VI.
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mai veche, în tot cazul din a doua jumătate a sec. al XV-lea, căci seamănă
mai mult - după cum a arătat I. Bogdan - cu începutul Letopiseţului de
la Putna, a cărui prescurtare i se părea a fi.
Dar tot aşa de bine ea ar putea fi--;:) afirmă prof. P. P. Panaitescu „o formă primitivă, scurtă, a cronicii dinainte de Ştefan cel Mare" (se opreşte
la moartea lui Bogdan II, tatăl lui Ştefan cel Mare [1451], nemaicuprinzînd
ultimele evenimente legate de domnia lui Petru Aron şi a lui Alexăndrel
[1451-1457]. deşi textul pare a fi finit), „care a fost după aceea amplificată" 1.
O atare concluzie se impune, credem noi, şi în urma studierii Letopiseţului
anonim al Moldovei (B.A.R., mss. slav nr. 649, f. 237b- 246b; întrerupt,
lipsindu-i probabil o filă), care are patru părţi distincte (Bogdan spunea :
trei 2) :
Partea I (1 pag.) cuprinde înşirarea domnilor de la Dragoş voievod (1359
în realitate, c. 1351-1353) pînă la Alexandru cel Bun, evident după tradiţie,
care e în parte greşită (cea mai gravă greşală este confuzia dintre anul venirii
lui Dragoş şi cel al începutului domniei lui Bogdan voievod, de unde greşelile
de cronologie ulterioară, succesiunea domnilor fiind, în genere, respectată 3 ).
Partea a II-a (2 pag.) cuprinde domnii de la Alexandru cel Bun (14001432 [nu 1399-1434, cum scrie în letopiseţ] pînă la Ştefan cel Mare (1457),
cu mai multe detalii: data suirii pe tron şi a morţii domnilor, numele soţiilor
şi a copiilor lor, menţionarea luptelor dintre fiii lui Alexandru cel Bun, Iliaş
şi Ştefan, incursiunile tătăreşti din timpul acestora, luptele ulterioare pentru
domnie etc. În fond, această parte cuprinde ceva mai mult decît o jumătate
de secol şi, deşi redactată - în forma în care ni s-a păstrat - la începutul
domniei lui Ştefan cel Mare, are un caracter analistic mai pronunţat, deci
poate fi contemporană sau aproape contemporană cu faptele: detaliile sînt
mai num~roase, iar unele greşeli de datare se pot datora şi copiştilor. Începuturile analisticii pentru această perioadă la curtea domnească nu ne pot
surprinde: primul document slavon păstrat din cancelaria domnească este din
1388, din timpul lui Petru Muşat ; putem deci presupune că diecii au făcut
unele însemnări analistice încă înainte de Ştefan cel Mare, mai ales că unii
treceau de la un domn la altul, reprezentînd un elem~nt de continuitate.
Partea a III-a (16 pag.), cea m:ii amplă, cuprinde în m'.ld detaliat domnia
lui Ştefan cel Mare cu însemnări aproape an de an, mai ample pentru ultima
parte a vieţii m:uelui voievod. Cercetătorii care au urmat lui Ioan Bogdan
(I. Ursu, I. Minea, I. Vlădescu, N. Cartojan, P. P. Panaitescu) au arătat că
această parte a fost redactată la curtea lui Ştefan cel Mare, fapt ce reiese,
de altfel, şi din considerarea Cronicii moldo-germane, care cuprinde numai
domnia lui (1457-1499). fiind copiată în 1502.
În sfîrşit, partea a IV-a (mai puţin de o pagină, dar e neterminată; Ioan
Bogdan a inclus-o în partea a III-a) pare a fi redactată de altcineva decît
1

Cronicile slavo-române ... , p. 38.
Cronice inedite ... , p. 14.
3 Laţco e trecut înaintea lui Bogdan, dar aceasta este o greşeală a copistului : ordinea
reală apare în Cronica scurtă, Letopiseţul de la Putna şi Cronica moldo-polonă (Cronica moldorusă dă, de asemenea, greşit pe Laţco drept fiu al lui Sas şi omite pe Bogdan, dar inadvertenţele
ei nu ne miră).
2

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIOGRAFIA ROMANA VECHE

183

autorul (sau autorii) letopiseţului lui Ştefan cel Mare : stilul este mai neîngrijit, iar textul are unele sîrbisme (ex. Mfrlo, în loc de M•mAoy).
Dacă luăm în consideraţie tehnica expunerii, constatăm că atît Cronica
scurtă, cît şi Letopiseţul anonim şi variantele sale se aseamănă cu Povestirea
pe scurt, ce era cunoscută cărturarilor moldoveni, în special prin simpla înşirare
a domnilor. Acest lucru l-a observat încă I. Bogdan 1 şi a fost subliniat apoi
de V. Grecu 2 • Cu toate acestea, influenţa literară pare a fi mai prezentă în
Letopiseţul de la Putna, care este o prelucrare ulterioară a textului primar,
de care e mai aproape Letopiseţul anonim :
1) Titlul acestuia din urmă este CiH l\tTonHcni.i. w(T) TOl\H H4'1Rl(c)
npoH.SKOl\EHi•·"" &mi•(M) M.ol\' A4KCK44 3''""-k 3 (Acesta este letopiseţul de cînd,
cu voia lui Dumnezeu, s-a început Ţara Moldovei), urmat de: G l\;o '"~13.
npiHAE ÂP4rouu KOEKOA4 etc., în timp ce Let. Putna (cităm varianta II) are
titlul: CK4.34H°iE K'l!t. Kp4TU,"k w M.ol\A4KC:~ .... rocnoA4p&X'i.. (Povestire pe scurt
despre domnii Moldovei), după care urmează începutul textului, ce reproduce
aproape tot titlul versiunii precedente: wT C1'..SĂ4H'i4 MHp4 K l\ii:To '"~Î.s.,
WT TOl\ii: npOH.3KOl\EHiU\ &O>Ki•·" H4'1A\ CRI M.ol\A4KCK44 .S•·""RI (de la facerea lumii în anul 6867 [1359], de cînd, cu voia lui Dumnezeu, s-a început Ţara
Moldovei) 4 • Acest titlu reproduce, cu modificările de rigoare, pe CK434Hi& K'l!t.
KP4(T)U,1i: l\ii:TO(M) C.Y.tµH(M) w(T) l'IA4M4 Ao Huii:UJH"kro Kpii:AUHI pwAo(M) 5 . (gr.
xpovoypaq>tKov tv cruvtoµej>), prezent în aceeaşi formă şi în fruntea unor rodoslovii sîrbeşti: CK434HiE gi. KP4Tll,E o epi.&eKh.IX'" roenoA4X't.. 6 •
2) I. Bogdan a observat că în Let. Putna I se repetă, fără justificare,
după fiecare domn, „H Ol(Mpii:Tt..", asemenea textului din Povestirea pe scurt .. „
unde cuvîntul respectiv „îşi are înţelesul său, deoarece unul din personajele
înşirate acolo, anume Enoh, n-a murit, ci a fost transformat de Dumnezeu
(grec. în textul lui Muralt, p. 32, în loc de obicinuitul Kat a7tE0av& se află
Kat µ&T&TE0T1, bulg. şi sîrb. npteT.tKl\ewi. &h.ICTi.)" 7 • Dar acest cuvînt lipseşte
în Letopiseţul anonim, şi anume în prima parte, unde nu se comunică nimic
altceva decît cîţi ani a domnit fiecare voievod (la fel în Putna II şi în Cronica
scurtă). De ex.:

x

Let. Putna I

Let. anonim
Ilo HEl'O rocnoAeTKOK4 eh.l..ii. Ero
C4C KOEKOA4 .A. l\ii:T.
1

2
3

Ho"''"" m• roenoAeTKOK4 Cl\IHlt.
ero C4c1'. goegoA4 .A. l\1i:T4 H
Ol(Mpii:T.

Vechile cronice ... , p. 28-31.
Origina cronicelor româneşti, în Omagiu lui I. Bi anu, Bucureşti, 1927, p. 217-223.
Acest titlu ne aminteşte mai degrabă pe acela al cronicii vechi ruseşti (Nestor) : „Ce

noBeCTb BpeMAHHhIX JI'h, OT KY.!lY CCTb nomna PycKaR 3CMJ1JI, KTO BD KHeet Ha'Ia nepete
KHJOKHTH, H OTKY.!lY PycKaR JeMmI cTana CCTb (vezi ll06ecmb 6pe,11en11blx 11em, ed. D. S. Li-

chatev, I, Moscova-Leningrad, 1950, p. 9).
4 Cf. şi titlul Cronicii moldo-rnse : Cu3•HHI B KP•T"t o MoAAHCKWX roc6A•P'X"'•
HJ'IAI CAI MoAA•KcK•• 31MAAI, K AtTw.

WTKIMI

"Sw~a.

• Vechile cronice ... , p. 11.
8 Aşa în Rodoslovia de /a Vrhobreznica (Vrhobreznilki rodoslov}, la St o j an o vi
cit., p. 3.
7 Vechile cronice ... , p. 30.

https://biblioteca-digitala.ro

c, op.

184

G. MIHAILA

ln rest însă, Letopiseţul lui Ştefan cel Mare reprezintă o creaţie originală,
pe alocuri chiar viguroasă, cu suflu epic şi reflecţiuni morale. El a fost creat
în această epocă de maximă elevaţie a Moldovei, condusă aproape 50 de ani
de înţeleptul şi viteazul voievod. Conştient el însuşi de măreţia faptelor pe
care le săvîrşea, Ştefan cel Mare, care a cultivat tradiţia înaintaşilor săi, s-a
îngrijit în acelaşi timp de perpetuarea amintirii evenimentelor din epoca sa.
Or, în această epocă de centralizare a statului feudal moldovenesc şi de creş
tere a prestigiului său peste hotare, consemnarea faptelor măreţe se face nu
numai prin biserici, mănăstiri, cetăţi, ci şi în texte literare, în primul rînd
în cronica voievodală, redactată suţ> supravegherea directă a domnului şi a
marelui logofăt Tăutul. Iată, de exemplu, descrierea luptei lui Ştefan cel Mare
cu Matiaş Corvinul:
H no AKOIO>IU l\"kT'k(X'). K Nk(-r) .• ~;;., Ka3AKH(r) CA\ Kp4(1\) l!rp1>.c;;H H4p.'flJ,4!MH M4THH>(w) H n4(AE) V To-rpl!wi.. Ca K'lo.CEH> CHl\0.11'. lirpaeKo'IY\, HO(E) ei
Ga .K0. m; Ho(E) npi H1\owH> V Po.\\4Ho(s) Tp1>.rl9 H Kb. .3. A~11. AE(K) M(c)u,4
no>KErowA\ -rpa(r). H T4KO npîHAowA\ Ao li4HH. Ga .Ai. AE(K) M(c)u,4 K1i. nHE(A)
0

H4 KTOpHH(K) E~(c) CaMhJCl\b. E;f(iH Ca CTE.4114 ROERO(A).t H H4n4(AE) HOl.lJi°A\ H4
l!f'pl(X') l! li4HH. H nptA4AI H(X) li~ Ra P.T.U,'k C-ruf~4(H) KOERO(A)4 H KOHCU,A\H
•ro H noE°ilHH 6~W8' w(-r) HH(X') MHO>KECTRO MllO(r). H Kp4(1\) -ro(r)A4 l!cTp[·k]1\f(n) EH(c) H4 p4-rH. H T4Ko s"k.ssp4THWH>(c) nocp.tMl\EHH HH"k(M) n.1\-rf(M) Kp4(-r)KH(,\\) H HE 6h.l(C) lilKO(>K) WHH MH'kX'.T., H'IY\ E~(c) fc.KO>K6 6'k KM'k &mi"4, wU.4
KaciApa>KH-rMt. IloHf(>K) rAl(-r): «'1,4 HI Xul\HT CA\ np'lîM.lf.ApîH np'kM.T.Apoc-riJA
CROl.T. H A4 Hf X'R41\'.1T CA\ CH(l\)HH(H) CHl\O.lf. CROE&, A4 HE X'R41\HT CA\ &Or4THH
s:or4Tt..CTRO(M) csoH(M)». R HHA• &o r'Ai(-r): «K.tKo cHAHiH n4Aow4 H Hf,\\OllJHH
nptno&C4W.T.(c) CHl\OW., TdKO A4 p4301(<\\'kf(M) lilKO 6p4(H)Ht llH w(-r) KOro K'lo.SMO>KH4, H.Ni. w( T) fA lid CHl\t.» 1.
„Şi după doi ani, în anul 6975 (1467) s-a ridicat craiul unguresc numit
Matiaş şi a coborît la Trotuş cu toată puterea ungurească, noembrie 19. Iar

la 29 noiembrie au venit la tîrgul Romanului şi în a 7-a zi a lunii decembrie
au ars tîrgul. Şi apoi au venit la Baia. La 14 ale lunii decembrie, luni spre
marţi, s-a împlinit gîndul lui Dumnezeu cu Ştefan voievod şi a năvălit noaptea
asupra ungurilor la Baia. Şi i-a dat Dumnezeu în mîinile lui Ştefan voievod şi
ale oştii lui şi au fost ucişi dintre <linşii mulţime marc. Şi atunci craiul a fost
săgetat în luptă. Şi aşa s-au întors ruşinaţi pe altă cale mai scurtă şi n-a fost
cum s-au gîndit ei, ci a fost precum a fost voia lui Dumnezeu, părintele atotţiitorul. Pentru că zice: «Să nu se laude preaînţeleptul cu înţelepciunea sa
şi să nu se laude puternicul cu puterea sa, să nu se laude bogatul cu bogăţia
sa ». Şi într-alt loc iar zice: «Precum au căzut cei puternici şi neputincioşii
s-au încins cu putere, tot astfel să pricepem că războaiele nu se biruiesc cu
ajutor de la nimeni, ci de la Domnul Dumnezeul puterilor »" 2 .
Observăm aici şi nararea epică, cu date exacte, şi modestia autorului,
care exprimă punctul de vedere al voievodului, ce atribuie victoria fiinţei
supreme, potrivit concepţiei timpului: dar marele voievod ştia prea bine că
1
I

Cronicile ... , p. 7-8 (mss. f. 239a-b, ed. Bogdan, pi. IV-V).
Pan ai te s c u, în Cronicile„„ p. 16; B o g d an, ln Cronice inedite, p. 52-53.
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această

victorie a fost

obţinută

prin

ostaşilor săi.
Sau iată acum descrierea luptei
cînd oştile moldoveneşti au suferit o

c

înţelepciunea şi

tactica sa

de la Războieni (Valea
înfrîngerc temporară:

şi

prin vitejia

Albă),

în 1476,

.K;.,

l\'k(T) ·xs-;;:nA. ,\\(C)U,4 IO(I\)
&1'. n.R\TW(K) npi"HAE C4(M) u,pî:"' Tl:!(p)CKH(H)
k<lj)'ill,4'1\\H M.E(X').\\l(T) &•(r), n. &1'.C.R\1\\H e&OHMH Clf4lMH, H li1'.C1'.j)464 &OlKO(A)4
e 11. HH1\\lt H et K1>.Cl.R\ &OHCKO.R\ e&OE.11., H4 CT'*""4 &OE&o(A)4; C1'.T&op•r e1'. Hll1\\H &OH
I:! lit:l\0(1\\) IloTOU,H H &1'.31\\orowR1 To[!" ]A.i Kl\IT iH T'!lpu,H H e1'. X'HKl\'kmtMH
1\\t!(u)TRIH•· H n.tAOWAI TI:! Ao&p"iH KHTRl)Kti H &M:>K"iH BOl\'kj)H HIMdl\H H Ao&p"iH H
MMA"iH IOHAU,H H &OHCKdd Ao&p&I X'p4&p4 H X'pd&p"iH IOH4U,H X'l:!C4j)f nOTOnHWRl(e)
To(r)A4. H &1'.l(e) TO(r)Ad CKp1'.&h. KM"i·A &1'. i\\o(l\)AA(K)CT.R\(H) 3EMl\H H &1'.C.R\(M)
wKo(l\)HH(M) 3fMl\l(•") H roenoA.t(.\\) H npA(&o)e.1.t(&)HH(M) Xp'.e)T"i.R\HO(I\\), &1'.HErA.s Cl\1'.IW.tWRI t.aKo n.:1Aow.s Ao&p"iH H X'pA&p"iH &HTA\)KH H &MHK"iH &ol\t:p:-t H Ao&p"iH
H Ml\4A"iH iou.su,H H Ao&p.t H Xp.s&p4 H H;i&pAHH.t &OHCKA H e1'. Xp46j)1'.IMH X'l:!e.ipH
no(A) j)W.KH Hf&'kpHtt(X') H norAHCKH(X') t.il3H(K) H no(A) pw.rrn norAuH(X) Ml:!(H)Th\(11), t.ilKO npHllA\CTHHU,H &HWRI nor.suw(M) li &HWRI &"lt. l''l.R\(C)THl 11(X') 114
X'p(e)T"ih\(H)CT&O. H TJKO nl\t:HHW.R\ !UMl\RI H np"iHA~·WRI Ao C1('14KH 11 l\\'kCTO
no>t<erowh\. H &'k3Rp4TH(WR1) CRI nl\irn"k.1\tµl H no)KHrA.11.1.JU SEMl\h\ 1 .
0

„în anul 6984 (1476), luna iulie 26, vineri, a venit însuşi ţarul turcesc,
numit Mehmet bcg, cu toate puterile sale şi cu Băsăraba voievod cu ei şi
cu toată oastea sa, asupra lui Ştefan voievod; şi a făcut război cu ei la
Pîrîul Alb şi au biruit atunci blestemaţii turci şi cu muntenii hicleni. Şi
au căzut acolo viteji buni şi mulţi boieri mari şi o~teni buni şi tineri şi
oaste bună şi vitează şi husarii oşteni viteji s-au prăpădit atunci. Şi a fost
atunci mare întristare în Tara Moldovei si în toate tărilc vecine şi pentru
toţi domnii creştini drcpt~redincioşi, cînd au auzit [;-epetiţie] că au căzut
vitejii cei buni şi îndrăzneţi şi boierii mari şi oştenii cei buni şi tineri şi
oastea cea bună şi vitează şi aleasă şi cu husarii cei viteji sub mîinile limbilor
necredincioase şi păgîne şi sub mîinile muntenilor păgîni, ca unii ce au fost
părtaşi cu păgînii şi au fost de partea lor împotriva creştinătăţii. Şi apoi
a~1 prădat ţara şi au venit la Suceava şi au ars tîrgul şi s-au întors prădînd
ş1 arzînd tara"2.
Acest' pasaj se regăseşte, de altfel, în impresionanta inscripţie fixată
20 de ani mai tîrziu pe zidul bisericii ridicate în memoria celor căzuţi în
luptă, ceea ce este un argument în plus că cele două texte proveneau din
cancelaria domnului şi aveau aprobarea lui 3 :
c„ A11H &ÂV011eT11&.sro H X'CTol\io&H&4ro reAHA lw Cnlj!Mi.i 101K0An, &mi"Eio

MMTîio rerîAp'k 3M\l\H M.ol\AA&CKOH, eii.s liorA.s11.s &Ol&OAH, & l\TO ·xs·lţnJ;'., "rCA&A
Ero K TfK"lt.tµU, &1'.3A&H)Kl(e) CHl\HÎH M..sX'l\\lT, u,Pi Tl(peK"iH, r"lt. &"lt.CtMH egoH,\\H
&tCTO'IHHMH e"il\AMH, ftµf )Kf H li4Cdp4& gQE&OAd, HdS&dHÎH '1"°iWT4, npiHA• e I.HM C"lt.
K1>.CEM CROM\ li.ie.ip.s&CKOA\ 31Ml\fR1. H npîHAow.s n.st11HTH H np'kRITH 3eMl\IO MM1

Cronicile ... , p. 9 (mss. f. 240b-241a, ed. Bogdan, pi. IX-X).
Cronicile ... , p. 18 (cu unele corecţiuni).
Un al treilea text, emanînd direct de la Ştefan cel Mare şi în care se relatează în termeni
patetici acest eveniment, este solia unchiului său Ioan Ţamblac către Veneţieni şi către Papă,
din 8 mai 1478 (I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. II, Bucureşti, 1913, p. 342-351).
2

8
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A."RCKOH; H AoHAow.a Ao .sAe, u.a 1\\"kCTo 11.ap~114.aeMoe li"k•\lfl\\ IJoToK. H Mh.I, CTe.$.iu R0EROA4, H Clt. c:i01\\ H4UHI,\\ fltiE~411Apo.\\ H3HAoX'o.\\ npt:A HH.\\Î .sA• H Clt.TROpllX' OM ci. nH.\\H RMJ.11~·ia pu&oH, 1\\Cii,4 ro;\ . K"S.; H non~iµuirn &iiC"iE1\\ nos"kmAeHH &l\JW4 X'pc"T'i4HE wT nor4H. H n.aAow" Tll Amoro A\HO:IKECTRO wT 1\\0AA4RCKHX'
RoeX'. TorA4 >KE H T4T4PE l!A„puw.a 311\\1\IO Mol\A4RCKOIO WT TOA\ c-rp4HH [„.)1.
„În zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domn Io Ştefan voie-

vod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod,
în anul 6984 (1476), iar al domniei sale anul 20 curgător, s-a ridicat puternicul Mahmet, ţarul turcesc, cu toate puterile sale răsăritene; şi încă şi Basarab
voievod, numit Laiotă, a venit cu el, cu toată ţara sa băsărăbească. Şi au
venit să prade şi să ia Ţara Moldovei; şi au ajuns pînă aici, la locul numit
Pîrîul Alb. Şi noi, Ştefan voievod, şi cu fiul nostru Alexandru am ieşit înaintea
lor aici şi am făcut mare război cu ei, în luna iulie, 26; şi, cu voia lui Dumnezeu, au fost înfrînţi creştinii de păgîni. Şi au căzut aici mulţime mare de
oşteni ai Moldovei. Atunci şi tătarii au lovit Ţara Moldovei din partea cealaltă„."

Sau, în sfîrşit, reproducem aici relatarea morţii marelui voievod, pre- zice cronicarul - de stihiile naturii :

vestită

Ji At:(T) ·x.s"°R"f M(C)!ţ4 IOl\Îd .g„ R RTOj)IOIKI\, np"kCT4KH CA\ p4Gll &miH rocnoAHHll lw(u) CTE$4ui.. RosgoA.a, r11(A)p1t.
Mo,,· A.utcKwil, raKo R
11.a(c)
Aiie. H Gi.t(c) TOPO:IK(A)e 1\"kTd npt:m(A)e 01(.\\dp: TKid] 2 ero 3~11\\4 TA\(>K)K4 H
Kpt:nK4A\ S"kAO, lil:~wK4 "' G"k HHKM'l:IK!. H GA\ÎK. Rlt. A"kTO Alt.>K(A)E Kl Kpt:n14iH
H npHWMCTKi! KO(A)HOE H n0Ton11mi'1 w(T) Ko(A) 1\\Hwr". H npt:A\Th. CKHnlt.Tplt.
Mw(A)A4KCKM!I c;:ji.. ero liorA..au ROEKOAt.1 [sic!], R uero 1\\"kCTO. II rn(Ac )TROK4
lw(u) CTE$4Hll KOEKOA4 .•\\.3. l\t:(T) li .i. M(C)!ţ4 H Tpll ue(A)l\H 3 .
„În anul 7012 (1504), luna iulie, 2, marţi, a răposat robul lui Dumnezeu

31."""

.r.

domnul Ion Ştefan voievod, domnul Ţării Moldovei, ca la 3 ceasuri din zi.
a fost în acelaşi an, înainte de moartea lui, iarnă grea şi foarte aspră,
cum nu fusese niciodată. Şi au fost în timpul verii ploi mari şi revărsări
de ape şi înnecuri din pricina apelor mari. Şi a luat schiptrul Moldovei fiul
său, Bogdan voievod, în locul lui. Şi a domnit Ion Ştefan voievod 47 de
ani şi 2 luni şi trei săptămîni" 4 •
Că acest letopiseţ a fost considerat o scriere demnă de atenţie nu numai
din punct de vedere diplomatic şi istoric, ci şi literar, se poate constata din
circulaţia sa în alte ţări şi în alte limbi, sub forma celor trei variante cunoscute: moldo-germană (ea însăşi se numeşte Cronica breuiter scripta Stephan [i]
Dei gracia Voyvoda[e] Terrarum Moldannens[ium] necnon Walachyens[ium].
ceea ce corespunde titlului slavon CKd.34HÎE R Kp4Tlţt: „.). tradusă între 1499Şi

l Vezi Repertoriul 111onumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel 11-fare, Ed.
Acad., 1958, p. 139 şi 143.
2 În manuscris greşit (vezi nota lui P. P. Panaitescu, în Cronicile ... , p. 13).
a Cronicile ... , p. 13 (mss. f. 2460 a-b, ed. Bogdan, pi. XVIII-XÎX).
4 Ibidem, p. 22. Vezi acum unele consideraţii ale lui Şerban Cio:ulescu, în O cronică a vitejilor, «Viaţa românească&, XIX 1966, nr. 4, p. 171-178.
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1502; moldo-rusă, dusă în statul moscovit după 1504, şi moldo-polonă, tradusă
sau copiată la 1566.
In legătură cu aceste două din urmă, difuzate în ţări slave, ne permitem
să adăugăm cîteva consideraţii.
Cronica moldo-rusă, difuzată în Rusia - după cum am văzut - cel
puţin în 7 copii din sec. al XVI-lea şi al XVII-lea, a intrat în prima
dintre compilaţiile ruseşti - BocKpeceHcKaR 11emonucb în perioada alcătuirii
acesteia, între 1530-1550 (de unde a fost preluată în Letopiseţul lui Nicon
şi în Cărţile de ranguri), dar a fost adusă acolo înainte, căci ultima ştire
se referă la moartea lui Ştefan cel Mare şi la urcarea pe tron a fiului său
Bogdan III.
Într-un articol publicat nu de mult, A. V. Boldur, rezumînd părerile formulate de la Hasdeu încoace privind pătrunderea în Rusia a acestui text,
<::onsideră că aducerea lui în această ţară constituie un act diplomatic, legat
de căsătoria în 1483 a fiicei lui Ştefan cel Mare, Elenei, cu Ivan lvanovici,
fiul lui Ivan 1111. Faptul că în cronică e amintită chiar moartea lui Ştefan,
după menţionarea a două evenimente posterioare căsătoriei Elenei, e eludat
de A. V. Boldur prin teza că aceste informaţii au fost adăugate ulterior şi
că ele sînt, de altfel, datate greşit (dar greşelile se pot datora copiştilor) 2 •
Credem că aducerea în Rusia a cronicii nu poate fi legată direct de
venirea Elenei, căci ea nici nu e pomenită alături de cei patru fii ai lui
Ştefan cel Mare, deşi e menţionată expres, ca fiică a Evdochiei şi căsătorită
la Moscova, în Cronica moldo-germană 3 , care aminteşte şi de alte două fiice
ale domnului.
În schimb, P. P. Panaitescu (Cronicile„„ p. 153-154) consideră că,
întrucît cronica este o prelucrare a Letopiseţului de la Putna, a cărui redactare
s-a încheiat (căci începuse înainte) în timpul lui Ştefăniţă Vodă (1517-1527).
ea a ajuns în Rusia ulterior, într-o epocă de strînse relaţii moldo-ruse, evident,
tot ca un document istorico-diplomatic, şi anume în timpul domniei lui
Petru Rareş ·(1527-1538, 1541-1546). O atare teză nu are, totuşi, prea
multe şanse, întrucît, aşa cum am văzut, ultimul fapt menţionat în cronică
este urcarea pe tron a lui Bogdan III, iar propoziţia precedentă, 4 Ol( CTE44:14 Ki.lilH .);. Ci.IH4: lhTp"h, f'JJUKC4HAp"h [H] AK4 liorA4H4 „Iar Ştefan a avut 4
fii: Petru, Alexandru (şi) doi Bogdani" nu se referă - cum am· fi fost înclinaţi să credem - la Petru Rareş. Acesta, fiu nelegitim al lui Ştefan
cel Mare, nu este amintit în nici o cronică sau document din timpul
1
Cronica slavo-moldovenească din cuprinsul Letopisei [sic I] ruse Voskresenski, «Studii»,
XVI, 1963, nr. 5, p. 1099-1110.
2 Este interesant de observat că, deşi cronica a fost introdusă mai tirziu în BocKpeCeHCKall
.1emonucb (între 1530-1550), alte evenimente n-au mai fost introduse, căci copistul rus nu le
cunoştea; aşadar, putem conchide că cronica s-a păstrat aşa cum a fost adusă din Moldova.
3 Vezi I. C. Chiţi mi a, Cronica lui Ştefan cel Mare„., p. 37, 60; Cronicile„., p. 29.
!'llai mult chiar: în ce măsură letopiseţul moldovenesc includea date privind-o pe Elena şi noua
ei familie, se vede din faptul că Let. Putna I şi I I menţionează chiar moartea soţului ei Ivan,
in anul 1490.
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domnului: în acest pasaj este vorba de un alt Petru, fiu legitim, care
a murit în 1480 (Let. Putna, I, II)1.
Aşadar, singurul fapt pozitiv pe care-l putem spune este că Cronica
moldo-rusă a ajuns în Rusia curînd după 1504, în timpul domniei lui Bogdan III
(1504-1517) 2 , care a continuat politica tatălui său în raporturile cu Rusia,
trimiţînd soli marelui cneaz al Moscovei şi încercînd să organizeze o expediţie
comună cu ruşii şi polonii împotriva tătarilor. În 1514 el a încercat să împace
pe marele cneaz Vasilii Ivanovici cu regele Poloniei Sigismund, căci aceştia
se aflau în război, oferindu-se să medieze pacea4 • Faptul că această cronică
s-a păstrat în copii ulterioare şi într-o formă remaniată, mult prescurtată
faţă de Le.t. Putna, ne lipseşte deocamdată de posibilitatea de a face mai multe
consideraţii în legătură cu pătrunderea şi cu rosturile ei în Rusia.
Dacă valoarea ei istorică este redusă, neprezentîndu-se nici un fapt
nou, necunoscut altor cronici din sec. al XV-lea - începutul sec. al XVI -lea
în schimb Cronica moldo-rusă are, aşa cum au arătat I. Bogdan şi cercetă
torii ulteriori, o valoare deosebită literară şi culturală, ea cuprinzînd o interesantă legendă despre originea latină a românilor - care avea, în ultimă
analiză, un fond real, bazat pe tradiţie - vorbind despre doi fraţi, Roman
şi Vlahata, eroi eponimi - potrivit unui procedeu al analisticii medievale 5 ,
ce-şi avea, în fond, surse în antichitatea greco-latină - ai celor două ţări
româneşti surori, Moldova şi Ţara Românească 8 • Această legendă nu are
nimic comun cu legenda injurioasă, interpolată în cronica lui Gr. Ureche
de Simeon Dascălul, fapt pentru care acesta şi-a atras, pe bună dreptate,
i Primul Bogdan a murit ln 1479 (Let. anonim, Let. Putna I, II), iar Alexandru în 1496
(Lei. anonim, Let. Put11a I, II). Aşadar, dată fiind menţionarea în aceste letopiseţe a morW
celor trei fii şi a faptului că după Ştefan cel Mare a urmat Bogdan, fiul său, nu se mai poate
spune, împreună cu P. P. Panaitescu (Cronicile ... , p. 154), că această cronică dă în plus faţă de
celelalte ştirea despre existenţa celor patru fii ai lui Ştefan cel Mare. De altfel, Ştefan cel Mare
a mai avut un fiu, Iliaş - se pare frate geamăn cu primul Bogdan - care probabil a murit foarte
ele timpuriu, fiind menţionat în documente o singură dată, la 3 sept. 1473 (vezi I. Ursu, Şte
fan cel Mare, Bucureşti, 1925, p. 430; despre Petru Rareş, p. 431). De asemenea, lliaş e pomenit
alături de ceilalţi patru fii ai lui Ştefan, în Pomelnicul Mdndstirii Bistri/a (vezi ed. D. P. Bogdan
Bucureşti, 1941, p. 50, trad. p. 86).
2 O atare ipoteză a fost formulată de N. Cart o j an, Istoria literaturii romdne vechi,
voi. J, p. 53.
s Istoria Romdniei, II, Ed. Acad., Bucureşti, 1962, p. 613; Hurmuzachi, 11/2, p. 642
şi 11/3, p. 14, 72, 76-77.
~ J storia României, II, p. 613; Hurmuzachi, II/3, p. 146.
& Cf., de exemplu, în ll0Becm1> t1peMeHHWX Aem (începutul sec. al XII-iea) legenda despre
cei trei fraţi, fondatori ai Kievului: Kij, S~ek şi Horiv (Kuii, 8'eK, Xoput1}şi despre sora lor Lybecl
( Jlw6eo1>), ed. cit., I, p. 12-13, II, p. 109. O altă legendă, fixată ln scris lncă in sec. al XIII-iea la
slavii de apus (poloni şi cehi) şi trecută in Rusia in sec. al XVI-iea, vorbeşte despre trei fraţi,
Ceh, Leh şi Rus (Meh), care au venit din Iliria spre nord, dind naştere celor trei popoare: cehii,
polonii şi ruşii. Vezi A. F 1 or o vs k i j, JleuHoa o 'lexe, Jlexe u Pyce t1 ucmopuu cAat1RHc1>ux
u1y11eHuii, in Sbornlk prad I. Sjezdu slo11anskych filolog-a v Praze 1929, sv. II ,Praga 1932,
p. 52-53 (trad. fr., p. 868-869).
a Cf. bibliografia cercetărilor la A. V. B o Id u r, op. cit., p. 1099---1120.A. I. Jacimirskij
consideră chiar că această legendă nu face corp comun cu cronica propriu-zisă şi că ele au fost
reunite de compilatorul rus (CKD3DHue t1Kpam11e o MOAOaBCKUX zocnooapax t1 BocKpeceHcKoti
,1emonucu, St. Pb., 1901, extras din HOPRC, t. VI).
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dezaprobarea fermă a lui Miron Costin, a fiului său Nicolae Costin şi a lui
Dimitrie Cantemir1 .
Cronica moldo-Polonă cuprinde istoria Moldovei între 1352 (dată la care
autorul fixează venirea lui Dragoş şi care este foarte aproape de adevăr)
şi 1564 (începutul celei de a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu),
precum şi două anexe: 1) Ţinuturile Moldovei şi 2) Dregătorii voievodului
Moldovei. Cunoscută, după cum am văzut, din trei manuscrise (sec. XVI,
XVII şi XVIII), această cronică pune o serie de probleme în ceea ce priveşte
autorul (traducătorul), locul şi data scrierii.
B. P. Hasdeu a emis ipoteza că autorul (mai precis, traducătorul pentru
prima parte şi autorul pentru ultima) este un german polonizat, Augustin
Aichinger, care se afla împreună cu alţi poloni la curtea lui Alexandru Lăpuş
neanu pe la 1566 şi ştia limba română2 •
I. Bogdan3 , pe baza manuscrisului Zaluski, cel mai vechi (57 file), copiat
de aceeaşi mină şi avînd trei părţi ( Kronika tureczka a ienicerului sîrb Mihail
Constantinovici din Ostroviţa, f. 1--47; Cronica moldo-polonă, f. 48-54a,
şi un fragment despre Vlad Ţepeş, f. 54b-57, reprezentînd capitolul XXXIII
din aceeaşi cronică a lui Mihail Constantinovici), a emis teza că autorul
acestui manuscris (autograf, după părerea lui, dar dovedit apoi de către
P. P. Panaitescu a fi o copie) este Nicolae Brzeski, secretar al regelui polon
Sigismund August, trimis ca sol la turci, dar reţinut în Iaşi (1566) de
Alexandru Lăpuşneanu, care se temea să nu afle turcii despre faptele lui.
Aici în Iaşi, spune Bogdan4 , Brzeski a copiat Cronica turcească a lui Mihail
Constantinovici şi a tradus cronica Moldovei din slavonă în limba polonă,
adăugind cîteva lucruri din cunoştinţele sale directe. Deşi remarcă unele
greşeli comune copiei Naruszewicz şi presupusului autograf al lui Brzeski,
Bogdan insistă mai mult asupra particularităţilor grafiei acestui manuscris,
care a putut genera unele greşeli de copiere, nedezlegînd totuşi „enigma"
celorlalte greşeli (de ex., Omaramurasza pentru Maramurasza, data 60.907
în loc de 6907, respectiv 139911).
În articolul Cronica moldo-Polonă (RIR, I, fasc. II, 1931, p. 113-123)
şi apoi în Cronicile slavo-române„. (p. 165-166), P.P. Panaitescu a arătat
că manuscrisul Zaluski nu e autograful lui Brzeski şi că acesta nu e autor
al versiunii polone a cronicii moldoveneşti, ci numai a alcătuit această compilaţie de două cronici (manuscrisul Zaluski este o copie aproape contemporană),
1
Iată, de pildă, ce scria Miron Costin : „De aceste basne să dea seama ei şi de această
ocaril. Nici ieste şagă a scrie ocară vecinică unui neam, că scrisoarea ieste un lucru vecinicu.
Cîndu ocărăsc într-o zi pre cineva, ieste greu a răbda; dară în veci? Eu voi da seama de ale mele,
cite scriu" (De neamul moldovenilor, în Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 243).
2
~Arhiva istorică a României•, t. III, p. 29.
3
Cronice inedite .. „ p. 105-118.
4
Ibidem, p. 114-115.
5
Cf. Panaitescu, tn Cronicile .. „ p. 167. Evident, Omaram11rasza se datoreşte neînţelegerii

.

construcţiei

T

slavone în grafia "' M•P•M6pww• (cf. Let. anonim, pi. I), unde
observat de traducătorul polon.
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în timpul celor trei luni cit a stat la Iaşi, cînd le-a obţinut pe amîndouă1 •
Cu toate acestea, numele lui Brzeski nu poate fi înlăturat cu totul, căci el
a inclus în manuscrisul protograf cronica „moldo-polonă", desfăcînd chiar
un capitol (al XXXIII-lea) din cronica ienicerului sîrb (care are 48 de capitole), întrucît se lega de istoria românilor.
În ceea ce priveşte data compilării de către Brzeski a Cronicii moldopolone şi a Cronicii turceşti, toate cele trei manuscrise poartă la început,
după titlu, menţiunea „ W roku 1566, 28 mensis Octobris w Jassiech", dar
textul primei merge numai pînă la 1564, fiind scrisă (în original) în acest an
sau cel mult în anul următor.
Analiza textului a dus pe Ioan Bogdan, după Hasdeu, la concluzia că,
cel puţin pînă la 1552, Cronica moldo-polonă nu este decît o traducere (în
parte, prelucrare) a Letopiseţului de la Putna (ce merge pînă la 1518, respectiv
1526) şi a continuării acestuia, care trebuie să fi început cu urcarea pe tron
a lui Petru Rareş (1527), continuare care nu s-a mai păstrat în original, ci
numai în prelucrările literare ale lui Macarie, Eftimie şi Azarie.
Aşadar, diversele variante interne (Let. anonim, Let. Putna I, II şi traducerea românească a acestuia, din sec. al XVIII-lea) şi externe (cronicile
moldo-germană, moldo-rusă şi moldo-polonă), dovedind continuitatea analisticii de curte, începută înainte de Ştefan cel Mare, dezvoltată la maximum
în timpul glorioasei lui domnii şi continuată sub urmaşii săi, ilustrează o
intensă activitate care a atras atenţia cărturarilor din Răsăritul şi din
Apusul Europei. Dacă autorii acestor anale au rămas anonimi - deşi îi
putem bănui sub numele logofeţilor şi diecilor lui Ştefan cel Mare şi ai urmaşilor săi sau al unor cărturari bisericeşti, apropiaţi domnului2 - în schimb,
cronicile domneşti, compuse începînd cu deceniul al treilea al sec. al XVI-lea,
se datoresc unor autori ce şi-au dezvăluit identitatea, întrucît au vrut să
facă operă literară, care să poarte pecetea personalităţii lor.
Pentru aceşti cronicari domneşti - Macarie, egumen al mănăstirii
Neamţu, unul din cele mai puternice focare de cultură ale timpului, şi apoi
episcop de Roman (care descrie perioada 1504--1551), Eftimie, ucenicul
său, egumen al mănăstirii Căpriana (perioada 1541-1554), şi călugărul
Azarie, al doilea ucenic (perioada 1551-1574) - modelul literar nu mai
este Povestirea pe scurt, ci Cronica înflorată poetic a lui Constantin Manasses.
De fapt, prin spiritul lor de panegiric domnesc, cele trei cronici nu sînt străine
nici de Vieţile regilor sîrbi şi de panegiricele bizantine, care au fost copiate
în Moldova.
Ioan Bogdan a arătat, cu o mare bogăţie de date, influenţa stilistică
şi lexicală a lui Manasses în traducerea mediobulgară asupra lui M acarie 3 ,
Nota de la f. 54b a manuscrisului Zaluski precizează clar acest lucru despre Cronica turapare augmentată în mss. Rusiecki: „Kronika turecka napisana przez Michala Constantinowicza z Ostrowice raca iednego, ktory byl wziet do Turek miedzy Ianczary,
ktorey dostal urodzony Mikolay Brzeski, I.K.M. sekretarz y dworzanin, gdy poslem byl anno
1566. Takie y Woloskiey fragmentum" (Cronica turcească scrisă de Mihail Constantinovici din Ostoviţa, sîrb care a fost luat de turci între ieniceri, pe care a căpătat-o nobilul Nicolae Brzeski, secretar şi curtean al Majestăţii sale Regelui. De asemenea şi un fragment al cronicii moldoveneşti).
I Cf. Ş. C i o c u 1 e s c u, op. cit., p. 172.
8 Vechile cronice„„ p. 69-89; Letopiseţul lui Azarie, p. 20-28.
1

cească; aceeaşi notă
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scriind cel mai complet studiu pînă acum asupra limbii şi stilului acestui
cronicar, care a preluat o serie de pasaje ce i se păreau că se potrivesc cu
evenimentele şi personajele despre care scria, în special cu Petru Rareş,
„patronul" său. Aşa, de exemplu, spune Bogdan1, la descrierea fugii lui
Petru Rareş prin munţi, Macarie compilează două pasaje din Manasses, unul
privind pornirea la vînat a lui Marcian şi însoţitorilor săi, altul asupra poziţiilor ocupate de Iustinian lingă Constantinopol, în lupta cu Philippic, rivalul
său:

Manasess
H npoX'oA..v1

Macarie

no n..1\.TiX''l>. nmpo-

H npoX"oA.R\ no nN.T•X'i. HmpoX"oA-

H CK0.31i:: .RIAOAH~.R\

KP'l>.MAlllJiHM, H CKB0.31i::
ÎWCoKhl..vl &p'krOBhl 5

X'oAHWHX''l>.

(.„)

BhJCOKhl..vl

sp'kro&~

(Cod.

Sin.,

f. 93a) 2 •
K spAwM B'l>.CTHlf..vlllH .SAonpoX'oAHhlHM'l>. H S&'kp..vl Kp'l>.MA..vlllJiHM'l>.
H CK0.31i:: ..vlAOAiA npoTH'ln'lllJf H TPOl(A..v1111• CAI (ibid., f. 76b) 4•

HiHX", SB'kp.R\

(Aici se observă o neconcordanţă
grnmaticală între n..1\.TiX't., loc., şi
KP'l>.M.R\llJiHM, dat.,
construcţii diferi te).

provenite

din

Evident, retorismul şi împrumuturile de caracterizări din Manasses,
care sînt interesante ca procedeu literar, scad din valoarea istorică a cronicii. Fiind însă un cronicar oficial, Macarie este bine informat şi - dacă
lăsăm la o parte aluviunile retorice - cronica sa reprezintă o scriere originală
şi un izvor de o reală însemnătate istorică, în tot cazul mai mare decît era
înclinat să aprecieze I. Bogdan5 • Iată, de pildă, un exemplu de relatare independentă de modelul său, însă la fel de înflorată, din care se poate vedea şi
caracterul de panegiric al lui Petru Rareş :
Toro>KA• A'kTA H M'kC..vllJ.A, no wTKP'l>.KfHilO &0..1\.iio, H.S&pAH &hlCT B'l>. so•soACTB'li:: IleTpi. 'llOAHhJH H IJ.APCTBid B'l>.
MAAOM np'kABApH.

H

KOl(n'k H B°kHU.fM

Ol(KjJAWfH, O HfM>Kf C.i\OBO

c'l>.H eAHni. wT llJ..1\.AÎH npHcnonAM..vlTH.Sro CTf.AHA, C'l>.KP'l>.BfH

l<IKO>Ki n'kr A• CK'kTHAHHKt. noA cn.rt.AoM, lf>Kf H HA np'kcTOA'k IJ.dpCTBA •ro O&llJiHM
C'l>.&'kTO,\\ Ao[cTo]A'knH'k B'l>.&fAIH H MIO.\\ RAAroAATH
CAOBO HH.3X'OA4 np'kAB'l>.CnOM'li::HW..

npoc&'k1peni.

pir.KO"- H>K• H

,,ln acelaşi an şi lună [1527, ianuarie], după revelaţia lui Dumnezeu,
a fost ales în domnie Petru cel Minunat şi în acelaşi timp a fost împodobit
cu cununa domniei, cel despre care am pomenit puţin şi mai înainte. Şi
acesta era una din odraslele veşnic pomenitului Ştefan, ascuns ca odinioară
lumina sub obroc, care a fost înălţat la scaunul domniei cu cinste, după
sfatul obştesc, şi sfinţit cu untdelemnul binecuvîntării, cu mina celui pe
care l-am pomenit înainte [mitropolitul Theoctist] că l-a uns şi pe nepotul
său [se. Ştefan cel Tînăr]"s.
1

Vechile cronice„., p. 79-80.
C1'onica lui Constantin Manasses, ed. Bogdan, p. 143.
8 Ibidem, p. 106.
' Cronicile„„ p. 85 (f. 26lv, rnss. de la Leningrad).
6 Cf. P. P. Pa nai te s c u, ln Cronicile„., p. 76 .
• c„onicele„„ p. 81, 95.
2
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Pentru Eftimie însă (care scrie din porunca lui Alexandru Lăpuşneanu)
modelul literar nu este atît Manasses, pe care-l cunoştea totuşi şi din care
foloseşte unele cuvinte, cit dascălul său Macarie1 • De aceea, cronica sa este
scrisă într-o limbă mai simplă, mai accesibilă, deşi tendinţa spre retorism
c evidentă. Datele cuprinse în cronică - dacă lăsăm la o parte simpatiile
şi antipatiile cronicarului - sînt adevărate, datorindu-se unui contemporan
şi constituind un izvor preţios, pe alocuri chiar unic, după cum au arătat
I. Bogdan şi, acum în urmă, P. P. Panaitescu.
Iată un pasaj. din care putem desprinde atît detaliile cunoscute de autor
- contemporan cu faptele - cit şi nota de panegiric şi influenţa literară a
dascălului său 2 :
Toro>KAt A'kTd H TOf'O>KJ,t M'kCHIU,d, no O'rt:pi.KfHiio &O>Kîio
H noAKH>KtHh. Hd rocnoACTKO AotMtCT'l.t.KHh.IH H np·kA\W.Ap JH KOH

~dHAp1t.

j(\

H3&pd111i.

&i..tCTh.

H 'llOĂ!ih.IH i1Ae-

[ •.. ]. 6C'l'h. 60 H C'l.t. tAHH'l.t. 01' c ;,tHOKI\ np iC:1ono1\\HHdtMdf'O liorAdHd KOt-

KOAH, H C'l.t.Kl)IJIHI\ &h.ICTh.

lilKO>KI H'krAt

CK'k-rHAHHKI\ noA„

A!HHllHU,d noA„ .!U.\\i\18'., H K1'CÎd lill{O CKtT03dj)lld4
101"01( WECTK°jf,\\h. Ol(CTjl'l.t.M:f CHI IOHOWlCKh.I K'l.t.

SK°k3Ad

cn,y,,AoM„ HAH lilKO>Kt
OT'l.t.

cii:Ktp4,

OT'l.t.'lh.CTKOI( CH H H4

H

K'l.t.

K1'ClljliRIT°if

U,41)CTKd si. MoAAou&X'"iH [ ••• ]. Moi\AdKC'l'iH >Kl RAdCTMI H >KHTMt, lilKO Ol(Mh.1WdKWI, C'l.t.'r'kKddX'.ir. CRI K'l.t. Ht.\\01( H CK'k'l'A'k

i1.u~4HApd

K'l.t.CnpiHMdX'.,Y,, H noK.\dH'kX'.ir.

CRI tMOI(, OH„ )fU CK°kTAh.IM4 O'l:iM4 H np'kKl)40Hh.11\\h. AHU,U\l\ H4 K1i.c'kX'h. >K4AOCTH'k
H MHi\OCp t.AH'k R1t.3p'kKI\.

„ln

acelaşi

an şi aceeaşi lună, după revelaţia lui Dumnezeu, a fost ales

şi ridicat la domnie oşteanul viteaz şi înţelept, minunatul Alexandru( ... ).
Căci este şi acesta unul dintre fiii veşnic pomenitului Bogdan voievod şi a fost
ascuns ca odinioară lumina sub obroc sau ca luceafărul sub pămînt. Şi a stră
lucit ca o stea strălucitoare de la miazănoapte şi, în drum spre miazăzi, s-a
îndreptat bărbăteşte către patria sa, ca să ia domnia în Moldovlahia (... ). Iar
boierii moldoveni şi locuitorii, dacă au auzit, au alergat către dînsul şi au
primit cu strălucire pe Alexandru şi i s-au închinat. Iar el a privit către toţi
cu ochii luminaţi şi prea frumoasă faţă, cu bunăvoinţă şi milostivire"3 •

În fine, Azarie s-a inspirat atît din cronica dascălului său Macarie, cit

şi direct din Manasses, din care a preluat pasaje întregi 4 • Acest fapt, precum
şi sfîrşitul părtinitor (Petru Şchiopul patronul său, e ridicat în slăvi, în timp
ce viteazul domn Ion Vodă, luptător pentru independenţa Moldovei, e prezentat în culori negre) scad din valoarea istorică a cronicii, nu lipsită, de
altfel, de o serie de informaţii reale şi chiar unice.
Cu acest cronicar se sfîrşeşte epoca istoriografiei în limba slavonă din
Moldova, după care urmează în secolul următor Letopiseţul Ţării Moldovei

al lui Grigore Ureche (n. cca. 1590-1595 - m. 1647), primul cronicar original care scrie în limba română, folosind însă întreaga serie precedentă a
letopiseţelor

moldoveneşti 5 •

1

Vezi I. Bogdan, Vechile cronice .. „ p. 90-103.
le subliniem aici, ca şi în citatul precedent din Macarie.
3 Cronicile ... , p. 114, 122.
4 Vezi I. Bogdan, Le!opiseful lzli Azarie, p. 28-42.
5 Vezi. acum în urmă, capitolul Grigore Ureche, în Istoria liteYaturii rom4ne, I, Bucureşti,
1964, p. 379-392, scris de I. C. Chiţimia.
2 Formulările asemănătoare
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Dar cu circa 20 de ani înainte1 călugărul oltean Mihail Moxa a scris
primul cronograf în limba română (1620) 2 , rezumînd şi prelucrînd Cronica
lui Manasses în traducere slavonă, o Povestire pe scurt pînă la 1425 (adică
pînă la data la care merge într-o serie de texte ce premerg analele sîrbeşti),
unul din letopiseţele sîrbeşti (1355-1490) şi cronica bulgară (1296-1413),
descoperită de Ioan Bogdan.
După studiile lui V. Grigorovic şi B. P. Hasdeu, I. Bogdan a arătat
în Ein Beitrag ... şi într-o lucrare neterminată, rămasă în manuscris, Manasse
ca izvor a[l] lui M oxa6 , modul în care, traducînd, a prelucrat şi a selectat
datele din originale călugărul oltean. Mai mult, în acelaşi volum manuscris
al său, cele trei texte publicate în Ein Beitrag ... sînt însoţite de pasajele
care coincid din Moxa, după ediţia lui Hasdeu, completată cu două pasaje
omise de Tocilescu la copiere (Bogdan îşi colaţionase tot textul la Moscova,
constatînd o serie de inexatităţi, cf. mss. rom. nr. 5248) 4 . Fără să cunoască
aceste cercetări, Margareta Ştefănescu a reluat această problemă într-o
comunicare prezentată în 19275, în care a adus o serie de exemple edificatoare.
Acest cronograf - cunoscut astăzi şi dintr-o copie incompletă, păstrată
la Biblioteca regională din Craiova 6 - este valoros în primul rînd prin faptul
că face trecerea de la istoriografia în limba slavonă la cea în limba română,
dind şi unele ştiri din istoria patriei, fie preluate din cronicile slavone, fie
introduse de autorul său. Spre exemplificare, vom cita mai întîi un scurt
pasaj din cronica bulgară paralel cu textul din Moxa, pentru a observa corespondenţele şi gradul de prelucrare :

Cronica

bulgară

Moxa

H Hi no MHOstl(„ A„Hil(„ nAKW l"UAIHlKi CAI
AIHoro MHOltllo.CTIO Tf PKI•, nOHAOWX. Hd IUi(„
npH Mup'lt BOiBOA t H c-.p43HWir. 'ou REAHK, 11KO·
lKi OYGO TtljlKOM„ MHOStM„ H3,P4HHWM„ ndtTH
CAI OT„ CHAHWI(„ H OT„ l(PHtTl4HtTIHI(„ rocnOA41(„,
n
HHI(„ lKi rlw1 KoHcTdHTls„ AP•[r•]wmt'I„
H M•pKo Kp4AiBH'I„, H TOAHKO c-.AOMA,Hl) ~cT„

„De-acii se rădică. Baiazit cu turcii spre
rumâni, deci se loviră cu Mircea voievod şi
fu război mare [la Rovine, 1394). citu se
întuneca de nu se vedea văzduhul de mulţimea săgeatelor, şi mai pierdu Baiazit
oastea lui cu totul, iar paşii şi voievizii
periră toţi 7 • Atunce peri Constantin Ora-

1 Se presupune că Ureche şi-a scris cronica, rămasă neterminată, spre sflrşitul vieţii, în
perioada cînd a fost mare vornic al Ţării de Jos (1642-1647). Cf. P. P. Pan ai te s cu,
Introducere la: Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. 2, Bucureşti, 1958, p. 11.
2 Vezi acum, în urmă, Istoria literaturii române, voi. I, p. 355-357, 359. Manuscrisului de
la Moscova îi lipseşte fila de la început, deci nu ştim care era titlul cronografului. De altfel,
acesta nu este terminat, neavînd o încheiere propriu-zisă., în afară de cea cu care se termină
prima şi cea mai mare parte.
3 B.A.R., mss. rom. nr. 5214, f. 1-8 şi 150.
4 Detalii în studiul Ioan Bogdan (pregătit pentru tipar).
5 Cronica lui Nlanasses si literatura româno-slavă si română veche, «Arhiva&, XXXIV, 1927,
nr. 3-4 (extras). Vezi, de a~emenea, studiul introdu~tiv al lui N. Simache şi Tr. Cristescu la:
Cronograful lui Mihail Moxa, transcris şi adnotat ... , Buzău, 1942.
8 Vezi C. Nic o 1aescu-P1 op ş or, Hronograful lui Moxa, în «Oltenia», IV, 1943,
p. 1-28; Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1964, p. 355-357.
7 Aceste cuvinte sînt adăugate de Moxa (cf. Ist. lit. rom., I, p. 337).
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11onlH

HC~HCA1'HHO

MHOlKCTIO,

MOIJIH Sp°kTH CAI OTi.. MHOlKCTU

HEO

11'348(8

CTp°kAi..,

HI

p'fil,\ii

lKI TOH Kp1'Hl'fi ROTllJIH OTi..

MHOlKCTH Tpyn1H
~Ao1t~i..c11wxi... „KOIKI H UMOMS Jid43HTOY ScTp•„HTH CA H no;tipu; OU~I HiiK01ro OTi.. 11\dCTIAi..
nocT41H U444TH !llMA1ir;, MHp~t lKI nOEiirHir;
H• Bir;rpi.c11ir;.11 cTp•Hir; i.

govici şi Marco Cralevici. Aşa de se vărsa
singe mult, cit era văile crunte, deci se
spărie Baiazit şi fugi de trecu Dunărea" 2 •

Ultima frază din Cronica bulgară e suprimată de Moxa în acest pasaj;
în schimb, la descrierea luptei de la Nicopole (1396), el adaugă, pe baza tradiţiei interne, că a participat şi „Mircea voievod cu rumânii", ceea ce nu
apare în textul slavon 3 •
Dar iată, de altfel, toate pasajele din :acest cronograf referitoare la români, în afară de cele cîteva comparaţii cu situaţia din ţara noastră presă
rate în text 4 :
I ;;voarele slavone

Nlo:ra

1) „Pre acea vreme ucise şi Şuşman,
domnul şcheilor, pre Dan voievod, domnul
rumânesc" (ed. cit., p. 189-190) 1 .

1) lllHWM4Hi..

L\4pi..

EAi.r•pcKM

OYEH1·i..

A•H•

1ouo4ir;, Ep•T• MHp~ii 101104-fi, 111. AiiTo .zSl,\1.

[6902, resp. 1393], MiiCAIL\4 CIRTIMIPI• .iii-.
(data e greşită, trebuie 1386; Cron. bulg .•
în Ein Bei/fag ... , p. 30, notă: e o glosă).

Ein Beilrag ... , p. 530.
Cronograful..., ed. Simache şi Cristescu, p. 190. Acest pasaj îl
magistral în Scrisoarea I I I a lui Eminescu :
l

2

ştie,

găsim

transpus, cum se

„Şi abia plecă bătrînul... Ce mai freamăt, ce mai zbucium !
Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;
Călăreţii impiu cimpul şi roiesc după un semn
Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,
Pe copite iau în fugă faţa negrului pămint,
Lănci scinteie lungi în soare, arcuri se întind în Yînt,
Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni,
Orizontu-ntunecîndu-1, vin săgeţi de pretutindeni,
Vîjîind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie ...
Urlă cîmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.
În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare,
Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare.

Acea grindin-oţelită în spre Dunăre o mină,
Iar în urma lor se-întinde falnic armia română".

a Ist lit. rom., I, p. 357.
' Observăm însă că, la Traian, călugărul nu ştie nimic de ocuparea Daciei de către romani
şi deci nu introduce nimic de la sine. Ba, mai mult, în timp ce Manasses scrie: Ci.H [Tp•„H] rlTCKMAll
CMiipH urnpiiKAOH'n1.11 11.1.11 „Acesta [Traian] umili neînduplecatele grumazuri ale geţilor" (ed. Bogdan, p. 87; cf. Margareta Ştefănescu, op. cit„ p. 13), Moxa confundă pe rITCKMAI cu 1run1TcKM.A
(sau manuscrisul slavon pe care l-a folosit avea cuvîntul deformat) şi traduce: „Acesta plecă
cerbicea egiptenilor".
1 Această ştire apare în Let. cantacuzinesc, ed. cit., p. 3 (cu data schimbată în 6864, resp.
1356).
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2) Pasajul citat mai sus despre lupta la
Hovine (p. 190).
3) Pasajul introdus (citat mai sus) despre
Mircea la Nicopole (p. 190).
4) „Pre aceia vreme se rădică Musia
(1411-1413) cu rumânii şi cu şcheii şi
Ştefan despot cu sîrbii de se duseră la
Ţarigrad să se lovască cu Ţalapie să dobîndească Ţarigradul, şi feaceră război mare
den afară de cetate la Cosmida şi fu biruit
Ţalapie şi mulţi turci pieriră cu dinsul"
(p. 193-194).

4) Textul românesc combină mai multe
ştiri din letopiseţele sîrbeşti, modific!nd
pe alocuri datele (Stojan., 223). Adaosul
despre români aparţine lui Moxa.

5) „Ani 6926 [1418, data e exactă] muri
Mircea voievod, domnul rumânesc" (p. 1 M).

5) TOlK,\E AtT<• [.ASiîiiS.]

nptCT4BH CAI RIAHKW
ROIR0,\4 rrP<'RA4XIHCKW f04Hlllo. MHP'I•, rrnr•PI• .Â4.

(Ein Beitrag, p. 521; Stojanovic, p. 224).

6) „Anii 6950 [1442] ucise Iancu! voievod
pre Mezit-beg în Ţara Rumânească;
şi iară al doile an s-au lovit Iancul voievod cu turcii în Ţara Rumânească la
Ialovniţa şi-i birui, şi periră atunce turci
mulţi fără număr" (p. 194).
7)

8)

9)

6) g„

AtTO .„S~H- orGH MHKOl(Alo. (RNBOA•) M13HTi..-li1r4 H4 &uctxi.. (11• &A4WKOH 31MAH

(Ein Beitrag. p. 522; Stojanovic, p. 232).
&t AtTo • x~;;\. [. .. ] p•:sGH Irl11KS<1i.. li•wr
H4 &uwKOH 31AIAll 114 IrlAoBHH~"k
(ibid. ;

ibid.).
& AtTo . „s.ţ;;;. P•3Gll Msp•Ti..

~·pi..

„Şi Ia anul [adică în 1449] se lovi Murat
cu Iancu! voievod la Cosova şi pieri
Iancu! 1, deci dobindiră turcii Cosovul"
(p. 195).

7)

„Iară cînd veniră întăiu la Calipoli ei
[turcii]. au fost ani 6867 [1359] 2 • Atunce
s-au început a se descăleca Ţara Moldovei" (p. 196).

8) WT TOA"fi npOH3ROAEHIEMlo. GO>KÎIMlo. H4'1AI CAI

„Şi de-acii purcese Mahmet la Belgrad
[1455], ca să-l dobîndească şi se lovi
cu Iancu! şi birui Iancu! pre Mahamet
cu cristoşii [slavon Kpi..cTSWH, magh.
keYes;;tcs „cruciat"), deci se turnă Mahamct ruşinat" (p. 196).

9) B

10)„Ani 6983 [1475] tremcse Mahamet oşti
mari spre Ştefan voievod la Ţara Moldovei şi periră atunce turci mulţi fi"Lră număr; şi iară ani 6984 [1476] se sculă
însuşi Mahamet cu oşti mari spre Moldova
şi se lovirii de fa/rila Valea Albă şi biruiră
atunce turcii, deci feceră rău mare moldovenilor" (p. 197).

1

IrlnKSA•

H4 KocoaS OXT<'MBPI• ·;;; •

(ibid., p. 523; ibid„ p. 236).

MOAA•RcK•• 3EMAH

[„.].

[ .„s~a;.)

npirn,\OWAI K•AHHO/"

TOl(P~H

&i.

TO>KAI

AilTo

[„.]
(Cronica
sfrbo-moltl„
în Cronicile ... ,
p. 189; Cf. Ein Bcitrag, 520; Stojanovic,
206--207).

·x§ii~.

~4P4

A"kTO
[„.] ldHKSAi.. p43GH
MEXMEAlo. ser• nO\i.. lieArP•AoMi.. c Kpi.cTSWH

(Ein Beitrag,

10) B-.

A-kn

523 ; Stojanovic, p. 239).

.x.S~-;;;;. [„.]

<'!(Gii r•[uw6] CnMOA,\4RCICI H4 CR* 3EMAIO

.f•Hi..

BOll',',\4

(Ein

Beitrag, 524; Stojanovic, 249).
Me~Ml,\lo.

AiiT<• .x§~7,\. XOAI ~·pi..
CTE.f•H• BOIROAS MOA,\4RCK4rO

Bw

H4
H p43GH r•

(Ein Beitrag, 524; Stojanovic, 250-251).

Indicarea exactă a locului şi ultima prosînt adăugate de Moxa.

poziţie

Iancu n-a murit atunci, ci în 1456. Moxa însuşi revine mai jos asupra lui.
De fapt, 1352. Această ştire apare şi în unele copii ale Lei. cant. (ed. cit„ p. 3. note)
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11)„Deci se sculă Baiazit intăiu [urcase pe
tron în 1481 la] Chiliia şi la Cetatea Albă
de le luo de la Ştefan voievod" (p. 197198).

11) B„ AWO •J[sq~. XOAH ~·pi.. lio1113HT1o. H•

CT•••H•

H•

rp•401H
101104111 MOAA••ac.,.o,
KMllO H 1i1ArP•A1o., H uplHMH HXlo. (Ein Bei-

/rag, 525; Stojanovic, 254).

Aşadar, cu cîteva mici modificări şi adaosuri, toate aceste pasaje se dovedesc a fi luate din cronica bulgară şi letopiseţele sîrbeşti. Am văzut că unele
dintre ele apar în şi Let. Cantacuzinesc, ceea ce confirmă încă o dată utilizarea
mai largă în Ţara Românească a istoriografiei sud-slave.
După

Moxa intrăm într-o nouă epocă a istoriografiei româneşti.
Pe de o parte, se traduc în româneşte cronografe direct din greacă (cel
al lui Dorothei al Monembaziei1 copiat în Moldova la 1588, tradus mai tîrziu
în română; cel al lui Cigala, apărut în 1637, tradus pe la mijlocul sec. XVII
de Pătraşco Danovici 2 şi a doua oară de mitropolitul Dosoftei 3 , precum şi
varianta combinată din acestea două) şi din rusă 4 , pentru a satisface cerinţele de informare în domeniul istoriei universale, iar pe de altă parte, o
dată cu Ureche, începe istoriografia românească în limba naţională, istoriografie de orientare umanistă încă de la primii cronicari.
În sec. al XVII-lea dezvoltarea acestei istoriografii se face sub semnul
unei ample reînnoiri a orizonturilor şi a posibilităţilor de informare : descoperirea şi larga utilizare a istoriografiei umaniste europene, în special polone,
de către cronicarii moldoveni Grigore Ureche şi Miron Costin, a celei clasicelatine şi greceşti - şi a celei vest-europene de către stolnicul Constantin
Cantacuzino determină un mare salt în acest domeniu atît de important al
culturii noastre vechi. Temelia acestei istoriografii, izvoarele interne rămîn
însă vechile cronici în limba slavonă, care constituie una din cele mai de
seamă realizări originale ale cărturarilor români din sec. al XV-iea şi al XVI-lea
şi care prin ştirile oferite au intrat în ţesătura noilor scrieri istorice în limba
română din sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea. Apărute în cadrul ariei de cultură sud-est europeană, vechile letopiseţe româneşti s-au dezvoltat, după
cum am văzut, ca lucrări originale, care nu sînt mai prejos decît modelele lor
bizantine şi slave.
~PEBIUUI

PYMLIHCKAJI HCTOPHOrPAll»J.UI (XV-HAquo XVII BB.)
H EE OTHOUIEHHE K BHlAHTHACKOA H CJIABSlHCKOA
HCTOPHOrPAll»HH
(Pe1ioMe)

B HaCToRwee epeMR RBJlReTcR 06wenpa1HaHHblM cliaKT, 'ITO pal&HTHe l!pe&Heii: pyMbIHCKolt
KYJibTYPbl B CBRlH c BHJaHTHltCKOil: H cnaeRHCKOlt, B nepeyro O'lepellb IOlltHOCJiaBRHCKOit, a nOJllte
BOCTO'IHOlt H cesepHoli, CJiellYeT paccMaTpHBaTb B OJiaHe OOJIHTH'lecKHX H KYJlbTypHblX CBlllelt
1 Cf. Demos ten c Rus so, Studii istorice greco-romane, t. I, p. 51-100; N. Cart oja n, Ist. lit. rom. vechi, II, p. 136-138; Ist. lit. rom„ I, p. 503-511.
1 Cf. I u I ian Ştefănescu, Cronografele româneşti: tipul
Danovici, în "olumul
Opere iszorice, Bucureşti, 1942.
a Cf. Al. Elian, Dosoftei, poet laic, în «Contemporanub, 1967, nr. 21.
t Cf. acum în urmă, D. Strung aru, Cel mai vechi cronograf romanesc de provenienţă
rusii, Rsl, X, 1964, p. 89-99; I de m, Cronografele romaneşti de provenienţă rusă, în Omagfa
ui P. Constantinescu-laşi, Bucureşti, 1965, p. 363-368.
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PyMblHCKHX KHlllKecTB c BHJaHTHeA u coce.a.HHMH cnas11HCKHMH CTpaHaMH. BallrneAwHM acneKToM
JTHX CBRJeA llBnlleTCll JapOllCAeHHe H paJBHTHe .a.pesHeA PYMblHCKOA HCTOpHorpalj>HH, 6nHJOCTb
KOTOpoA K BHJaHTHACKOA H cnaBllHCKOA HCTOpHorpalj>HH HCOAHOKpaTHO no.a.'lepKHBanaCb napannenbHO c Bbl,lleneHHeM ee opHrHHMbHblX 'ICpT .H. 6or.a.a110M, H. i1oproA, B. rpeKy, H. KapTOlKaHOM, CT. t.fo6aHy, Il. Il. IlaHaHTCCKY H T. HaCTOllll.ICA pa6oTe aBTOp ,a.aeT CHHTeTH'lecKoe
npe.a.CTaeneHBe npo6neMbl, OCHOBbleaJICb Ha cywecTBYIOWCM LIOKYMCHTanbHOM H 6H6ruiorpalj>H'ICCKOM Marepuane.
B nepBOil 'lacTH npe.a.CTasneHbl KOnHH cnas11HCKHX nepeso.a.os Hapo.a.HoA BHJaHTllACKoli
xpoHorpalj>HH H OpHrHHanbHblX HCTOpH'ICCKHX npOHJBCLICHHA IOllCHblX cnaBllH, HaXOAHBWHXCJI B
clj>epe KYnbTypHoro BnHJIHHll BnJaHTHH, KO!IHH, si.monHeHHbJe PYMbIHaMH. Bb!so.a:, BbITeKa10wHA
Hl aHanHJa scex JTHX KOilHA, CBO.llHTCll K cne.a.y10weMy: 33 HCKnJO'ICHHCM xpoHHKH .Hoana Mananaca, .a.o CHX nop He HJBCCTHOA HH B O.llHOA PYMblHCKOA KODHH, a TaKllCe HCCKOnbKHX cep6cirnx
«6Horpalj>Wi» H <<TeHeanornA», PYMblHCKHe KHHlKHHKH 3HaJUI H nepenHcanH ece npoHJBe.D:CHHll
JOllCHDCnaBllHCKOil: HCTOpHorpalj>HH, 6y.a.i. TO nepeBOAbl BHJaHTHACKHX xpoHorpalj>OB HnH opumHanbH&le co11HHCHHJ1. Cpe.a.H cnas11HCKBX pYJCoDHceA, nepeDHcaHHblX pyMblHaMH, lj>HrypHpy10T:
KpaTICHA xpoHorpalj> IlaTpHapxa HHKHlj>opa, xpOHHKH reoprHR MoHaxa (AMapTona), CHMCOHa
MaruCTpa H JioroTeTa, .HoaBa loHapa, KoHCTaHTHHa MaHaccH11; xumue cs. Cassw, nepsoro cep6cKoro apxHeDHcKona, B pe.a.aKUHH cJ>eo.a.ocn11, C6opHUK J(aHuJ1a, )/(umue CmerfiaHa Ypoiua lll J(e110HcKozo rpHropHJI ll,aM6naKa, HCCKOnbKO cep6cKHX neTODHceil:, a TaKllCe boJ/zapCKQR xpoHUKQ 1296-

1413 rr .
.HHor.a:a PYM&IHCKHe KOnHH npe.ncTa&nllJOT YHHKanbHble JKJeMnn11pb1, KOTOpble Hcnoni.JytoTCll B COBpeMeHHblX HJ,llaHHllX, KaK, HaDpHMep, xpOHHKa CHMCOHa MamCTpa H JlorOTeTa,
HJ.llaHHllJI pyccKoA AKa.a.eMHeA Ha}'IC B 1905 ro.li}' no e,11.HHCTBeHHOA uepKOBHocnas11HcKoA pyKonHCH,
KOnHH nona MaHoHna CY'fa&CKoro, JaKoH11eHHoA
npe.11CTasn1110weA nonHOCTbJO xpoHHKY li OKTJ16pJ1 1637 ro.na. AHanOrH'IHblA cnY11aA c HJBeCTHOA &o.uapcKOU XpDHUKOU, coxpaHHBweil:c11
B e.a.HHCTBCHHOA KOilHH, Hax0.1U1Weil:c11 ceil:'!aC B Knese (pyK • .Ni! 116), KOTOpa11 6b1Jla BblDOnHeHa
B MOHaCTblpe CnamHa (Mon.a:a&Hll) MOHaxOM .HcaA11 (O.llHHM HJ npH6nnJKeHHblX rocno.11ap11
.HoaHa rpoJHOrO, Y'laCTBOBaBWHM B HCCKOnbKHX .llHDnOMaTH'ICCKHX MHCCHllX). YHHKMbHllJI
cpe.a.He6onrapcKaJI KODHJI (H O.D:Ha HJ HaH6onee .npeBHHX, HJBeCTllblX HaM) C6opllUKQ J(a11u.1a
xpaHHTCll B MOH3CT&lpe CY'fCBHua; OHa 6b1Jla BbUJOnHeHa MOH3XOM AJapHCM B 1567 ro.ny.
Bo BTopoA '13CTH Hccne.noeaHHJI asTop npe.11CTaen11eT .a.peeH1010 PYMb!HCKYIO HCTOpHorpalj>HIO
XalK.D:ey, .H. 6or.naHa, A. H . .RUHMHPHa'!ana XVII BB. (B nepsyJO 011epe.a.i., HJ.naHHll 6.
CKOro, 0. rypKH, .H. K. KHllHMHH, Il. TI. TI3H3HTCCKy), OTMe'laJI OCHOBHblC JTaDbl ee OTl(J)bITHll
.[lnJI HaY'fHOro MHpa. TaKllCe 3BTOP YK33blBaeT HOBbie KOnHH MoJIOQflCKo-pyccKOU xpoHUKU, o6HapyllCCHH&le HM B MocKee H JleHJIHl"pa.a:e.

n.

xv -

B TpeTi.eA '!aCTH pa60lbl npoBOll.llTCJI CpaBHHTenbHblil aHanHJ TCKCTOB, yKalblB3JOTCll OCHOBHble HanpasneHHll pa3BHTHJI .npeeHeA PYMblHCKOA HCTOpHorpacj;HH H npHCMbl HcnonbJOBaHHJI BHJaHTHACKOA xpoHorpacjJHH (11epe3 nocpe,nCTBO KHHllCHOB K3'1CCTBe HCTO'IHHKOB H MO.neneA cnae11HCKHX nepeeo.a.oe) H IOlKHOCnaBRHCKHX neTonuceA. 3a'laT1C3MH PYMblHCKOA HCTOpnorpalj>HH
llllJllllOTCJI HCTOpH'ICCKHe JanHCH B HacmeHHb/X HaOnUCRX H B 3QMemKaX, OCTaBnJICMblX B PYKOilHCllX
ilOMUHQJ/bHUKU, COJ.naeaeMble B MOH3CTblpllX (H cpell.ll HHX Han6onee HJBeCTHblA IlOMHHanbHHK
MOHaCTb1p11 6HCTpHUa B Mon.naBHll), XOTll H npe,DHaJHa'l3.JIHCb He MII 3aDHCH HCTOPH'ICCKHX co6bITH1t
MII nOTOMKOB, co.a:epxaT HHTepecHbJe .llaHHble: B HHX MOllCHO HaAnl nepe11ncneHHC HMCH PYMblHCKHX rocno.napeil:, OCHOBaTeneA COOTBCTCTByJOlllHX MOHaCTbJpeA, MHOrHX npe.a:CTaBHTeneA apHCTOKpaTHH, Hepapxos uepKBH H MOH3CTblJ>CKHX MrYMCHOB, a HHor.a:a .a.axe HMCHa HJBeCTHblX KllHJl(HHKOB.
0.nHaKo co6CTeeHHO HCTopnorpalj>n11 B lfJopMe J1emonuceii, xapaKTepHblX .wi11 cpe,DHHX eexoe,
laJ>OlK.D:aeTCll - ecnn OCTaBHTb B CTOpoHe ee Ha'!anbHble :meMeHTbl, KOTOpblC, no HaIDCM}' npe.nBeKa, - JDIWb B Jnoxy npaeneHHJI CTelj>aHa
nonoJKeHHJO, nOllBnllJOTCJI BO BTOpoil: 11eTBepTH
BenHKoro (1457-1504) B MOJl,llaBHJI. 3neMCHTbl KHHCllCHQcnaBllHCKOro neTOnHcaHHJI, o KOTOpblX

xv

MOlKeM cy)J;J!Tb no PYM&lffCKHM KOMilBJIJll[HllM cepe.D.HHbl XVII BeKa, HO KOTop1.1e He coxpaHHJUICb
B OpHilmane, paJBHBalOTCJI H B

BanllXHH B nepno.n npasnCHBll Pa.li}' BennKoro (1496-1508), H

OCOOeHHO B nepuo.a: npaeneHHJI Hl!Toe Jiacapa6a

(1512-1521),

O.D:HaKO OHH He nonY'faJOT .a:am.-

Helil.uero PaJBBTHJI B lj>opMe HenpepblBHOA H nporpeccllllHoit HCTOpuorpalj>H'ICCKOA TPa.a:HUHH, J[lLK
JTO cn)"IHJIOCb a MonAOBe. XoT11 J1enJ1eTc11 6eccnopHblM lj>aKT cymecTBOBllHHJI KHWKHDCnllBllHcKoA XJ>OHHKH JIOKanbHOro THDa, HanBcaHllOil: B uepKBH CB. HHKonae B filKCllX 6pawoea (TpaHCHnb-
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BaHHR), OHa AOWJia AO Hac JIHIU& B nOl,D;Heil: PYMbIHCKOil: pe.D;aKUHH H B HCMeUKOil: nepepa6oTKe.
J1TaK, OCHOBHblMH naMJITHHKaMR nHCbMCHHOCTH, Ha 6ue KOTOpblX HCCJIC.llOBaTenb MOJKCT npoBO.D;HTb cpaBHRTen&Hoe HlY'ICHRe, RBilllfOTCll naMRTHHKH XV-XVII BB. MoJIAOBbl, cTasweil: Kon&16en&io cpe.D;HCBCKOBOA PYMbIHCKOil: HCTOpHorpafjlaa. (EAHHCTBCHHaR pafioTa Hl BanaxHH, KOTOpaR
.D;aCT B03MOlKHOCTb cpaBHCHHR - :NCumue nampuapxa Hurf>ona, HanHcaHHaR raapHiIOM, HaCTOJITeJieM AfjloHa, olj>Hl.IHaJibHaR xpoRRKa o npaa,1eHHH HRroe 6acapa6a, o6ne'!eHHaR no nonHTH'let:KHM
H noneMH'lecKHVI coo5palKeHHllVI B ilHTepaTYPHYfO arnorpafjlH'!CCKYIO 4>0PMY).
ABTOp, aHaJIHlHPYR j\tronH:11ţi.. wT TOAH H•~• c.i., np~H3BOAEHIEMi.. 'OlKiEM, 1\i\OA.\llCK•• 31MAir
HaIIHcaHHbllt npu .naope R no11 Ha6JifOLICRHe:-.f Cmerf>ana BeAUKOW, a TaKlKC H coKpa1.UCHHble BapHaHTbl, 11onOJIRCHHble B p11L1e Met:T HOBWMH L1aHHblMH, KOTOpble 6hIJIH LIBllJKllbl OTpe11aKTHpOBaHbl B KaH1.1en11pHH rocnoL1apR B IlyYHe (TaK HaJblaaeM&re rryYHeHCKHe 11apHaHTb1 I H li),
ycTaHaBJIHBaCT rrapaJICJIHlM fjlopMaJibHblX J;IpHeMOB c JOll[HOCJiaBllHCKHMH JICTOIIHCRMH, XOTR
HaJBaHHe ileTOnHCH H 06m1dt laMbl::eJI rrpeL1CTaBHTb He HCTOpRIO 0.llROro npaBJieHHR, a HCTOpHIO
«Mon.naeCKOil: leMJIH», HanOMHHaeT HlBCCTHYfO pyccKyfO neTOilHCb «IloeecTb BpeMeHHblX nen>.
(Bnpo'leM, nepea11 lKeHa rocnoL1ap11 EBLIOJCHll 6w11a Rl K11eaa). CoKpameHHble IIyYHCHCKHe aapuaHTbl JaH'lfCTBYIOT HaJBaHHe H MaHepy IlHChMa y neTOIIHCelt «BKpan.ie» (cKaJaHiE Bl. KpaT1.1ir)
cep6cKoro rrpoHCXOlKL1eH1111. Ilo CBO~MY 06-..eMy, neTepaTypHoii MaHepe H fjlopMe MOJl.llaBCKall
neTODHCb MOJKeT 6b1Tb coao:::TaBJieHa c Jif06blM Hl CBOHX 06pa1uou, peanbHblX WIH npe.nnonaraeMblX. B Helt OTMe'!aJOTCll 3TaIIbl H OTJBYKH BeJIHKHX 6RTB 3a HelaBHCHMOCTb, a TaKlKe pOilb
MOJillaBHH Ha euponeAcKoil: apeHe B 3aoxy npauneHHll o.nHoro HJ BCJIH'laitwux ee rocrro.napeii.
3ra JICTOIIHCb nOJIY'!Hna WHPOKOe pacapocTpaHCHHe la npe.llCJiaMH Mon.naBHH B fjlopMe MOJI.llaBCKO-HCMCUKOil:, MOJILlaBCKO-pyccKOl!: H MOJl.D;aBCKO-nOJibCKOl!: xpOHHK.
Ka'lecTBCHHblH CKa'IOK B HanpaBJieHHH 6onee CJIOlKHOro llOBecTBOBaHHll, co CTHJICBblMH yKpaWCHHllMH, c PllLIOM 061.UHX noJIOlKCHHli, nopTpeTaMH H xapaKTepHCTHKaMH HCTOpH'ICCKHX nepcoHaJKeil:, B CTOpOHY HCTOpHorpafjlHH, paccMaTPHBaCMOA KaK JIHTepaTypHOC TBOP'ICCTBO, npe.llCTaBJIRCT TBOp'ICCTBO iICTOllHClla MaKapuR, BblllaJ01.1terocR KHHlKHHKa, 3Haf01.1tero KHHlKHOCJiaBRHCKHA
H .llPCBHerpe'!ecKRli lllblKH, HryMCHa B HRMUC, IlOJlKe - CIIHCKOna B PoMaHe H o4>HUHanbHOro
nCTonucua rocnoL1ap11 Ilerpa Papema, CblHa CTefjlaHa BenHKoro, H ero ceMbH (oIIHcbleaeT nepHOll
1504-1542 rr. B nepuoil: pe.llaKUHH H nepHOLI .!10 1551 roL1a - BO BTOpoA peL1aKUHH). 0cHOBHblM
HCTO'IHHKOM 3llHTCTOB H CTHJIHCTH'lecKHX o6opOTOB, a TaKlKC H o6pa3UOM, KOTOPOMY CJICLIOll3.JI
3TOT neTonHceu, ocHoeaawHA uenyio wKony, RBJ111erc11 XponuKa Koncmanmuna Manacceun (KaK
noKaJan HoaH 6or.nan). MaKapue RBJIRCT co6oA caMbIA couepweHHblA H B HlBCCTHOA Mepe pa6onenHblit 06pa1eu BJIHRHHR BHJaHTHliCKOli xp0Horpalj>1m Ha MOJIL1aBCKYIO. IlpHBOD.llMblA cliaKTil'ICCKHA MaTepHan OTJIR'laCTCll TO'IHOCTbfO ('!ero HC npe11nonaran 11.oaH 6orL1aH), H opHrHHaJJbHOCTb
Mon.11.aacKoro nerorrncua He pacruop11erc11 a 1aRMCTBOB3HHOll: y MaHaccHR c1Jpa1eonornH. XpoHRKY
MaKapHR npo.11onlKaeTero y'leHHKa EfjlTHMHli, a B 11oaorrnennoM auropoM eapuanre-MoHax
AJapHlt, KOTOp&1!t ao nopy'!eHHfO Ilerpa XpoMoro HanHcarr HCTopuio MonL1aBHH OT CMepTR
Crelj>ana Papema (1551) .110 BOCXOlKJlCHHA Ha Tpon Ilerpa XpoMoro (1574). A1apHit 6blll Henocpe11cruentto JHaKoM c xpoHHKOA MaHaccHR H noL1palKa11 eMy, coxpaHRJI 0.11.naKo 6onee nocne110BaTCJibHO CBOIO opurHHaJibHOCTb KaK IlHCaTCJib. 3a HCKJIIO'leHHCM BTOporo IlyYHCHCKOro BapHaHTa
H xpOHllKH EfjlTHMHR, BCR MOJl.D;aBCKaR HCTOpHorpalj>HR Ha KHl!lKKOCJiaBJIHCKOM J!Jb!KC Hamna CBOC
OTP3lKCHHC B PYMbl!ICKOi!: xpOHHKC rp:trope YpeKe. XOTll Ypexe npHL1eplKHBaeTCR MCCTHblX
llCTO'IHHKOB, B TO lKC speMR OH HX 3Ha'IHTCJI!.HO o6oramaeT ct>axTaMH Hl 1anaL1HblX H IIOJThCKHX
HCTO'IHHKOB, 11ao TaKHM o6paJOM xpoHrucy, Ha KOTOpol! JIClKHT IlC'!aTb BJIHRHHJI ryMaHHJMa,a He
BH3aHTRliCKO-IOlKHOCJlaBJIHCKOA HCTOpHorpalj>HH, c KOTopoA OH He 6bIJI JHaKOM. Ilocne.11.yiomee
noKoneHHe neronucuea (Mepon KocTHH, 11.oH Hexynb'IC H 11p.) cnellYJOT TeM lKC nyYeM, nocxoilbKY npAMOC BJIRJIHHC BHJaHTHliCKO-IOlKHOCJiaBAHCKOA HCTOpuorpact>HH Ha PYMbIHCKYIO opraHH'IHaaeTCll Mon11aaue XV-XVI as.
B Banax11u a nepsoA '!eTBepTH XVII aeKa 6blna npel1IlpHH11Ta MuxaHJIOM MoKca (1620)
nepua11 nonblTKa HanHcaTb BCeo6myio HCTopuio Ha PYMblHCKOM 111&1i<e. PyMh!HCKHlt xpouorpact>
MoKca npe11CTaan11eT co6oli coKpameHHYIO nepepa6oTKY xpoHHKH Maeaccu11, nepeao11 H nepepa6oTKY CJiaBJIHCKOro BapHaHTa xpoHHKH naTpeapxa Hmatct>opa, cep6cmx JICTOTIHcel!: H lioAzapCICOU xpoHUKU. TaKHM o6pa30M HCCKOilbKO OCHOBHblX llpOHJBCLICHHA BH3aHTHACKOA xpoHOrpact>HH
H JOJKHocnaBJIHCKHX neroIIHceit 6bV!H rrepenolKCHbI Ha PYMblHCKH.i!: RJblK. OllHaKO xpoHorpact>
Moxca RC OKalaJI BJIHJIHHJI Ha nocne.11y10m;ee paJBHme M}'HTJIHCKOl!: HCTOpHorpafjlHH. Ha OCHOBC
cnas11HCKHX HCTO'IHHKOB, MoKca 011HaKo oIJHcan 6opb6y MHp'IH CTaporo c 6aRJHTOM npH PoBHHe,
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KOTOPYIO DPCllCTaBllll KllK OOJIHYJO no6el1Y, HCKJllO'IHB cl»airrw, - HMelOlltHCCll B HCTO'IHHK8X, OTCTyruieHHH rocno.nap11 nepe.n npeBOCXO.!l;llID;HMll CH.llaMH npOTHBHHKa. 3Ta CTpaHHI(a H3
xpoHorpacl»a MoKca DOCJl}'ll[HJla HCTO'IHHll:OM B,llOXHOBCHHll .llllll Hamero BCJIHKOro ao:na MHXaH.lla
3MHHCCKY B ero III IIHc&Me, rl(e 6HT&a npH PosHBe oOHcaaa c coxpaHeHHeM Tex llCe lleTaneA. TaKHM
o6pll30M, 6naro.nap11 MoKca OTJBYK .npesHeA BH3aHTIIACKO-IOllCHOCJlaBJIHCKOA HCTOpRorpacl»HH
Hawen csoe OTpalKCHHe B O.llllOM Hl BbllllllOlltHXCll DpOHlBC,llCHHit cospeMeHHOll: PYMb.\HCKOll: nHTepaTypbl.

o6

He Bbllbl&aeT COMHeHHit cl»aKT HCOOnblOBaHllll MaTepHana IOllCHOCJlaBllHCKHX xpOHHK npH
pe.aaKTHpO&aHHH Ha'laJibHOit 'laCTH KaHmaKy3UHCKOU Aemonucu, nepBOA HCTOpHH BanaxHH Ha
PYMblHCKOM lll&!Ke. .[(pyrHe MYHTllHCKHC xpoHHICH Mano o6pamalOTCll K JTHM HCTO'IHHKaM,
a OTKpLl&alOT, BMCCTO Hapo,llHLIX xpoaorpacl»oB, BHJaHTRil:CKYJO RCTOpHorpacl»HIO, KOTOPYJO
MCOOn&lYJOT B OpllrHHane. TaKHM o6pll30M, llJlKJIHJIC BHlaHTHACKOll: xpoHorpacl>HH H IOllCHOCJlaBllHCKHX neTonaceii: npocnellCH&aeTc11 B BanaxRH llO nepsblx .llCCllTHJICTHA XVII BCKa. B cepellHHC
XVII BCKa KaK B BanaxHH, TaK H B MonllaBHH, llpeBHllll pyMWHCKall MCTOpHorpacl>H11 BCTynaeT e
HOBblA JTan - r)'MaHHCTR'ICCKHit, a 3aTeM - coepeMellllLIA. IlOKaJaTen&HO .llllll JTOA HOBOA
opaeHTllUHH, 'ITO XOTll Ha npoTlllll:CHHH :ecero XVII BCKa nepeeo,1111TC11 o6"&eMHble xponozparfi111
KaK c rpe11ecKoro, TaK H c pyccKoro lllblKOB, OHH He H8XOllJIT IIIHJ)OKHA OTKJIHKa B HCTOpHOrpa$HH,
OCTaBallCb IlpOCTO KHHraMH .!11111 WRPOKOro Kpyra 'IHTaTenell:.

L'HISTORIOGRAPHIE ROUMAINE ANCIENNE (XV• - DEBUT DU XVIIe SIECLES)
RAPPORTEE A L'HISTORIOGRAPHIE BYZANTINE ET SLAVE
(Resume)
C'est aujourd'hui un fait bien etabli que dans le contexte des relations politiques et culturelles des Pays Roumains avec Byzance et Ies Etats slaves du voisinage, l'ancienne culture roumaine s'est developpee en contact etroit avec la culture byzantine et slave, au commencement
avec la culture slave du Sud, ensuite aussi avec celle de !'Est et du Nord. L'apparition et le
developpement de l'historiographie roumaine ancienne constituent !'un des aspects notables des
relations roumano-slavo-byzantines. L'on a frequemment insiste sur la parente entre ces historiographies, en meme temps que l'on a releve Ies traits qui sont propres a l'historiographie
roumaine ancienne. I. Bogdan, N. Iorga, V. Grecu, N. Cartojan, St. Ciobanu, P. P. Panaitescu et
d'autres sont a mentionner en ce sens.
L'auteur du present travail se propose de faire un expose de synthese fonde sur le materiei
de documentation et la bibliographie dont on dispose jusqu'a present dans ce probleme.
La premiere partie du travail presen te Ies copies effectuees par Ies Roumains d'apres Ies
traductions slaves des chroniques populaires byzantines et d'apres Ies ecrits historiques originaux des Slaves du sud qui se trouvaient dans l'aire culturelle de Byzance. La conclusion qui
ressort a la suite de !'examen de tous ces documents porte a penser qu'exception faite de
la chronique de Jean l\Ialalas - dont nous ne connaissons actuellement aucune copie roumaineainsi que de quelques „biographies" et „genealogies" serbes, Ies lettres roumains ont eu connaissance et ont fini par copier l'ensemble de la production historiographique slave meridionale,
qu'il s'agisse de traductions d'apres Ies chronographes byzantins ou de compositions originales.
Parmi Ies manuscrits slaves copies par Ies Roumains, on y cite: le chronographe abrege du Patriarche Nicephore, Ies chroniques de Georges le Moine (Gheorghios Monachos, Hamartolos), de
Simeon, magistros et logothete, de Jean Zonaras, de Constantin Manasses, La vie de Saint Sava,
le premier des archeveques serbes, Jans la redaction de Theodose, Le Sbornik de Danilo, La vi6
d'Etienne Uros III Delanski par Gregoire Tzamblak, quelques Chroniques serbes, ainsi que la
CliYonique bulgare des annees 1296-1413.
II n'est pas rare que certaines de ces copies roumaines soient des exemplaires uniques,
utilises d'ailleurs comme source a des editions modernes. C'est le cas de la chronique de Simeon,
magistros et logothete, editee par !'Academie Russe en 1905 d'apres le seul manuscrit slavon
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ou se trouve conserve le texte integral de cette chronique, a savoir la copie du pretre Manuel de
Suceava, achevee le 11 octobre 1637. C'est aussi le cas de la celebre Ch1'onique bulgare, conservee
en copie (exemplaire unique) a Kiev (mss. 116), qui a ete effectuee au monastere de Slatina, en
Moldavie, par le moine Isaie, l'un des devoues d'Ioan Vodă cel Cumplit, prince du pays, au nom
duquel du reste ii a meme rempli quelques missions diplomatiques. Enfin, le cas de l'unique
copie medio-bulgare (par ailleurs aussi, l'une des plus anciennes actuellement connues) du Sbornik de Dani/o conservee au monastere de Suceviţa et faite par le moine Azarie en 1567.
Dans la secondc partic du travail, l'auteur s'occupe de l'historiographie roumaine ancienne
depuis le XV·• siecle au debut du XVII·• siecle (en s'appuyant tout specialement sur le seditions
de B. P. Hasdeu, I. Bogdan, A. I. Jacimirskij, O. G6rka, I. C. Chiţimia, P. P. Panaitescu); ii y
rappelle Ies moments Ies plus importants qui jaIIonnent I'oeuvre de decouverte de ces papiers
pour le monde scientifique moderne.
La troisieme partie du travail porte sur l'analyse comparee des textes qui refletent le mieuA
Ies traits essentiels de l'evolution de l'ancienne historiographie roumaine ainsi que le mode dont
celle-ci a su mettre a profit - en tant que sources et modeles - la chronographie byzantine
(par l'intermede des traductions slavones) et Ies annales slavcs meridionales. On peut
dire que Ies notations a caractere historique contenues dans Ies inscriptions murales et
Ies annotations en marge des manuscrits constituent Ies premiers e!ements d'historiographie
roumaine ancienne. De meme, Ies obituaires rediges dans Ies monasteres (dont Ie plus connu est
celui du couvent de Bistriţa en Moldavie), bien que destines a l'usage rituel (liturgique) et non
pas a celui qu'en fera la posterite en s'appuyant sur Ies mentions qu'ils offrent de certains evenements historiques de l'epoque, n'en renferment pas moins de precieuses informations: on y trouve
alignes Ies noms des princes regnants du pays, ceux des fondateurs du couvent respcctif, de la
rnajorite des mernbres de la noblesse, ainsi que Ies noms des hierarches ecclesiastiques et des
goumenes du couvent, parfois aussi le nom de quelques lettres cites comme tels.
Mais l'historiographie roumaine - dans le vrai sens du terme, celui d'une presentation
des textes sous une forme analytique propre d'ailleurs au Moyen-Age - ne fait son apparition,
en Moldavie, a en juger sur certains debuts que nous pouvons supposer dater du deuxieme quart
du XV-• siecle, qu'au temps d'Etienne le Grand (1457-1504). Pour ce qui est de la Valachie,
ainsi qu'il en apparalt de quelques cornpilations rournaines datant du milieu du XVII-• siecle,
qui ne sont pourtant pas conservees en originaux, des rudiments d' istoriographie slavonne
apparaissent au temps de Radu cel Mare (1496 - 1508) et surtout a celui de Neagoe Basarab
(1512-1521), sans neanmoins signifier le point de depart d'une tradition d'annales historiques
continuelles et progressives, comme ce fut le cas en Moldavie. Bien qu'il soit certain qu'une chronique slavonne de caractere local, redigee en l'eglise St. Nicolas de Schei, quartier de la ville de
Braşov-(Transylvanie) ait existe, cette chronique ne nous est parvenue que dans une version
tardive roumaine aussi bien que dans une interpretation allemande.
II reste que Ies principaux ecrits permettant aux chercheurs une etude comparee sont :
au XV-• - XVI·• siecles, ceux de Moldavie, pour cela meme consideree cornrne etant le berceau
de l'historiographie roumaine du Moyen-Age. (Le seul ouvrage de Valachie qui puisse leur etre
compare est La vie du Pat1'iarche Niphon ecrite par Gabriel, prothos de I' Athos, au fond une chronique officielle du regne de Neagoe Basarab, deguisee pour des raisons politiques et polc!miques
sous cette forme litteraire hagiographique).
En faisant l'analyse de la Chf'onique depuis que pa" la volantA de Dieu la Pais de Moldavie a
commence, (Chronique depuis que par la volonte de Dieu le Pays de Moldavie a commence), rc!digee a la cour princiere d'Etienne le Grand, sous la surveillance meme de ce prince, ainsi que des
~-ariantes abregees et - a certains endroits- augmentees d'inforrnations nouvelles qui ont ete
redigees cette fois au rnonastere de Putna (fondation du voievode) et designees sous le nom de
variantes Putna I et Putna II, I'auteur constate la sirnilitude de procedes formels utilises aussi
par la documentation analytique slave meridionale, bien que le titre de la chronique et l'ideegenerale (de presenter nonpasl'histoire d'un regne, maiscelledupays,enl'especedela Moldavie)
rapellent plutOt la celebre chronique russe „Povest' vremennych Jet" (ii faut mentionner que
ia premiere fernme du voievode etait russe, Evdochie de Kiev).
Les versions abregees de Putna ont emprunte le titre et la maniere de rediger „en abrege"
des chroniques provenant de Serbie. En ce qui concerne son ampleur, son esprit et sa forme
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litteraire, la chronique moldave supporte la comparaison avec n'importe lequel de ses modcles,
reels ou supposes. On y trouve consignees Ies etapes et Ies echos des grandcs luttes pour
l'lndependance, ainsi que le role curopeen joue par la Moldavie a l'epoque du plus glorieux de ses
voi~·odes. Cette chronique a du reste connu une large diffusion a l'etranger, sous la forme de
versions moldo-allemande, moldo-russe et moldo-polonaise.
L'on signale l'oeuvre du chroniquer Macarie comme un veritable bond qualitatif vers la
narration complexe, fleurie, faisant preuve de certaincs idecs generales, contenant des portraits
et des caracterisations de personnages historiques, un bond enfin vers l'histoire con~ue comme une
creation litteraire. Macarie etait un remarquable erudit, connaisseur du slavon et du grec
ancien, hegoumene au monastere de Neamţ et ensuite eveque de Roman, chroniquer officiel du
prince regnant Petru Rareş - fils d'Etienne le Grand - et de la familie. II decrit la periotle de
1504 jusqu'en 1542 dans une premiere redaction de sa chronique et dans une seconde redaction ii
continue de decrire Ies evenements jusqu' 1551. II ressort, ainsi que l'a indique aussi Ioan Bogdan,
que ce chroniquer qui peut etre tenu, par ailleurs, comme un createur d'ecole, a tire la plupart
de ses epithetes et formules de style de la Chronique de Constantin Manasses, qui lui a servi aussi
de modele. Or, Macarie demeure l'expression la plus parfaite et en quelque sorte la plus servile
de l'influence qu'a pu exercer la chronographie byzantine sur l'historiographie moldave. Neanmoins, le contenu des faits relates est rigoureusement exact (contrairement a ce qu'en pense Ioan
Bogdan) et l'originalite du chroniquer moldave ne disparait point sous la phraseologie d'emprunt
manassienne.
Cette chronique a ete continuee jusqu 'au regne d' Alexandre Lăpuşneanu par le successeur
de Macarie, l'hegoumene Eftimie, qui en fait une redaction laudative couvrant la periode 1541-1554. II y imite, et l'avoue, le genre de Macarie, se pla~ant de la sorte aussi sous l'influence manassienne.
C'est encore la chronique de Macarie que continue, dans une version completee par l'auteur le moine Azarie, lequel, de l'ordre de Pierre le Boiteux ecrit l'histoire de Moldavie depuis
la mort de Ştefan Rareş (1551) jusqu'a l'avenement au trone de Pierre le Booteux (1574).
Azarie a connu personellement la chronique de Manasses et ii s'en est copieusement inspire,
a cela pres qu'il reussit a garder d'une maniere saisissante son originalite d'ecrivain.
Mais, exception faite de la variante Putna II et de la chronique d'Eftimie, toute l'historiographie slavonne de Moldavie s'est trouvee prise dans la chronique roumaine de Grigore Ureche.
Celui-ci, tout en suivant de pres la structure de ses sources autochtones, Ies enrichit considerablement par des informations prises a des sources occidentales et polonaises et en fait une chronique redigee sous le signe de l'influence de l'humanisme et non de l'historiographie byzantinoslave meridionale, qu'il ne connaissait d'ailleurs plus. Les chroniqueurs suivants (Miron Costin,
Ion Neculce, et d'autres) s'inscrivent dans la meme voie, de sorte que l'on peut <lire que l'influence directe de l'historiographie byzantine et slave meridionale s'exerce, en Moldavie, rien que
durant le XV-e et XVI-e siecles.
En ce qui concerne la Valachie, Mihail Moxa (1620) redige pendant le premier quart du
XVIIe siecle ce qu'on peut appeler un premier essai d'histoire universelle en roumain. Le
chronographe de Mihail Moxa reprend, en la resumant, la chronique de Manasses, qu'il continue
du reste par une interpretation et traduction de la version slave de la chronique du patriarche
Nicephore, ainsi que par des chroniques serbes et la Chronique bulgare. De la sorte, il se trouve
que certaines oeuvres principales de la chronographie byzantine et des annales historiques slaves
meridionales ont ete transposees en langue roumaine. Le chronographe de Moxa n'a pas exerce
neanmoins d'influence sur le deveioppement ulterieur de l'historiographie valaque. C'est a
Moxa cependant que nous devons d'avoir enregistre, ii est vrai sur la base d'ecrits slaves, la
bataille de Rovine entre Mircea I' Ancien et Bajazet, dont ii en a fait une complete victoire, en
eliminant l'information contenue par ces textes slaves selon laquelle le voievode s'etait retire
dans Ies montagnes a cause de la superiorite numerique ecrasante de l'adversaire. Etant donne
que cette page du chronographe de Moxa a inspire la premiere partie de Scrisoarea III de notre
illustre poete Eminescu, lequel decrit cette bataille de Rovine dans Ies memes termes, ii s'ensuit
que, par l'intermede de Moxa, un echo de l'ancienne historiographie byzantino-slave meridionale
peree, jusqu'a nos jours, par l'une des plus celebres creations de la litterature roumaine moderne.
II est indiscutable que l'on a utilise pour la redaction de la partie qui forme le debut du
Letopise/ Cantacuzinesc (Chronique Cantacuzene), consideree comme la premiere histoire en
roumain de la Valachie, Ies informations contenues dans Ies chroniques slaves meridionales.
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Les autres chroniques valaques ne puisent plus a ces sources, rnais decouvrent, pour remplacer
Ies chronographes populaires, l'historiographie byzantine, qu'elles ernploient dans !'original rnerne.
II ressort par consequent que l'influence de la chronographie byzantine et des annales
slaves rneridionales peut etre suivie, en Valachie, jusque dans Ies premieres decennies du
XVII·• siecle.
A partir du milieu du XVII• siecle, en Molda vie autant qu'en Valachie, l'ancienne historiographie rournaine entame son etape hurnaniste et, Ies annees d'apres, moderne. Et ii n'est
point denue d'interet de mentionner, en ce qui concerne cette nouvelle orientation, un fait
significatif en ce sens, a savoir qu'en depit des volurnineux chronographes que l'on continue de
traduire tout le long du XVII·• siecle, autant du grec que du russe, ces ecrits derneurent
sans influence sensible dans l'historiographie rournaine, etant consideres comme de simples
livres de lecture populairc.
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UMANISTUL POLONEZ FILIPPO BUONACCORSI-CALLIMACHUS
ŞI ORIGINEA LATINĂ A POPORULUI ROMÂN
I. C.

CHIŢil\IIA

Umanistul polonez de ongme italiană Filippo Buonaccorsi, căruia i-a
plăcut să-şi spună „Callimachus", este cunoscut mai ales ca inspiratorul expediţiei regelui Jan Olbracht în Moldova, în 1497, terminată cu înfrîngerea oşti
lor polone la Codrii Cosminului, atribuindu-se umanistului intenţia machiavelică de a distruge nobilimea polonă, adversară regelui în probleme politice 1 •
Nu s-a atras însă atenţia asupra marelui merit al lui Buonaccorsi în difuzarea
ideii originii latine a poporului român.
Originea poporului şi a limbii române a rămas multă vreme o enigmă.
Dacă în evul mediu se întîmplă ca unii cronicari bizantini 2 sau papi 3 să vorbească de originea romană a poporului român, faptul acesta n-a avut aproape
nici un ecou în cultura europeană. În schimb, umaniştii italieni sînt cei care,
în cursul veacului al XV-lea, au difuzat în cea mai mare măsură, oriunde s-au
aflat, în ţara lor sau în străinătate, opinia despre originea latină a „valahilor"
şi a limbii lor. Desigur, adunarea ştirilor asupra românilor a durat, în evul
mediu, multă vreme şi aceste ştiri se datoresc contactului care a devenit tot
mai strîns între Italia şi Europa Orientală prin intermediul misionarilor
1 Vezi St ani s I a". Lu k as, O rzekomie wyprawie na Turka w r. 1497, în Album uczacej sii; mlodzieiy, poswii;cone ]ozefowi Ignacemu Kraszewskiemu, Liov, 1879, p. 1-9; F r. Pape e
fan Ulbracht, Cracovia, 1936, p. 127 şi urm; discuţia a plecat de la opera lui Buonaccorsi Consilia
socotită de unii învăţaţi ca falsificat (R. W ~ e te~ k a, Rady Kallimachowe, în Pamii;tnik
sluchaczy Uniwersitetu jagiellonskiego, Cracovia, 1877, p. 111-169; H.B ar y c z, Kulturalna
dzialalnosc Piotra Kmity, Przemysl, 1924), de alţii, în schimb şi pe drept, ca o operă autentică
(F. Bos te I, în «Kwartalnik historyczny•, II, 1888, p. 320-322; Pape e, Polska i
Litwa na przelomie wiek6w 5rednich, t.I, Cracovia, 1903, p. 210 şi urm.; J an P tas ni k,
Kultura wloska wiek6w srednich w Polsce, Varşovia, 1922, p. 130 şi alţii).
2 Cronicarul bizantin Ioan Kinam, secretarul împăratului Manuel Comnen, afirmă, în
sec. al XII-iea, că „vlahii slnt veniţi din Italia" (cf. D. R u s s o, Studii istorice greco.-romdne,
Bucureşti, 1939, p. 502).
8 Papa Inocenţiu III scrie, la începutul sec. al Xiii-lea, împăratului Ioan Asan, că populaţia imperiului acestuia coboară din romani: „populus terrae tuae [„.] de sanguina romanorum
se asserit descendisse" (cf. E. Hurmuz a k i, Documente, t. I, partea I, Bucureşti, 1887,

p. 4).
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catolici sau al relaţiilor comerciale care lega cetăţile italiene, Genova şi Veneţia,
cu Marea Neagră, fie pe drumul de uscat trecînd prin Niimberg, Cracovia,
Liov, fie pe drumul de apă 1 .
Marele umanist italian Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1549)
este primul în Europa care susţine, cu argumente lingvistice, originea romană
a poporului şi a limbii române 2 • El dă exemple aproximative de limbă română
ca provenind din limba latină, în opera sa Disceptationes conviviales(1451):
„Apud superiores Sarmati colonia est ab Trajano ut aiunt derclicta, quaq nune etiam
inter tantam barbariem multa retinet latina vacabula, ab ltalis. qui eo profecti sunt, notata.
Oculum dicunt, digilum, manum. panem, multasque alias quibus apparet ab Latinis. qui coloni
ibidem relicti fuerunt. manasse eamque coloniam fuisse latino sermone usam" 8 .

Alt umanist italian, Enea Silvio Piccolomini, devenit papa Pius al Ii-lea,
a difuzat şi mai mult această idee, ca de altfel şi alţi umanişti italieni, mai cu
seamă în opera sa ln Europam (1458), în care între altele afirmă că numele de
„Valahia" derivă de la numele comandantului roman Flaccus,din care s-a format o Flaccia şi pe urmă, prin alterare, Valahia :
„Et colonia Romanorum quae duces [dacos] coercerat eo deducta duce quodam Flacco,
a quo Flaccia nuncupata. Et in longo temporis tractu corrupto ut sit vocabulo, Valachia dicta.
Et pro Flacciis Valachi appellati, sermo adhuc genti romanus est, quamvis magna ex parte mutatus et homini italico vix intelligibilis" '·
Părerea lui Piccolomini a fost repetată pe urmă aproape de toţi umaniştii
europeni.
Filippo Buonaccorsi da Gemignano (1438-1496) a adus, în schimb un
argument nou şi de mare preţ, neluat în seamă de cercetători. Dar mai
întîi sînt necesare cîteva date privitoare la viaţa şi activitatea acestui umanist,
pentru a înţelege în ce împrejurări a luat cunoştinţă de poporul român. Născut
la San Gemignano, în regiunea toscană, în mai 1438, Buonaccorsi şi-a petrecut
1 Vezi Y. Ren ou ard, Les liommes d'affaires italiens du moyen-âge, Paris, 1949; M.
Lemo s se et M. Bou Ie t, Le commerce de l"ancien monde jusqu'a la fin du XV-e siecle,
Paris, 1950; Jan P tas ni k, Italia apud Polonos mercaloria, Roma, 1910; Jan P tas ni k,
Krakow wloski za Kazimierza Wielkiego i Wladislawa Jagielly, Cracovia, 1910; Lu c j a C hare w ic z o w a, Randei fredniowiecznego Lwowa. Liov. 1925; P. P. Pan ai te s cu, La
route commerciale de Pologne a la ;'vier Noire au moyen-âge, în «Revista istorică. română•, III,
1933, p. 172-173.
8 Cf. R. Sa ba din i, Quando fu riconosciuta la latinita del rumeno, în oAtene e Roma,,
XVIII, 1915, p. 83 şi urm.; A I. D. Marcu, Riflessi di storia rumena in opere italiane dei
secoli XIV e XV, ln «Ephemeris Dacoromana•, I, 1923, p. 360.
3 A I. D. Marc u, op. cit., p. 360: „La sarmaţii de sus există. o colonie rămasă, se zice,
de la Traian, care şi acum, Intre atltea vorbe barbare, păstrează multe cuvinte latine, consemnate
de italienii, care au ajuns pe acolo. Zic oculum, digitum, manum, panem (ochi, deget, mină., pîne)
şi încă multe altele, care provin de la acei latini lăsaţi acolo drept colonişti, Incit acea colonie
rămasă locului s-a fost folosit de vorba latină.".
' Redactată in 1458, opera lui Piccolomini a fost tipărită intli la Memmingen, în Germania,
în 1491, şi apoi ln numeroase ediţii; vezi ediţia: Pi i II P. M. Asiae Europaeque elegantissima
descriptio, K'51n, 1531, p. 303: „Şi colonia romanilor, care a supus pe daci, a fost condusă de un
comandant Flaccus, de unde i-a rămas numele de Flaccia. Iar după scurgere de multă vreme,
s-a fost stricat vorba Incit i s-a spus Valahia. Şi în loc de Flaccii s-au numit valahi, graiul de baş
tină fiind plnă acum roman, cu toate că o mare parte s-a schimbat şi omului din Italia îi este
de-abia de înţeles" .
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la Veneţia şi a făcut studii la Roma în „academia" condusă de Pomponio Leto, devenind o personalitate umanistă de frunte. Organizînd, împreună
cu alţi umanişti, un complot împotriva papei Pavel al Ii-lea (1464-1471),
adversar înverşunat al umaniştilor, după descoperire a fost silit în 1468 să se
refugieze din Roma întîi în Sicilia, care a refuzat să satisfacă cererea de extră
dare a papei, apoi pe rind în insulele Creta, Cipru, Chios, ajungînd în 1469
la Constantinopole. Aci a aflat, prin negustori italieni, că una din rudele sale,
Ainolfo Tedaldi, era arendaş de mine şi vămi în Galiţia Poloniei. În 1470 a
luat drumul spre Polonia şi, fără îndoială, acest drum a străbătut ţările româneşti, Buonaccorsi avînd prilejul să cunoască direct poporul român şi graiul
lui. În Polonia umanistul italian a fost ocrotit de arhiepiscopul de Liov,
Grigore de Sanok, el însuşi un umanist, şi de voievodul de Sandomir, Derslaw
de Rytwiane, care se găsea în bune relaţii cu Ainolfo Tedaldi. Totuşi seimul
polon a hotărît în 1471 să-l extrădeze papei. Buonaccorsi a întocmit atunci o
magistrală apărare şi a înmînat-o voievodului de Sandomir, spunînd că hotă
rîrea seimului dezonorează pe însuşi papa, arătîndu-1 ca pe o fiinţă care nu se
ridică cu nimic mai presus de patimile şi răzbunarea omului de rînd, dezonorînd şi statul polon care cedează presiunilor papale ca un supus faţă de stă
pînul său 1 . Murind în scurtă vreme papa, Buonaccorsi a rămas nestingherit
în Polonia. În 1472, după obiceiul umaniştilor de a studia mereu, s-a
înscris la Universitatea de la Cracovia, la secţia de „arte liberale", sub
numele „Philippus Callimacus de Thedaldis, poeta de Florentia" 2 • Aci a
ţinut şi cursuri ca „extraneus". Regele Cazimir Jagiellonul l-a luat profesor
de limba latină pentru copiii săi, Jan Olbracht şi Alexandru, trimiţîndu-1
apoi în multe misiuni diplomatice în Republica Veneţiană, la Vatican, la împă
ratul Frideric III, la Constantinopole etc. În 1489, împreună cu umanistul
german Konrad Celtes, a pus la Cracovia bazele primei societăţi umanisticoliterare polone cu numele „Sodalitas litteraria Vistulana". A scris diverse
9pere literare şi istorice 3 , între altele poezii erotice, adresate polonezei Fania
Swiltoszanka 4 , şi a purtat corespondenţă cu umanişti celebri ca Marsiglio
Ficino 5 • Devenit sfetnic principal al lui Jan Olbracht, Buonaccorsi şi-a atras
adversităţi către sfîrşitul vieţii, dar el rărnîne o personalitate culturală şi
politică de mare importanţă, în vremea respectivă în Polonia, întreţinînd o
vie atmosferă wnanistă şi avînd viziunea limpede a problemelor Europei
Centrale şi Orientale 6 .
1 Actul in St ani s la w G 6 r s k i, Acta Tomiciana, ediţia T. Dzialynski, t. I, Poznan,
1852, apendice nr. 1.
2 Vezi Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, cd. A. Chmiel, t. I, Cracovia, 1887,
p. 207.
8 Operele cu caracter istoric publicate în parte, după moartea autorului, la începutul
secolului al XVI-iea, şi republicate în Monumenta Poloniae Historica, VI, Cracovia, 1893, p. 1162 (ediţie nouă ofset, Cracovia, 1961).
4 Intitulată Fannietum, opera a fost publicată de Adam Miodonski, în „Rozprawy Akad.
Cm.", secţia filai., s. II, t. XXI, 1904, p. 293-417.
6 Scrisorile în H. zei s s b erg, Kleinere Geschichtsquellen Polens im llfittelalter, Viena,
1877, p. 41 şi urm.
8 Vezi memoriul către Zbigniew Olesnicki şi ideea rezonabilă de încheiere a unor alianţe
interstatale, în Acta Tomiciana, t. I, apendice, p. 20 şi urm.
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În ce priveşte poporul român şi originea lui, Filippo Buonaccorsi a avut
ocazia în timpul traversării teritoriului românesc, să adune la faţa locului
anumite informaţii de care s-a servit mai tîrziu în operele sale. Spirit inteligent şi viu, el a remarcat apoi, în Polonia, că polonezii numeau pe români
aproape cu acelaşi termen (Wolochy) ca şi pe italieni (Wlochy), doar, cum precizează el, cu o „schimbare de accent". Atunci umanistul polonez nu se mai
îndoieşte de loc de originea latină a poporului român, şi în opera sa Vita et
mores Sbignei Cardinalis (1479-1480). el vorbeşte limpede despre acest lucru,
prezentînd războaiele romanilor cu dacii şi colonizarea Daciei :
„Quod qualc fuerit, antequam repetatur, propter crrorem multorum non frustra erit explicasse, quo tempore quamque ob causam missa sit a Romanis coloniam in inferiorem lllysiam.
quae hodie Valachia nuncupatur [„.]. Nam Poloni, qui eos [Valachos] Italos scirent, lingua sua
appellarunt eodcm nominem, quo ceteros Italiae indigenas vacant, sed rudi admodum accentu.
Max, ubi latinae litterae in Poloniam illatae sunt, emollito paulatim vocabulo submitiori accentu
Valachos db:erunt. Quod nomcn veluti quodam consensu ceterarum gentium ad haec usque tempera in illis perdurat" 1.
După cum se observă, Buonaccorsi emite un raţionament temeinic. Dar
ideea umanistului polonez depăşeşte ca importanţă simpla latinitate a poporului român. Este pentru prima dată, şi destul de devreme, că se pune, lingvistic, problema sensului termenilor wloch, voloh, vlah, care în cercetările timpurilor moderne vor fi raportate la numele tribului celtic Volca - Volcae, constituind subiect de îndelungate dispute istorice şi filologice 2 • Buonaccorsi a
avut intuiţia sensului de „roman" sau „de origine romanică", pe care-l aveau
aceşti termeni şi în consecinţă, el are prioritatea ideii cu secole în urmă.
Valoarea observaţiei şi a intuiţiei lui Buonaccorsi este dovedită şi de
faptul că un alt umanist italian, Antonio Bonfini (1425-1505). autorul
scrierii Rerum Ungaricarum decades, care şi-a dus viaţa la curtea lui
Matei Corvin, şi care vorbeşte, de asemenea, despre latinitatea românilor,
nu observă şi nu prezintă paralelismului termenilor maghiari oldh (român)
şi olasz (italian). cu acelaşi sens comun de „roman", „romanic" şi cu aceeaşi
bază lingvistică, după cum nici umanistul de origine română Nicolae Olahus
(1493-1568) nu face vreo apropiere, deşi cunoştea maghiara şi limba română,
mulţumindu-se ca în opera sa Hungaria (1536-1537) să reproducă ideile
ui Piccolomini, chiar cu oarecare îndoială asupra latinităţii limbii române,
1
l Vita et mores Sbignei Cardinalis auctore Philippo Buonaccorsi Callimacho, in Monumenta
Poloniae historica, ed. II, t. VI, Cracovia, 1961, p. 236: „Oricum ar fi [ ... ]. pe lingă erorile
multora nu va fi greşit să spunem că intre timp va fi fost trimisă din aceeaşi pricină, de către
romani, o colonie în Moesia inferioară, care astăzi se cheamă Valahia [ ... ] Căci Polonii, care îi ştiu
pe valahi de italieni, in limba lor ii numesc cu acelaşi nume, cu care îi desemnează şi pe ceilalţi
băştinaşi ai Italiei, dar cu un accent oarecum stricat. Îndată ce scrisul latin a fost dus în Polonia,
cuvintul fiind înmuiat pe nesimţite, sub influenţa accentului, le-au zis valalii. Acest nume, bună
oară, printr-un oarecare consens al celorlalte popoare dăinuieşte pinii. în timpurile de-acum ln
limba acestora".
1 W. K 4l t r z y 6. s k i, Volcae Tectosages a Wlach, Wloch, in Rozprawy Akad. Um.,
sect. ist. şi filez., t. XLII, 1901, p. 31-41; I Ii e G he r g he I, Cîleva contribuţiuni la
cuprinsul noţiunii cuvfntului „vlah", in «Conv. lit.», LJI, 1920, p. 33-348; K. S c h iin eman n, Die „Romer" des anonymen Notars; în «Ungarische Jahrllchen>, VI, 1926,
p. 148-157; vezi încă H. de Ar boi s de ] u bai n vi 11 e, lnlroduction a l'etude de
la littfrature celtique, Paris, 1883, p. 10-16 şi alţii.
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care „a fost cîndva romană, însă pe timpul nostru foarte mult se deosebeşte
de aceea, deşi multe vorbe de ale lor pot fi înţelese de romanici" 1 •
Într-o altă lucrare a sa, Historia de rege Vladislao, care se referă la regele
polonez Vladislav I Jagiellonul, devenit şi rege al Ungariei şi căzut în lupta
cu turcii de la Vama din 1444 2 , Filippo Buonaccorsi prezintă, între altele,
geografia, unitatea teritoriului şi a poporului românesc, vorbind de Transilvania, de care se leagă „Montana Valachia", teritoriul românesc continuînd
cu Moldova ca o „altă Valahie":
„(„.] Hungari Transilvaniam vacant. Cui adiuncta est Montana Valachia inter Danubium
et Carpatum, quae a maioribus Dacia vocabatur [ ... ]. Altera vere Valahia, cui Moldaviae nomen
est a flumine hac tempore, apud antiquos Inferiores Misiae pars fuit; protenditur autem inter
Danubium et Thyram ab lerasso amne, Montanae Valachiae termina, usque ad Euxinum" 3 .

Ideile lui Buonaccorsi au creat un curent specific polonez. Dacă celebrul umanist Jan Dlugosz (1415-1480), contemporan cu Buonaccorsi,
vorbeşte pe scurt de originea latină a românilor („quorum maiores et aboriginarii de ltaliae pulsi") 4 , în sec. al XVI-lea Martin Kromer reia ideea lui
Buonaccorsi şi afirmă că prin termenii Vulassi, Vulossi slavii numesc toate
popoarele italice, ceea ce este un argument în plus că poporul român este de
„origină italică":

„Polonorum quidem atque adeo Slavorum lingua, non modo hi populi, verum etiam omnes italici generis Vulassi, et Vulossi dicunt. Quod ipsurn ctiam argumenta est italicam hanc
gentem esse" 6 •

Acest curent, creat de Buonaccorsi, a continuat cu operele altor umanişti
istoriografi poloni ca Alexandro Guagnini 8 sau Stanislaw Samicki 7, care
au exprimat într-un fel aceeaşi idee, iar în sec. al XVIl-lea cronicarii români
Grigore Ureche şi Miron Costin, după studii în Polonia, au dus mai departe
argumentele lingvistice şi istorice ale latinităţii şi unităţii milenare a poporului român 8 .
şi

1 Vezi T. Cip ari u, ln oArhiv pentru filologie şi istorie», Blaj, 1867, p. 711 şi 726 şi
I o an Lup a ş, Cronicari şi istorici romdni din Transilvania, Craiova, f.a., p. 5 şi 9.
2 Cf. Jan Da b ro w s k i, Wladyslaw I Jagielloflczyk na Wfgrzech (1440-1444), Varşovia, 1922.
'
3 Philippi Callimachi, Historia de rege Vladislao, ediţie Irmina Lichonska, Varşovia, 1961,
p. 18 şi 20: „Ungurii o numesc Transilvania. La aceasta se alătură Valahia Munteană, între
Dunăre şi Carpaţi, căreia strămoşii fi ziceau Dacia[ ... ]. O altă V'alahie, al cărei nume de Moldova
este dat în vremea de acum după un rlu, a fost fn vechime o parte a Moesiei de Jos. Ea se întinde
intre Dunăre şi Nistru, de la riul Siret şi graniţa Valahiei l\Iuntene p!nă la Marea Neagră".
4 joannis Dlugosii seu
Longini Historiae polonicaelibriXII, t. l, Leipzig,
1711, cartea IX, col. 1122.
6 K rome r, De origine et rebus gestis Polonorum, Base!, 1555, p. 313: „Într-adevăr,
ln limba lor polonii, precum şi slavii, nu numai acestui popor, dar şi tuturor celorlalte
de aceeaşi origine italică, le spun vulassi şi Vfllossi. Ceea ce este de la sine un argument ca acest
neam este italic".
• A 1. G w a g ni n, Rerum polonieorum tomi tres, Frankfurt a.M., 1584, t. III, p. 453.
7
St. Sar ni c k i, Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum el Lithuanoruin, Cracovia, 1587, p. 88.
8 Cf. I. C. C h iţi mi a, Bazele istorice şi izvoarele ideii originii latine a poporului şi a
limbii romdne la Gr. Ureche şi M. Costin, în •Analele Universităţii Bucureşti», secţ. fii., 1967„
p. 23-59.
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În acest complex de fapte, Filippo Buonaccorsi a avut deci o v1zmne
de tip modem, care a rămas în umbră şi care merită să fie pusă în

ştiinţifică
lumină.

IlOJILCKHH rYMAHHCT Cl»HJIM:nno liYOHAKKOPClf - KAJI.IIHMAX
lf POMAHCKOE IlPOHCXOIK,ll.EHHE PYMbIHCKoro HAPO)lA
(PC3!0Me)

Cl>HJIHIIllO liyoHaKKOpcH-Ka.mi:Max, IlOJibCKHil ryMaHHCT, BbIXOL1e1..1 HJ lfranHH, B nnaHe IlOJibCKO-p}'MblHCKHX OTHOWeHHil HJBecTeH npeliC.ne scero KaK BLIOXHOBHTeJib noxo.na Kopom1 JIHa
Onb6paxTa B Mon.nosy (1497). HH pa3y He OTMe'fanacb Ta pOllb, KOTOPYIO OH Cbirpan B .nene
pacnpOC'IJlaHeHH11 H.z:teH poMaHCKoro npoHcxoliCLleHHJI pyMblHCKoro Hapo.na.
liyoHaKKOpcH 3MMHrpHposan s Ilonhwy nocne ttey.Qasmeroc11 3arosopa npOTllB naObI
naana II. B 1470 ro.QY, HanpaBnllllCb HJ KoHcTaHTHHonon11 s Ilonbmy, «l>HnHnno liyoHaKKopcH,
sepOl!THO, nepeceK PYMbIHCKYIO TeppllTOplllO, r ,Qe CMOr co6paTb HeKOTOpbie ,QaHHble, KOTOpble
IlOJlKe npHBell B CBOHX Tpy.nax. IlOJliCe, B Ilonbwe OH OTMeTllll, 'ITO IlOJil!Kil IlOJibJOBanllCb OO'ITH
O,QHHM H TeM )l(e TepMIIHOM MII HaJBaHHll PYMbIH (Wolochy) H HTMbllHl..leB (Wlochy) JIHWb
TOJibKO c «HJMeHeHHeM y.QapeHllll». TaKHM o6pa3oM liyoHaKKOpcH OAHHM HJ nepsbIX ssen
KOCBeHHbIM o6paJOM B $HnOJIOrHIO sonpoc o JHa'feHHH TepMHHOB wloch, woloch, wlach, KOTOpble
B cospeMeHHblX Hccne,QOBaHHllX 6y,QyT COOTHeceHbI c HaJBaHHeM KenbTCKOro nneMeHH Voica Volcae H CTaHYT TeMoA HCTOpH'lecKoA H $HJIOJIOrH'fecKoA ,QHCKYCCHH. liyoHaKKOpcH npe,Qyra.D.an
3H3'feHHe TepMHHa «poMaHCKHA» HnH «poMaHCKoro npollCXOliCLleHHll», H cne,QOBaTenbHO eMy
MOliCHO npHilHC3Tb npHOpHTeT B Bb!LIBHliCeHHH :Hoit H,QeH (CM. ero CO'fllHeHHe Vita el mores Sbignei

Cardinalis)
Cl>HJnmno liyoHaKKOpcll snepshle s csoeM CO'lllHeHwt: Historia de rege Vladislavo (Hcropllll
KOpOllll Bna,Qllcnasa) ysepeHHO rosopHT o PYMbIHCKOM Hapo,Qe H JaHHMaeMoll HM TeppHTOPHH KaK
o uenOCTHoii: e.QHHHl..le, OTMe'fall npH Tpll npoBHHl..lllH: TpaHCHnbBaHHIO, Banaxuio H Mon.Qosy.
11:,QeH liyOHaKKOpcll nony'IHnH ,QMbHellmee paJBHTHe B Tpy.Qax MapTHHa KpoMepa, An. rsaHHHH, CT. CapHH1..1Koro li .Qp.
11TaK, liyoHaKKOpcll Cbrrparr DllliCHYIO pOllb B ,Qene pacnpocTpaHeHHJI llLICH pOMaHCKOro
npOllCXOliCLleHHll PYMblHCKOro Hapo,Qa. 3TOT cl>aKT ocrasa.rrc11 B TCHH. HecOMHCHHO OH JacnyllmDaeT
HpncranbHoro K ce6e BHHMaHllll.

L'HUM:ANISTE POLONAIS PHILIPPE BUONACCORSI-CALLIMACHUS ET L'ORIGINE
LATINE DU PEUPLE ROUMAIN
(Resume)
Philippe Buonaccorsi - Callimachus, humaniste polonais d'origine italienne, est connu
en ce qui concerne Ies relations polono-roumaines, surtout en tant qu'inspirateur de l'expedition
du roi Jean Albert en Moldavie (1497). On n'a point encore degage de son activite le role qu'il
a joue dans la diffusion de !'idee de !'origine latine du peuple roumain.
Buonaccorsi a emigre en Pologne a la suite d'un complot trame contre le pape Paul II.
En 1470, partant de Constantinople pour la Pologne, Philippe Buonaccorsi a traverse probablernent le territoire roumain, ou ii a pu prendre sur place certaines informations, dont ii s'est
servi plus tard dans ses oeuvres. II a remarque ensuite, en Pologne, que Ies Polonais utilisaient
presque le rnerne terme pour designer Ies Rournains (Wolochy) et Ies Italiens (Wlochy), seulernent, cornme ii dit, avec „un changernent d'accent". Alors Buonaccorsi est I e premier qui pose,
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indirectement, en philologie le probleme du sens des termes wloch, woloch, wlach, qui da.ns Ies
recherches des temps modernes, seront ra.pportes au nom de la. tribu celtique Voica - Volcae,
en constituant un sujet de dispute historique et philologique. Buonaccorsi a pressenti le sens de
„roman" ou „de !'origine romaine" de ces termes et, par consequent, on peut lui attribuer la.
paternite de cette idee (voir son oeuvre Vita el mores Sbignei Cardinalis).
De meme, Philippe Buonaccorsi est le premier qui, dans son oeuvre Historia de rege Vladislavo, parle sa.ns hesitation de !'unite du territoire et du peuple roumain ha.bita.nt Ies trois provinccs: la. Transylvanie, la Vala.chie et la Molda.vie.
Les idees de Buonaccorsi ont ete reprises ensuite pa.s d'autres humanistes comme Martin
Kromer, Al. Guagnini, St. Sarnicki etc. Donc Buonaccorsi a joue, dans le probleme de la diffusion de !'origine latine du peuple roumain, un rOle important, qui est reste dans l'ombre et qui
merite d'etre mis en lumiere
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Împrejurările legate de domnia lui Despot Vodă în Moldova, caracteristicile dominante ale personalităţii şi activităţii sale, atît înainte cit şi după suirea
sa în scaunul domnilor Moldovei, au constituit în trecut şi continuă să constituie obiectul a numeroase cercetări, nu numai în istoriografia noastră dar
şi în cea străină 1 • Faptul se explică nu atît prin pitorescul unei cariere care
avea să inspire şi o operă literară, cit mai ales prin convergenţa în activitatea
„ultimului Heraclid" şi îndeosebi a scurtului episod din istoria moldovenească
pe care l-a ilustrat, a citorva din tendinţele şi procesele fundamentale ale epocii sale. Cu deosebită evidenţă apar în rapida desfăşurare a domniei lui
Despot principalele curente care leagă în această perioadă istoria Moldovei
de aceea a Europei în general şi mai ales chipul în care procesele interne din
Moldova se întreţes cu realităţile cele mai însemnate ale istoriei Europei centrale şi răsăritene._
Rivalitatea dintre Imperiul habsburgic şi cel otoman în Europa centrală,
eforturile diplomaţiei habsburgice de a ciştiga puncte de sprijin în Europa
răsăriteană, mai ales pentru promovarea intereselor sale faţă de Transilvania,
pătrunderea Reformei tot mai adînc în răsăritul Europei, lupta pentru succesiune în Polonia şi tendinţa unora dintre factorii determinanţi în statul polon
de a readuce Moldova în vechea sa situaţie faţă de regat, încercările unora
dintre figurile proeminente ale diasporei greceşti de a-şi croi o situaţie în Europa
în aşteptarea, fără perspective, a unei restaurări imperiale bizantine, sînt citeva
din procesele de istorie generală care aveau să dea o întorsătură puţin obişnuită
conflictului dintre marea boierime şi autoritatea domnească, reprezentată la
mijlocul veacului al XVI-lea în Moldova de Alexandru Lăpuşneanu. În rindurile ce urmează ne vom strădui să aducem citeva lămuriri noi la cunoaşterea
unuia dintre factorii din a căror îmbinare a rezultat episodul Despot Vodă
în istoria Moldovei, anume acţiunea protestantismului.
1 V. mai recent E. Ben z, Melanchton und ]akobus Hel'aklides Despoia ( Die Ref01'malion
in der Moldau), în voi. Wittenbel'g und B:yzane, Marburg, 1949, p. 35-58; A. Oţetea, Wittenberg et la Moldavie, ln Renaissance und Humanismus in Mittel-und Osteu„opa, voi. I, Berlin,
1962, p. 302-321.
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Dacă e neîndoielnic că în triumful lui Despot asupra lui Alexandru Lăpuş
neanu rolul acestui factor a fost secundar, întrucît nici boierimea moldoveană
- a cărei defecţiune pe cîmpul de la Verbia a decis probabil soarta luptei şi nici forţele externe care l-au sprijinit - conducerea imperiului habsburgic
şi o facţiune a nobilimii polone - nu urmăreau în primul rînd obiective confesionale, nu e totuşi m'li puţin adevărat că factorul protestant a fost perm'lnent prezent în toate etapele acţiunii lui Despot, atît înainte cit şi după
triumful său în Moldova.

•
Printre numeroasele „adevăruri consacrate" prin adoptare dintr-o lucrare în alta, fără verificările impuse de critica istorică, se află şi punctul de
vedere - larg acreditat în istoriografia noastră - potrivit căruia Reforma
nu ar fi pătruns în Moldova <lecit în timpul domniei lui Despot Vodă, ca rezultat exclusiv al acestui episod., considerat el însuşi produs al unui act de aventură. Cercetările întreprinse în ultimii ani au dat însă la iveală existenţa unei
mult m:ii vechi infiltrări a Reformei în Moldova, în rîndurile populaţiei catolice a tîrgurilor moldoveneşti şi, mai mult chiar, a unui contact direct între
aderenţii din M')ldova ai Reformei şi conducătorii ei din Wittenberg. Preocuparea lui Martin Luther de a tipări, cu concursul unui învăţat din Moldova,
textul evangheliilor şi al epistolelor paulinice în ediţie trilingvă, inclusiv
limba rom'lnă - fapt relevat de un document din anul 1532 nu de mult
publicat 1 - dezvăluie nu numai pătrunderea mult mai de timpuriu decît
e îndeobşte admis a Reformei în Moldova, dar şi dovedeşte existenţa unui
prozelitism luteran în raport cu populaţia băştinaşă de rit ortodox. Istoria,
atît de cercetată în ultimele decenii, a luărilor de contact între Wittenberg
şi Bizanţ - între lumea Reformei şi cea ortodoxă - se îmbogăţeşte astfel
cu încă un episod însemnat, cel mai timpuriu, după cunoştinţa noastră.
Dacă datele documentare privitoare la răspîndirea Reformei în Moldova
în această perioadă sînt puţin numeroase, ele îngăduie totuşi cîteva concluzii
de ordin general asupra progreselor înregistrate de noul curent. Cea dintîi
care se impune e adeziunea unei părţi însemnate, dacă nu chiar a ansamblului
populaţiei catolice din tîrgurile m')ldoveneşti, la luteranism, în jurul anului
1540, după cum rezultă din mărturia mai tîrzie a secretarului lui Petru
Şchiopul 2 • Încercarea de prozelitism protestant în rîndurile populaţiei româneşti atestată de documentul din 1532 îşi găseşte o largă confirmare în ştirile
privitoare la reacţia căreia i-a dat naştere această acţiune în timpul domniilor
lui Ştefan Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu 3 • Actele de prigoană menţionate
în intervalul 1552-1561 au luat forme deosebit de violente - convertiri
silite, distrugeri de biserici şi execuţii de clerici - în ultimii ani ai celei dintîi
domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu. Caracterul antiluteran al prigoanelor
1 Acta Tomiciana, t. XIV, Poznati, 1952, p. 203.
• Hurmuzaki, III, p. 96.
1 Clteva din aceste ştiri cuprinse în colecţiile de documente Hurmuzaki şi Veress au fost
semnalate lntr-un studiu anterior: Ş. Pap ac ost ea, Moldova în epoca RefDYmei. Contribuţie la istoria so~iet~ţii m~ldoueneşti tn veac1'l al XVI-lea, în 1Stu:iii• XI (1958) Nr. 4, p. 64-72.
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nu poate lăsa loc la îndoială, întrucît populaţia catolică din Moldova aderase
la Reformă, iar relaţiile excelente întreţinute de Alexandru Lăpuşneanu cu
biserica romană exclud posibilitatea unei acţiuni ostile faţă de catolicism..
Un izvor neutilizat încă în istoriografia noastră - corespondenţa grupului
de fruntaşi protestanţi germani care s-a ocupat cu răspîndirea scrierilor protestante în Europa răsăriteană aduce însă o confirmare explicită în această
privinţă şi întregeşte cunoştinţele noastre cu privire la acest aspect însemnat
al istoriei Moldovei în veacul al XVI-iea.
Cercetătorilor primelor contacte dintre cercurile protestante din Germania şi conducerea din Constantinopol a bisericii ortodoxe le era de mult timp
familiară figura diaconului Dimitrie - sîrb de origine - mandatar al Patriarhiei în discuţiile cu protestanţii. Prin inte1mediul lui s-a adresat Melanchton
în 1559 patriarhului din Constantinopol şi tot prin el i-a transmis traducerea
în limba greacă a confesiunii augustane. Nu ne propum:m să schiţăm nici
măcar sumar acţiunea perseverentă a acestui neobosit emisar 1, ci doar să
desprindem din activitatea sa elementele care interesează acţiunea protestantă în ţările noastre. Urmărită cu interes şi sprijinită de cercurile protestante din Germania, activitatea lui Dimitrie a lăsat mme în corespondenţa
unora dintre conducătorii reformaţi care îşi propuseseră să stabilească contacte
şi să difuzeze scrierile protestante în lumea răsăriteană.
Cele cîteva date biografice care se pot culege din corespondenţa fruntaşilor protestanţi asupra lui Dimitrie îl surprind pentru prima oară îndeplinind
la curtea Moldovei funcţia <le secretar, pentru care îl calificau vastele sale
cunoştinţi de limbi străine 2 . În lipoa unor precizări cronologice greu de dobîndit în condiţiile documentaţiei de care dispumm în această privinţă, se pot
reconstitui cel puţin etapele principale ale carierei lui Dimitrie pînă la prăbu
şirea lui Despot, al cărui colaborator apropiat a fost şi o dată cu dispariţia
căruia i se pierde urma. Prima sa şedere în Moldova se situează probabil în
timpul domniei fiilor lui Petru Rareş şi poate şi la începutul celei dintîi domnii
a lui Alexandru Lăpuşneanu 3 • Apoi, după o şedere de şase ani la Constantinopol, unde a îndeplinit funcţia de secretar al Patriarhiei, Dimitrie îşi îndreaptă
activitatea spre Germania, unde intră în legătură cu căpeteniile Reformei.
1
Rolul diaconului Dimitrie in dezvoltarea rarorturilor dintre protestanţi şi ortodocşi a
fost studiat de E. Penz, Mdanchton und dcr Serbe Demetrius, in ,·ol. Witlenberg und Byzanz,
Marburg, 1949, p. 59-93.
2
Ambros Fr olich, corespoPdentul vicr:ez al lui Hans L"r.gn;;d, îl caracteriza in termenii
următori pe Dimitrie, într-o scrifcare din 24 ii.:r:ie 1."61, prin care ii reccrr.ar:da rentru sarcfra.
dificilă a traducerii catehismului in slava biffricească: „ ... clan er cin feincr ehrcnhafter man ist,
bey 40 Jahren seines Alters, latine zimtlich gelehrt, grece gar per~ect schreitts und redts, wie
unser einer teutsch. Die cirullisch gantz voii, disselbig auch sein angeporne sprach ist, Wallachisch
auch gut und frrlif! (suhlinierea noastră), turkisch und welsch zimblich. Ist t>ill jar des wallaschischen Wayda secretari geu:esen und 6 jar Jang der patriarchen zu Constantinopol in der griechischen Kirchen oder religion nottari und )evit ... "; Ivan K ost renci~. Urkundliche Beilrăge zur Geschichte der protestantischen Litteratur der Sudslaven in den ] ahren 1559-1565, Wien,
1874, p. 42--43. Cunoaşterea limbii latine a dobindit-o Dimitrie la Braşov; Cf. E. Ben z,
op. cit., p. 73.
a E probabil ca primele contacte ale lui Dimitrie cu protestanţii să fi avut loc in
Moldo\-a sau Ia Braşo'"
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La Wittenberg a fost găzduit de Melanchton, cu care a avut prelungite discuţii confesionale 1 • ln urmă, părăsind Germania, se reîntoarce în Moldova, în
ultimii ani ai domniei lui Lăpuşneanu, unde însă şederea îi este întreruptă
de prigoana antiluterană dezlănţuită de domn: „Und wie er wirder in der
Walachey khumen, da dan greyliche missbreich und superstitiones sein und
khein raine lehr, ist er Jur einen lutherischen und khetzer verdacht worden. Hatt
derhalben wegmuessen, sonst wer er verbrings verbrennt" 2 (s.n.). Prigoana, de
urmările căreia diaconul Dimitrie, s-a pus la adăpost prin fugă, nu a fost
însă un caz izolat în Moldova; alte informaţii contemporane dau la iveală
caracterul ei general. în cursul anului 1560, cînd începuse pregătirile în vederea
campaniei împotriva lui Lăpuşneanu, Despot îl informa pe Maximillian - el
însuşi un sprijinitor activ al Reformei şi al cărui concurs pentru reuşita întreprinderii era esenţial - asupra împrejurărilor din Moldova, învinuindu-l,
printre altele, pe domnul ţării, de a fi dezlănţuit o aprigă prigoană confesională: „dărîmă bisericile înălţate cu mulţi ani în urmă de oameni credincioşi,
pe preoţi îi ucide, împotriva dreptului creştin, fără a-i destitui mai întîi din
demnitatea lor, cum s-a întîmplat de curînd cu şapte preoţi pe care i-a tras
în ţeapă, la simplă bănuială, fără a-i judeca şi a da ascultare martorilor" 3 •
Convertirea silită la ortodoxie a saşilor şi a ungurilor în aceiaşi vreme - în
temeiul unui edict al lui Alexandru Lăpuşneanu (edictum Alexandri tiranni)
- e confirmată la scurt timp după înscăunarea lui Despot pe tronul Moldovei
de solul habsburgic pe lîngă noul domn 4 • Una dintre primele măsuri confesionale ale acestuia a fost numirea unui episcop al saşilor şi al ungurilor (se ştie
că a fost un protestant), căruia îi revenea, printre altele, sarcina „de a restaura
bisericile dărîmate" 5 • Sensul principal al măsurilor lui Alexandru Lăpuşneanu
capătă, prin revelaţia diacului sîrb Dimitrie, deplină lămurire: ceea ce îşi
propunea să realizeze prigoana dezlănţuită de domnul Moldovei era înăbu
şirea propagandei luterane şi stîrpirea rezultatelor pe care le dobîndise în deceniile precedente.
Ce fapt a imprimat în Moldova contactului dintre cele două confesiuni care în toate celelalte cazuri s-a menţinut în veacul al XVI-iea în limitele discuţiilor şi ale propagandei prin tipar - o întorsătură atît de violentă şi dramatică?
Este neîndoielnic că în anii în care în Moldova sînt mentionate actiuni violente de prigoană, prozelitismul luteran în Europa răsăriteană căpătase o
1 „Ist vor wenig Jaren in diess land zogen und gen Wittenberg khumen, daselbst die rechte
relligion und gclerte leut, davon er viei gehort, zu besuchen. Ist bei dem herrn Philippo etlich
monat woll gehalten und in der rechten, reinen evangelichen lehr underwissen worden" ; I v an
K os t re n c i c, op. cil., p. 43.

2 Ibidem.
a Hurmuzaki, II, 1, p. 374.
' Ibidem, p. 404, 407; la 24 mai 1560, Despot îl informa pe Maximillian că Alexandru a
decretat unele măsuri împotriva „cuvintului curat" al credinţei, adică al doctrinei reformate:
„nam tyrannus ille„ iam conscientias etiam miserorum hominum laedere non veretur, propositis
nescio quibus certis constituionibus ac caerimoniis, contra purum el syncerum veroum Christi
Domini ... "; A. Vere s s, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Roma„
neşti, voi. I, 1527-1572, p. 180-181.
6 Ibidem, p. 407; mai pe larg privitor la aceste împrejurări, Ş. Pap ac ost ea, op
cit„ p. 70-74.
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amploare anterior necunoscută. Încercările de cîştigare a popoarelor ortodoxe
acum caracter tot mai sistematic. Traducerea în limba greacă a confesiunii augustane, răspîndirea catehismului luteran la slavii de sud, accentuarea efortului de convertire a românilor din Transilvania, sînt cîteva din aspectele intensificării propagandei luterane în sud-estul Europei în deceniul
1550-1560. Dar gravitatea replicii date în Moldova acţiunii luterane se datoreşte îmbinării dintre prozelitismul confesional şi acţiunea politică care îşi
propunea să substitue nu numai un domn prin altul, dar şi o direcţie politică
prin alta.
capătă

*
Înlăturarea scurtei dominaţii a lui Ferdinand- asupra Transilvaniei la
mijlocul veacului al XVI-lea, ca urmare a campaniei militare întreprinse
în 1556 de Alexandru Lăpuşneanu domnul Moldovei şi Pătraşcu cel Bun domnul Ţării Româneşti, a pus şi mai puternic în lumină fragilitatea oricărei încercări de restaurare habsburgică în principatul transilvan fără concursul celorlalte două ţări româneşti, al Moldovei în primul rînd 1 . Era firesc aşadar ca
diplomaţia habsburgică să folosească orice prilej pentru a impune în cele două
ţări domni favorabili politicii sale în Europa răsăriteană; iar prilejul s-a oferit
în persoana lui Iacob Heraclide, pe care neîntrerupta sa goană dintr-o parte
a Europei în alta, în căutarea unei situaţii de compensaţie pentru despotatul
din Grecia de care se afirma deposedat de turci, l-a adus în contact cu ţările
române, la sfîrşitul celui de al şaselea deceniu al veacului al XVI-lea. Orientarea în direcţia Moldovei a veleităţilor lui Despot datează din timpul şederii
sale în Polonia, unde avea dealtminteri să găsească şi primii sprijinitori ai
planurilor sale în rîndurile nobililor protestanţi care la vremea aceasta alcă•
tuiau un partid numeros şi puternic 2 •
Concursul acestei facţiuni a nobilimii polone îi va fi de cel mai mare folos
lui Despot şi cînd, după eşecul primei sale încercări, şi-a îndreptat solicitările
către conducătorii imperiului, în vederile cărora înlocuirea lui Alexandru
Lăpuşneanu printr-un domn favorabil politicii habsburgice, constituia o condiţie prealabilă pentru redobîndirea Transilvniei.
Nobilii poloni protestanţi - al căror concurs l-a cîştigat Despot desigur
nu numai prin făgăduiala de a impune Reforma în ţara pe care urma s-o
„recupereze" 3 , ci şi prin însemnate avantaje materiale ce urmau să le fie
1
Pentru campania moldo-munteană în Transilvania şi pentru situaţia politică creată
în urma readucerii lui Ioan Sigismund şi a Izabelei, soţia lui Ioan Zapolya, la conducerea principatului v. N. I org a, Istoria rom4nilor, voi. V, cap. III (Domnii rom4ni şi chestia ardeleaniJ),
mai ales pg. 20--41 şi V. Moto g na, Relaţiile dintre Moldova şi Ardeal în veacul al XVI-lea,
Dej, 1928, p. 78-90.
2
N. I org a, Iarăşi ştiri nouă despre Despot, în «Revista istorică• II (1916), nr. 7-9, p.
125-136.
3
„„.idem Dcspota juravit se velle Evangelium per totam Valaquiam doceri facere„. ",
~l informa Albert Laski, la 2 aprilie 1560, pe Maximilian; Hurmuzaki, II, 1, p. 375; „Nam et
1lle (Despot) notitiam divinae veritatis in Polonia hauserat, et eam se Valachiae illaturam promiserat..." ; S t. Lu bi e ni e c k i, Historia reformationis Poloniae„„ Freistadt, 1685, p. 153;
mai tirziu sprijinitorii săi poloni l-au învinuit că nu şi-a respectat făgăduiala: „„.fidem.„ de reformandis Valachiae ecclessiis datam non servasse"; ibidem, p. 157.
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asigurate îndată după suirea în scaun - i-au mijlocit în mare măsură şi relaţiile cu Ferdinand şi Maximillian (acesta din urmă era în 1560 candidatul nobilimii protestante la tronul polon, a cărui vacanţă era socotită iminentă).
în aceste condiţii se explică şi violenţa deosebită a reacţiei lui Lăpuşneanu
împotriva celor consideraţi de el sprijinitorii interni potenţiali ai pretendentului
care îşi proclama public angajamentul de a susţine protestantismul în Moldova.
Iată şi pricina pentru care diaconul Dimitrie, revenit în Moldova după peregrinările sale în slujba apropierii dintre cele două confesiuni, s-a văzut silit
să părăsească în grabă ţara, unde, după spusele lui, nu domnea „învăţătura
cea curată" şi unde învinuirea de a fi „luteran şi eretic" ameninţa să-l ducă
pe rug 1 • Prigoana lui Alexandru Lăpuşneanu, al cărei caracter antiluteran
este pentru prima oară explicit afiimat de mărturia, mdirect păstrată, a diaconului Dimitrie, a fost provocată aşadar nu numai de prozelitismul protestant în Moldova, cît de îmbinarea acestei prozelitism cu un program politic 2 •
1 Nu se FOate cunoaşte, în stadiul actual al documentaţiei. !n ·ce măsură a participat direct
Dimitrie la complotul imFotriva lui Alexandru Lăpuşneanu. Sigur este faptul că între Despot şi
Dimitrie a existat o legătură strinsă şi că Dimitrie s-a reîntors !n Moldova după înscăunarea
lui Despot, după cum ii informează Ia 10 ian. 1562 acelaşi Ambros Frolich pe Hans Ungnad;
I. Kostrencic, op. cit., p. 68. Din nefericire documentul e publicat doar în formă de regest şi cu o
eroare. Domnul, pe lingă care s-a hotărît să răm!nă Dimitrie, nu era Alexandru, cum greşit
identifică editorul, ci Despot, care domnea la acea dată în Moldo,·a. Rostul rămînerii sale în
Moldova e astfel explicat de coresFondent: „Er wolle dort das Volk bilden". Este foarte probabil
vorba de una şi aceeaşi persoană cu solul Dimitrie trimis în Polonia de Despot în vara aceluiaşi
an; A. Vere s s, Documente privitoare la islcwia Ardealului, Moldovei şi Ţării Rcmâneşti, voi. I,
(1527-1572), p. 222. Menţionăm !n treacăt că, înainte de a reveni pentru ultima oară în Moldova, Dimitrie a purtat negocieri cu unele cercuri protestante germane în vederea răspîndirii
scrierilor protestante în Europa răsăriteană, inclusiv Ţările Române. Într-o primă etapă se sugera
traducerea catehismului luteran in „cirilică" (slavă), ceea ce i-ar fi asigurat circulaţia pe o întinsă
arie. „Cirilica", amintea Ambros Friilich într-una din scrisorile adresate lui Hans Ungnad„„
geet durch Littaw, Reyssen, Moscovittern, Moldaw, Wallachia, Sirfei, Dalmatien, Constantinopol..." Dimitrie se vedea dispus să-şi asume munca de traducue, după ce însă îşi va fi adus
în prealabil cărţile lăsate în Transilvania: „Doch er vill zuvor auf Siel;enburgen, daselb hat er
seine bm:cher und sachen"; I. K ost ren(; ic, op. cit„ p 39. E prol:abl că în timpul acestei
călătorii în Transilvania a aflat despre reuşita lui Despot în Moldova şi s-a îndreptat în această
direcţie. La 5 nov. 1562, în condiţiile favorabile create de succesul lui Despot, slnt trimise din
Germania cărţile protestante scrise tn limba slavonă „„.auch nach der Moldau, Wallachei, Siebenbtlrgen und Ungarn.„". Este evident că nu nurrai în Moldova şi Ţara Românească, dar şi to
Transilvania, cărţile cirilice nu puteau fi desti~ate decît populaţiei rcmâneşti. Dar o însemnă
tate deosebită pare a a\·ea constatarea făcută cu acest prilej de organizatorii propagar.dei luterane în Ţările Române că lucrările slavone nu au trecere şi că ar fi de preferat folosirea caracterelor
latine. „Es wăre viei cas~er \.-enn die Bucher mit lateinifrhen Buchstaten gedruckt wăren, denn
die Leute verstehen die Cyrillica nicht"; ibidtm, p. 121. Deşi acest document nu a fost publicat
dec!t sub formă de regest de editorul colecţiei, care poate nu i-a înţeles exact sensul, pare evident
că autorul scrirnrii nu se referea Ia folosirea literelor latine în locul caracterelor cirilice, ci a limbii
rcmâne !n locul celei slavone. Că acesta a fost gir.du) autorului rezultă şi din misiunea încredinţată aceluiaşi Wolfgang ~chreieer de Hans 'l'ngnad, în tcamna anului 1562, de a trata cu Despot
Vodă, problnr:a tifăririi evangheliilor în liml:a rcrrână. Asupra probltmei atit de controversate
în istoriografia r.oastră a începutului folcsirii limtii rcmâne !n textele bisericeşti vom reveni cu
alt prilej. Fireşte că cercetări în arhivele din Tubir.gen YOr da la inală informaţii noi pentru
nr.ca~teHa acestui asfect al istoriei r.castre !n veacul al XVI-iea.
2 Fără a cur.caşte existenţa prigoanelor în Moldova, istoricul german E. Benz a intuit
totuşi caracterul deneCit al acţiunii protestante !n această ţară, datorit tocmai îmbinării dintre
asţHtul confesio11al şi cel fOlitic; E. Ben z, Wille'l'lberg U'l'ld BJ•zanz, p 75; cf. şi M. Ho I ban.
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Răspunzînd prin măsurile de prigoană mai sus amintite, demnul Moldovei
apăra nu numai confesiunea oficială a statului său împotriva inovaţiilor, dar
cel puţin în aceeaşi măsură şi propria-i stăpînire în ţară.
Domnia lui Despot nu a introdus aşadar pentru prima oară Reforma în
Moldova şi nici nu a deschis - cum s-a crezut mult timp - şirul încercărilor
protestante de a cîştiga teren aici; dimpotrivă, ea s-a întEmeiat pe unele din
rezultatele dobîndite în această direcţie în deceniile precedente şi s-a străduit
să le dezvolte. Departe de a fi deci descoperită de acţiunea lui Desi;ot pentru

lumea protestantă, Moldova s-a aflat în atenţia conducătorilor reformaţi încă
cu mult timp înainte 1 , ca sector însemnat al confruntării confesionale cu
ansamblul lumii ortodoxe; întorsătura violentă pe care a luat-o această confruntare în Moldova trebuie considerată în primul rînd rezultatul contaminării
între progresele realizate de Reformă şi încercarea conducerii imperiului habsburgic de a încadra Moldova - prin intermediul lui Despot - în sistemul
său politic.
CEPJiCKHi1: .ZU,HKOH ,lUIMHTPUE H IlPOHlfKHOBEHUE PECl»OPMAI..UiH B
MOJI,LJ;OBY
(PeJIOMe)
Hccne,noeaHBB nocneAHHX neT IhlBEHJ:H i::anrnA xaraKHP H rny6aHy npoH11IBoeeeaJ1 Pecl>opMaUHa e Mon.nosy; 61.mo ycnHosneHo, •no nţoHHJCHOBCHHB Pecf>opM8ll,llH e Mon.noey npoH3omno,
no Kpa1He8 Mepe, Ja .nea ,llCCHTBneTHH .no eocwecTrnB Ha npccron npoTeCTaHTa-rocno.napB )l;ecnoraBo,n:J H cne,noeareni.Ho 11e 11enJ1eTCJ1 pe3yni.1a10M Jaxeara HM enaCTB, xu ,11onroe epeM11·
TpaICTOeana :JTOT cl>llKT Hama BCTOpHorpacl>HJI. B p11.ne DpC,lllDCCTB)'IOllUIX Hccne,11oeaHHA 61.ma
OTMe'leHa HeTepDBMOCTb BCpOHCilOBC,llOBaHHJI, xapaJCTepHaJI J!Jll! HCTOpHH Mon,llOBbl nepHO,ll8,
npe.11mecreoeaemero npaune11e10 }lecnora. AH1Hn10repaHCJrn:il: xapaKTep npecne.11oeaHHA Ha.
no'IBC p8311B'IHJI eepouncoee,llaHHJI 'leTICO EblJIBJJJleTCJI B l\l.81CpHane, co.nepll<alUCMCI! B coo6meHHllX
cep6cKoro ,llbJIJCOHa .ll:HMHTpHe, ueHTpani.Horo nepcoHalKa B HCTOpHH ţ8HHHX KOHT8KTOB MC)t(IJ.Y
npoTCCTaHCKHM H npaeocnaBHbIM MHpoM, MClKDY B11TTeH6eproM H BHJan1Heil. CCKpeTar)b Mo•1.11aecKoro rocno.11apJ1, ceKpeTapi. KoucraHTBHoncr.bCKO:il: naTp11apx11H, ,llbllKOH .D:11MH1ptte 6L1;1
OCHOBHblM nocpe,llHHKOM npH MHOTO'IHCnCHHblX neperoBOpax, KOTOpble HMCIIH MeCTO B 3TOT
nepuo,11 MClK.llY rnaeaMB nporecraHCKoro H ni:aeocnaeaoro MHpa. BOJepaTHBIDHCb B Mon)loey,
KOTOpaJI crana BallCHe:il:mBM ueBTpOM CTOnKHOBCBBJI 311IX ,Zlllyx ecr0Kcnoee,11amdl: B nepHO,ll nepBOTO npauneHHJI AneKC8H.llPY JfanymH11Hy, ,llbJIKOH ,nm.mrpee BbIHYlK.lleH 6eittan. HJ-Ja CHJThHOropemtrHOJHOro npecne.110B8HHJI, DpOBO,llHEWCTOCJI DO DpBJCaJy rocno,ll8pJI, B B ero coo6rueHHH
BDCpBbJe OTMe'laeTCJI 8HTBnlOTCpllHB3M rocno.11apJ1.
BOHHCTBYJOIIUIA xapaKTep ODD03HllBB MClKAY nlOTCţaHB3MOM B npaeocnaBHCM B Mon.11oee,
KOTopu eo ecex .11pyrax cny'llUIX npo11BnJ1naa. B paMnx cr.cpoe H ne'laTHoA nponaraH.llbI, J1BJJJ1Jtc11
peJyni.raTOM He TOnbKO npOTCCTllHCJ<oro Dp03CnBTB31\1.8 B Mon.11oee, HO H pe3yni.TaTOM 06bedllHeHUR :Jmozo npo3eAUmU3MQ c nOAUlr.Ul/eCKOU npozpoMMCU. C11n&HblA HBXCllM co CTOpOHbl ra6c6yprcxoA BMDCpHH c uenblO BJrnJC'IUHI! Mon.11.0Ebl B CECIO DOJJBm'ICCKYJO B ,llBilJlOMam'lecKyJO-

En marge de la croisade protestante du groupe de Urach pour la diffusion de l'Evangile dans les
langues naJionales du sud-Ist europlen. L'episode Wolfj Schreiber, in RESEE, an. II, 1964, nr.
1-2, p. 152-177.

1 Este foarte posibil ca Despot însuşi sA fi luat cunoştinţă pentru prima oară despre situA. d e T h o u
aţia din Moldova, încă din timpul şederii sale la Wittenberg, după cum afirmă

a

J.

ln Histoire Universelle; „Ensuite ayant fait connaissance Wittenberg avec des Hongrois ct des.
Polonais, ii apprit beaucoup de particularit4!s des affaires de Valachie" ; la T. G. B u I a t,
lncă ceva asupra lui Iacob Heraclide Despotul, fn tRevista Istoncăt II (1916), r. 3---0, p. 48_
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CHCTCM)' c IlOMOll(blO nporecTaHCKoro ABOPIUICTBa IlOJJ&IDH H caoero UHAHAaTa Ha npecTOJJ
MoJJAOB&I HKo6a repaKJJ~a .L(ecnora, o6"&lICHlllOT xapaKTep peaKl.(HH MoJJAaBCKOro ICHlllKecTaa
nepHOAa npaBJJCHHlI AneKcaHAPY JhnywH11Hy.

LE DIACRE SERBE DIMITRI ET LA PENETRATION DE LA REFORME EN MOLDAVIE
(Resume)
Les recherches de ces dernieres annees ont revele l'anciennete et la profondeur de la penetration de la Reforme en Moldavie; l'on a constate que - loin d'etre le resultat de la prise du
pouvoir par Despot-Vodă, ainsi que l"indiquait l'historiographie roumaine jusqu'a ces derniers
temps - la penetration de la Reforme en Moldavie est un phenomene se situant au moins
vingt ans avant l'avenement au trone du prince protestant. Par des recherches anterieures, on a pu constater que pendant Ies regnes precedant celui de Despot, l'histoire
de la Moldavie presentait un caractere de tension confessionnelle. La tendance anti-lutherienne
des actes de persecution anti-confessionnelle est explicitement attestee par Ies informations comprises dans la relation du diacre serbe Dimitri, personnage central de l'histoire des premiers
contacts survenus entrc le monde protestant et orthodoxe, entre Wittenberg et Byzance.
Secretaire du prince regnant de Moldavie, secretaire du Patriarcat de Constantinople, le
diacre Dimitri, s'est trouve etre le principal intermediaire des negociations tres suivies qui ont
cu lieu, a cette epoque, entre Ies dirigeants des mondes protestant et orthodoxe. Revenu en
Molda vie - important secteur, a cc moment, de la confrontation des deux confessions - pendant le premier regne d'Alexandre Lăpuşneanu, le diacre Dimitri est oblige de s'enfuir
a cause de la violente persecution confessionelle declenchee par le prince, dont le caractere
anti-lutherien est atteste, pour la premiere fois dans la relation du diacre.
Le caractere violent de la confrontation du lutheranisme et de l'orthodoxie en Moldavie - confrontation qui partout ailleurs s'est maintenue dans Ies limites des discussions et
de la propagande par imprimes -- etait la consequence non seulement du proselytisme protes
tant en Moldavie, mais encore des attaches de ce proselytisme a tout un programme politique. C'est l'effort pcrseverant de l'empire des Habsbourgs d'englober la Moldavie dans son
systeme, ainsi que celui de son candidat au trone de Moldavie - Jacob Heraclide Despot qui expliquent la violence de la reaction de l'Etat moldave pendant le regne d'Alexandre
Lăpuşneanu.
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IOAN BOGDAN ŞI REORGANIZAREA FACULTĂŢII DE FILOZOFIE
ŞI LITERE DIN BUCUREŞTI
CONSTANTIN N. VELICHI

Despre viaţa şi opera lui Ioan Bogdan s-a scris la noi destul de mult.
Este de ajuns să ne gîndim, în afara unor lucrări mai vechi, la sesiunea ştiin
ţifică a Asociaţiei Slaviştilor din Republica Socialistă România, organizată
cu prilejul centenarului naşterii sale 1 • Toate aceste lucrări au privit însă opera
de filolog şi istoric, opera de slavist sau activitatea didactică a lui Ioan Bogdan.
Mai puţin cunoscute, dar tot atît de importante, sînt meritele sale de
organizator al învăţămîntului superior în general, şi al Facultăţii de filozofie
şi litere, în special. Caz foarte rar în istoria facultăţilor noastre : Ioan Bogdan,
numit profesor în 1892 (funcţionînd din toamna anului 1891), este ales decan
în 1898, pe o perioadă de doi ani. După aceea este reales şi reconfirmat de
zece ori la rînd în această funcţie. Putem spune că din 1898 şi pînă la moartea sa (1919) a fost tot timpul decan al facultăţii (de la 1nov.1898-mai 1919),
cu excepţia unor scurte perioade în care a fost prorector (aprilie 1912 - 1
iunie 1912) sau rector (1-28 iunie 1912) al Universităţii. Acest fapt vorbeşte
de la sine, dovedind calităţile de conducător pe care le-a avut Ioan Bogdan.
El este adevăratul organizator al facultăţii, contribuind în cea mai mare
măsură la elaborarea primului regul;:i.ment unic al celor două facultăţi de filozofie şi litere din ţară, la modificarea acestuia, în 1907, şi la noua lege a
învăţămîntului superior din anul 1912. Acest lucru nu trebuie să ne surprindă.
Problemele organizării învăţămîntului în general l-au pasionat pe Ioan Bogdan
încă din anii de studii de la Facultatea de litere şi filozofie din Iaşi, iar una
din primele sale lucrări este voluminosul său Raport asupra şcoalelor secundare
din Germania„., Bucureşti, 1886 (257 p.), alcătuit în urma unui studiu de trei
luni în această tară.
În al d9ilea' rînd, Ioan Bogdan a înfiinţat primul seminar al facultăţii.
Este vorba de seminarul de limbi slave, care a început să funcţioneze din 1899.
Ca decan, el este adevăratul organizator al seminariilor, cărora le-a asigurat
o bază materială maximă pentru situaţia de atunci.
1 Lucrările

Sesiunii au

apărut

în Rsl, XIII, 1966.

https://biblioteca-digitala.ro

220

C. N. VELICHI

In al treilea rînd, Ioan Bogdan este creatorul şi organizatorul bibliotecii
facultăţii. Acestea sînt cele trei aspecte mai importante ale activităţii organizatorice desfăşurate de el ca decan al facultăţii. Asupra lor nu s-a scris nimic
pînă acum. Articolul de faţă vine deci să umple un gol şi se bazează aproape
exclusiv pe materiale de arhivă. Este vorba de arhiva Universităţii din Bucureşti - fondurile de la rectorat şi de la vechile facultăţi- litere, drept, ştiinţe

- sau de materiale din fondurile Arhivelor Statului. S-au utilizat apoi un
raport publicat de Ioan Bogdan şi cîteva materiale de presă. Toate aceste izvoare
ne dau informaţii amănunţite asupra activităţii de organizator a lui Ioan
Bogdan, completînd în mod armonios opera sa.
La 29 mai 1896, P. Poni, ministrul instrucţiunii, arăta decanului Faculde litere din Bucureşti că dorea să unifice regulamentele celor două faculsimilare din ţară. Luînd avizul Consiliului permanent de instrucţie,
ministrul solicita ca problema să fie discutată în consiliul facultăţii. Aceasta
trebuia să delege doi profesori, care împreună cu alţi doi ai facultăţii de la
Iaşi şi cu un delegat al Ministerului să formeze o comisie pentru unificarea
regulamentelor 1 .
Cu o zi înainte, Titu Maiorescu, rectorul universităţii, adresa un raport
ministrului, cerind ca respectiva comisie să aibă o competenţă mai largă,
pentru a putea elabora şi un regulament unitar de disciplină pentru studenţi 2 •
Arătînd deficienţele legii în această privinţă şi subliniind că toate facultăţile
universităţii trebuie să se supună unui regulament de disciplină unitar, Maiorescu enumera cîteva probleme pe care acesta trebuia să le rezolve. De pildă:
Cîţi ani putea cineva să rămînă student, dacă nu şi-a trecut în mai multe
sesiuni examenul final? Cîţi ani putea să rămînă repetent? ş.a.
.
În urma adresei ministerului, decanul E. Francudi a convocat consiliul
facultăţii şi la 4 iunie au fost aleşi ca delegaţi ai Facultăţii de litere din Bucureşti profesorii C. Dimitresu-Iaşi şi Gr. Tocilescu 3 • Ca delegat al ministerului
a fost numit profesorul Ioan Bogdan. Din partea Facultăţii din Iaşi au fost
delegaţi prof. P.P. Negulescu şi C. Leonardescu.
La 7 iunie comisia era înştiinţată de dorinţa ministrului de a elabora în
acelaşi timp şi un regulament de disciplină pentru ambele universităţi 4 •
După ce comisia şi-a încheiat lucrările, consiliul facultăţii a fost convocat
la 12 noiembrie, în cancelaria Şcolii normale superioare, ((pentru a lua cunoştiinţă de discuţiile ce au avut loc cu această ocaziune şi de concluziile la care
s-a ajuns »6 • La acest consiliu au fost invitaţi şi cei doi delegaţi ai Facultăţii
de litere şi filozofie din Iaşi.
Noul Regulament a fost citit de către I. Bogdan, care a arătat (( atît modificările generale şi esenţiale, cit şi cele particulare şi adaosele sau supresiunile
însemnate ce comisiunea a găsit de cuviinţă să se facă în regulamentele actuale
spre a se ajunge la unificarea lor ». Discuţiile au fost vii, părerile fiind diferite.
tăţii
tăţi

Universitatea din Bucureşti, Arhivele Facultăţii de filologie, Dos. 86/ 896, f 175.
s Raportul lui Titu Maiorescu către Petru Poni, Ministrul Instrucţiunii, ibidem, f. 257-257v
a Ibidem, Dos. 69/1896 -1897, f. 6.
• Ibidem, Dos. 68/1896, f. 363.
0 Ibidem, f. 279.
1
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O parte a profesorilor susţineau că delegaţii şi-au depăşit drepturile ce
1i se acordaseră. Ei ar fi trebuit să înlăture doar «părţile diferenţiare, spre a
se ajunge la unificare », fără a trece la o modificare esenţială. Alţii susţineau,
în schimb, că fără aceste modificări unificarea însăşi nu putea să fie efectuată.
Din această cauză, o «discuţie amănunţită » şi o decizie nu s-au putut lua
în prima şedinţă, decît asupra titlului I, art. 1 şi 2. Şedinţele au continuat 1
la 14 şi la 16 noiembrie 1896, apoi în 1897 2 • Regulamentul a fost aprobat de
Consiliul facultăţii în şedinţa din 10 mai 1897 3 •
Comparind regulamentul din 1891 cu cel din 1897, găsim deosebiri atît
de mari, incit putem spune că intrăm într-o nouă etapă a istoriei Facultăţii
de litere şi filozofie. Pe drept cuvînt, I. Bogdan arată că prin regulamentul
din 1897 facultatea a fost reorganizată.
În primul rînd, durata cursurilor a crescut de la trei ani la patru ani.
I. Bogdan a introdus pentru prima oară în Facultatea de litere şi filozofie acel
«an preparator 1>, a cărui necesitate s-a făcut simţită şi mai tîrziu, după primul război mondial.
El a pornit de la concepţia că la baza tutur(jr disciplinelor umanistice
trebuie să stea studierea serioasă a antichităţii. De aceea, toţi studenţii facultăţii, indiferent dacă se îndreptau spre studii de istorie, filozofie sau filologie,
trebuiau să treacă prin acest an preparator, în care se studiau doar cinci materii:
limba latină, limba greacă (cu cel puţin trei ore săptămînale pentru fiecare),
instituţiile greceşti şi romane, logica şi psihologia experimentală.
Abia după aceea treceau la aşa-zisele studii de specializare, care durau
trei ani fiecare. După cum sublinia I.Bogdan, durata studiilor nu se mărise,
deoarece, de fapt, înainte foarte puţini studenţi îşi dădeau examenele de licenţă
la finele anului III. Cei mai multi le treceau la finele anului IV sau chiar V.
Chiar elevii şcolii normale superi~are, unde se aflau elementele cele mai ~tu
dioase, obţinuseră să-şi dea licenţa în cel de-al patrulea an 4 •
în al doilea rind, a crescut numărul cursurilor - fie prin bifurcarea unora,
fie prin înfiinţarea altora noi. Faţă de cele 13 catedre prevăzute de regulamentul din 1891, cel din 1897 enumeră 23, deci cu zece mai mult, menţionînd
totodată că trebuie să se înfiinţeze şi altele şi dind chiar sugestii în această
privintă s.
C~eşterea numărului de cursuri se explică prin faptul că psihologia, pedaogia şi estetica nu se mai predau împreună, ci formau trei discipline deosebite.
n locul catedrei de morală avem acum etica; apare pentru prima oară sociologia. Istoria filozofiei se împarte în două - veche şi modernă şi se separă
de cea contemporană.
La vechea secţie istorică principalele inovaţii sînt: separarea istoriei literaturii române de istoria românilor şi bifurcarea ultimei specialităţi. Aşadar,

f

1

Ibidem, Dos. 69/1896-1897, f. 11-12 v.
La 2 februarie 1897. Univ. Bucureşti, Arh. Fac. filologie, Dos. 73/1807, f. 53.
Ibidem, f. 45.
' I o an B o g d a n, Reorganizarea facultăţilor de litere, în CL, XXX, Bucureşti,
1896-1897, p. 645, 654.
5
Vezi regulamentele din 1891 şi 1897 în C. Las că r şi I. Bibi r i, Colecţiunea legilor
l'egulamentelor, programelor, Bucureşti, 1901, voi. I, p 770.
2

3
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în loc de o catedră de istoria şi literatura românilor avem acum: istoria românilor de la origini şi pînă la finele sec. al XVII-lea; istoria românilor de la începutul sec. al XVIII-lea pînă în zilele noastre şi istoria limbii şi literaturii române. Se adaugă apoi o catedră de geografie.
La vechea secţie filologică, în afară de filologia comparată se introduc
filologia romanică şi filologia română. În loc de istoria literaturilor neolatine
se introduc catedre de limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană.
Se prevedea înfiinţarea unei a doua catedre de limba latină şi a doua catedră
de limba greacă (ultima cu «specială atenţiune la studiile bizantine »).
Gruparea acestor materii a fost făcută judicios, pe cele patru noi specialităţi ale facultăţii: filologie clasică, filologie modernă, istorie-geografie, filozofie, în locul celor trei de pînă acum (istorie, filozofie, filologie).
în repartizarea materiilor pentru fiecare specialitate de licenţă I. Bogdan
a ţinut seama şi de doleanţele studenţilor, care se plîngeau că sînt siliţi să
dea prea multe examene la materii secundare specialităţii lor, neputîndu-se
pregăti temeinic nici la primele şi nici la a doua. De aceea, faţă de cele opt
examene la materiile de specialitate, studenţii ce îşi luau licenţa în filozofie
trebuiau să dea doar două examene parţiale, alegîndu-şi, după orientarea lor,
<lisei pline istorice sau filologice.
Studenţii de la filologia clasică, în afară de materiile de specialitate, trebuiau să susţină un examen parţial la filologie comparată, la o limbă neolatină
la alegere, şi la pedagogie, după cum cei de la filologia modernă dădeau cite
un examen la latină (sau paleoslavă), istoria filozofiei modeme sau contemporane şi pedagogie. De asemenea, cei de la istorie urmau, în afara studiilor
de specialitate, şi dădeau cite un examen parţial la limba latină, limba greacă,
istoria filozofiei vechi sau modeme şi pedagogie.
Din expunerea de mai sus se vede clar că studentul se specializa într-adevăr
într-una din cele patru secţii pe care le urma. E deajuns să precizăm în acest
sens că, potrivit regulamentului anterior, studenţii de la secţia de filozofie
dădeau mai multe examene la materiile secundare (istorico-filologice) decit la
specialitatea lor.
Regulamentul din 1897 reprezintă deci un serios pas înainte în organizarea
.
Facultăţii de filozofie şi litere. Ioan Bogdan şi-a dat seama că scopul principal
urmărit de această facultate era formarea unor cadre didactice cu temeinică
pregătire pentru învăţămîntul mediu, adică pentru limbile clasice, pentru
limba română şi limbile franceză şi germană, pentru istorie, geografie şi filozofie 1 • De aici, cele patru feluri de licenţe. O deosebită importanţă o avea
licenţa în filologia modernă, care dădea pentru prima oară profesori special
pregătiţi pentru limba română, şi, în viitor, pentru limbile franceză şi germană.
Tot pentru necesităţile învăţămîntului mediu s-a dat posibilitate studenţilor
care îşi dădeau licenţa în această specialitate să-şi aleagă, ca materii secundare
Ş.i pe care să le poată apoi preda, discipline «clasice, istorice sau modeme ».
În sfîrşit, studiul pedagogiei, care devine obligatoriu la toate felurile de licenţe,
trebuia să contribuie la o şi mai bună pregătire a viitorilor profesori. Aşa după
cum spunea Bogdan însuşi, în alegerea materiilor secundare, studenţilor li s-a
1

I o an Bogdan,

op. cit., p. 647.
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lăsat o mare libertate, ca în universităţile germane. Tot după acest model
Bogdan ar fi dorit să dea studiilor filozofice o importanţă mai mare decît
pînă atunci. Dacă regulamentul de faţă le introdusese la toate felurile de licenţe,
el le considera necesare şi pentru studenţii Facultăţii de ştiinţe, după cum considera necesar ca şi studenţii Facultăţii de litere şi filozofie să urmeze unele
cursuri ale Facultăţii de ştiinţe. <c Ar fi de dorit, afirma Bogdan, ca cele două
facultăţi ale universităţilor, cea de filozofie şi litere şi cea de ştiinţe, să se apropie
cît se poate mai mult una de alta, să aibă cursuri şi lucrări de laborator
comune şi să dea chiar diplome comune. Este în interesul studenţilor în filozofie ca ei să asculte unele cursuri la Facultatea de ştiinţe, cum sînt cursurile
de anatomie, de fizică ş.a., precum şi să ia parte la lucrările practice şi experimentale de laborator » 1 .
Dacă această lat urăpractică era doar un deziderat, în schimb I. Bogdan
şi comisia din care a făcut parte au obligat pe studenţii Facultăţii de litere
şi filozofie să urmeze lucrările practice din seminariile universitare, măcar la
materiile esenţiale ale licenţei lor. « Ca şi la universităţile germane, scrie Ioan
Bogdan, ele aveau menirea să completeze cursurile publice prin dezvoltări
speciale, să îndrume pe studenţi la munca proprie şi specială, să-i înveţe a
scrie şi să le dea îndrumări de metodică şi didactică gimnazială »2 •
Nu trebuie însă să credem că Ioan Bogdan a considerat drept scop unic
al Facultăţii de litere şi filozofie pregătirea profesorilor pentru învăţămîntul
mediu. Pregătirea unor cadre ştiinţifice n-a fost niciodată uitată, şi în acest
scop s-a introdus examenul de doctorat. Totuşi acesta era încă un scop secundar
al Facultăţii de litere şi filozofie.
O modificare importantă o prezintă prevederile referitoare la examenele
de licenţă şi doctorat. Potrivit regulamentului din 1891, examenul de licenţă
consta dintr-o lucrare pregătită de candidat după un subiect recomandat de
doi profesori de specialitate şi aprobat de decan. În cazul cînd raportul profesorilor era pozitiv teza se tipărea, după care se trecea la examenul propriuzis. Acesta consta dintr-o singură probă orală (cu trei subpuncte la istorie şi
filologie şi cu patru la filozofie). După părerea lui Ioan Bogdan, teza de licenţă
prevăzută de regulamentul din 1891 constituia o lucrare în care contribuţia
originală a studentului era cu totul redusă, de cele mai multe ori lipsind cu
desăvîrşire. Tipărirea unei asemenea lucrări era un lucru inutil, fără a mai
adăuga cheltuiala publicării, destul de mare şi greu de suportat pentru mulţi
studenţi. De aceea, Facultatea însăşi a încălcat prevederile regulamentului.
Mulţi studenţi nu-şi mai tipăreau lucrările, iar decanul admitea ca raportul
asupra tezei să fie prezentat de către un singur profesor în loc de doi. Regulamentul din 1897 consacră deci în mare parte o situaţie de fapt. El înlocuieşte
teza de licenţă cu trei probe scrise din materiile de specialitate. Dacă adăugăm
încă două probe orale din aceleaşi materii, ajungem la aşa-numitul întîi examen
de licenţă.
Examenul al doilea de licenţă se dădea oral, la patru din materiile secundare. De exemplu, un student la istorie dădea, la examenul întîi de licenţă
1

Ibidem, p. 651.
z Ibidem, p. 652.
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trei probe scrise din materiile de specialitate, şi anume: o lucrare de istorie
veche şi epigrafie, una din istoria medie şi alta din istoria românilor, plus două
probe orale, alese din aceleaşi materii de specialitate.
Examenul al doilea de licenţă se dădea oral, la patru materii secundare :
limba latină, limba slavă veche, sociologie şi istoria filozofiei. Se arăta că unul
şi acelaşi profesor nu putea examina decît cel mult la două materii, dind
deci maximum două note. Decanul I. Bogdan introdusese această clauză,
deoarece uneori trecerea examenului de licenţă reprezenta o pură formalitate.
Deşi comisia de examen era compusă din cinci membri, aceştia adesea absentau
şi un singur profesor examina şi dădea note la trei sau chiar la patru probe
diferite, ceea ce constituia o scădere a prestigiului pe care trebuia să"l ·aibă
această probă finală.

Prin noul regulament, trecerea examenului de licenţă însemna o serioasă
verificare a cunoştinţelor absolventului. În primul rînd, lucrările scrise erau
eliminatorii. Cele cinci probe (trei scrise şi două orale) din materiile principale
asigurau un control riguros al pregătirii candidatului. Pentru a i se da· această
posibilitate, examenul a fost în mod special împărţit în două - în examenul
întîi se treceau materiile principale, iar în sesiunea următoare cele secundare.
Singurul avantaj ce se dădea candidaţilor era corijenţa. În cazul cînd se treceau toate probele scrise şi orale cu excepţia unei singure materii, se repeta
examenul numai la aceasta şi nu la toate celelalte 1 •
Bogdan şi-a dat seama că o lucrare merita să fie tipărită numai cînd aducea
o contribuţie importantă. Aceasta nu putea fi decît teza de doctorat 2 • Dezvoltînd prevederile legii din 1864, regulamentul din 1897 organizează pentru
prima oară la Facultatea de filozofie şi litere examenul de doctorat. Acest
înalt titlu îl puteau obţine acei licenţiaţi care se distinseseră prin cercetări
ştiinţifice originale şi valoroase într-una din specialităţile în care îşi trecuseră
licenţa. Rezultatul acestor cercetări era concentrat într-o lucrare, aprobată de
profesorul de specialitate, ca şi de un al doilea profesor delegat de decan şi după
aceia tipărită. Examenul propriu-zis consta nu numai din susţinerea tezei, ci
şi dintr-unul oral cu două probe. Una dintre ele era chiar materia tezei. A doua
era fixată de comisie din două materii înrudite, alese de candidat, una din
ele trebuind să fie neapărat şi disciplină filozofică. Comisia era formată din
decan şi trei profesori (unul din fiecare specialitate). Obţinerea bilei albe la
specialitatea principală era obligatorie.
Un punct nou introdus în regulamentul din 1897 era recunoaşterea diplomelor de licenţă şi doctorat obţinute la universităţile străine. Punctul de vedere
al lui Ioan Bogdan se impune şi aici ; posesorii acestor diplome, dacă nu dovedeau « un studiu regulat la universităţile străine de la care sînt luate », trebuiau să dea din nou examenele de licenţă şi doctorat. În orice caz, licenţiaţii şi
doctorii în istorie erau obligaţi, la echivalare, «să treacă un examen complet
de istoria română » 3 •
1
2
3

Ibidem, p. 655-656.
Ibidem, p. 652.
Ibidem, p 653-654.
https://biblioteca-digitala.ro

IOAN BOGDAN

ŞI

REORGANIZAREA

FACULTAŢll

DE FILOZOFIE

225

Regulamentele comune ale celor două facultăţi de filozofie şi litere au fost
promulgate în septembrie 1897. În ceea ce priveşte regulamentul de disciplină,
acesta a fost promulgat şi aplicarea lui s-a făcut din februarie 1899 1 •
Poziţiile susţinute de Titu Maiorescu - interzicerea activităţii politice
a studenţilor ş.a. - nu şi-au găsit expresie în acest regulament. O altă parte
pozitivă, care ştim că se datoreşte în mare parte lui Ioan Bogdan, a fost limitarea duratei rămînerii în facultate a unui student. Atît regulamentul de studii,
cît şi cel de disciplină, menţionau că studenţii care timp de şase ani de la
înscrierea lor în facultate nu şi-au trecut examenul de licenţă erau exmatriculati.
'Trecuse aproape un an şi jumătate pînă cînd dezideratul lui Petru Poni
- modificarea şi unificarea regulamentelor facultăţilor de filozofie şi litere se putuse înfăptui. Curînd, la Ministerul Instrucţiunii Publice vine Spiru
Haret, care dă o nouă lege a învăţămîntului (martie 1898). În toamna aceluiaşi
an, Ioan Bogdan era ales decan al facultăţii de filozofie şi litere din Bucureşti2 •
Anteproiectul legii Haret fusese adus în discuţia universităţii 3 • Ioan Bogdan,
care luase parte la aceste discuţii, a avut grijă ca regulamentul din 1897
să nu contra vină întru nimic noii legi. De aceea, cînd în decembrie 1898 rectorul
universităţii cerea consiliului facultăţii să modifice regulamentul pentru a-l
pune de acord cu noua lege, acesta arăta că nu putea fi vorba de modificări
esenţiale, ci doar de cîteva adăugiri referitoare la înscrierea studenţilor, la
examenele de doctorat şi la echivalarea diplomelor străine. După cum arăta
Ioan Bogdan, regulamentul din 1897 propusese sub forma de deziderate aproape
toate catedrele ce trebuiau înfiinţate, propuneri ce se menţineau şi acum 4 •
Cea mai mare parte a acestora fusese tradusă în fapt. Rămăseseră neîmplinite
doar două, şi anume înfiinţarea celei de-a doua catedre de limba latină şi a
celei de limba greacă şi dotarea seminariilor cu biblioteci speciale. Aceste
ultime deziderate nu s-au realizat nici în 1905, cînd se intervenea din nou
la minister s.
În consecintă, modificările care s-au făcut în februarie 1899 au fost cu
totul neînsemna'.te 6 •
În vara anului 1905, urmărindu-se o nouă modificare a legii învăţămîn
tului superior, rectorul cerea consiliului facultăţii propuneri în acest sens.
Sub conducerea lui Bogdan, consiliul arăta însă că actuala organizare a învă
ţămîntului era prea recentă, legea Haret abia se aplicase în întregime şi în
consecinţă roadele sau lipsurile ei nu se puteau vedea. O nouă modificare n-ar
fi adus deci decît perturbări inutile. De aceea, consiliul cerea ca rectoratul
să intervină la minister pentru ca facultatea să poată aplica toate prevederile
legii Haret după planul de reorganizare trimis încă din decembrie 1898 7 •
C. Las c ;, r şi I. B i b ir i, op. cit„ p. 779.
Marin Popescu Spine ni, Contribuţiuni la istoria -învăţămîntului superior. Facultatea de filosofie şi litere din Bucureşti, Bucureşti, 1928, p. 93-94.
3 Univ. Bucureşti, Arii. Fac. filolog-ie, Dos. 73/1897 f. 377.
4 Ibidem. Dos. 75/1898, f
29.
6 Ibidem„ f. 70v-71.
• Ibidem, Dos. 110/1907 f. 137-140, adresa lui Ioan Bogdan către minister din 20 XI 1907.
7 Ibidem, Dos. 76/1989, f. 70--71.
1

2
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Regulamentul din 1897, cu micile lui modificări din 1899, a însemnat, aşa
cum s-a arătat mai sus, un pas înainte în dezvoltarea facultăţii. Progresele
ei au fost însă atît de rapide, incit în mai puţin de zece ani regulamentul nu
mai corespunde, alcătuind în unele privinţe chiar o frînă supărătoare. În
primul rînd, liceul se trifurcase. Înfiinţarea unei secţii clasice făcea dintr-o
dată inutilă existenţa anului I (preparator), care trebuia deci desfiinţat. În al
doilea rînd, numărul studenţilor crescuse, după cum se mărise şi numărul
cursurilor obligatorii. Astfel, studenţii secţiilor de istorie şi filologie modernă
trebuiau să audieze în mod obligator peste 30 de ore săptămînal. Timpul liber
ce le rămînea pentru lectură în biblioteci, pentru adîncirea problemelor, era
cu totul redus, iar specializarea, pregătirea pentru lucrări ştiinţifice originale,
serios împiedicată.
Urmarea firească a unor asemenea împrejurări nu putea fi <lecit superficialitatea. În adresa sa către minister, în care arăta situaţia, Ioan Bogdan
semnala cu adîncă îngrijorare: «De aci faptul regretabil că la examene studenţii nu ştiu decit cursurile profesorilor ». După părerea sa, studenţilor trebuia să li se lase o libertate mai mare în privinţa alegerii cursurilor cu audiere
obligatorie, precum şi posibilitatea de a-şi alege specialitatea căreia voiau să i
se consacre, chiar din anul I 1 •
Problema modificării regulamentului a fost discutată în şedinţa consiliului facultăţii din 21 oct. 1906, în care, alături de alţii, a vorbit şi decanul Ioan
Bogdan. Sub preşedinţia sa s-a ales o comisie formată din C. Dimitrescu-Iaşi,
D. Onciul, P. Eliade şi S. Mehedinţi, care să formuleze în scris toate propunerile şi să le aducă în dezbaterea consiliului 2 •
Lucrările au durat şase luni de zile, pînă în mai 1907, cind proiectul propriu-zis al noului regulament era gata. El a fost discutat şi aprobat în şedinţele
din 12 şi 16 mai, Ioan Bogdan fiind însărcinat cu redactarea acestuia în formă
definitivă. La 1 iunie 1907, Consiliul facultăţii s-a întrunit din nou pentru
alegerea unui delegat care, împreună cu acela al facultăţii din Iaşi şi cu delegaţii ministerului să studieze propunerile de modificare şi să elaboreze noul
proiect. Din cauza protestului lui M. Dragomirescu, care nu era mulţumit de
situaţia ce se crea cursului de literatură 3 , s-a mai făcut un supliment de discuţie la 4 iunie. Delegat al facultăţii a fost ales tot Ioan Bogdan 4 , şi proiectul de
regulament, corectat de mina sa, se păstrează şi astăzi în arhiva facultăţii s.
Într-adevăr, regulamentul facultăţii din Bucureşti fiind comun cu cel al
facultăţii similare din Iaşi, modificările trebuiau făcute de o comisie mixtă,
compusă din profesori aleşi de ambele facultăţi şi din delegaţi ai ministerului.
De aceea, încă de la 19 mai 1907, s-a cerut ministerului constituirea acestei
comisii mixte, pentru ca noul regulament să poată fi aplicat chiar în anul ur1

Ibidem, Dos. 111/1 07, f. 99.
Ibidem, Registrul de procese verbale al consiliului facultăţii, f. 84.
M. Dragomirescu arată că la filologia modernă se creaseră grupuri de cursuri obligatorii
şi facultative. La !imba română accentul se punea pe punctul de vedere istoric şi filologic şi
nu pe cel estetic. In acest fel cursul său, care din 1900 fusese obligator, devenea acum facultativ. Vezi protestul său în aceeaşi arhivă a facultăţii. Dos. 11/1907, f. 25, 66, 101.
' Registrul de procese verbale citat, f. 93-94, 100.
5 Univ. Bucureşti, Arh. Fac. filologie, Dos. 111/19 7, f. 151 şi urm.
2

3
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mător, 1907-1908. Ca delegat al facultăţii, din Iaşi a fost numit P. Răşcanu,
ministerul fiind reprezentat de C. Dimitrescu-Iaşi şi T. Negulescu. Sub preşedinţia lui Ioan Bogdan comisia a lucrat 5 zile la rînd şi, la 4 iulie 1907, proiectul era gata. Concluziile comisiei arătau că modificările fuseseră impuse atît de
nevoile ştiinţifice ale învăţărnîntului superior, care trebuia să tindă cît mai
mult spre posibilitatea unei mai mari specializări, cît şi de nevoile învăţă
mîntului secundar, care cerea profesori din ce în ce mai bine pregătiţi pentru
diferitele catedre. Urma acum ca proiectul să fie ccmunicat celor două facultăţi spre aprobare, Consiliului pe1manent de instrucţiune pentru avizare,
după care urma confirmarea Consiliului de Miniştri. Comisia spera ca regulamentul să fie decretat înainte de octombrie 1907 1 • Aceasta însă nu s-a petrecut, deoarece, dacă la 13 octombrie 1907 consiliul Facultăţii de filozofie şi
litere din Bucureşti a aprobat fără nici o obiecţie ncul prciect 2 , în consiliul
similar al facultăţii din laşi majoritatea profesorilor au manifestat o « cpoziţie
hotărîtă ».
În documentatul raport pe care îl înaintează ministerului, Ioan Bogdan,
după ce arată că el însuşi contribuise la elaborarea vechiului regulament, precizează că ajunsese acum la convingerea că modificarea acestuia era - pentru
Facultatea de filozofie şi litere din Bucureşti - imperioasă. Aceasta era, de
altfel, şi părerea celor 16 profesori ai facultăţii, care, în ur.animitate, ceruseră
modificarea şi se declaraseră de acord cu noul proiect. în privinţa dezacordului cu Facultatea din Iaşi, acesta era nu numai complet, ci şi firesc, şi în
consecinţă de neînlăturat. Informaţi de această situaţie, profesorii bucureş
teni opinau să se ceară ministerului modificarea aliniatului 8 al articolului 60
din lege, care prevedea un regulament comun pentru ambele universităţi.
Aliniatul urma să prevadă că «fiecare facultate să-şi poată avea rfgulamentul
său propriu, potrivit cu trebuinţele sale ». Nu poate încăpea nici o îndoială,
afirma Ioan Bogdan, că <(disciplinele istmice şi filolcgicc, mai aks ct~e ce
privesc istoria şi filologia română, se pot trata şi se tratează în reali ta te în
facultatea din Bucureşti, unde awm mai multe forţe decît la Iaşi şi unde avem
Arhivele Statului, Biblioteca Academiei si Biblioteca Fundatici Carol I,
în aşa chip, că o specializare mai mare a stu'denţilor nu mmai că 'este pcsibilă
dar se impune de la sine. » Arătînd apoi deficienţele vechiului regulament,
se afirma că noul proiect dădea posibilitatea specializării, a~igurînd în acelaşi
timp pregătirea pentru examenul de licenţă şi rentru cd ele caracitate, adică
pentru învăţămîntul mediu. Bcgdan considera o răti'tcirc credinţa că aci.:m, în
1907, se mai puteau face la Facultatra de filozofie şi litere cursuri «ca acum
20 de ani », cînd se avea în ndere în med exclusiv pngătirea :rerscnalului
didactic pentru şcolile sccuncfarc. Acrnsta ar îm:Emna o stagnare, o piedică în
calea cercetărilor stiintifice. « l\eYcia de a da o nouă -viată universitătii noastre
prin introducerea' cur~urilor mai libere şi mai speciale, ~are să iasă din făgaşul
cl~sic, pedar:t, d cursurilor nchi şi care să deschidă studenţilor orizonturi
n01 » era într-adevăr imperioasă. Această nouă viaţă nu era posibilă însă fără
1
2
3

Ibidem, f. 102.
Raportul lui Ioan Bogdan către minister, în acceaş arhivă, Dos. 111/1907, f. 150.
lbidrn1, Des. 110/19fl7, f. 13i--140.
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o libertate mai mare, atît pentru studenţi, cit şi pentru profesori. Pentru studenţi, libertatea consta în alegerea cursurilor de audiat. Bogdan era împotriva
sistemului german, care mărginea această libertate numai de numărul minim
de ore ce trebuiau audiate de studenţi. El era însă în această privinţă pentru
o libertate ceva mai mare decit cea dată de regulamentul din 1897, spre a
favoriza specializarea şi cercetarea ştiinţifică. De asemenea, înţelegea că la
Iaşi condiţiile de lucru erau altele şi că facultatea de acolo avea nevoie de un
alt regulament. De aceea, cerea ca cele două facultăţi să aibă regulamente
separate, necesare nevoilor fiecăreia în parte 1 • Tot aici Ioan Bogdan sublinia
necesitatea organizării sistematice a seminariilor universitare, puţin folosite
cu ani în urmă. Deşi consiliul permanent îşi dăduse un aviz favorabil şi deşi
ministerul recomanda, în aprilie 1908, aprobarea proiectului de regulament,
aceasta întîmpină încă rezistenţă. De aceea, la 6 mai 1908, în şedinţa consiliului permanent de instrucţiune, prezidată de ministru, au fost convocaţi şi
decanii celor două facultăţi, precum şi delegaţii acestora în senatul universitar.
A.D. Xenopol, decanul Facultăţii de filozofie şi litere din Iaşi, nu a răspuns
însă la această convocare. S-a luat în discuţie din nou proiectul de regulament
al comisiei mixte conduse de Ioan Bogdan, precum şi proiectul separat prezentat de Facultatea ieşeană. S-a căutat în general o soluţie de mijloc, pentru
a se salva existenţa regulamentului unic. Atît ministerul, cit şi consiliul permanent au opinat pentru o anumită măsură în privinţa specializării. În consecinţă, comisia mixtă a reluat proiectul, aducindu-i în acest sens unele modificări. Cele mai importante au fost următoarele:
1. Renunţîndu-se la o specializare prea mare, s-au unificat titlurile diplomelor de licenţă ale celor două facultăţi, păstrîndu-se vechea împărţire în
cele patru specialităţi: filozofie, filologie clasică, filologie modernă şi istoriegeografie. Pentru a salva specializarea, licenţiaţii în filologia modernă puteau
să-şi aleagă însă specialităţile : a) limba română şi filologia romanică, b) limba
şi literatura franceză, c) limba şi literatura germană. Ca o excepţie, aceşti
licenţiaţi se puteau prezenta la exam~nul de capacitate pentru profesorii
secundari la cel puţin două materii. :Materia principală era aceea din care şi-au
trecut licenţa, iar cea secundară se alegea dintre materiile pentru care s-au
dat exam~ne parţiale sau care au intrat între materiile de licenţă.
2. S-a desfiinţat cea de-a patra specialitate a secţiei de filologie modernă,
şi anume «literatura romină », deoarece ea nu dădea licenţiaţilor dreptul de
a se prezenta la examenul de capacitate. Materia rămînea însă ca obiect de
studiu obligator la specialitatea limba română şi filologia romanică şi ca obiect
facultativ la specialitatea limba şi literatura franceză.
3. Deoarece la Iaşi geografia se studia la Facultatea de ştiinţe, iar la
Bucureşti la Facultatea de filozofie şi litere, noul proiect prevedea şi o licenţă
în geografie, la care se puteau prezenta absolvenţii Facultăţii de ştiinţe. Aceasta
dădea posibilitatea licenţiaţilor în ştiinţe naturale să ia ca materie secundară
la examenul de capacitate - geografia.
1 Raportul lui Ioan Bogdan către minister din 20 nov. 1907 în Dos. 110/1907, f. 137--40.
Vezi şi I o an Bogdan, Cîteua reflexiuni asupra legii învăţămîntului superior de la 1898, în
Lui Spiru C. Haret, Bucureşti, 1911, p. 680-687; idem, Libertatea studiilr>" i n facultăţi, în
CL, XLII, 1908, nr. 2, p. 239-243.
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4. Studenţii erau obligaţi să audieze mai multe cursuri decît cele prevă
zute în proiectul de regulament. De exemplu : cei de la specialitatea istoriegeografie audiau toate cursurile de la istorie, dar îşi alegeau la licenţă fie numai
istoria românilor, fie numai o parte a istoriei universale, chiar dacă aceasta
nu se specifica în diplomă 1 . Nu mai insistăm asupra altor detalii, precizînd
însă că, deşi Ioan Bogdan a trebuit să renunţe la unele din propunerile sale,
totuşi cele mai multe din modificările dorite de el au fost admise de facultatea
ieşeană şi regulamentul a intrat în vigoare în cursul anului 1908-1909, reprezentînd şi de astă dată o cotitură importantă în organizarea facultăţii. În
orice caz, regulamentul facultăţii din Bucureşti, s-a făcut separat de cel al
Universităţii din Iaşi, modificîndu-se legea la locul necesar, aşa cum s-a arătat
mai sus.
Împreună cu colegii săi, Ioan Bogdan a colaborat apoi la alcătuirea noii
legi a învăţămîntului superior din 1912 2, lege cunoscută sub numele de legea
Arion. Cu aceasta ia sfîrşit contribuţia lui Ioan Bogdan la organizarea Facultăţii de filozofie şi litere din Bucureşti pe calea elaborării şi modificării unor
părţi din legile şi regulamentele privitoare la structura şi funcţionarea ei. La
punerea de acord a regulamentului facultăţii cu noua lege, cerută de minister
Consiliului facultăţii la 17 aprilie 1912 3 , Ioan Bogdan nu a mai putut colabora,
fiindcă zece zile mai tîrziu a trebuit să înceapă girarea funcţiei de prorector
al Universităţii deoarece rectorul Ermil Pangrati, devenind ministru al lucră
rilor publice, cel mai vechi decan trebuia, pînă la alegerea noului rector, să
îndeplinească funcţia de prorector 4 • De asemenea, după cum se va arăta mai
jos, de la 1 iunie acelaşi an, Bogdan a fost confirmat ca rector al Universităţii.
Ca atare, modificările au fost propuse de o comisie al cărei raportor a fost
Vasile Pârvan.
Un alt sector în care contribuţia decanului Ioan Bogdan la organizarea
de filozofie şi litere a fost importantă este aceea a organizării seminariilor 5 • În primul rînd, Ioan Bogdan a susţinut în faţa ministerului cererile
profesorilor pentru îmbunătăţirea bazei materiale a seminariilor. Astfel, la
4 ianuarie 1907 Ioan Bogdan înainta ministerului un amplu memoriu referitor la organizarea seminariilor facultăţii. După un scurt istoric al înfiinţării
lor, se arăta necesitatea creării seminariilor pentru acele specialităţi la care
nu existau încă, precum şi necesitatea de a le înzestra cu biblioteci corespunzătoare. După părerea sa, nu era nevoie de seminarii pentru fiecare specialitate în parte. Pentru facultatea de filozofie şi litere era nevoie de 6 seminarii,
grupîndu-se cite 2-3 specialităţi la un loc. Planul propunea acordarea încă
perilor necesare, cu mobilierul respectiv, cu aparatele şi hărţile necesare.
Aceasta cu atît mai mult cu cit, la acea dată, Universitatea din Bucureşti,
prin încorporare a vechii ei biblioteci la aceea a Academiei, rămăsese fără o

Facultăţii

Univ. Bucureşti, Aril. Fac. filologie, Dos. 114/1908-1909, f. 296.
Ibidem, Dos. 29/1911-1912, f. 125-26, 130-31, 149-150.
3 Ibidem, f. 79, 106.
' Ibidem, f. 76.
6 Vezi, de pildă, pentru seminarul de geografie al lui S. Mehedinţi şi pentru cel de psihologic experimentală al lui C. Rădulescu-Motru, Dos. 110/1907, f. 110, 111.
1

2
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bibliotecă proprie. Bogdan arăta în planul său şi sumele necesare pentru
înzestrarea seminariilor, cerînd ca acestea să fie prevăzute în bugetul statului.
El cerea de asemenea diurne pentru profesorii conducători de seminarii, pentru
custozi şi oameni de serviciu etc. Se arăta aici că profesorii universitari din
România erau mai slab retribuiţi decît toţi colegii lor din Europa, ducînd « o
viaţă plină de greutăţi şi de amărăciuni ». Raportul detaliat al perseverentului
decan menţiona că îndată ce noul proiect de regulament va fi aprobat şi sancţionat, consiliul facultăţii va elabora un regulament special pentru funcţio
narea seminariilor 1 . Ceea ce este şi mai interesant este faptul că din numeroasele
cereri ce s-au adresat ministerului în legătură cu îmbunătăţirea stării materiale a diferitelor facultăţi (multe din ele rămase fără răspuns), cele înaintate
de Ioan B.:igdan - totdeauna bine documentate - au găsit în mare parte
înţelegerea necesară 2 • Regulamentul special de funcţionare a seminariilor
preconizat de Ioan Bogdan nu s-a mai elaborat însă, deoarece, după cum am
văzut, însăşi aprobarea proiectului de regulament general al facultăţilor
întîrzia.
Punînd problema localului în discuţia facultăţii, Ioan Bogdan adresa
apoi ministerului, în mai 1911, un raport în care arăta că facultatea are nevoie
de 4 săli de cursuri şi de 21 de săli pentru ţinerea seminariilor. Desiguri în
vechea clădire a Universităţii asemenea spaţiu nu exista. Dimpotrivă, aşa
cum arăta Bogdan într-un alt raport, <c sălile de curs n-ajung, profesorii foarte
greu şi <le multe ori în paguba studiilor îşi pot aranja orele, săli suficiente
pentru bibliotecile seminariilor nu sînt, iar cele pe care le avem sînt cu totul
nesănătoase. În aceste condiţii este cu neputinţă să mergem mai departe.
Mărirea localului Universităţii a devenit o necesitate urgentă » 3 • De aceea
Bogdan cerea ca din fondul de premii de 3 milioane lei acordat instituţiilor
universitare şi laboratoarelor facultăţii de ştiinţe, să se acorde facultăţii de
filozofie şi litere suma de 500.000 lei, pentru construirea sălilor necesare acesteia. Ele trebuiau să. fie aparte de clădirea Universităţii dar în imediata sa
apropiere 4 • Ca urmare, la 27 iunie, Ioan Bogdan înainta rectoratului Universităţii o schiţă provizorie pentru localul seminariilor. Această schiţă, întocmită
de arh. S. P. Cegăneanu, urma să fie înaintată comisiei ce întocmea planurile
noilor clădiri destinate Universităţii 5 . Aprobarea acestor planuri de către
minister s-a făcut însă prea tîrziu şi războiul a împiedicat realizarea proiectelor lui Ioan Bogdan. Pînă atunci însă neobositul decan a continuat să susţină,
să ceară şi să obţină fonduri pentru înzestrarea seminariilor facultăţii 6 •
Astfel, în urma raportului său din 25 ianuarie 1910, ministerul i-a acordat
pentru bibliotecile seminariilor suma de 20.000 lei. Cu aceasta, cu cele primite
în anii trecuţi şi cu diferite donaţii, bibliotecile seminariilor ajunseseră la
1 Memoriul. s-a publi\:at în CL, XLII, 1908, nr. 5, p 633--641, sub titlul Seminarele facirlfll/ii de filozofie şi litere de la Universitatea din Bucureşti.
2 Vezi sumele şi posturile aprobate în Dos. 117/1908-1909, f. 31, 32, Dos. 116/1908-1909
128/1911 f. 119, 104, 127, Dos. 124/1910-11, f. 37, Dos. 125/1910-1911 f. 8.
a Ibidem.
4 Ibidem, Dos. 124/1910-1911, f. 3.
6 Ibidem, f. 45.
e Ibidem, f. 88, Dos. 125/1910-1911, f. 8, Dos. 128/1911-1912, f. 60, Dos. 129/1911-1912,
f. 99.
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10.000 de volume. Pentru a fi păstrate şi utilizate, se impunea găsirea unei
săli mari. Bogdan propunea ca în acest scop să se amenajeze sala cea mare a
Muzeului de antichităţi, unde se află colecţia Kogălniceanu. Piesele de aici
urmau să fie transportate într-o altă sala, ce devenea liberă, materialele
dintr-însa fiind luate de Muzeul de ştiinţe naturale. Pînă atunci însă cea mai
mare parte a cărţilor erau ţinute în cancelaria profesorilor. Bogdan cerea
aprobarea urgentă a propunerilor sale pentru a putea comanda mobilierul 1.
Seminariile au fost înzestrate cu aparate de proiecţie, mobilier şi cărţi cumpă
rate din ţară şi din străinătate 2 • Catedra de arheologie se îmbogăţeşte cu o
colecţie de mulaje 3 , separată de aceea a Muzeului de antichităţi, iar seminarul de istorie antică şi epigrafie, condus de V. Pârvan, avea o bibliotecă
atît de bogată, încît necesita o sală specială. Cu ajutorul lui Ioan Bogdan,
şi acest lucru a fost obţinut. După spusele lui V. Pârvan şi după aprecierile
ministerului, acest seminar se situa «la nivelul instituţiilor similare din apus ».
El dispunea de o sală specială cu mobilier adecvat şi cu o bibliotecă de 3.000
de volume, avînd un fond lunar pentru achiziţii de cărţi. Rapoartele lui Pârvan însuşi prezintă toate acestea ca fiind opera decanului Ioan Bogdan 4 •
Şi celelalte seminarii au fost, de altfel, puternic sprijinite de decan 5 .
Din nefericire însă, problema localului celorlalte seminarii nu a putut fi rezolvată decît în parte. Din această cauză, biblioteca seminarului de slavistică
era găzduită într-o sală a facultăţii de ştiinţe. D. Onciul ţinea biblioteca
seminarului de istoria românilor la Arhivele Statului, iar aceea a seminarului
lui N. Iorga era găzduită în str. Banu Mărăcine, unde era şi sediul Institutului
sud-est-european.
Vorbind de bibliotecile seminariilor, avem însă, de fapt, în vedere biblioteca facultăţii, deoarece (în afara de cele două dulapuri lăsate de Biblioteca
Centrală în 1892, cînd se mutase la Academie), acestea au format nucleul
ultimei. De existenţa unei biblioteci la Facultatea de litere şi filozofie se poate
vorbi doar din anul şcolar 1907-1908. Primul inventar alcătuit în anul 1909
ară.ta prezenţa a 5681 volume, ce zăceau într-un depozit. Din cauza lipsei
unei săli speciale, aceste cărţi nu puteau să fie folosite de studenţi. De aci
importanţa bibliotecilor de seminar. Pînă la găsirea sălii însă, Bogdan a luptat
pentru mărirea fondului de cărţi. Gr. Tocilescu a donat .668 volume, iar în
1910 Titu· Maiorescu adăugase 1338 de cărţi şi broşuri. După moartea lui
Tocilescu, facultatea de filozofie şi litere a cumpărat biblioteca acestuia, din
care a reţinut numai cărţile - în număr de 4000 volume-, documentele
şi manuscrisele fiind dăruite Academiei, deoarece, aşa cum arăta Ioan Bogdan
în raportul său, acolo se puteau <~păstra mai cu folos» 6 • Mulţumind lui
Maiorescu pentru donaţia făcută, Ioan Bogdan arată că biblioteca facultăţii,
1

Ibidem, Dos. 125/1910-1911, f. 60, 74.
Ibidem, Dos. 127/1911-1912, Dos. 128/1911-1912, f. 121.
Ibidem, Dos. t29/1911-1912, f. 54.
4 Ibidem, Dos. 132/1911-1912, f. 14, 77.
' 5 ·Vezi, de pildă, seminarul de filologie română şi istoria literaturii române. Dos. 133/1912
-1913, f. 132.
0 Univ. Buci1reşti, Arh. Fac. filologie, Dos. 121/1910, f. 54-57.
2
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«deşi nu are o vechime decît de trei ani », numără aproape 10.000 volume,
aceasta fără bibliotecile seminariilor de limbi slave şi istorie 1 •
Fondul de cărţi sporea mereu 2 • În afară de sumele obişnuite pentru
bibliotecile seminariilor, Bogdan mai cerea ministerului să acorde pentru anul
1910-1911 un fond de 4.000 de lei pentru legarea cărţilor dăruite facultăţii
de prof. I. Crăciunescu - 2300 volume de preţ, care însă, nefiind legate,
nu puteau fi date în uz, un fond de 11.000 de lei din care voia să umple cu
rafturi <co sală întreagă din localul Universităţii şi anume aceea care provizoriu a servit pentru decanatul Facultăţii de filozofie şi litere şi pe care am
destinat-o acum pentru bibliotecă ». Aci se vor depozita biblioteca Crăciu
nescu şi Tocilescu, precum şi «biblioteca filozofică a d-lui Titu Maiorescu,
:pe care d-sa mi-a făgăduit că o va dărui chiar anul acesta facultăţii noastre».
în total (cu fondurile seminariilor), sumele se ridicau la 30.000 lei, ceea ce,
afirma Bogdan, <ceste cea mai mică sumă spre a întîmpina necesităţile actuale şi urgente ale facultăţii ». După aceea, rămînea ca în fiecare an să se acorde
suma de 4.000 lei «pentru toate seminariile la un loc »3 • Mai tîrziu, secretarul
facultăţii, M. Buzescu, a fost numit bibliotecar 4 , iar în decembrie 1913 s-a
amenajat şi sala de lectură a bibliotecii, care a început să funcţioneze efectiv
în ianuarie 1914 5 •
Anii care au urmat şi războiul l-au împiedicat pe Ioan Bogdan să-şi
desăvîrşească opera. În timpul ocupaţiei germane Universitatea a avut mult
de suferit şi numai graţie lui Ioan Bogdan - în acea vreme prorector - pierderile au putut fi limitate 8 •

Desigur, sînt încă destule de spus despre Ioan Bogdan ca decan al Faculde filozofie şi litere. Este totuşi neapărat necesar să menţionăm încă alte
cîteva aspecte.
In primul rînd, este vorba de organizarea internă a facultăţii. «De la
moartea lui Laurian - afirmă un cunoscător al istoriei vechii Facultăţi de
filozofie şi litere - şi pînă la venirea lui Bogdan, decanatul devenise un post
biurocrat, în care se puneau doar rezoluţiile pe hîrtii. Profesorul Bogdan era
un bun administrator. In această direcţie dînsul a făcut pentru facultate mai
mult poate decît oricare decan » 7 • Intr-adevăr, este surprinzător cum Ioan
Bogdan, care a desfăşurat o activitate didactică şi mai ales ştiinţifică apreciată attt de elogios şi peste hotarele ţării, care a fost tot timpul preşedinte al
tăţii

1

Ibidem, Dos. 122/1910, f. 40.
La 7 martie 1911 se cerea ministerului ordonanţarea sumei de 500 lei prevăzută în buget
pentru abonamente la reviste literare şi pedagogice. Dos. 124/1910-1911, f. 129, Dos. 125/
1910-1911, f. 8-49.
8 Univel'sitalea Buc. Âl'h. Fac. filologie, Dos. 125/1910-1911, f. 8 şi urm.
4 Ibidem, Dos. 133/1911-1912, f. 39.
6 M a r i n P o p e s c u S p i n e n i, op. cit., p. 59.
1 Const anti n K ir iţesc u, IstOl'ia războiului pentl'u tntregirea Rom4niei, 19161919, Bucureşti, 1927, I, p. 169, 176; III, p. 143, nota 1. Arh. St. Bucureşti, Min. Instr. Dir
III Dos. 10/1917, f. 35, Univ. Bucul'e~ti. Arh. Rectol'al. Dos. 212/1918, Ark. Fac. fil-Ologie,
Dos 152/1915-1920, p. 39-40.
7 M a r i n P o p e s c u S p i n e n i, op. cit., p. 50.
2
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Comisiei istorice a României 1 şi director (1902-1906) al revistei «Convorbiri
literare » 2 , a putut găsi timp pentru a se putea ocupa de cele mai mici detalii
în munca de organizare şi conducere a facultăţii. Parcurgînd bogata arhivă a
Facultăţii de filozofie şi litere, constatăm faptul impresionant că fiecare hîrtie
din acea perioadă a trecut prin mîinile neobositului ei decan. Numeroase
adrese, concepte sau rapoarte, procese verbale sau texte de regulamente sînt
scrise chiar de mîna lui. Cunoştea îndeaproape activitatea didactică şi ştiin
ţifică a fiecărui profesor, cunoştea viaţa şi doleanţele studenţilor pe care i-a
organizat în «Societatea studenţilor în filozofie şi litere ». Era preocupat tot
timpul de ridicarea nivelului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, căutînd
să încadreze ca profesori elementele cele mai bine pregătite (I. Bianu, Ovidiu
Densusianu 3 ). In această privinţă a dus o adevărată luptă pentru încadrarea
catedrelor cu titulari, argumentînd la minister de ce era împotriva suplinirilor, chiar atunci cînd suplinitorii erau profesori de valoare în specialitatea
lor. A ajutat şi a stimulat mult activitatea ştiinţifică a profesorilor facultăţii.
La revista «Convorbiri literare » au colaborat în această vreme un mare
număr de profesori ai facultăţii, care nu dispuneau, ca şi Universitatea, de o
revistă specială. Ioan Bogdan a avut de aplanat, în lunga sa activitate, şi
unele conflicte dintre profesori şi s-a impus prin obiectivitatea sa. De aceea
a fost foarte iubit de imensa majoritate a colegilor săi. Aceasta s-a văzut în
mai multe rînduri. Astfel, în momentul (noiembrie 1914) cînd Ioan Bogdan
combătînd în Senatul universitar o propunere neprincipială referitoare la
recomandarea unui profesor la Facultatea de teologie, a fost jignit de rector,
întregul corp didactic al facultăţii a luat apărarea decanului 4 , căruia, în cele
din urmă, i s-a dat satisfacţie. Originea acestui conflict este de fapt mai veche.
Deşi problema în sine nu intră în subiectul prezentei comunicări, ea trebuie
totuşi măcar enunţată pentru a se înţelege situaţia din 1914 şi discuţiile care
au format obiectul a trei consilii ale Facultăţii de filozofie şi litere (clin noiembrie 1914 şi pînă la finele lui februarie 1915) 5 •
1 Prin lege, Comisia istorică a României a luat fiinţă Ia 1 aprilie 1910 şi a fost condusă.
de la înfiinţarea ei de Ioan Bogdan. Legea de organizare în •Colecţia legilor, regulamentelor,
programelor... t, Bucureşti, 1910, partea I, p. 123 (publicaţia Min. lnstr. publice şi al Cultelor,
fără indicaţia autorului). De fapt, Comisia a fost numită prin decizie ministerială încă de la 23
mai 1909. Vezi I. Pan ai te s cu, Comisiunea istorică a Romdniei, în: Lui Spiru C. Haret,
Bucureşti, 1911, p. 1204-1211.
• De Ia 15 ianuarie 1900 Ioan Bogdan a intrat ln Comitetul de conducere al revistei, iar
între anii 1902-1906 a fost directorul ei. Vezi M. S I n zi anu, Convorbiri literare, Indice
bibliografic (1867-1937 , Bucureşti, 1937, p. li.
1 Vezi rapoartele lui I. Bogdan referitoare la numirea profesorilor I. Bianu (CL, XXXVI
1902, p. 174-182) şi O. Densusianu ln aceeaşi revistă (XXXV 1901, p. 254-266). De asemenea,
raportul său asupra activităţii ştiinţifice a lui S. Mehedinţi, în AAR, dezb., XXXVIII, Bucureşti,
1915, p. 174-176.
' Vezi detalii ln procesele verbale ale Consiliului Facultăţii de filozofie şi litere. U11iv.
Bucureşti, Arh. Fac. filologie, Dos. 138, p. 80-81 (Pr. Verbal din 29 nov. 1914), p. 82-85
(Pr. Verbal din 14 ian., 1915), p. 85-91 (Pr. Verbal din 22 febr. 1915).
1 Lucrurile s-au desfăşurat ln modul următor: În aprilie 1912, aşa cum s-a arătat mai sus,
rectorul Ermil Pangrati, devenind ministru, cel mai vechi decan !n funcţie, adică Ioan Bogdan
a fost numit prorector. La 29 aprilie, făc!ndu-se alegeri de rector, profesorii Universităţii au
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Atitudinea demnă a lui Ioan Bogdan care nu şi-a plecat capul în faţa
partidelor burgheze, nu a rămas însă fără răspuns. Revocat ilegal din funcţia
de rector, jignit în Senat, savantul care era unanim apreciat de cei mai mari
învăţaţi ai vremii, decanul şi adevăratul organizator al Facultăţii de litere
şi filozofie, preşedintele Comisiei istorice şi directorul «Convorbirilor literare », nu s-a bucurat de nici o recompensă din partea Facultăţii. Pe fişa sa
personală, alcătuită după aproape 30 de ani de activitate ştiinţifică, la rubrica
desemnat prin alegere trei candidaţi dintre care, potrivit legii, ministrul (C. Arion) trebuia să
confirme unul. Din cei trei profesori aleşi - Ioan Bogdan, decanul Facultăţii de filozofie şi
litere, Thoma Ionescu, decanul Facultăţii de medicină şi C.l. Disescu (•Noua Revistă Română•,
nr. 3 din 29aprilic 1912, p. 48), decanul Facultăţii de drept- ministrul l-a confirmat ca rector,
la 1 Iunie, pc Ioan Bogdan, (loidem, nr. 7 din 27 mai 1912, p. 97, articolul «Politica la Universitate•. semnat de C.R.M.; Univ. Buc., Arh. Fac. Filologie, Dos. 138, f. 6). Era, fără îndoială,
dat fiind marea competenţă şi experienţă a lui Ioan Bogdan, cea mai bună alegere. În urma
acestui fapt şi pină la confirmarea lui Bogdan de către minister nu s-a făcut nici o contestaţie
(A rh. St. Buc., Min. Instr. Dos. 205811912, f. 17). Îndată după aceasta însă, C. Disescu a atacat
pe Bogdan printr-o scrisoare publicată în ziarul (< Acţiunea •. Ioan Bogdan a răspuns ln ziarul
(<Epoca•, iar Consiliul Facultăţii de drept, în şedinţa din 5 iunie, a considerat acest răspuns ca
jignitor. Ca urmare, a luat decizia să intre în legătură cu profesorii de la celelalte facultăţi •pentru
a provoca o hotărîrc comună de natură a salva prestigiul Universităţii•. Pină atunci nu trebuia
să se mai participe la lucrările Senatului universitar. ( Univ. Buc., Arh. Fac. St. Juridice,
Dos. 2/1911, pr. verbal nr. 24). Decanul Facultăţii de ştiinţe, C.l. Istrati şi decanul Facultăţii
de medicină, Thoma Ionescu se solidarizează cu decanul Facultăţii de drept şi ca atare nu mai
participă la şedinţele Senatului universitar convocate de Ioan Bogdan. Ca urmare, rei:torul, pe
baza art. 91 din noua foge a învăţămîntului superior (legea Arion) a considerat demisionaţi pe
membrii Senatului universitar care au lipsit la 5 şedinţe (C.I. Istrati, Th. Ionescu, C. Disescu şi
V. Urseanu). (Ibidem, proces verbal, nr. 25). De asemenea, Ioan Bogdan a cerut li.Ii David
Emmanuel să convoace Consiliul Facultăţii de ~tiinţc pentru alegerea unui nou decan. C: Istrati
a cerut şi el ministerului să-i aprobe demisia sau să curme scandalul de la Universitate. lstrati
declara că nu mai poate merge la şedinţele Senatului universitar, deoarece Bogdan • a atacat
partidul din care face parte •. '.\linistrul i-a primit demisia. (Univ. Buc. Arh. Fac. Matematică,
Dos. 180/1911, f. 215-216). Ceilalţi membri ai Senatului universitar considerau că n-au fost
absenţi de la şedinţele Senatului, îr.trucit acestea, neintrunind majoritatea cerută, nu s-au ţinut.
De fapt, Ioan Bogdan nn făcuse nimic altceva decît să aplice legea. Ministrul C. Arion, profesor
la Facultatea de drept, şi-a susţinut colegii şi nu şi-a aplicat aci propria sa lege. Mai mult, sprijinit
pe art. 98 din aceeaşi lege, a cerut regelui, prin raport, revocarea rectorului Ioan Bogdan. Motivul era că (<rectorul nu a izbutit să găsească soluţia cerută pentru aplanarea neînţelegerilor
şi restabilirea raporturilor fireşti între organele ele conducere ale Universităţii (•Noua Revistă
Română», nr.12 din 1iulie1912, p. 177, articolul •Revocarea rectorului Universitftţii din Bucureşti •. semnat de C.R.M.). Ioan Bogdan, care nu făcea politică militantă, se bucu·ra însă de
multe simpatii. În consecinţă, alţi trei membri ai Senatului universitar şi-au dat demisiile, considerînd că ministrul a făcut abuz de putere (Ibidem, nr. 13-14 din iulie 1912, p. 193). Astfel,
prof. I. Atanasiu arăta ministerului, în demisia sa, că alegerea şi confirmarea lui Ioan .Bogdan
a fost legală şi că ambii (Disescu şi Ionescu) erau interesaţi, deoarece candidaseră şi el ·pentru
postul de rector. Campania împotri\·a lui Bogdan avea «caracter politic şi personal *·(A rh.
St. Buc., Min. lnstr., Dos. 2058/1912, f. 17). La fel a protestat şi delegatul Facultăţii de teologie
în Senatul universitar (Ibidem, f. 15). De asemenea, decanul Facultăţii de litere şi filozofie,
Ion Bianu îşi dă demisia şi în semn de simpatie Consiliul acestei facultăţi U realege pentru a
opta oară, ca decan, pe Ioan Bogdan. Ajuns rector, Thoma·Ionescu a profitat de primul prilej
pentru a-l jigni pe Ioan Bogdan în Senatul universitar. În orice caz, cca care a pierdut a fost
Universitatea, lipsită de un rector de valoarea celui mai vechi decan. În schimb, în timpul ocupaţiei germane, atunci cind răspunderea era mare şi cind Universitatea a trecut prin încercări
grei~ •. Ioan Bogdan, a fost din nou prorectorul ei, ţiriînd locul rectorului I. Atanasiu.
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«recompense obţinute)>, se află scris «nici unai> 1 . Aceasta însă nu l-a împiedicat să muncească din toate puterile, neglijîndu-şi sănătatea. Încă din 1912
concediile sale de boală sînt tot mai dese 2 şi la urmă aceasta îl răpune, la
numai 55 de ani, atunci cînd putea să dea încă atîtea lucrări de valoare, nu
numai pentru ştiinţa românească, ci şi pentru slavistica internaţională.
Printre profesorii Universităţii din Bucureşti, Ioan Bogdan apare ca un
adevărat model. Profesor, savant cu renume, decan şi organizator al Facultăţii
de litere şi filozofie, Ioan Bogdan a fost un exemplu de muncă şi un adevărat
patriot. De aceea, memoria sa a fost cinstită nu numai cu prilejul centenarului Universităţii, ci şi printr-o sesiune ştiinţifică specială cu ocazia centenarului naşterii sale, sesiune la care au participat şi slavişti de peste hotare.

HOAH I>Or)J.AH 11 PEOPrAHM3AU.illl ll>AKYJibTETA Clll1JIOCO«l>l111 11
CJIOBECHOCI'l1(6YXAPECT)
(PeJtoMe)
11oaH l>or.n:aH HJBeCTCH B nepeyto O'lepe.n:b CBOHMH HCCJJe.n:oeaHHJIMH no HCTOPHH H «!>HJJOJIOrHH. OH 33JIO)KHJI OCHOBbl CJJaBHCTHKH KaK HayKH B Haweit CTpaHe. 0.n:HoepeMeHHO OH npOBO.QHJI
6oJJbWYIO opraHH3al{HOHHo-ne.n:arorH'leCKYIO .n:e11TeJ1bHOCTb B l>yxapecTCKOM YHHBepCHTeTe, Ha
<!>aKyJJTeTe «!>Hnoco«!>HH H cnoeecHOCTH. 3Ta cTopoHa .n:e11TeJ1bHOCTH pyM&IHCKoro y'lettoro, MeHee
HJBeCTHaJI, H JIBJJJleTCJI npe.n:MeTOM HaCTOJIWeil. CTaTbH, B KOTOpoil. B OCHOBHOM, HCnOJJbJyeTCJI
apXHBHbiil. MaTepHaJJ . .[{eJITCJlbHOCTb 11. l>or.n:aHa npe.n:cTaBJJJleT co6oil. e.n:HHH'IHblit B HCTOPHH
liyxapececKoro YHHBCPCHTeTa CJJy'lail.. B 28 JJeT (e 1892 r.) OH CTarI npo«!>eccopOM H 6bIJI HaJHa'leH
B 1898 r . .n:eKaHOM «!>aKyJJ&TeTa; B :noii. .QOJl)KHOCTH OH OCTaearICJI enJJOTb .n:o ceoeit CMepTH (e
1919 r.), HCKJlto'lall Te HeCKOJlbKO MCCJll{eB, Kor.n:a ero H36HparIH npopeKTOpOM HJIH peKTOpOM
liyxapecTcKoro yHHsepcHTeTa. KaK .n:eKaH, 11. l>or.n:aH npHHHMaJJ aKTHeuoe y'!acTHe e e&1pa60TKe
nepeoro B CTpaHe o6mero ycTaea «!>aKyJJ&TeTa CJIOBeCHOCTH H «!>HJJOCO«!>CKOro «!>aKyJJ&TeTa, B ero
HJMeHeHHH B 1907 ro.n:y H B YCTaHOBJJeHHH HOBOro JaKOHa o BblCIIJeM o6pa30B3HHH B 1912 ro.ny.
11. l>or.n:aH opraHHJOBaJJ ne.n:arorH'leCKYIO .n:e11TeJ1bHOCTb Ha «!>aKyJJ&TeTe, OTKpbIJI nepBbie
CeMHHapHH H IlOMOr o6ecne'IHTb HX MaTepHaJJbHblMH cpe,ncTBaMH. OH y.n:eJJHJI 6oJJbIIJOe BHHMaime
eonpocy no.n:6opa HaH6onee cnoco6HbIX npeno.naeaTeJJbCKHX Ka.n:poe Ha «!>aKyJJ&TeT cnoeecHocTH
H «!>HJJOCO«!>HH. 11. l>or.naH 6bIJI opraHHJaTOpOM «!>aKYJibTeTCKOit 6H6JJHOTeKH H .QHpeKTOpOM :lKypHaJJa «Con" orbiri literare» (JlHTepaTypHbie 6ece,nb1), e KOTOpbiit oH npHBJJeK p11.n: npo«l>eccopoe
YHHBepCHTeTa B Ka'leCTBe COTPY.ITHHKOB. OH xopowo JHaJJ ne.narorH'ICCKYIO H Hay'IHYIO .n:e11TCJlbHOCTb K3)K.QOro npeno.n:asaTeJJJI H )Kff]Hb CTy.QeHTOB, KOTOpblX o6"be.QHHHJI B «06mecTBO CTy.QeHTOB«!>HJJOCO«!>oe H cnoeecHHKOe». Ero .n:e11TeJ1bHOCTb n o6nacTH opraHHJal{HH e&1cwero o6paJoeaHHll
rapMOHH'IHO nepenneTanacb c ne.n:arorH'ICCKoit H Hay'IHOif.

IOAN BOGDAN ET LA REORGANISATION DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE
ET LETTRES DE BUCAREST
(Resume)
Ioan Bogdan est surtout connu pour ses etudes d'historien ct de philologue, qui ont
pose Ies bases des etudes slaves de caractere scientifique chez nous. Mais, en meme temps,
ii a deploye aussi unc rcmarquablc activite de professeur et d'organisatcur
la Faculte de

a

1
2

Univ. Buc. Arlz. Fac. filologie, Dos. 146/1914, f. 7.
Ibidem, Dos. 133/1912-19 3, f. 184.
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Phtlosophie et Lettres de l'Universite de Bucarest. Cette activite de Ioan Bogdan, moins connue.
forme l'objet du present article ecrit avant tout a l'aide de pieces d'archives. Dans l'histoire
de l'Universite de Bucarest, Ioan Bogdan represente un cas unique. Nomme professeur a l'âge
de 28 ans (1892) ii fut elu doyen en 1898 et continua de l'etre jusqu'a sa mort (1919), dirigeant
ainsi la Faculte des Lettres sans autre interruption que Ies quelques mois qu'il fut vice-recteur
ou recteur de l'Universite de Bucarest. II a contribue en cette qualite, au plus haut degre,
a l'elaboration du premier reglement unique des deux Facultes des Lettres et philosophie de notre
pays, a sa modification en 1907 etala redaction de la nouvelle Joi de l'enseignement superieur
en 1912.
En second Iieu, Ioan Bogdan a organis«l l'activite didactique de la Faculte en y creant
Ies premiers seminaires et en contribuant a en assurer la base materielle. II a accorde un soin
particulier a doter Ia Faculte des Lettres et philosophie d'un corps enseignant comprenant Ies
elements Ies plus remarquables. Enfin, Ioan Bogdan a ete l'organisateur de la Bibliotheque
de la Faculte et Ie directenr de la revue •Convorbiri Literaret qui groupait autour d'elle un
nombre de collaborateurs d'elite recrutes dans Ies rangs des professeurs de l'Universite. II a
connu de pres l'activite didactique et scientifique de chaque professeur, de meme que la
vie des etudiants, qu'il organisa dans la tSociete des etudiants en philosophie et lettres.•
Son activite pour organiser l'enseignement superieur alia harmonieusement de pair avec son
activite d'enseignant et ses recherches.
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UN EPISOD DIN LUPTA DIPLOMATICĂ PENTRU INDEPENDENŢA
DE STAT A ROMĂNIEI

Pe marginea unei scrisori confidenţiale a lui Gh. C. Filipescu, agentul
României în Rusia la 1874
SILVIAN COSTIN

În anii 1914-1915 Nicolae Iorga a ţinut un curs universitar tratînd problemele politicii
externe a României moderne, curs ce a văzut lumina tiparului în anul 19161 . După război,
pregătindu-se să reediteze lucrarea, N. Iorga se hotărăşte ca, înainte de a face să apară ediţia
a doua a lucrării, să publice un volum cuprinzlnd documente diplomatice refetitoare la politica
externă a României în perioada 1866---1880. Acest volum, apărut in 19231 , este prevăzut cu
o introducere. În partea I-a a acestei introduceri, N. Iorga explică ce l-a determinat să publice
volumul, care este rostul şi aportul acestuia şi care sînt limitele lui. Iată ce scrie el :
„Aceste materiale au fost strînse din Arhivele Ministerului Afacerilor Externe al României în 1915, pentru a servi ca documentare unui studiu românesc ce urmează să apară în ediţia
a II-a: «Politica externă a Regelui Carob. Bineînţeles, mi m-am gîndit deloc la publicarea acest<W
materiale, din care eu am fărnt doar extrase însoţite de rezumate (sub!. noastră - 5.C ). Cum,
între timp, susmenţionatele Arhive au fost transportate în timpul războiului la Petrograd, de
unde ele nu vor mai reveni, probabil, niciodată, am socotit că munca mea le va putea înlocui cel
puţin provizoriu. Iatd de ce îl public aşa ci:m e (materialul - 5.C.) sperînd să fac un serviciu istoricilor cari, ptnti acum, se vedeau reduşi doar la folosirea tnsemnărilor regelui ... " 8 (sub!. noastră-SC)
Peste 15 ani, N. Iorga reeditează volumul, introducînd încă o serie de documente'·
Unul dintre documente - publicat în ambele ediţii şi prezent2t în extrase însoţite
de rezumate - ne-a atras în mod deosebit atenţia. Este vorba despre documentul intitulat
„Rapport de !'agent de Roumanie a Petersbourg, Filipescu", datat 16/28 aprilie 1874 6 •
Cercetînd în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România
documente referitoare la relaţiile României cu Franţa din acea perioadă, am găsit un document
intitulat: „Copie de la lettre confidentielle de natre Agent a St. Petersbourg adresse au Ministere
des Affaires Etrangeres" 8 •
1 N. I org a, Politica ezlerK4 a Regelui Carol I, Bucureşti, 1916.
! N. I org a, Correspondame 4iplomatiqwe sous le roi Charles 1-~r (1866-1880), Paris, 1923.
3 N. I org a, op. cil„ p. III. lată textul în original: „Ces materiaux ont ete rassembli!s dans Ies Arcbives du
Ministere des Aflaires Etrangere de Roumanie en 1915 pour servir a la documentation d'une etude roumaine qui vient
de parattre en seconde edition: Politica ezterntl a Regelui Carol. Bicn entendu, jene pcnsais guere ă la publications de
ces materiaux don j'avais pris seulement des extraits, accompagn~s de resum~s. Comme cependant Ies dites Archives
ont f!te transportf!es pendant la Guerre a Petrograd, d'ou elles ne reviendront probablement jamais, j'ai cru que mon
travail pourrait Ies remplacer au moins provisoirement. C'est pourquoi je le publie tel qu'il est (... ) esperant rendre
un service aux. bistoriens, qui jusqu·ici se voyaient reduits aux notes du roi..."
4 N. I org a, Co„espondame 4iplomaJique roumaine sous le roi Charles 1-lr (1866-1880), II-eme cdition,
Bucarest, 1938.
G N. Iorga, op. cil„ p. 114, documentul nr. 277. (Vezi şi N. lcrga, op. cit. ~diţia 1-a Paris, 1923, pag. 309,
doc. nr. 34).
8 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Socialiste România, voi. 237, 'ila 246.
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Confruntarea copiei existente acum în Arhiva M.A.E. cu versiunea documentului publicat
de ~. Iorga arată că este vorba de unul şi acelaşi document 1 . În versiunea lu N. Iorga s-au
strecurat însă unele erori, care modifică substanţial cuprinsul şi înţelesul documentului. Unele
afirmaţii deosebit de importante, ce apar în versiunea lui N. Iorga ca fiind ale anumitor personalităţi politice ale timpului, aparţin, în realitate, altora, aşa cum rezultă în mod concludent
din copia existentă în Arhiva M.A.E.
Vom încerca să argumentăm de ce ni se parc că unele pasaje clin textul existent azi în
Arhiva M.A.E. sînt cele autentice, deşi documentul este doar o copie, şi aceea nu integrală.
În principal, în document este vorba despre ecourile trezite de venirea lui Gh. C. Filipescu
la Petersburg în calitate de agent al României. Mai întii se vorbeşte despre vizita pe care
Gh. C. Filipescu a făcut-o lui Stremonkov, la Ministerul Afacerilor Străine al Rusiei, pentru a-l
informa despre atitudinea ofensatoare a ambasadorului Turciei la Petersburg - Kiamil Paşa-,
pe care acesta a avut-o în legătură cu cererera lui Gh. C. Filipescu de a fi primit într-o vizită
de curtoazie - conform uzanţelor diplomatice - în calitate de diplomat, reprezentat al unui
stat. Cu acest prilej a avut loc o discuţie între Stremonkov şi Gh. C. Filipescu, în care primul
a descris celui de al doilea modul în care s-au desfăşurat întrevederile şi discuţiile dintre Kiamil
Paşa cu Stremonkov şi, respectiv, cu prinţul Gorceakov, cancelarul Rusiei.
În continuare, documentul redă aspecte şi aprecieri despre felul în care Gh. C. Filipescu
a fost primit de unii ambasadori acreditaţi la Petersburg.
Dar, să trecem la compararea primelor două fragmente.
I. În documentul din versiunea lui N. Iorga citim :
cStremonkov l-a dezavuat în mod deschis cînd acesta (Kiamil Paşa-S.C.) a început astfel :
„Am aflat că un domn este venit aici care se intitulează agent. - Nu căutaţi; vă spun eu cine
este acest domn. Este Dl. Filipescu, agent al României, perfect om de lume, care a avut onoarea
de a fi primit ieri de M.S. Împăratul.-Dar, prin/ul meu 2 , este împotriva tratatelor, împotriva ...
- Într-adevăr, domnule ambasador, mi se pare ciudat ca dvs. să insistaţi atît de mult; de
ani de zile există agenţi ai României pe lingă toate Marile Puteri şi tocmai în Rusia reclamaţi?
În Rusia nu se discută actele M.S. Împăratul" t.
În copia scrisorii, existentă în Arhiva M.A.E., fragmentul apare astfel :
•El (Kiamil Paşa - S.C.) a venit azi la minister (Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei
- S.C.) în jurul orei cinci şi jumătate şi mi-a comunicat (lui Stremonkov - S.C.) răspunsul pe
care vi l-a dat (lui Gh. C. Filipescu a - S.C.); nu m-am sfiit (Stremonkov - S.C.) deloc în a-i
dezavua conduita; (... - S.C.) Stremonkov mi-a povestit (lui Gh. C. Filipescu - S.C.) apoi cele
ce urmeaztJ: După sosirea mea (a lui Gh. C. Filipescu la Petersburg-S.C.) (fusesem, deja, primit
de prinţul Gorceakov şi de M.S. Împăratul) J(iamil vine la minister şi spune prin/ului Gorceakov .Am aflat că un domn (textual) este venit aici care se intitulează Agent ... Prinţul Gorceakov l-a
tntrerupt pe un ton sec. Nu căutaţi, a zis el (Gorceakou - S.C.) domnule ambasador, vă voi
spune eu cine este acest domn; este domnul Filipescu, Agentul României, perfect om de lume,
care a avut onoarea de a fi fost primit ieri de M.S. Împăratul... Dar, prin/ul meu, a zis turcul,
aceasta este împotriva tratatelor, împotriva ... Marele cancelar l-a oprit din nou. Într-adevăr,
domnule ambasador, i-a spus el. mi se pare ciudat ca dvs să insistaţi atît de mult în această chestiune; de ani de zile există agenţi ai României pe lingă marile puteri şi tocmai în Rusia reclamaţi.
- Da, a spus Kiamil Paşa, dar noi am protestat întotdeauna. Foarte (?? ?) bine, a replicat
Prin/ul; îmi pare rău pentru guvernul turc că protestele sale au avut aşa de puţin succes. Înainte
de toate, domnule ambasador, cred folositor să vă reamintesc că în Rusia nu se discută actele
M.S. Împăratul. De altfel, aceasta este o problemă încheiată ... •>
Din compararea celor două fragmente reies următoarele :
1. Stremonkov l-a dezavuat pe Kiamil Paşa pentru „conduita" sa, adică pentru refuzul
exprimat în scrisoare de a-l primi pe Gh. C. Filipescu şi nu pentru opoziţia sa faţă de sosirea şi
1 Documentul din Arhiva M.A.E. nu este datat. Dala lui se poate stabili cu uşurin\ă după data menţionată pe
scrisoarea adresată de Kiamil Paş:i lui Gb. C. Filipescu (vezi Anei:a 2), care însoţeşte „Scrisoarea confidenţială" (vezi
Anella 1). Totodată, din menţiunea existentă ln r!ndul 7 al acesteia din urmă, reiese ln mod indubitabil că scrisoarea
lui Gb. C. Filipescu a fost scrisă la 16/28 aprilie 1874, dată ce coincide cu aceea de pe versiunea documentului editată
de N. Iorga.
! Sublinierile din documente - cules< cu litere cursive -ne apartin - S.C.
a Vezi Aneu 2.
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primirea acestuia din urmă în calitate de reprezentant al României Ia Petersburg. Opoziţia Ia
care ne referim a fost exprimată de Kiamil Paşa anterior, şi anume, într-o discuţie avut cu
Gorceakov, nu cu Stremonkov.
2. De altfel, chiar in versiunea documentului publicat de N. Iorga, Kiamil se adresează ca şi în copia scrisorii existente în Arhiva M.A.E. a R.S.R. - interlocutorului său cu „prin/ul
meu" ; ori, este evident că nu lui Stremonkov ci lui Gorceakov i se poate adresa astfel.
3. În conformitate cu textul copiei existente la Arhiva '.\1.A.E. al R.S.R., Gorceakov l-a
pus la punct pe Kiamil Paşa cînd acesta a venit să protesteze împotriva primirii lui Gh. C. Filipescu în calitate, de facto, de reprezentant al României, calitate pe care Kiamil Paşa încerca să
şi-o aroge fără însă ca nimic şi nimeni să-i dea dreptul. De abia după ce această discuţie a avut loc
între Gorceakov şi Kiamil Paşa (imediat după primirea lui Gh. C. Filipescu de către ţar) şi-a
putut permite Stremonkov - cîteva zile mai tîrziu - să-l dezavueze pe Kiamil Paşa pentru
scrisoarea de refuz trimisă. lui Gh. C. Filipescu.
Or, dacă Stremonkov, în aceste condiţii, 1-a putut dezavua pe ambasadorul Porţii, numai
cancelarul Gorceakov şi-ar fi putut permite tonul şi expresiile - existente, unele, de altfel,
în ambele versiuni ale documentului - folosite în discuţia cu Kiamil Paşa şi atribuite, în mod
eronat, în versiunea documentului publicată. de N. Iorga, lui Stremonkov 1 .
1

Redăm

mai jos, în paralel, cele

ln versiunea

publicată

două

fragmente în original.

de N. Iorga

• Stremoncov I'a blame ouvertement, lorsqu 'ii a debute ainsi: „J'apprends qu'un
Monsieur est arrive ici qui s'intitule agent.
- Ne cherchez pas; je vous dis qui est ce
Monsieur. C'est M. Philippcsco, I'agent de
Roumanie, parfait homme du monde, qui
a eu l'honneur d'etre rei;:u hier pa~ Sa
Majeste l'Empereur. - Mais, mon prince,
c'est contre Ies traitcs, contre ... - Vraiment, Monsieur I'ambassadeur, je trouve
etrange que vous y mettiez tant d'insistance ; depuis des annees il y a des agents
de Roumanie aupres de toutes Ies Grandes
Puissances, et c'est en Russie que vous
venez reclamer? En Russie on ne discute
pas les actes de Sa Majeste l'Empereur" t
(N. I o r g a, Correspondance diplomatique
roumaine sous le roi Charles 1-er (1866/888), Paris, 1923, pag. 309, doc. nr. 34
şi idem., 11-eme edition, Bucarest, 1938,
pag. 114, doc. nr. 277).

1n copia scrisorii existente în Arhiva M.A .E.
• II est venu aujourd'hui au ministere vers
cinq heures et demie et il m'a communique la reponse qn'il vous a faite; je ne me
suis nullement gene pour blâmer sa conduite; je lui ai assure que !'incident ne
manqua pas de faire tres mauvais effet sur
Sa l\fajeste l'Empereur et sur le grand
Chancelier. Stremoncow m'a encore raconte ce qui suit: Apres mon arrive (j 'avais deja ete rei;:u par le prince Gortchacow et par S.M. l'Empereur) Kyamil vint
au Ministere et dit au prince Gortchacow :
j'apprcnds qu'un J'l;lonsieur (textuel) est
arrive ici qui s'intitule Agent ... Le Prime
Gortchacow l'interrompi d'un tnn sn,:.
Ne cherchez pas, dit-ii, Mr. l'am'->a;s:deu•,
je vous dirai qui est ce Mr.; c'est Mr.
Philippesco, I' Agent de Roumanie, parfait
homme du manele, qui a eu l'honneur d'etre
re'tu hier pas S.M. l'Empereur ... Mais, mon
prince, dit le turc, c'est contre Ies traites,
contre„. Le grand Chancelier l'arreta de
nouveaux. Vraiment, Monsieur l'ambassadeur, lui dit-ii, je trouve etrange que vous y
mettiez tant d'insistance; depuis des annee~
il y a des agents de Roumanie aupres de
toutes Ies grandes puissances ct c'est cn
Russie que vous vencz reclamer. - Oui,
a dit Kyamil-Pacha, mais nous a,·ons toujours proteste. Tres (? ?) bien, repondit
Ie Prince; je regrette pour le Gouv. turq
que ses protestations aient si pen de succes.
Avant-tout, Mr. l'ambassadeur, jc crois
utile de vous rappeler qu'en Russie on ne
discute pas Ies actes de S.M. l'Empereur.
D'ailleurs, c'est une affaire reglee • (Arhiva M.A.E. a R.S.R., voi. 237, fila 246).
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II. Vom lua acum un al doilea fragment pentru a-l compara.
În\ ersiunea documentului publicat de N. Iorga scrie:
•Ambasadorul Angliei îl consideră ca „agent oficios". El (ambasadorul Angliei- S.C.)
a spus (lui Gh. C. Filipescu - S.C.) : „Cel mai bun lucru pentru ţara dumneavoastră este de a
păstra firul, firuleţul care vă uneşte de Poartă. Acesta nu poate deveni niciodată un lanţ>>."
În copia scrisorii existente ln Arhiva M.A.E. acelaşi pasagiu este redat ln felul următor:
« „El (ambasadorul Angliei- S.C.) a adăugat: „Credeţi-mă, cel mai bun lucru pentru
ţara dumneavoastră este de a păstra firul, firuleţul care vă uneşte de Poartă". Eu (Gh. C. Filipescu - S.C.) i-am răspuns: „Acest fir, domnule ambasador, noi nu încercăm să-l rupem; tot
ceea ce sîntem în drept să vrem este ca acest fir să nu poatd deveni niciodatd un lan/". •
Ce putem desprinde din compararea celor două fragmente?
1) Nu încape nici un fel de îndoială că lordul Augustus Loftus, ambasadorul Angliei la
Petersburg nu putea să-l asigure pe Gh. C. Filipescu că „firuleţul" care ne unea cu Poarta nu s-ar
fi putut transforma niciodată într-un lanţ. Aceasta pentrucă el, ca şi alţi diplomaţi englezi din
vremea aceea, legaţi de problemele orientale, aplica, pe cit îi stătea în putinţă, preceptele statuquo-ului balcanic, cristalizate de politica lui Stratford de Redcliffe. Aceşti diplomaţi erau- aşa
cum scrie plastic ln ambele versiuni ale documentului analizat - „stăpîniţi de o panică ridicolă
in faţa a tot ceea ce ar putea compromite interesele Porţii". Or, lordul LoHus, fiind unul dintre
aceşti diplomaţi englezi, (despre care Gh. C. Filipescu adaugă - expresia se găseşte doar în copia
scrisorii existei. .e în Arhiva M.A.E. a R.S.R. - atit de sugestiv, că sint „într-un cuvînt, (... )
mai turci <lecit turcii înşişi"), nu s-ar fi putut exprima în faţa lui Gh. C. Filipescu aşa cum reiese
din versiunea documentului publicată de N. Iorga.
2) În acelaşi timp trebuie să recunoaştem că, din contextul ambelor versiuni ale documentului, ca şi din întreaga noastră politică autonomă faţă de Poartă, mai ales în preajma
războiului de independenţă din 1877-1878, este mai limpede şi mai corespunzător situaţiei politice
de atunci fragmentul prezent în copia scrisorii din Arhiva M.A.E. Răspunsul dat de Gh. C. Filipescu lordului Loftus este cit se poate de explicativ pentru iritarea acelor cercuri diplomatice
din Petersburg care nu vedeau cu ochi buni scopul şi modalitatea prezenţei lui Gh. C. Filipescu în capitala Rusiei. Iar atitudinea demnă şi fermă a lui Gh. C. Filipescu faţă de sfaturile
lordului Loftus nu poate decît să ne umple de mîndric 1.
Dat fiind că r.ici una dintre versiunile textului original al documentului analizat nu iste
integrală, din fiecare lipsind alte pasagii, putem conchide că ele se completează în mod fericit
inlăturind unele erori, împlinind unele informaţii. Îmbinate, găsim în ele:
a) răspunsul plin pe demnitate a lui Gh. C. Filipescu dat ambasadorului Angliei la Petersburg;
b) solicitudinea - evident interesată - a lui Gorceakov şi Stremonlcov faţă de calitatea
de facto a lui Gh. C. Filipescu sau faţă de ofensa produsă de Kiamil Paşa aceluiaşi;
c) primirea călduroasă făcută lui Gh. C. Filipescu de o serie de diplomaţi străini acreditaţi
la Petersburg - îndeosebi a generalului Le Flo, ambasadorul Franţei, care a fost singurul
care l-a primit în calitate de însărcinat de afaceri. Toate acestea reprezintă tot atîtea jaloane
în şirul eforturilor constante ale ţării noastre pentru afirmarea de far; to a independenţei faţă
de Poartă, independenţă proclamată şi de j11re numai după trei ani de la scrierea acestui raport.

1 Redăm

mai jos, in paralel, cele

două

fragmente, în original:

Jn versiunea publicată de 11·. Iorga.

Jn copia scrisorii e:ristente fn Arhiva .1\1'.A .E.

« L'ambassadeur d'Angleterre le considere
cornmc „agent officicux". II dit: „La rneilleure des choses pour votrc pays c'est de
conservcr le fii, Ie soup~on de fii qui vous
unit a la Porte. C'est qu'il ne puisse jamais devenir une chaîne". («Correspo11dance

„II ajouta: „Croyez-moi, la meilleure
des choses pour votre pays, c'cst de
conserver le fii, le soup~on de fii qui vous
unit a la Porte". Je lui repondis: „Ce fii,
Mr. l'ambassadeur, nous ne cherchons pas
a le cauper ; tout ce que nous sornme en
droit de vouloir, c'est qu'il ne puisse jamais devenir une chaîne". & (Arhiva ~.A.E.
a R.S.R., voi. 237, fila 2461.

diplotnatique roumaine soies le roi Charles 1-er
(1886-1880), Paris, 1923, pag. 309, doc.
nr. 34, şi idem., II-eme edition, Bucarest,
1938, pag. 115, doc. nr. 2Tl).
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ANEXA l*
Copie de la lettre conjidenlielle de nott'e
Agent a St. Petersbourg adt'essee au Ministen des Affaires Etran6ere.;
Excellence,
Suivant Ies conseils du Prince Gortchacow et conformeme.nt aux. usages etablis qui
veulent que tout representant etranger, en arrivant au siege du Gouvernement aupres duquel
ii a ete accredite, fasse par ecrit a tous Ies ambassadeurs une demande de reception;j'ecrive
aussi a l'ambassadeur turc. La lettre fut identique pour tous, et je procedai, sulvant l'usage,
par rang d'anciennete. Kiamyl Pacha venait le quatrieme et ce fut hier 15/27 courant que je
lui fis parvenir vers midi la demande en question. A cinq heures on me rendit une lettre aux
initiales de Kiamyl Pacha (copie ci-jointe de cette lettre).
Muni de cette piece, je me suis rendu chez S.E.Mr. Stremoncow pour me plaindre de la
conduite profondemment inconvenante de l'ambassadeur turc. Stremoncow qu'il comprenait
parfaitement mon indignation, qu'il la partageait, mais qu'il me conseillait d'eviter tout eclat,
surtout des le principe de mon arrivee. Le turc (c'est generalement la fac;on dont ont le designe
ici, grace au peu de sympathie que lui ont valu ses allures peu eduquees), ajout-il, s'est completement mis dans son tort. Vous avez suivi l'orniere de rigueur po.ur tout diplomat nouvellemment arrive. En ne le faisant pas, vous auriez pu indisposer le corps diplomatique. Maintenant tout Ies torts retomberont sur Kyamil Pacha, car sa sortie grossiere est une maladresse
a tous egards. Vous avez vu la reception que vous ont faite le General le Fl6 et le Prince
Reuss ·(au j 'ava îs, deja ete rec;u de la fac;on la plus prevenante) ; nous pouvons vous affirmer
qu 'en dehors de l'ambassadeur d'Angleterre qui fera. peut-etre une petite nuance quant ala forme
(textuel) dans sa reponse a votre lettre, tout Ies autres vous repondraient et vous recevraient tres
bien ei en . votre qualite. Kyamil Pacha restera donc isole et ridicule. II est venu aujourd'hui
au mli1istere vers cinq heures et demie et ii m'a communique la reponse qu'il vous a faite; je
ne me suis nullement gene pour blâmer sa conduite; je lui ai assure que !'incident ne manqua
pas de faire tres mauvais effet sur Sa Majeste l'Empereur et sur le grand Chancelier. Stremoncow
m'a encore raconte ce qui suit: Apres man arrive (j'avais deja ete rec;u par le prince Gortchacow
et par S.M. l'Empereur) Kyamil vint au Ministere et dit au prince Gortchacow: J'apprends
qu'un 1llonsieur (textuel) est arrive ici qui s'intitule Agent ... Le Prince Gortchacow l'interrompi
<l'un ton sec. Ne cherchez pas, dit-ii, Mr. l'ambassadeur, je vous dirai qui est ce Mr., c'est Mr.
Philippesco, !'Agent de Roumanie, parfait homme du monde, qui a eu l'honneur d'etre rec;u
hier par S.M. l'Empereur ... )[ais, mon prince, dit le turc, c'est contre Ies traites, contre ... Le
grand Chancelier l'arreta de nouveaux. Vraiment, Monsieur l'ambassadeur, lui dit-ii, je trouve
etrange que vous y mettiez tant d'insistance; depuis des annees ii y a des agents de Roumanie
aupres de toutes Ies grandes puissances et c'est en Russie que vous venez reclamer. - Oui, a
dit Kyamil-Pacha, mais nous avons toujours proteste. -Tres (? ?) bien, repondit le Prince;
je regrette pour le Gouv. turq que ses protestations aient si peu de succes. Avant-tout, Mr.
l'ambassadeur, je crois utile de vous rappeler qu'en Russie on ne discute pas Ies actes de
SM l'Empereur. D'ailleurs, c'est une affaire reglee; et, croyez-moi, suivez mon conseil, ce que
vous avez de mieux a faire c'est d'etablir des relations convenables entre vous et l'Agent
Roumain ...
Mais, croyez moi, traitez Ia chose par le mepris; plaignez vous au general Fli) qui est le
doyen du corps diplomatique. Je suis sur qu'il prendra parti pour vous; c'est un gentilhomme.
Vis-a-vis des autres membres du corps diplomatique pariez en le plus possible pour bien faire
ressortir tout le ridicule de la demarche de Kyamil- Pacha. Du certe, je crois meme que ce
triste personage a agi sans instructions de son gouv.
Quoi qu'il en soit, que Kyamil-Pacha ait agi avec ou sans instructions, son procede est
tout aussi insolent que ridicule et j'ai cru devoir en aviser immediatement Votre Excellence
dont j'attends Ies instructions avec la plus vive impatience.

*

A~hiva Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Romli.nia, voi. 237, fila 246.
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SlLVJAN COSTIN

Le lendemain j'ai ete chez Stremoncow qui s'etait charge d'entretenir le Prince Gortchacow au sujet de mon conflit avec I' Ambassadeur de Turquie. II m'assura que le Prince
etait au regret et qu'il etait tr~s vexe. Kyamil-Pacha etait venu le 15/27 courant deux fois
dans la journee pour le voir, et n'avait point ete re~u. 1

M.M. Ies ambassadeurs de France, d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ont repondu a mes
lettres, comme ils auraient fait pour tout diplomate nouvellement arrive et ils m'ont re~u de la
fa~on la plus courtoise. Je leur ai fait a mon tour des declarations dans le sens de vos instructions et je tache de combler en partie de nombreuses lacunes dans leur connaissances imparfaites de nos droits, etc. etc. 1

L'Ambassadeur d'Angleterre, comme VE pourra le constater en lisant sa lettre [„.] a fait
une nuance dans sa reponse. Toutefois, sa reception a ete des plus corecte. Au cours de la conversation qui dura pres de trois quarts d'heure, ii m'a dit en y mettant beaucoup de formes
qu'il avait le regret de ne pouvoir me considerer que comme agent officieux. Ma reponse fut
polie mais serree. II ajouta: $Croyez-moi, la meilleure des choses pour votre pays, c'est de
conserver le fii, le soup~on de fii qui vous unit a la Porte". Jelui repondis: „Ce fii, Mr. l'ambassadeur, nous ne cherchons pas a le couper; tout ce que nous sommes en droit de vouloir, c'est
qu'il ne puisse jamais devenir une chaîne". Par Ies diverses questions qu'il m'a posees, j'ai constate que lord Loftus est tout aussi mal renseigne sur tout ce qui nous touche que Ies autres diplomates anglais. II n'a pas la moindre idea de notre autonomie; ii n'est pas du tout au courant
des choses qui nous concernent. Nous nous sommes separes dans Ies meilleurs termes et j'ai
fait mon possible pour l'eclairer sur notre situation; mais V.E. sait mieux que moi que la
diplomatie anglaise, en ce qui a rapport aux affaires d 'Orient en est„. (? ??] a la politique ombrageuse de Lord Stratford-Redcliffe; ils ont une panique ridicule pour tout ce qui pourrait compromettre Ies interets de la Porte. En un mot ils sont plus Turcs que Ies Turqs eux memes.
Signe George C-tin Philippesco

• lntreruperea se datoreşte copi&tnlui documentului origina!, ciru.ia li apar)in, probabil, ~
tor;rafie, plstrate lntocmai ~ ln veniunea ttprodud de noi - S.C.
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UN EPISOD DIN LUPTA PENTRU INDEPENDENTA

ANEXA 2*
Copie de la reponse de l'ambassadeur
de Turquie
A Monsieur Philippesco
Particuliere
St. Petersburg
15/27 Avril 187-t

Monsieur.
Comme representant de Sa Majeste le Sultan Suzerain des Principautes-Unies de MoldoValachie0•, n'etant pas autorise a reconnaitre votre qualite d'Agent de Son Altesse Serenissime
le Prince Charles, je regrette de ne pas pouvoir vous accorder en cette qualite l'audience que
vous me demandez par votre lettre d'aujourd'hui.
Je serai toutefois charme, Monsieur, de vous recevoir, chaque fois que vous voudriez
bien venir me voir, comme sujet distingue de !'Auguste Souverain que ;'ai !'insigne honneur de
representer.
Veuillez agreer.„
Signe Kyamil

* Arhiva Ministerului de Externe al Republicii Socialiste Romlnia, voi. 237, fila 247.
** A.est document ap&re la N. Iorga (ln ambele ediţii ale volumului de docum~nte menţionat) lu doul moduri,
fiecare diferit de original. Mai intli este cuprins cbiar la sflrşitul prer.entării t'Crlsorii confidenţiale a lui Gb. C. Fili·
pescu
dia el lipseşte expresia .suzeraln des Principautes-Unies de Moldo-Valacbie", esenţiali, dupl plrerea r.oa•trA,
pentru atestarea de elitre Kiamil P&p a refuzului d• a-1 primi pe Gb. C. Filipescu ln caUtate de .Agent de aon
le roi Cwles [.,,
Altesse Screni&,;ime le Prince Charles" (vezi: N. Iorga, Corres/Hmdanu dif;lomaJtqve roum11ine
(1866-1880), Parb., 1923, pag. 310, doc. nr. 34, şi idem, Bucarest, 1938, pag. 115, doc. nr. 277.
DeosEbit, N. Iorga pi.blicA şi o telegramA trimisa tot de Gh. C. Filipescu, dar anterior acrisoril ausmenţionate.
Prin aceasta, diplomatul român comunlcA doar tutui scrisorii primite de la Kiamil Pap fi ln care argumentul"
refuzului apare astfel: „•uzerain Principautes ValachK-Moldavle" (Vezlj N. lorga, Corresj>01td4rtce „. "Paris, 1923
pag. 308, doc. nr. 32 şi idnlt, Bucarest, 1938, pag. 113, doc. nr. 275.
R. V. Bos..y publici textul acestui document exact aşa cum apare el ID copi" exiatentll la Arhiva MAE
" RSR (Vezi: R. V. Boss y: Politicii ezlemtl 11 Rom4niei lnlre anii 1873-1880 privitd del11 lltm/U. diplomalicd dt11
ROMa, Bucureşti, 1928, pag. 103, doc. XI). R. V. Bossy preclzeazA că această scrisoare a fost comunicată de către
Ministerul Afacerilor Străine din Bucureşti Agenţiei diplom&tice românE din Roma, din arhiva căreia el a ellt..._..o
şi a publicat-o. Identitatea acestor două documente vine, de asemen•.a, ln sprijinul ate91Arii corespondenţei cu origiualele reo;pecth•e a celor două copii de documente din Arbiu MAE al RSR.

,1
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DOUĂ ACTE DE CANCELARIE DE LA ŞTEFAN MIZGA
TR.

IONESCL'-NIŞCOV

Actele de cancelarie de care ne ocupăm mai jos, redactate într-o slavonească sui generis,
provin din a doua jumătate a sec. al XVI-iea şi slnt cunoscute de vechea noastră istoriografie.
Primul dintre ele, cu data certă de 1567 mai 1, a fost publicat, împreună cu cel de-al doilea,
datat numai cu luna şi ziua (februarie 9, însă foarte probabil din 1560), mai intii ln traducere
maghiară, 1 apoi, ambele tipărite de Ioan Bogdan, textul slavon cu o foarte liberă traducere
în limba franceză 2 . Originalele se găsesc, in momentul de faţă, la arhiva agricolă, fondul
Francisc Zay din Bratislava. Prin bunăvoinţa prof. Josef Macurek, de la T:niversitatea din Brno,
- care a donat Institutului <le Istorie al Academiei Republicii Socialiste România o bogată
colecţie de fotocopii după documente, în majoritatea latineşti, privind istoria ţărilor române
şi aflate în arhivele din Cehoslovacia, - ne-au parvenit două fotocopii dupft aceste două acte 3 .
Ceea ce ne-a îndemnat să publicăm aceste acte n-a fost numai faptul că traducerea în limba
română apare pentru întîia oară alături de textul slav, ci şi considerentul că datele din cuprinsul
lor întregesc cunoştinţele noastre despre aşa-zisul „voievod" Ştefan ::\1izgă.

1567 (7075) mai 1.
Ştefan ~11oievodt, zis Mlzgd, advce mul/umiri lui Francisc Zay, căpilan de. Caşo11ia, ftlgdd11indu-i, în cazul cfnd va ocupa tronul :Moldovei, să-i plălească datoriile lui Despot vodtl şi să-i
dea anual un tribut fn natură, de 60 vaci, două poloboace de med şi unt de vacă, precum şi suma
de IO.OOO zloţi.

HsR.MtHît.u WTh.11,d H C'I\ nocn.ft'lwmitM Ch.IHd

?!

C'l\KP"hWtHÎt1\\ cR.ilT.iro

Alll"4,

w>tct HCTllllÎ!I rocnO,l,CTKd '"", lw CTf$4H KOfR.OAd, &o>tcitio MllAOCTÎIO rocnoAMH'lt.
lVTtu, wTt'ltCTR.W stMAH Mu•AA4R.CR.oH 11 c'lt. R.'h.CHM &otilp~M rocnoAcTR.ll Mit, KMHKHX" "

M4AHX", npl:CHli"dfM &ort! IU&fC!l:~Mll C'l\TR.Opw.iro Hf[W H SfM1M\ H poAiTMIO

H rocnoAHHll MotMll, .3~H cJ>pirnu,H, KilnHTdHll

wT KowHU,d,

taKo>Kt

A" &t!All Ch.IHtl

tro M!ll\OCTH li C'h. R.'11.CHM ndU~M rocnOACTR.d "'"· tilKO)K' li Ch.IHOU rocnoACTB4 "'"·
Sd P•Aî Aospw 11To •!JA\ C'lt.TR.op!M R.'lt. UdWtH CTP4HCTKW H Sd P•Ai AO&poio T~K

"'""'°•

ipo UOCH T 114Wil0 rpr>tcll U:T K'h. R.'l\t<ill" CTpdHdX' H HdHH4'1 WT K11. 'IHCTH4
ToMll u,.ipio l"p!iCTîta11cK0Mtl, tilKO Ao HilC Ol{AW>KHT 11.i.. A-kAH[1m;Ht1
rocnoACTBd

Vezi ,.Tiirtenelmi tar ... ", Budap ... ta, 1890, p. 590-593.
Hurmu•aki, supl. II, voi. I (1893), p. 246-249; 258-260. Traducerile ungureşti au mai fost publicate şi de
:-/. Densusiam:. ln Hur,,.u•aki, II, partea 5. (18q7), p. 567-568; 611-612.
3 Fotocopiile se află la Biblioteca Institutului de Istorie din Bucureşti.
4 [ ... ] Semne şi cu\'iuu în plus.
1

1
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MH: Ol( 1\\WAA4KCKOH .!UM1\'t, tilKO A.S H.\\.11.\\ roenOAC'l'KO i\\H C'll.B11.KtlnH1'H cic C"I!.
S'll.CltM X'p·ic-ri.i\:-t.).\\ H G)r'll. M'IAOC'l'ltKi'f KEA.S ltCRAll.Hll'I' K"l!.C:I BHUH P.i\'IH,
n11c<1X'o.\\ r.)CROAC1'KO M'i, .s rocnOAC'l'K> 1\\"I lt.\\.S.\\ Cll. K1\CH1\\ Gwrapo.\\ rocnOC'l'Bd
M'I, U.\'IK'tX' 11 1\\u·1X', A41'H p3Ai'l'M°:J H rocno.J,'IHtl uw&.\\tl 3.s•tX' <J>pirnu,H, K.SnH'1'.Slltl wr Kow'll\4, Tp·1 AEea.1' 3\.11' '.I TP'I 'l'!le.i\11 li AECa.1' THe.i\'I .s".u„ iµo f,\\tl
C'h.1'K>p:tA w ~o,i..s A,Ec.10-r Kox1 nol(.JJ.>.\ ol( Mw.\AAKeKOH .sf.\\.SIO H 'l'PH ntlw&H BfA:rn·1. 11.SK'I Ip.) nH;e1-r Â!CROl' tl iRMAUe~o·1 3!\\AIO H EAH.S e.SGAh\, iµo f,\\tl A.SA
'J'.>rA4 E>Ki Â!C/1)1'3 !I n!K'I !1.\\.1\\ roCll)AC1'&0 1\\'I H C'll. S'h.CH.\\ MOHM GOti1pW1\\,
K!A't:nî 11 M.S \HÎ, A ll'H we>i>i> P>AÎ'l'MIO 1t roc.1.>A'1:1tl H.SWE1\\tl Me.i\1' THe~'I
.s.u-r, Ip) Eel\) r.)~.l),\eJ'&> ,\\'I Ero 1\\IA>e1'1w.n.\U,~KE,\GOrh.A<lel'A.S AOel'HrHtlM
tl M ).\il,He.~ n 3l l\A'I e ~ n H\ )LI, & )lK i&io A n H'I e h. '"'IA Oe l'i io &O>Ki&io. 11iµt ""
AO.itl,\E.\\ [Ao&tl),E 1\!1 A l>J,•1[:1H]H > ; 1 r„e 1>.J,e'l',u M'I " e roui11 roenoAe'l'B.S M~t H
e'h. B 1'C'.i I\ G.> a)> I\ r >e u,i.e rg4 1\\"I .s r.)e11>Ae l'&J ,\\li H1\UE1\\ A41''.I pwA"iT(Mio) 2 H
roe.10,\'l!ltl r.)Cn>AeJ'K.S ,\\'I 3u <I>îlk 1u,·1 K.Sll'IT'.S ltl WT' Kow·1u,.s li ei.JH01\\ &ro MHAOeJ':I K h. KURl,4ro .S.i\ T'd w;e r.),\leh\l' Kjl.H G 11".I ero M'UOel'!I .34 KtlX'HIO " AK.i\
GW'IK'I W'J' Ml,\ li e>T 1\\iC1\) Kj)HlE lf Ai Gtli\!M rocnoACJ'KO M!I Ch.IHOKE 1ro MHA)el'lt AO KMk &tlAE\\ lK IK'I " Kl'O EC'I' 3.sH Il"h.'l'jl5 A.S &t.!AE'I' Gp.ST rocn0Ae1'K.1
'"'' " Kae·1 Gpl1'l13 I\ fr,) 1\\'L\OC rH 'l'!llK :1 r)ell>Ae'h.KO M'I A.S Gt!Atl ei.1Htl 3.sH
<J>p'k 11.1,•1 ra:<olK; 3rn II :..l'if:! :1 Hll"IX' e lil>KE &ro '"""oerH H A4 lf,\\4E.\\ A0Gpo1 npiral'lACTKO

'*'

Mt>K't """'' H A<l Hfll\41\ n}kel'Kt.fl"l'l'!I npl3 CA010 P>Ai'l'EAIO tt roeno,&,HHtl roenoAe'l'U 1\\"I rAE G5,\Er e\tllKii4 'ller!i'l')r.) 1.1,!C.SjllO X'jl11eriraHCK01\\tl raKO>KE A.SeT rocnoAel'&'S M'I noJ'IUiE. i1 n> Hil'Jlll >KIHT'4 K'J'W G)r h. H.S&!jU'I' rocm>A.SP11. .SEMAH
tl\OAi\.SKeKO'I 11.SKH !U\.SE'I' A41':1 Wlel'),ECh\1' Kj)lK H g, G>'IKll MEA H A\.SCA.S 3 po,&,HAllJ'fAIO H roenoAH:-ttl roc110Aer&.s '"" 31•1X' <I>JJk11u,•1 K411H'1'.Sll tl wT Kownu, H no
>KUOl'.S Ero> M'IA0:1'!1 !l.\\:IE1' A4T'.I e.J~IO.\\ Ei'O 1\\llA>el'!i WlCJ' AEeh\'J' Kp.Ss 34 KtlX'lllO H AK.i\ GO'IKH .3.S MEA ft .3.S M4eAO Hi K4>K,.t,iro A'k'1'4, tiJKO>KE H roenoAe'l'BO
MH. 11 K'l'O ea. n0Kt1::1'1' WT' r.)CR>A<ljl'I M>.\A.SKeK'IX' HA'I WJ' GOtilj)!I noptlW!l1'll ei•
1'010UA'S A4 GtlAE'I' n}OKA.i\'I' '.I npHKA~l' W'I' Gor.s Cll.1'30JJW4ro HEGO H .311\\A~ li
Wl' B'll.e.V.Î eg k1'1JÎ lllKE WJ' KkK4, 41\E lf.\\4E'J' AHll H tl1'KjJ '!\Ai1'H e"it 1'0KM4Atl,
"li.I &W.\WU Klf?5 lf Kjlkn>er .s rocn>AeJ'K> M'I li Clt. MOllX' liOtilpH noe'l'.sKHX'Mo
nE'IJ1'H roe.U,\el'U ,\\'I K e.i\\'S 1\'le J'i:J K Akl'N x30E, 1\\ kC.i'llJ,1 1\\i'I

d.

Traducerea :
Cu voia tatăl ni şi cu ajutorul fiului ~i savtrşirea sfintului clnh; ială, inlocmai, el om ni a
mea, Io Ştefan ,·oil'\"Od, clin mila lui Dumnezeu domn (şi) t părinte de Laştinâ 5 al ţârii Moldovei
şi cu toţi boierii domniei mele, mari şi mici, jurăm dumnezeului ceresc, ficătorului cerului ~i-a
pămîntului şi părintl'lui ~i domnului meu, Zay Frenţi, 6 căpitan de I~o~iţ~. 7 să-i fin milmti,·irii
1 [ ... ] semne ş: cu,·inte in plus.
2 (... ) semne grafice lipsă în textul original
3 cuvintele sublhiiatc sint scrise intre rînduri.
4 (... ) adaosuri pentru ca te:dul să fie mai inteli~ibil.
5 Am tradus prin başti"il, fiindcă sensul de patTie mi se pare nepotrivit pentru aceaslă epoca.
8 E vorba de Francisc Z 1y (l.ţ. 9'3 -1570), marc feudal şi diplomat maghiar, a cărui c;piţ;i. dP f arnilic urc;1, in trf'Cll t,
pînă în sec. al Xii-lea. Tînăr fiind. Zay a luat p~irtc la lupta de la Mohaci (lj26), unde s-.:i distin5 prin vitejie şi bravură. Iscusit, inteligent şi foarte isteţ. ci a urcat cu u;urinţă pe cele mai in1ltt~ trcpk ak soci('t<"qii fcuclale maghiare.
După o misiune încununată de succes la Constantinopol, în 1555. i s-a acordat titlu de ba.ron, iar in l5l19 a fost· numit
căpitan al Caşoviei şi Un~ari{'i superioare. (A Pal/as Nagy Le.tiko11a, 1897, p. 1125-ll.!i).
1 Oraş vechi, medieval, situat la ră.ipintia drumurilor dintre răsăritul şi centrul Europl'i şi oarecum la marg:in,!a
imperiului romano·german, Caşovia (=ung. Kassa; i;erm. Kaschau; cehă KoSii:e) a jucat un rol toane importa11t in i:-;toria politică a ţărilor din această parte a Europei. l\tai ales în vremea imperiaiilor, la Caşo\'Îa s-au pus la calc planuri
şi intrigi politice de mare rl:::tmet cart>, ÎE\ multe privinţi, au atins şi destinul ţărilor rt>:nlne.
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sale. fecior şi cu toţi panii domniei mele şi cu fiii domniei mele, pentru binele ce ne-a făcut
în pribegia noastră şi pentru bunăvoinţa, pe care a avut-o faţă de păsurile noastre din toate
părţile şi mai cu seamă din partea cinstitului împărat creştin 1 , ca să ne aşeze in dedina domniei mele, în ţara Moldovei, - ca să se unească domnia mea cu toţi creştinii, şi milostivul
Dumnezeu să împlinească toate spusele de mai sus, pe care le-am scris domnia mea. Şi domnia
mea, cu toţi boierii domniei mele, mari şi mici, am să dau părintelui şi domnului nostru, Zay
Frenţi, căpitan de Koşiţe, treizeci zloţi şi trei mii şi zece mii zloţi, 3 cu care l-a păgubit Despot,
cînd a trecut în ţara Moldovei şi trei puşti mari3 (pe care) 4, de asemenea le-a luat Despot
(cu el)4 în ţara Moldovei şi o sabie pe care i-a dat-o atunci lui Despot. 6 Şi iarăşi am să dau
domnia mea, cu toţi boierii mei, mari şi mici, anume părintelui şi domnului nostru zece mii
de zloţi, pe care domnia mea i-a făgăduit milostivirii sale, cînd va da Dumnezeu să ajungem
în ţara Moldovei, cu ajutorul lui Dumnezeu. Şi iarăşi, cu mila lui Dumnezeu, dacă vom dobindi
dedina domniei mele şi scaunul domniei mele, cu toţi boierii domniei mele, va da domnia mea
părintelui şi domnului domniei mele, Zay Frenţi, căpitan de Koşiţe, şi fiilor milostivirii sale,
în fiecare an, şaizeci de vaci, să fie pentru cuhnia milostivirii sale şi două poloboace de med
şi de unt de vacă. Şi să fie domnia mea fiu al milostivirii sale, cit voiu trăi şi (acela) 4 care
este Zay Pătru 8 să fie frate al domniei mele şi toţi fraţii milostivirii sale, de asemenea. Şi
domnia mea să fie fiu al lui Zay Frenţi (întocmai) 4 ca şi Zay Pătru şi alţi fii ai milostivirii
sale. Şi să fie bună prietenia între noi şi să nu trec peste cuvîntul părintelui şi domnului
domniei mele, unde va fi slujba cinstitului împărat creştin, după cum va da îndrumare domniei
mele. Şi după viaţa noastră, pe cine va alege Dumnezeu domn al ţării Moldovei, iarăşi să.
dea şaizeci de vaci şi 2 poloboace de med şi de unt părintelui şi domnului domniei mele, Zay
Frenţi, căpitan de Koşiţe; iar după viaţa milostivirii sale (a lui Zay Frenţi). 4 să aibă a da,
în fiecare an, fiilor milostivirii sale, şaizeci de vaci pentru cuhnie şi două poloboace de med
şi de unt, ca şi domnia mea. Iar cine va încerca, dintre domnii moldoveni sau dintre boieri,
să calce această tocmeală, să fie blestemat şi de trei ori blestemat de Dumnezeu, făcătorul
cerului şi-al pămîntului, şi de toţi sfinţii, cei din veac; ci să dea şi să întărească această
tocmeală şi pentru mai mare credinţă. şi întărire, domnia mea şi cu boierii mei am pus pecetea
domniei mele pe această carte, în anul 7075 (1567) luna mai 1.
Descrierea' actului. Arhiva agricolă, Bratislava, Fondul Zay Nr. 4.
Nu se poate preciza dacă actul a fost scris pe hîrtie sau pergament. Peceţi aplicate. Sînt
Yizibile patru peceţi inelare. Semnătura voievodului - lipsă.

Koşiţe,

(1569), februarie 9,

Ştefan „voievod", zis Mîzgă, scrie boierilor din suita sa, aflaţi şi ei in pribegie, să interpe lingă Francisc Zay şi pe lingă alţi nobili unguri, ca să-l ajute a se întoarce tn Moldova,
spre a ocupa scaunul /drii.

i·ină

1 La această dată, rege al Ungariei şi împărat al imperiului romano-german era Maximilian al Ii-lea (1564-1576)
• În total, deci, 13.030 zloţi. Se vede că diacul care a redactat actul nu cunoştea bine nici o limbă slavă, în care
fi exprimat corect acest numeral cardinal. După cite se ştie, însă, Despot, înainte de a pleca spre Moldova, împru·
mutase 8.000 de florini de la Ferdinand I, - bani pe care i-a primit prin intermediul lui Zay. Ocupînd scaunu' Mol·
dovei, Despot vodă a căutat să-şi achite datoria, trimiţînd împăratului german 11.000 de boi şi 3.000 florini. Vitele
au fost capturate pe drum de leşi, la frontiera cu Polonia, iar banii au fost predaţi lui Zay de către trimisul lui Despot,
Mihai Varga (Vezi mărturia acestuia, făcută mult mai tîrziu, 9 martie 1589, în urma intervenţiei arhiducelui Ernest,
pe lingă Camera scepusiană din Caşovia, căruia îi cere informaţii despre cei 8.000 de 11 florini şi despre cei .J.000 de boi,
- deci numărul capetelor de vite nu concordă - opriţi la graniţa Poloniei, în Vere s s, Documente, lll, p. 16..J, 167).
La citeva luni după moartea lui Despot, prin mai 1564, Ferdl nand I se adresează Camerei ungare, certnd lămuriri asupra
celor 8.000 de florini împrumutaţi lui Despot (Vere s s, I, p. 248). În vara aceluiaşi an, împăratul îşi exprimă bănuiala
că totuşi Zay ar fi primit hanii de la „defunctul vodă" (Ibidem, p. 249-250). Problema. aceasta a format obiectul cores·
pondeaţei, în continuare, intre Maximilian al Ii-lea şi Camera scepusiană, fără a ne oferi date concludente ln această
cl1estiune. (Ibidem, I, 303; II, p. 9). ln orice caz, e de presupus că Francisc Zay, tăinuind achitarea unei părţi, tn nume~
rar, din datoria Jui Despot, încerca să obţină şi de la Ştefan Mîzgă o sumă şi mai mare.
3 E vorba de tunuri. Termenul de „puşcă'• e folosit frecvent, cu acest sens, în cronicile noastre (Vezi, I o n Ne·
cu Ic e, Letopiseţul ţd•ii Moldovei, Bucureşti, ed. II, 1959, ad vocem).
4 („.) adăugiri pentru ca textul să fie cit mai inteligibil•
5 Despot vodă, care umblase şi el pe la imperiali, în această perioadă, porneşte spre Moldova cu ajutorul accs·
tora şi în lupta de la \'erbia bate pe Alexandru Lăpuşneanu şi ocupă scaunul Moldovei, noiembrie H61 (Grigore
Ureche, Lttopiseţul Jd•ii Moldovei, Buc. 1955, ed. P. P. Panaitescu, p. 162).
I Unul din cei opt copii ai lui Francisc Zay (şase băieli şi două fete).
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Cn$.a11 10•1o(A.a} 1 GO>Kino MHAOCTito rocoA.ip„ MoAAacKoH. IIHw•T rocoA1
CTIO Mi.i kdWHM G'k(p)
11.ikol(
H G•upHu,.i H A,p.i~HH H C.iu H 11.iK
Hq.111:.i11 H 81.X'i.iM Tdl\M.iqH, A.i•M UM 3HdTH s.i l\klCT 1110 Mi •CTI nHe&I\ H 11oc.iw

„...."

"'"""'°

110 eAovr.i roc110AHkS Mo•MS ;i.iHX cJ>p'kkU,H .i TOT AHCT Ao '""' Aow.iw H '"
K'll.C,,\\ p.i381\\d\f KdUJd 11HCdki<l H 34' 11,HCdp d'o CK'kT l\OCTH H 3d KdW4 MHl\OCTH 3d
1110 H•Morl\H XoAiTH Ao U,HCdp H 34 TO .i 43 mp.iA CM'll. l.llO Ao c'll.A.i
O\r'IHHHTH
u

kfMO>KfTf

Kl\dCT' H 114'K A4MO K4WfM MHl\OCTH 3H4TH, 1101U>K• MhOro pa.'IH

H Cl\0-

HM.iX nHC<lTH dl\f l\\i fCT TPOl(ĂhO A.a H•Mors K4M nHe&TH HW. TOl\HKO K4M nH-
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110Wl\H Ao 1101\CKOH .!lfMl\H, ROllf>Kf llfMOrl\H Ap'h.m&TH CA\ IU3 KfWSr Ol( CflO .!llMl\IQo
H K4341\H: KEA Gt!AE Tp'k64 WHH 11piHAST; 11&Kkl H WCT&I\ li&pGOKCKiH
H CTpoH'I 110KoB.i KHAHT 1110 3& Kl\&CT &l!A•

WT
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' (.„) lipsă ia tex " original.
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DOUJ\ ACTE DE CAN CELA!lIE DE LA ŞTEFAN M!ZGA

.uKf

K4A\0

TH

Ji,\d>K

r'06fr

C"h.

CTO

KWHH

Ao KpdMK X'I H Apl:lrH 1\\H03 H IOHdtţlf ,
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.imf nmSAt H:tKOAH)Kf ,

"

HfHM4i\\

KOl\H np'iHAtT

43 HMdM .3dOJ\4THTH
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HA Ei\\O T dMO ropE ov HfMl.ţH ; rAE HdH A EMO HdM MHtC1'1) 3d

T OVT HEHi\\dli\\

npir.! TMH

i\\IN3 H

4

Kpd)Ki\\dUJ H
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d ptţHKSpH i\UCtU,d <fHKPVl:ldp

e.

A4

A4 CA\.

Ai.Ha. -

Tf'aducere:
ţ Ştefan

voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Moldovei. Scrie d omnia mea credinrani, Malai şi Veveriţă şi Dr a:xin şi ~ava şi iarăşi l ştvan ş i Iabim 2 , tîlma ci;
vă dăm de ştire pentru răvaşul, pe care mi l-aţi scris şi trimis prin sluga domnului meu, Zay
Frenţi, şi acest răvaş a ajuns la mine şi tot scrisul vostru l-am înţeles şi despre 3 l u min ăţia.
sa împăratu l şi despre milostivirile voastre, că n-aţi p utut merge la împăratul şi pentru aceasta
nu sîn t bucuros, că pînă acum n- aţi p utut face nimic.' Şi iarăşi dăm d e ştire milostivirilor
voastre că am multe vorbe şi lucruri să vă scriu , însă rni-e greu să vă scriu; - ci vă scriu.
numai să vă nevoiţi foarte pîn ă acolo, la l uminăţia sa împăratul şi la toţi d omnii, deoar ecepeste cîtăva vreme se vor schimba lucrurile altfel ; pentru că mulţi oameni fug la fiul regelui_
şi multe vorbe înţel eg eu din această parte, ca şi la Secmar s, cînd a fost aici Balaj Mibar6,
(situaţia) 7 este însă şi mai rea, însă mi-e greu să scriu şi să vorbesc. Şi dacă rnilostivirilevoastre n u pu teţi face o treabă bună pentru ţara noastră, vorbiţi-i lu minăţiei sale împăratu l ui
să ne dea alt loc de şedere, mai aproape d e Viena, d eoarece, după cîtăva vreme, n-o să fi e
bine de noi aici; eu aşa înţeleg pentru ca şi milostivirile voastre să puteţi înţelege (tot aşa) 7
şi să-l rugaţi pe domnul şi părintele meu , Zay Frenţi, ca milostivirea sa să vorbească, în .
cioşilor noştri

1 Cuvint ele subliniate s!nt scrise deasupra, Intre rlnduri .
! Probabil Ioachim. Aceşti boieri f ăceau parte din suita lui Ştefan Mizgă ş i după cum vom vedea o marc partedintre ei figurează în divanuri le Moldovei d in a doua jumătate a sec. al XV I -iea. Vezi în legă tură cu boierii mo ld~veni
din această pericadă la N . Grig o raş, Boerii lui Ale". vodd L4puşneanu în „Cercetări istorice ", Iaş i , an. Xlll-XIV,
1-2, p. 381 şi A I. I. G o n ţ a, Un aşezdmint de cultvrd d-e la Al. L4puşneanv p e valea Secului înainte de ct itoria lui.
Nistor Ureche, - Schitul lui Zosin în „Mitropolia Moldoveişi Sucevei", Iaşi, an XXXVIlI, 1962, 9- 12, p. 712.
3 Prepoziţi a za am tradus-o cu despre, - adică, ,,ln ceea ce priveşte ... "4 Expresia BJiaCT a m tradus-o prin „a nu face nimic'', adică de a nu fi putu t obţine niciun drept.
5 Secmar, pentru Satu-Mare.
e Balaj Mihar, formă coruptă pentru Balassa M elcltior, căpitan de Satul Mare, în aceas tă p e rioadă .
7 („.) ad ăugiri p entru ca t extul să fie cît m ai int eligibil.
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numele nostru, luminăţiei sale împăratului şi celorlalţi. domni pentru noi : deoarece, dacă nu
pot să ne aşeze acum .în ţara noastră, nu peste mult timp ei îşi vor vedea de ţara lor, numai
dacă vor putea (trage) 1 foloase şi ciştiguri 2 , pentru că acum au sosit slujitorii noştri din Ţara
Muntenească, Carhan şi Vasluian şi Toma şi Miron şi multe vorbe spun despre turci şi despre
munteni şi despre Moldova. Turcii s-au bătut cu kazil başa şi Kazil başa a învins pe turci•,
iar turcii au vrut să facă pace cu Kazil başa, şi-au trimis (poruncă) 1 în Moldova şi în Ţara
Muntenească să fie gata de război, peste cinci luni, la vară; însă nu se ştie în ce parte vrea
să lupte împăratul turcilor; - dacă cumva a făcut pace cu Kazil başa, ei (turcii)l, vor veni
asupra nemţilor. Şi aceste vorbe le-a spus slugilor noastre un sirb, care este ginerele lui Bekeş'
şi care a fost cu (nişte) 1 şoimi la împăratul turcilor. Şi astfel a vorbit el slugilor noastre: acum
(este) 1 vremea să piară toţi creştinii, deoarece ei nu ţin unii cu alţii, ca să se apere de păgîni,
aşa cum ţin păgînii unii cu alţii. Iar slugile noastre au spus acestui sîrb: (voi)l de ce nu vă
închinaţi împăratului creştin? Şi ci a vorbit aşa: împăratul creştin nu-şi poate apăra ţările
sale şi nici pe sine, necum să ne mai apere şi pc noi, deoarece turcii sînt mai aproape de
Viena <lecit de noi.
Dacă el (împăratul) 1 nu poate să-şi apere oamenii şi castelele, cum ar putea pe noi (să
ne apere) 1 ? Unele (dintre slugile noastrc) 1 spun despre boierii munteni că au pierit toţii; şi
era cit pe-aci să piară şi slugile noastre; altele povestesc că ln Moldova e rău, ca şi înainte,
şi încă au aflat (lucruri) 1 şi mai proaste: Baenski a murit, iar vlădica Teofan, 5 mitropolitul,
a fugit în Ardeal şi după ci a venit Hamza vistierul pînă la Bistriţa şi ln urma lui, Dumitru
hatman, (care) 1 i-au jurat (credinţă) 1 şi au chezăşuit întoarcerea vlădicăi. 8 Şi Carhan a intrat
în vorbă cu Hamza şi mult a mai vorbit cu ci, spunîndu-i multe, că acolo toţi ne sînt prieteni.
Despre ţara Poloniei nu ştim nimic, am auzit numai că Iitvanii s-au înţeles cu leşii, ca să fie
o singură ţară. Moţoc şi Gavrilaş şi Gheanghia şi Simion căminar şi Ilie vameş au trecut în
ţara leşească, însă fiindcă nu pot să rămînă în această ţară fără bani de cheltuială 7 au spus:
cînd va fi nevoie se vor întoarce. Apoi Barbovski şi Dărman şi Stroici au rămas pînă vor vedea
ce putere va arăta împăratul. Vă dau apoi de ştire că de cînd acest Blaj a fugit cu o sută
de cai la fiul regelui, şi mulţi alţi ostaşi, sînt temeri mari; însă nu spuneţi nimănui despre
asta, ci vedeţi de treburile noastre. Şi copii voştri sînt sănătoşi, slavă Domnului, şi mamele
copiilor sînt la fel de sănătoase, numai (un lucru) 1 e greu că n-au de niciunele şi nici de-ale
gurii. Apoi încă am aflat că acest domn, hotnogul8 Mihai, nu vrea ca femeile voastre să mai
rămîie aici, ci să vă rostuiţi un loc de şedere, deoarece aţi stat destul aici. Vă mai dau de
ştire că la judecătorul de curte 9 de la Patak10 a venit de la luminăţia sa împăratul o mustrare
că nu-mi dau solda şi să-mi dea atît cit a scris Schwendi11 ; cit priveşte solda voastră, n-a
înţeles că are să v-o dea, ca şi mie la Patak, aşa şi vouă la Secmar11 şi Tokai 18 ; iar pentru
tălmacii noştri n-am de unde să le trimit de cheltuială, deoarece am cheltuit cu aceşti pani
pînă să vină vreo ispravă arecare, însă luaţi cu împrumutul pe unde puteţi găsi, iar eu am
să plătesc cit mai curind va da Dumnezeu; vă dau de ştire milostivirilor voastre că de veţi
afla despre treaba noastră că nu va fi nicicînd, iar voi căutaţi să ni se dea carte de slobo1 ( ••• l adăugiri pentru ca textul să fie cit mai inteligibil.
2 Diacul care, foarte probabil, era român, avînd însă cunoştinţe slabe despre limible slave, a creat aci două
verbe, pornind de la două cuvinte româneşt, unul dintre ele cu valoare dialectală. Din folos (ngr. felos) .a făcut
cj>onocRTH, iar din hdsmd (un1:. Jraston), cu sens aproape identic, a creat pe. xaceoBaTH
3 In cronica lui Ion !'\eculce, perşii sint denumiţi „cazîlbaş ", - deci pentru sec. XVII ş XVIII. Se prea poate
ca denumirea să fi existat şi·n sec. al XVI-iea. În acest caz, nu poate fi vorba decît de perşi; cf. Letopiseţul ţdrfi Moldovei şi o Samă de cuvinte, ed. Iorgu Iordan, 1959, p. 330-333, 345-366).
4 E vorba, foarte prc.babil, de Gaspar Bekes (1520-1579), ln această perioadă comite de Făgăraş.
5 E vorba de Teofan al II-iea, mitropclit de Suceava. El a urmat în scaunul mitropolitan după Grigorie, sub Alexandru Lăpuşneanu (N. I org a, Istoria bisericii româneşti, I, ed. II, 1929, p. 111).
6 La întoarcerea în !\Ioldova, Petru Şchicpul îl instală din nou în scaun, în 1.578, în locul mitropc..litului Ana5itasie
(N. I org a, op. cit., p. 191).
7 În text diacul foloseşte două forme, ambelr cc.rupt {Kemyr şi Ken1110r), pentru a reda cuvin tul românesc chelŞUfZ (-.-=cheltuială, ban de buzunar, sumă de bani), la origină maghiar= kelcsig (Dicţ. I. române, 1928, t. I, partea a
2·a, fose. III, p. 326).
8 În original oruor, cuvînt de ori~ină maghiară - hadnagy, folosit şi de cronicari, cu sensul de suta.ş, căpetenie
a 100 de ostaşi (Vezi, G r. lJ rec he, Letopiseţul„ .. cd. P. P Panaitescu, ad vccem şi I o n Ne cu Ic e, Letopiseţul ... ,
ed. Iorgu Iordan, ad vocem).
9 ln origina.I w.11aap6npoe, după ungurescul 1'dvarbiro 11 judecător de curte
10 E vorba de orăşelul Sarospatak, aşezat pe riul Bodrog, la nord-est de Tokai, În comitatul Zemplin.
11 Lazar Schwe„di (1.122-158.ţ). fost căpitan al Ungariei superioare cu sediul la Caşovia.
12 Din nou Secmar pentru Satu~.Uare.
13 E vorba de ve~tita localitate cu cele mai bune vinuri din Ungaria, situată la varsarea rîului Bodrog în Tisa,
însă pe malul opus.
11
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zenie ca să plecăm acolo, mai sus, la nemţi; unde ne vom găsi un loc mai liniştit, - căci
aici nu avem ~ulţi p~ete~i; însă duşm~ni_ fără _numă_r. Să ştiţi că tot ~e ~oi afla_. domi;iia i:nea
am să vă scnu. Închmaţ1-vă. domnului ş1 părintelui meu, Zay Frenţ1 ş1 rugaţi pe milostiv1a
sa să se îndure>.Cle mine, cît mai este încă vreme·;· căci, în afară de luminăţia sa milostivul
împărat şi de milostivirea sa (Zay Frenţi) 1 , nu am milă de la nimeni. Iar Dumnezeu milostivul,
împăratul ceresc, să prefacă necazurile şi amărăciunile noastre !n bucurii, împreună. cu prietenii
noştri şi să ne vedem sănătoşi !
Scris la Koşiţe. miercuri, în săptămîna lui arţibur 1 , luna februarie 9 zile.

Descrierea actului. Arhiva agricolă, Bratislava, Fondul Zay Nr. 2.
După fotocopie nu se poate preciza dacă actul a fos
scris pe hîrtie sau pergament.
Pecete aplicată, căzută. Semnătura emitentului - lipsă.
Aşadar, cele două acte de mai sus au fost emise de „voievodul" Ştefan, zis Mîzgă, pe
cînd se afla în pribegie în ţinuturi) Transilvaniei de Nord şi Ungariei superioare, - sau-, mai
bine zis, la imperiali. Vechea noastră istoriografie s-a ocupat de acest boier pribeag 3 , fără a
putea soluţiona, din lipsă de atestări documentere, cîteva probleme esenţiale, legate de existenţa
aventuroasă a acestui pretendent la tronul ţărilor române 4 • Nu i se cunoaşte exact nici numele.
Porecla de Mîzgă a fost pusă în circulaţie pentru întîia oară de cronica lui Ureche 5 • De asemenea, nu se cunoaşte nici obîrşia lui socială, deşi el se considera ,,os de domn". Ceea ce s-a
scris despre el pînă acum sînt simple ipoteze. De pildă, N. Iorga afirmă că era fiul lui Ştefan
Lăcustă (1558-1540) 8 . În sfîrşit, nu se cunosc împrejurările şi motivele care l-au determinat
să părăsească Moldova şi să plece în Polonia. S-au luat drept adevărate motivele consemnate
de Mîzgă într-o scrisoare adresată arhiepiscopului Nicolai Olahus, în 1569, în care îl roagă
să intervină, în favoarea lui, la Maximilian II. Explicaţia dată lui Olahus, cum că ar fi părăsit
l'violdova de frica turcilor şi tătarilor, nu ni se pare concludentă. Afirmaţia că "ex patria
sumus propter Turcos et Tartaros confugeremus in Poloniam;' 7 , poate fi interpretată şi în sensul
că Ştefan Mîzgă încerca faţă de Olahus, căruia îi solicita un serviciu oricum o justificare
a plecării sale din Moldova.
Mai aproape de realitate ni se pare trecerea lui Mîzgă din Polonia la imperiali. Ea e
legată de împrejurări şi oameni bine cunoscuţi în istoria acestei perioade. În aceeaşi scrisoare
către Olahus, pribeagul moldovean îl informează că a fost chemat în Ungaria de Francisc Zay
şi Melchior Balassa, împreună cu toată suita lui, spre a se pune în slujba împăratului. Nu
se cunoaşte însă data trecerii lui spre Ungaria, pe baza salvconductului dat de Ferdinand I.
Într-o scrisoare, din 7 iunie 1577 8 , adresată arhiducelui Ernest, Mîzgă afirmă că, cu 15 ani
în urmă, a fost chemat de Ferdinand I din Polonia cu 300 de călăreţi ai săi, ceea ce ne-ar
face să credem că el a părăsit Polonia în 1562. Peste doi ani, adică în octombrie 1579, Ştefan
Mîzgă se prevalează din nou de vechimea lui în slujba împăratului - de astă.dată 17 anispre a convinge autorităţile să-i plătească. solda din urmă 8 • Însă într-o altă scrisoare, din 22 oct.
1586, adresată prefectului Camerei scepusiene din Caşovia, pribeagul moldovean afirmă că
slujeşte împăratului de 28 ani, adică incepînd din 1558 10 . În felul acesta, datele nu mai corespund şi încercarea de a stabili trecerea lui în tabăra imperialilor trebuie să pornească de la
alte împrejurări istorice. Întrucît intenţia noastră e numai de a schiţa cele cîteva probleme
în legătură cu pribegia acestui „voievod" moldovean, vom stărui puţin şi asupra perioadei
petrecută de el în mijlocul imperialilor.

I (... ) adăgiri pentru ca textul să fie mai inteligibil.
2 A1ţibur, termen religios, .,ccrtains jours d'abstinence ou de jeune chez Ies ArmC>niens" (B. P. Haşdeu, Et_v.
mnlogicum magnum Romaniae, II, p. 1762).
8 Vezi N. I org a, Prel~ndenţi domnesli in sec. al XVI-iea în "Anal. Acad. Rom
Seria II, t. XLX, Mem.
~~ct. istorice, 1898, p. 220 -225; ace I a ş i, Istoria Românilor, V, p. 91 şi urm. şi Hurmuzaki, XI, Prefaţă, p. XCI I XCIII; D. Const anti n <' s cu, -5tefan Mbgd „voievod şi vremea sa. Contribuţie la istoria politicit a 1Uoldoui .fn
s<c. al XVI-lea în „Studii şi cercetări istorice'', Iaşi, 1947, vo1. XX, p. 209, 245.
4. Intr-o scrisoare, datată Ko~iţe 11 august 1577, adresată Consiliului imperial, Mîzgă cere să fie trimis cit mai
curînd în Ţara Romanească, deoarece tronul a fost ocupat de un străin. (Vere s s, II, p. 129).
O G r. U rec h t", Letopiseţul ... , ed. P. P. Panaintescu, p. 180; ed. C. Giurescu, p. 212.
6 Hunnuzaki, XI, Prefa!a, p. XCIII.
7 Ibidem, 11, partea I ·a, p . .i 95 -598.
8 Ibidem, II, p. 121-123.
9 Ibidem, p. 169- 170.
10 Ibidem, III, 80-81.
11
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a sec. al XVI-lea constituie, într-o

anumită privinţă,

cea mai dra-

matică epocă clin istoria Moldovei. În timp ce Al. Lăpuşneanu (1552-1561; 1563-1564) şi

Ion vodă cel Cumplit (1572-1574) împrăştiau groază în jurul lor, omorlnd cu „tot felul ele
munci" boierii ţării şi pe oamenii bisericii, dincolo, peste munţi, Ia imperiali, mişuna o mulţime
de boieri şi pretendenţi la domnia ţărilor române. Unii dintre ei intrau efectiv în slujba impenalilor, primind in schimb o soldă, alţii erau ajutaţi să treacă munţii cu oaste adunată la
îritimplare pentru a răsturna şi înfrunta pe pretendenţii la domnie trimişi de Poartă. Cei mai
mulţi trăiau din expediente şi aventuri, nutrind iremediabil speranţa că într-o zi se vor putea
întoarce la treburile lor, pentru a reîncepe lupta în jurul dregătoriilor. Ştefan Mîzgă a căzut
şi el în plasa de intrigi şi viclenii ale imperialilor. Nu cunoaştem măsura în care el s-a pus
cu oamenii lui ln serviciul acestora fapt e însă. că Mîzgă n-a intrat în calculele imperialilor
ca un pretendent cu sorţi de izbîndă. Aşa se aplică. şi tratamentul cu totul insuficient şi inegal
la care a fost supus din partea autorităţilor caşoviene. Ni s-a păstrat întreaga corespondenţă
dintre el şi proteguitorii săi care nu-i plăteau la timp solda. Pribeagul moldovean a trăit acolo
momente dramatice, în care sărăcia şi umilinţa au fost nedespărţite. De fiecare dată. cere,
într-un fel umilitor, să i se plătească restanţele, să i se dea poloboacele de vin făgăduite, lemne
şi finul pentru „vitele slabe", să i se doneze şi două sate româneşti în ţinutul Sătmarului, să
i se facă dreptate în litigiile cu nişte vecini hrăpăreţi ; dar Mîzgă solicită mai ales bani, florini,
ca să se îmbrace că „e aşa de zdrenţăros, incit nu poate ieşi pe stradă". 1
O singură dată a încercat Mîzgă să treacă munţii spre Moldova, prin iunie 1566, „strîngînd
păstori şi altă adunătură şi momind oamenii ca să i se închine şi să-l ducă. la domnie" 1 . Însă
în ciocnirea care a avut loc lingă cetatea Neamţului cu oastea lui Al. Lăpuşneanu, oamenii
cutezătorului Ştefan Mîzgă au fost risipiţi, iar el a luat calea întoarsă, pentru a nu mai reveni
niciodată. Dezamăgit de proteguitorii săi, imperiali, obosit şi bătrîn, dar mai ales umilit din
cauza sărăciei şi lipsurilor materiale, Ştefan Mlzgă. se stinge printre străini. Într-o ultimă scrisoare, din 24 iunie 1594, îl „sileşte năpraznic nevoia să ceară bani, fiindcă. tot ce-a avut a cheltuit cu pregăti.rile de război" iar „slugile bătrine sînt plecate la oaste" 8 . La 20 septembrie 1595,
Ştefan Mîzgă „ voievod" nu mai era în viaţă'.

*
Boierii. Ceea ce caracterizează cel de-al doilea act emis de Ştefan Mîzgă, este număru
destul de mare de boieri amintiţi în context. Acest lucru ne dă de gîndit. Mizgă a părăsit Moldova
în fruntea unui detaşament de călăreţi şi însoţit de o suită. de boieri, care nădăjduiau să-l
vadă într-o zi pe scaunul Moldovei. Asta însemna că era fie „os de domn", cum îi piă.cea să.
spună despre el, sau că săvîrşise cine ştie ce acte de vitejie, care puteau să-i acorde atributele
unui mare oştean. In orice caz, Ştefan Mizgă a izbutit să. adune în jurul său un număr apreciabil de oşteni şi boieri care l-au urmat, probabil fără. şovăire, într-o aventură fără. sorţi de
izbîndă.

Identificarea lor e o problemă dintre cele mai dificile, pentru motivul că în această perica şi-n alte epoci, numele multor boieri sînt identice. Cu toate acestea, pe baza datelor
de care dispunem, vom încerca să delimităm în timp activitatea unor dintre ei. E sigur că
boierii care l-au însoţit pe Mîzgă în pribegie, ca şi detaşamentul de călăreţi, au intrat în slujba
imperialilor, prestlndu-le anumite servicii. Pentru aceasta erau retribuiţi cu bani şi provizii
în natură. însă, la această epocă, imperialii stăteau prost din punct de vedere financiar şi mercenarii îşi primeau soldele cu intîrziere. Desigur, în urma plîngerii boierului Ion Mălai 6 ,
în oct. 1569, Maximilian ordonă camerei scepusiene din Caşm·ia să-i plătească solda fără. nici o
amînare 8 .
oadă,

1 Vere s s, lll, p. 242-243.
2 G r. Ureche, LefopUe/ul ..• , ed. C. Giurescu, p. 212. În legătură cu năvălirea lui în Moldova, vezi documenîn HMrmMl4ki, XI, p. 584-590 şi C. C. G i u re s cu, lsloTia RomdniloT, II, l, p. 190.
8 Veress, IV, p. 85-88.
f Ibidem, t. 283-283
6 Jn actele interne de cancelarie e pomenit un boier Malai, vornic de gloată prin 1560 (Actul din 1560 dec
in DIR. A. li, sec. XVI, p. 156). ln prima jumătate a anului 1563 apare in divan, ocupind dregătoria de ceaşnic (Ibidem, p. 163, 167). Ceva mai t!rziu, sub Ioan Vodă cel Cumplit, apare un boier Ma/ai PelTe, care, foarte probabil, este
un altul, ocu2lnd funcţia de postelnic (Vezi DIR, A. III, XVI, p. 25-36 şi G h. G hibă nes cu, Jsf»soace şi 114pise,
I, 1, p. 145). Jo sfirşit, sub domnia lui Ştefan Tomşa al II-iea, apare de asemenea un boier Ma/ai, ca aprod (G h. G hib,ă o e s c u, ap. cil., l, 2, p. 93).
I Veress, I p 287-288.
tele
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În altă scrisoare, din 21 martie 1571, Maximilian adresează aceleiaşi camere să pi se
tească solda boierilor DrăgtJşan şi Gava 1• Întrucit acesta din urmă apare alături de Dragăşan
cunoscut ca boier moldovean, iar ln scrisoarea din 7 februarie 1572 1 împăratul comunică la
Caşovia că nu i se poate da boierului Ioan Gava via de la Kalmar, e de presupus că e vorba
de boierul Sava, amintit in actul lui Mizgă. Numai că la această dată, 1569, printre dregătorii
lui Bogdan Lăpuşneanu e menţionat şi un Sava, pircă.lab de Hotin1 . Boierul Drăgşan nu-i
altul declt Draxin din textul slav. Dintr-un ordin· de plată, din 18 august 1572, aflăm că ln
adevăr se cere achitarea soldei lui Petre Drăgşan, pentru slujba pe 16 luni 4 • Acesta locuia
la Tocai, împreună cu fiul său, Ioan Draxin, aflat şi el în slujba lmpăratului 1 . Despre
Vevef"i/ă vorbesc actele interne de cancelarie. Prin martie 1550, ]osip Veveri/ă ocupă dregătoria
de postelnic• plnă la începutul anului următor 7 • După aceea, trece pîrcălab de Hotin şi Intre
1554 şi 1560, deci sub Al. Lăpuşneanu, figurează ln divan ca plrcălab de Roman 8 • Boierul
Mo/oc a îndeplinit funcţia de vornic atît ln prima domnie a lui Al. Lăpuşneanu, cit şi-n a
doua domnie, de astă dată alături de josip Veveriţă•. Prin iunie 1568, Moţoc se afla încă
la Iaşi10 , Mai Urziu, sub Aron Tiranul, Moţoc figurează ca vornic al Ţării de josu. E foarte
probabil că Gavrilaş, fugit la leşi o dată cu Moţoc şi Gheanghia, să fie acelaşi care, întors
în ţară sub Petru Şchipul, ocupă, prin 1583-1584, dregătoria de pîrcălab de Hotin12 •
Cit despre Gheanghia, actele interne din această epocă vorbesc, prin 1551-1552, de un
Cozma Gheanghia, pîrcălab de Hotin13, şi de fiul acestuia Gligore, ajuns vornic sub Petru ŞchiopulH.
l'n Dărman, căpitan, e menţionat în actul din 156315 şi credem că de el este vorba in actul
lui Mîzgă. Nu ştim despre care Bainschi vorbeşte „voievodul" Ştefan, însă. un Ion Bainschi
se intîl.neşte spre sfîrşitul domniei lui Bogdan Lăpuşneanu, ocupînd dregătoria de
pircălab 18 . Ceva mai tirziu, se întîlneşte şi un Metricu Bainschi fiul lui Matiaş, logofăt fost mare
\'Ornic, vă tag şiplrcălab, Intre 1582 şi 161717 • Chiar şi Hamza vistier, pornit pe urmele mitropolitului Teofan, spre a-l readuce la Suceava, a menţionat în actele de cancelarie din a doua jumătate
a sec. al XVI-iea. Însă ln mai 1571 şi în aprilie 1575 Hamzii se afla, in Moldovan. Dumitru,
care 1-a însoţit pe Hamza, a fost şi el. hatman şi portar de Sucea\'a între 1558-1560. Cit timp
nu dispunem de o genealogie a boierimii moldovene, nu putem preciza despre care l'Yliron
vorbeşte Mîzgă, cum nu putem aduce atitea precizări în legătură şi cu alţi boieri fugiţi peste
hotare, i;"oarte probabil că se referă la acela care, Intre 1586-1587, - deci ln a doua domnie
a IUi Petru Şchiopul - a fost plrcălab de Roman 19 , iar nu la Miron, pîrcălab de Neamţ sub
domnia lui Petru RareşlO.
·
De. u11 Barbovsclij vorbesc actele noastre interne, în calitatea lui de portar de Suceava
sub domnia lui Ştefăniţă şi-a lui Petru Rareşn. În aceeaşi dregătorie se intilneşte şi sub Al.
Lăpuşneanu 11 şi e mai mult ca sigur că despre el este vorba ln actul lui Mtzgă. Un alt slu-

1 Ibi<Um, p. 296.
2 Ibidem, II, p. 308. Vezi şi scrisoarea din iunie 1.573 ln Vere s s, II, p. 10-11.
a G b. G b I bănescu, Surele 1i iirvoade, II, p. 330, 351. Io timpul lui Petru Şchiopul se lntllneşte de asemenea
un Sava, care ocupă dregAtoria de stolnic (Vezi DIR, A. II. XVI, p. 182 şi urm.; III, p. 341 şi urm.; IV, p. 11,
17). Prin 1560, deci sub Al. Lăpuşneanu, acest Sava a ocupat dregătoria de postelnic (DIR. A. II, XV, p. 125).
4 Vere s s, I, p. 327. In a doua jumătate a sec, al XVI-iea se lntilneşte Io divanul Moldovei un Draxin, pircălab de Neamţ (DIR. A. Ul, XVI, p. 244-332).
I Vezi Vere s s, II, p. 170. Scrisoarea din octombrie 1579.
I DIR. A. I, XVI, p. 588.
7 DIR. A. II. XVI, p. 3-10.
e Ibi<Um, p. 39-155.
I Ibi<Um, p. 101. Actul din 1558 martie 15.
10 Vere s s, I, p. 184. Actul emis de Al. Lăpuşneanu din 1560 aprilie 4.
11 DIR. A- IV. XVI, p. 106.
1! DJR. A. III, XVI, p. 199-240; IV, p. 16, 17.
13 DIR, A. li, sec. XVI, p. I şi urm.
14 DJR, A. 111, sec. XVI, p. 78. Un Gbeangbla e menţionat portar de Suceava, ln cursul anului 157~ ( loid m
p. 96, 108).
l i DJR, A. li, sec. XVI, p. 162.
18 DIR. A. III, XVI, p. 3. Actul din 1572 ianuarie 7.
17 Vezi DJR. A. IV, XVI, p. 280 şi IV, XVU, p. 79.
l i DIR. A. XVI, II, p. 176 şi III, p. 49.
l i DIR. A. III, XVI, p. 313-335.
l i DIR. A. I, XVI, p. 410 şi urm. şi Gb. Gbibănescu, Surele„., I, p. 185-2Hi'
U DIR. A, I, XVI, p. 224 şi urm.
H DIR. A. II, XVI, p. 54.
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jitor, care i-a adus veşti din Ţara Romînească, este şi boierul Toma, menţionat în actele isterne
ca pîrcălab de Roman sub Petru Şchiopul 1 şi sub Aron Tiranul "· În sfirşit, ultimul boier,
prezent in divanul ţării Moldovei din ultimile trei decenii ale sec. al XVI-iea a fost Lupul Stroici,
mare logofăt, tatăl lui Ionaşco Stroici, - şi credem că la el se referă „ voievodul" Ştefan Mîzgă.
Fără a fi epuizat şirul boierilor din sfera relaţiilor lui Mîzgă, din lipsă de atestări documentare, - am vrea să subliniem faptul că ştirile din contextul actului nefiind clare, completările de mai sus n-au caracterul unor certitudini.

*
Data actului din (1569} februarie 9. Actul, neavind menţionate decit luna şi ziua, Ioan
Bogdan l-a completat cu anul 1565, iar N. Iorga, ocupîndu-se de pretendenţi domneşti în această
perioadă, Intre care şi de Ştefan Mizgă, admite că actul a fost emis în 1569. Argumentele lui
Iorga sint concludente. Mai întii, pornind de la detaliul complimentar al datei, „săptămîna lui
arţibur", el constată că fiind vorba de a treia săptămînă dinaintea postului, specificarea nu se
potriveşte decît cu anul 1569. Pe de altă parte, evenimente externe pledează pentru această
dată. Mizgă vorbeşte de o mişcare împotriva germanilor, care nu poate fi altceva decît conspiraţia din 1570. Pînă în februarie 1569, boierul moldovean aflase desigur despre negocierile
lituano-polone, care au dus la unirea definitivă din august 1569. În sfirşit, Francisc Zay moare
!n 1570, aşa că peste această dată nu se poate trece 8 .

*

Descrierea actelor. După cum se poate vedea, cele două acte de mai sus sint departe de
a prezenta caracterele şi formulele actelor din cancelaria Moldovei sau a Ţării Româneşti. În
orice caz, aşa cum le-a redactat diacul, ele se apropie mai mult de formularul diplomatic din
Ţara Românească. Însă stilul e lncîlcit şi incoherent. Limba greoaie şi alcătuită ad-hoc dintr-un
arsenal de cuvinte aparţinînd aproape tuturor limbilor slave. Textele conţin, în cea mai mare
parte, ucrainisme şi rusisme, - cu intercalări de bohemisme, slovăcisme, ungurisme şi bulgarisme. Nu lipsesc nici clteva forme româneşti.
Dacă majoritatea scrisorilor lui Ştefan Mîzgă- adresate autorităţilor din Ungaria - sînt
scrise latineşte, ne putem întreba, ce l-a determinat pe pretinsul „ voievod" să ceară redactarea
acestor două acte într-o limbă slavă şi încă plină de greşeli? Mai ales că dieci care să cunoască
latina cancelariei medievale se găseau destui prin oraşele imperialilor. E sigur că boierii moldoveni cărora le e adresat acest din urmă act nu ştiau latineşte, dar ştiau româneşte. E greu
de dat un răspuns la această întrebare şi ne mulţumim să constatăm că există, la data aceea,
conştiinţa că slavona - indiferent dacă era sau nu corectă- avea totuşi un caracter solemn
pentru diplomatica din răsăritul şi sud-estul Europei: pe scrisorile latineşti, adresate imperialilor, Ştefan M!zgă îşi punea semnătura folosind caractere chirilice: (h1•.ui G„1•.1..

l

DIR. A. III, XVI, p. 199

şi

urm.

t DIR. A. IV, XVI, p. 71.

I Vei:i N. I org a, Pr.tendenţi """"'e~i„., p. 604 ~i urm.
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STEMA CU PISANIE DE PE TURNUL CLOPOTNIŢĂ AL MĂNĂSTIRII
TREI IERARHI DIN IAŞI
ALEXANDRU ANDRONIC

Complexul arhitectural al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi a constituit totdeauna, şi chiar
construire, obiectul admiraţiei tuturor.
· Astfel, in 1640, deci la un an după !nălţarea acestui splendid monument, călătorul polon
Taszycki, secretarul soliei lui Wojciech Miastkowski, descriind mănăstirea arată că biserica
este şi mai frumoasă dec!t întregul ansamblu, asupra căruia dă unele detalii, precizlnd că în
jurul bisericii este un zid de cărămidă, iar •poarta este înaltă, frumos lucrată. şi acoperită.
cu ţigle. Această poartă - este vorba de turnul clopotniţă. - are un ceasornic şi sub ceasornic
slnt citeva clopote mari la mare înălţime, că.ci, ca să ajungi acolo, trebuie să urci 280 trepte
ln spirală• 1 .
Acelaşi turn l-a impresionat şi pe Marcus Bandinus care scria în 1647 că este măreţ, are
formă pătrată, clopote şi ceasornic•.
De asemenea, Paul de Alep, unul din cei mai instruiţi călători din Orient la acea vreme,
ne relatează în 1653 că mănăstirea Trei Ierarhi avea înfăţişarea unei cetăţi, cu zid de piatră
!ncon.TtJrător şi cu clopotniţă deasupra porţii de intrare•.
Turnul clopotniţă se află pe latura de răsărit a incintei mănăstirii. Construirea lui a.
început, aşa cum ne arată pisania, în aprilie 1638.
Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă fusese probabil zidită la intrare, deasupra porţii,
după.cum era obiceiul aşezării unor asemenea inscripţii încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare4 •
Piatra cu. inscripţia este singura piesă originală rămasă de la acest turn, care a fost
dă.rimat Ia sfirşitul secolului trecut. Din inscripţiile greceşti pe care Ie-a citit şi tradus Melchisedec aflăm că turnul fusese rezidit din temelie după cutremurul din octombrie 18026 . Refăcut
la începutul secolului al XIX-iea, turnul de la Trei Ierarhi n-a mai păstrat forma sa originală
din secolul al XVII-iea. Cu prilejul rezidirii, pisania din vremea lui Vasile Lupu a fost mutată
din locul său iniţial şi pusă pe latura din interiorul mănăstirii. Aici ea a fost văzută de pictorul Rey ln 1845, de la care ne-a rămas o stampă, lnfă.ţişînd curtea mănăstirii Trei Ierarhi
(fig. 1). Mai Urziu, Melchisedec, culeglnd inscripţiile de Ia vechile biserici din Moldova, a fă.cut
constatări preţioase referitoare la pisania de pe turnul de la Trei Ierarhi. Astfel, ară.tind că
Vasile Lupu a construit o dată cu biserica Trei Ierarhi şi clopotniţa de Ia intrare, Melchisedec
!şi sprijinea afirmaţia pe constatarea că ~aceasta se vede din inscripţia ce este pe turn, pe
partea dinăuntru a mănă.stiriit 8 •
îndată după

P. P. Pan ai te s cu, Cdldtori poloni ln Ţ4rile Romane, Bucureşti, 1930, p. 48.
• Co4e:r Bandinus, Ed. V. A. Urechia, Analele Academiei Române, M,m. Secţ. Ist„ Seria II, t. XVt, p. 257.
Voyage du Pairia"~ Mtuaire d'Antioche, Text arabe et traduction fran~aise par Basile Radu, II, Paris, 1922,
p. 182.
• Vezi pisania de pe turnul de la mllni!slirea Putna (G. Balş, Biseri<ile şi m4"4stirile moldoveneşli di11 veaeurile
..i XVII-iea şi al XVIII-iea, Bucureşti, 1933, p. 371, fig. 582-583).
1 M e Ichi s edec, Noli/e islorice şi arMologice iulullale de pe la 48 m4"4sliri şi biurici antice din Moldova,
Bucureşti, 1885, p. 170-171.
I op. cil„ p. 170.
1

1
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Aşa cum rezultă din actele vremii 1 , turnul clopotniţă mai păstra pisania din anul 1638
înainte de 1 aprilie 1882, data clnd au lnccput lucrările de restaurare la bisMica şi măna.stirea
Trei Ierarhi.
După dărîmarea turnului, piatra cu pisanie a rămas în incinta mănăstirii Trei Ierarhi,
desigur cu scopul de a fi expusă în muzeul prevăzut a se organiza ln sala •gotică•, care urma să.
fie restaura tă 9 •
În preajma celui de al doilea război mondial piatra cu pisanie a fost adusă la .Muzeul
Etnografic din Iaşi cu sediul în Palatul Cuza, actualmente Muzeul Unirii din Iaşi. În anul 1957
ca a intrat în posesia ~luzeului de Istorie a Moldovei cu sediul în Palatul culturii din Iaşi. În
anul 1962 piatra cu pisanie a fost restituită. bisericii Trei Ierarhi şi se află actualmente în muzeul
din sala gotică, recent restaurată.
Piatra cu Inscripţie, urt patrulater de calcar cu dimensiunile de 1,35X1,25 x 0,25m; reprezintă stema dezvoltată a Moldovei, avînd capul de bour conturat de la stlnga spre dreapta
cu o coroană princiară deasupra şi o stea în şase colţuri Intre coarnele aproape împreunate.
Bourul are urechile uşor ridicate, ochii oblici, gura întredeschisă şi limba scoasă puţin afară.
Din gitul bourului se desprind două lujere, care sprijină pe părţile laterale soarele şi craiul
nou umanizate, avlnd în faţă cite o frunză pornită din lujer. Lujerul din dreapta separă două
rozete ajurate, una aflată în dreapta capului bourului, lingă botul lui, iar alta sub gîtul bourului. Apoi lujerul se ramifică, o ramură pornind în sus spre soare, iar alta în jos, terminată
cu două frunze. Sub gltul bourului se află o cruce dreaptă într-un chenar rotunjit la partea
superioară. La baza crucii se văd două. palmete, reprezentind, după toate probabilităţile, frunze
de busuioc.
Stema este încadrată. de. un cvadrilob simetric pe fiecare latură a patrulaterului pietrei.
Pe banda lată de 13 cm se: află săpată inscripţia. Literele, ln relief, de dimensiunile 8,Ş cm,
slot săpate uniform.
În colţurile patrulaterului, rămase iibere prin încadrarea stemei în cvadrilob, se· află
patru zgripţori, care. sprijină stema. Zgripţorii din partea de sus a stemei au limba scoasă.mult
tn afară şi coada întoarsă. pe spate. Ceilalţi doi, din partea de jos, au de asemeni limba scoasă
mult in afară, şi coada mult mai lungă, adusă pe spate şi răsucită pe sub picioarele de}- dinapoi (fig. 2).
Redăm mai jos inscripţia, care se citeşte astfel :

+u.e(\'e) X'p(HCTOC) H('l)K(A) 3/. fi(AArO•UCTH]K'\IH H X'(pHeT)l('l\IOKHKW'I r(oc)n(o)A(H)HI\ ""' G.1e,MiE KO!KoA.1 K(o)miio M(H)A(o)eTiio r(oe)n(o)A(•)p11.
M~Al\AKe
KOM H r(o)en{o)m• •(ro) 0u"A(w)eî1 H eli. Kâ!IAIOKAUArO e(â)HA •(ri>) Rw.tHA KOEKOA4 HA'l.i\\ e....SAATH ei.i\\ KAOnOTHH!ţ.i\\ <K> A(f)T x3PMS (MH)e(H)ii,A An(p-.~) K

s''"""

+ rsus HRISTOS fNVIN'GE. BINECINSTITORUL ŞI DE HRISTOS IUBITORUL DOMN IO VA·
SILIE VOlEVOD Cl;l' MILA LUI DUMNEZEU DOMN. AL ŢĂRII MOLDOVEI ŞI DOAMNA LUI l:BODOSIA
ŞI CU IUBITUL LUI FIU IOAN VOIEVOD AM fNCEPUT A ZIDI ACEASTA CLOPOTNIŢĂ fN ANUL 71-4f> (1638)
LUNA APRILIE 20 (fig. 3).
.
'
.
. .
Lectura propusă de noi impune următoarele precizări :
1. Lectura iniţială a lui Melchisedec, reluată apoi de Al. ·Lapedatu' şi de N.:. Iorga•
iar mai tîrziu numai în traducere românească de Al. Lapedatu 8 ~ N.A. Bogdan 7 , G. Balş8 şi
N. Grigoraş•, nu este corectă la desciftatea datei de zi. Astfel, data de zi nu poate fi citită 16,
deoarece în inscripţie nu există literele S1, ci este prezentă litera-K, adică cifra lO; ·De altfo 1
N. Grigoraş, Biserico r ... i Iera•lti '"" Itiii, laşi, 1%2, P· 107-108.
• Itn.km, p. 108.
.
..
• Pentru transcrierea textului slavon au fost folosite parantezele obişnuite, cind s-a întregit textul, parantezele
drepte, clnd textul a prezentat lipsuri din cauza deteriorărilor, şi parantezele unghiulare pentru·ceea ce Ilps~e !n insI

cripţie.
4 A 1. La pe datu. Cttei•a cuvinte aswpra bisericilor Sfintul Nicolae do1nnesc ~i Trei Ier11rlti tli11-l-oşi, Bucut'~ti,
1904, p. 32.
'N.- Iorga, 1"scripţii şi U.samll4ri di11 bisericile Iaşului, Bucureşti, 1907, p. 37-38; idei!a, /,..criJ>lii di"
l>iseri<i/1 Rom4nui, ,·ol. li, Bucureşti, 1908, p. 150 unde publică inscripţia dupl fascimilul din lucrarea lui N. A.
Bogdan, O•aşu/ Iaşi ed.I, Iaşi 1904, p. 100.
' A I. La pe da tu, Bise.ricll Trei Ierarhi din Iaşi, în Mo„um•nlele "oastre islorice, Bucuretti, 19).4, p. 256
•
' N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, Ed. lll-a, laşi, 1913, p. 204.
' G. B a I ş, op. cit„ p. 355.
• N. Gri g or a ş, op. cil„ p. 16.
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Fig . 1- Biserica

şi

turnul

clopotniţă

de la Trei I erarhi

după

stampa lui Rey din 1845 (d easupra semnului X, locul unde s-a aflat pisania
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dup ă

refacerea turnului) .

l'ii;. 2- Pisania de pe turnul clopotnitf1 de la Trei Ierarhi (Foto) .
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aceeaşi

litera se găseşte în cuprinsul inscripţiei de mai sus în cuvintele: MOAMBCKOH şi KAOnHHHtţAI,
nemaiexistlnd nici o îndoială asupra lecturii noastre.
Recent N. Grigoraş a încercat să dea o lectură cit mai corectă a inscripţiei, fă.cînd totodată
menţiunea justă, că „diferitele transcrieri şi traduceri ale acestei inscripţii" au determinat o
nouă cercetare a acesteia, ceea ce s-a şi realizat cu concursul a trei colegi de la Institutul de istorie
şi arheologie din Iaşi.
Din păcate, şi de data aceasta s-au strecurat unele erori tn editarea textului slavon al
pisaniei, credem noi, şi din cauza unor greşeli de tipar1.
2. Melchisedec, neputînd descifra textul inscripţiei imediat după numele lui Ioan, fiul lui
Vasile Lupu, a întregit lectura cu o formulă întîlnită în general în inscripţii şi anume: liuroBOAH
H n.!l..i,• adică „am binevoit şi am zidit". Textul ln forma aceasta a fost preluat de ceilalţi
cercetători care au republicat inscripţia.
3. De asemenea, Melchisedec a citit greşit numele lui Ioan, fiul lui Vasile Lupu, transcriindu-l HOH li •
în felul acesta, pe baza lecturii corecte a întregului text al pisaniei din 20 aprilie 1638 de
pe turnul clopotniţă de la Trei Ierarhi din Iaşi se poate afirma că la această mănăstire meşterii
constructori au lucrat concomitent la înălţarea întregului complex arhitectural, dindu-i o înfă
ţişare măreaţă de cetate în mijlocul oraşului feudal.
Stema cu pisanie de la Trei Ierarhi reprezintă o operă artistică de seamă, făcînd parte
integrantă din seria creaţiilor sculpturale din secolul al XVII-iea specifice Moldovei. Ea reprezintă tn fond stema dezvoltată a Moldovei şi constituie un element component al măreţelor
construcţii ecleziastice, continuind, totodată, tradiţia inaugurată de Ştefan cel Mare la Putna.
Întocmai ca şi pisaniile de pe clopotniţele de la mănăstirile Probota 8, Slatina'· de la biserica Sf. Dumitru din Suceava'· de la mănăstirea Dragomirna8 şi de la biserica din Cetatea Neamţului7, stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă de la Trei Ierarhi se lnscrie în seria pieselor
originale moldoveneşti din secolele XVI-XVII, care se încheie cu splendida pisanie pusă de Duca
Vodă pe turnul clopotniţă de la mănăstirea Cetăţuia 8 •
Cea mai apropiată analogie pentru stema cu pisanie de pe clopotniţa de la Trei Ierarhi
o aflăm în pisania pusă tot de Vasile Lupu, tn anul 7154 (1645-1646), la biserica din Cetatea
Neamţului, şi care a fost dusă mai tîrziu la mănăstirea Secu•.
Deşi problemele de heraldică moldovenească privind stemele dezvoltate ale Moldovei,
care stnt însoţite de pisanii, nu au fă.cut obiectul unui studiu special, totuşi considerăm că aceste
opere de artă medievală prezintă o deosebită importanţă pentru cunoaşterea evoluţiei şi dezvoltării artei feudale moldoveneşti. Din acest punct de vedere credem că pisania de la Trei Ierarhi
nu este lipsită de interes.

1 N.
G r I g or a ş, Inscripţia turnului clopotniµl 111 m4"4slim Trei ler11rhi din !"", ln A nUtJrul lnsluululuf
de istorie şi 11rheologie, Iaşi, I, 1964, p. 169-170, unde apar r..i,Hi. 1n loc de l"..\H1' sau HO ln loc de HI.li şi altele.
• La M e Ic h I se dec (op. cu.) p. 170-171) este evidentă greşala de tipar HOH ln loc de, HOH corectatl
abia Jn 1904 de Al. Lapedatu.
• G. Ba I ş, Bisericile şi m4n4stiri/e moldoveneşti din vetJCU/ 11/ XVI·le11, Bucureşti, 1928, p. 261, fig. 316.
4 Ibitkm, p. 151, fig. 171; p. 262, fig. 317.
' Ibitkm, p. 141, fig. 161.
• G. Ba I ş, Bisericile şi m4n4slirile moldoveneşti din oe1JCUrile 111 XVII·/eiJ şi iJl XVIII-leiJ, Bucureşti, 1933
p. 349, fig. 533.
1 Radu pop a, CeliJle11 Ne11mţului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1963, p. 22, fig. 6.
• V. Dr ă g bice anu, CeldţuilJ de ltJ IIJŞi, ln Buletinul Comisiei Mo,.,,melllelor Istorice, 1913, p. 141, fig. 1.
9 G. Ba I ş, op. cil„ p. 334, fig. 519.
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PROIECTUL DE BUGET AL MOLDOVEI, ALCĂTUIT DE AL. MORUZI
VV. ŞI INTERVENŢIA LUI VASRI SEMEONOVICI TAMARA (1802)
ALEXANDRU VIANU

Hattişerifului din 1802, care stabilea printre altele că toate noile "biruri, avaeturi şi cereri'"
impuse în cursul anilor, peste cele prevăzute în senedul din 1783 „să lipsească cu totul", iar
„birurile anului şi cererile sale" să fie reaşezate, după temeiul senedului, de către domn „împreună.
cu boierii", a prilejuit- la punerea lui în aplicare - o vie frăm!ntare în rindurile boierimii
moldovene şi un schimb de note intre Al. Moruzi, domnul Moldovei, şi reprezentanţii diplomatici
ai Rusiei din Iaşi şi Constantinopol.
Un curier din Constantinopol aduse la Iaşi (în 13 octombrie 1802) porunca lui Al. Moruzi
către caimacamii săi ca, în întocmirea bugetului, să pretindă suma de 2.810.125 lei pentru cheltuielile ţării (fără. a socoti circa 1.000.000.--din rusumaturi şi ocne ce alcătuiesc venitul domnului).
Boierii, care şi-au făcut şi ei socotelile, au arătat că „cheltuielile ţării nu se ridică decît la
1.300.000 lei, astfel că domnul pretinde mai mult dec!t dublu de ceea ce ar trebui" 1 . Intimidaţi
însă de ameninţările făţişe ale caimacamilor, presaţi de anumite intrigi, ei „au sfirşit prin a subscrie tot ceea ce li se cerea".
După un obicei, devenit de mult o practică unii dintrei ei s-au grăbit să relateze cele
intimplate lui A.A. Gervais, noul consul general al Rusiei în Principate, solicitindu-1 să intervină.
Boierii mai arătau că Al. Moruzi plănuia să continuie cu perceperea a tot felul de havaele
„abolite în mod expres" prin hattişerif şi poruncise deja o „contribuţie" de 1500 care cu lemne
pentru palatul domnesc, la preţ de 20 parale carul, în timp ce pe piaţă se plătea trei lei, şi după
toate indiciile nu va achita nici măcar această sumă. Consulul rus a îndemnat pe boieri să se împotrivească oricăror abuzuri ale domnului şi a raportat de îndată lui V.S. Tamara, ambasadorul
Rusiei la Constantinopol şi lui A.P. Voronţov, ministrul afacerilor externe, cele întlmplateAmbasadorul rus avea deja instrucţiuni pentru asemenea cazuri : să. comunice guvernului otoman
despre toate cele ce se raportau la violarea angajamentelor luate de Poartă faţă de locuitorii
Moldovei şi Ţării Româneşti2.
Pe de altă parte, Al. Moruzi a trimis pe fratele său, beizadeaua Dimitrachi, la V.S. Tamara
să-l pună în curent cu „greutăţile" pe care le intimpină caimacamii domnului din partea boierilor şi să-i ceară „o scrisoare pentru consulul general al Rusiei" ca acesta să caute şi el să convingă
pe boieri „să nu se mai opună cerinţelor caimacamilor".
V.S. Tamara i-a scris atunci direct lui Al. Moruzi în chestiunea aşezării dărilor, arătlndu-i
că după părerea sa, nici boierii şi nici caimacamiii „n-au înţeles nici sensul, chiar literal, al ultimelor stipulaţii asupra acestui obiect cuprinse în articolele adiţionale ale hattişerifului".
1
A. A. Ger vai s - A. P. Vor o n ţ o v, 7 /20. XI. 1802 Moscova-Ministerul Afacerilor Ei:teme - Arhiva
V~eşnaia Politika Rosii (în continuare A.V.P.R), Fond Consulatul general din laşi dos. 27/1802 f. 24. Vezi şi A. Gerva1S către V. S. Tamara, Fondul Cancelaria, dos. 2223/1802 f. 373.
! .A. P. Vor o n ţ o v - A. I. Ita Ii ns k i, 2/14/Xl/1802 ln: Vneşnai11 Polili"" Rosii XIX j naeUU.. XJC
~•""Seria I, voi. I, Moscova 1960, p. 323. Vezi şi A. P. Vorontov - A. A. Gervais, 17/30 decembrie 1802. A.V.P.R.
Fond Consulatul General al Rusiei din laşi, dos. 27/1802, f. 6-7.
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Conform stipulaţiilor se cerea mai lntîi să. se reconstituie ln mod exact, real, cuantumul şi
natura dă.rilor din anul 1783; apoi, comparindu-se suma rezultată. cu necesită.ţile indispensabile
ale ţării, cirmuirea locală. „alcă.tuită. inseparabil din Domn şi din Divan să. o confirme, să o reducă
şi chiar să o mărească la nevoit>".
Analizînd bugetul propus de boieri ln comparaţie cu cel al caimacamilor, ambasadorul rus
ii atrase atenţia că acesta din urmă depăşea şi bugetul lui Al. Suţu „cunoscut ca lipitoarea cea
mai hotărîtă la orice, care a domnit vreodată în cele două provincii". V.S. Tamara U sfătui pe
domn „să. consimtă cu generozitate" să-şi reducă pretenţiile şi totodată, să colaboreze strîns
cu A.A. Gervais, consulul general din capitala Moldovei, un om „bine intenţionat, cu un caracter
blînd şi conciliant"'·
Al. Moruzi a primit scrisoarea lui V.S. Tamara la Galaţi, în drum spre Iaşi. Îngrijorat, el a
poruncit imediat fratelui său, beizadeaua Dimitrachi, rămas la Constantinopol, să aibă o explicaţie cu ambasadorul rus şi să. dezmintă toate lnvinuirile aduse caimacamilor săi de către boieri
prin intermediul lui A.A. Gervais.
În conversaţia avută cu l.P. Fonton, primul dragoman al ambasadei ruse, D. Moruzi a
insinuat abil nişte afirmaţii ale lui Yusuf aga, mare vizir, despre politica Rusiei faţă de Principate, a amintit intrigile lui Al. Suţu şi a declarat că fratele să.u nu a pretins caimacamilor nici un
fel de sume şi că acuzaţiile aduse acestora cum că. ar fi ameninţat pe boieri şi pe mitropolit să
subscrie un buget împovără.tor pentru ţară ar fi inexacte 3 •
Luînd cunoştinţă de convorbirea dintre l.P. Fonton şi D. Moruzi, V.S. Tamara a poruncit
primului dragoman să-i ceară lui D. Moruzi să recomande fratelui său dezavuarea conduitei caimacamilor „ca fiind contrare ordinelor sale şi să. repună. pe tapet chestiunea dărilor, să le aşeze
pe temeiul acelora din anul 1783 şi să se înţeleagă în această privinţă cu consulul"1 .
V.S. Tamara i-a scris din nou şi domnului în sensul instrucţiunilor date lui I. P. Fonton
subliniind că aşezămintul dărilor va trebui să aibă confirmarea guvernului rus'.
Atitudinea fermă a lui V.S. Tamara, convorbirile dintre A. A. Gervais şi Al. Moruzi l-au
determinat pe acesta din urmă să poruncească. boierilor de a lua încă o dată în deliberare aşezarea
impozitelor pe baza celora din anul 17835 •
„Rezultatul acestei noi deliberări, impozitele fixate, la 3500 pungi, au fost reduse cu 300
pungi„. Domnul îşi propune să mai micşoreze această. su mi, astfel că ea să nu treacă de 3000 pungi"'
Din relativ voluminoasa corespondenţă. diplomatică dintre Iaşi, Bucureşti (V.S. Tamara
i-a cerut şi lui C. Ipsilanti ca să-i atragă atenţia lui Al. Moruzi să respecte hattişeriful), Constantinopol şi Petrograd cu privire la această problemă, am ales trei materiale, pentru a fi publicate ;
primul cuprinde unele aspecte cu caracter general ale politicii ruse în legătură. cu raporturile
dintre domni şi Poarta otomană. şi felul în care se resfrîngeau asupra Moldovei şi Ţării Româneşti,
al doilea cuprinde instrucţiuni concrete referitoare la proiectele de buget puse în discuţie, iar
ultimul este un răspuns al lui Al. Moruzi vv. către V.S. Tamara.
......,
1. Constantinopol. 1802, decembrie 1/13. - V. Tamara ct'Jtre A.A. Gervais dsspre politicfJ
Rusiei cu privire la raporturile dintre domni şi Poartif. şi despre proiectele pentru aşezarea dărilor
tntocmite de caimai::ami şi de boieri, recomandîndu-i st! susţin4 proiectul boierilor.

Loin de prendre en mauvaise part la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire,
je suis bien aise qu'elle m'ait fourni l'occasion d'avoir avec vous des explications, a mon avis,
tres necessaires pour connaître la nature des droits que Ies traites en partie determinent, et en
partie ne font pour ainsi dire qu'indiquer, de maniere qu'on serait fonde a nous Ies disputer.
J e repondrai en meme temps a. votre deraiere Iettre, toutes Ies deux exigeant de moi des
avis et des notions sur le service qui vous est confie.
Les deux traites de paix, Ies conventions, le sened de 1783 et Ies hatti-cherifs qui Ies ont
suivis, nous donnent des droits surabondants pour proteger Ies deux Provinces vis-a-vis le goul V. S. Tamara - Al. llforuzi vv., 1/13 decembrie 1802. A.V.P.R. Fond Cancelaria, dos. 2223/1802, f. 349-354
2 A.V.P.R„ I. P. Fonton - V. S. Tamara, 10/22 decembrie 1802. Acelaşi lond şi dosar, f. 374-376. Vezi şi scri·
soarea lui O. Moruzi către I. P. Fonton, f. 379-380.
a JbWU..., t. 381.
4 V. S. Tamara - Al. Moruzi vv. 16/28 decembrie 1802, /""'6M, f. 383-384.
I A. A. Gervais - V. S. Tam.ara 23/Xll (4 ian.) 1802, A.V.P.R. Fond Cancelaria, dos 2234, voi. I, f. 90 - 91
Vezi şi Al. Moruzi vv. - V. S. Tamara, ibi<UM, f. 92; nUricariul", voi. I, p. 10.
. . .
.
I A. A. Gervais - A. P. Voronţov, 21 ian./2 febr. lSOJ. A.V.P.R. Fond Consulatul General al Rus1e1 dm laşi,
dos. 53 f. 1 ciornă.
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vernement ottoman, c'est-â-dire: le grand seigneur et la Porte. Le premier ne doit retirer des
deux Principautes, en argent, que ses droits, consistant en Haratsche, Rekiabiyl, Iddie, dont la
valeur a ete determinee dans le principe et n'a plus varie; et le second peut faire des requisitions, qu'il doit payer comptant. Tout cela est clair, dans Ies traites, et on s'est occupe â chaque
epoque de detruire I'abus et d'assurer l'execution de ces deux points; mais Ies memes traites,
Ies memes conventions et Ies hatti-cherifs qui en etaient la suite, ont toujours laisse de cote Ies
veritables maitres du pays, Ies souverains immediats, Ies Hospodars. Au contraire, toutes nas
transactions paraissent avoir eu en vue de pourvoir a leur surete, a augmenter leur consideration vis-a-vis la Porte et par consequent leur autorite dans la Ptovince; et tandis que nous avans
transige, pour ainsi dire, minutieusement sur Ies requisitions que la Porte pourrait faire, nous
n'avons jamais par!e explicitement des imp6ts que Ies Hospodars etablissaient dans ces Provinces, des revenus qu'ils per-;oivent, et nous n'avons jamais songe a borner leur autorite a cet
egard; car qu'est-ce que la stipulation dans le traite de Kainardgi.k, que Ies Provinces seraient
administrees comme du temps de Mahomet, epoque recu!ee, et dont Ies details d'administra· ion
sont tellement ignores meme dans Ies Provinces, que nous n'avons jamais pu nous en prevaloirdans nas transactions posterieures? Elles nous accordent explicitement, il est vrai, le droit d 'inter
cession; mais ce n'est que celle qui vient de se conclure qui a veritablement aborde la question
des impOts per-;us par l'Hospodar et si nous avans acquis le droit de Ies bomer a la somme des
impots de 1783 et de Ies forcer a se concerter avec Ies Divans des Provinces pour tout supplement,
cette stipulation n'a pu avoir lieu qu'a la faveur de celle si avantageuse pour Ies Hospodars qui
a fixe la duree de leur gouvernement et determine le mode d'une deposition anticipee. C'est cet
insigne benefice qui Ies a obliges de dissimuler sur la latitude que nous acquerions au-dela des
traites. J'ajouterai a cet explication une autre circonstance; c'est que Ies revenus des deux Principautes ne sont pas connus par gouvernement ottoman et ne doivent pas l'etre, consideration
infiniment genante pour le ministre de Russie qui doit traiter des affaires de ces Provinces aves
la Porte ottomane; et elle est d'autant plus epineuse encore que, quoique le gouvernement în
complexe ne connait pas ces re,;enus, quelques ministres cependeant en sont instruits a fond et
Ies partagent. Voila ou s'ecoulent Ies sommes dont vetre lettre parle, et dont on ne connaît
pas l'emploi; et c'est pour la meme raison que Ies Princes, apres avoir gouveme la Moldavie et
la Valachie, reviennent pour Ia pluspart dans cette capitale sans avoir pu ramasser de qi;c.~
vivre en particulier pendant deux a trois ans, et y vegetent dans la misere.
Les gouvernants actuels de la Porte s'attendent bien, par I'effet des nouvelles stipulations,
a une diminution de tels benefices, mais non pas a la privation totale. Elle serait sans contredit
impolitique, meme de natre part. Ce serait soulever contre nous toute la Porte.
D'apres ces considerations, vous jugerez vous-meme jusqu'a quel point il est pour ain~i
dire indispensable de determiner ici, a Constantinople, Ies epoques et la nature des representations
des consuls. L'inconvenient de ne pas etre averti â temps et de representer par consequent apres
coup, ne saurait exister. En premier lieu Ies agents des Princes sont interesses a avertir le ministre
de Russie des ordres qu'ils re-;oivent de la Porte touchant Ies requisitions et le Prince de son
câte est tout aussi interesse â faire approuver d'avance toute nouvelle operation de sa part par
ceux qui sont ses plus s1lrs protecteurs, car Ies intrigues pour Ies Principautes existeront toujours a Constantinople, et la contenance du ministre de Russie par rapport a elles, sera toujours
infiniment â considerer par Ies Princes. Ajoutez a cela Ies exemples passes qui devront influer
sur l'avenir tels que la restitution d'une contribution, etc. et enfin cette stipulation qui ne gene
en rien I'exercice tout naturel des autres droits consulaires doni; le consul estreste le maitre comme
par le passe.
Jene doute point de vetre capacite dans vetre conduite, d'apres le choix fait en vetre per
sonne, mais vaiei confidentiellement la regie que je vous propose de suivre:
Declarez a l'Hospodar que soit par I'effet des ordres de la Cour, soit de ceux que vous avez
rei;u de moi, vous voulez etre son ami. Confiez-lui que l'intention de la Cour est de maintenir
Ies Hospodars dans leur gouvernement, non seulement pour sept ans, mais pour toute leur vie,
en Ies faisant confirmer aux epoques convenues; qu'on permettra tres certainement a l'approche
du terme a un Hospodar qui serait agreable a la Cour et desire par Ies habitants, de lever par
une imposition extraordinaire la somme necessaire pour acheter cette confirmation de la Porte,
mais qu'en ce moment la justice de l'empereur et son exactitude litterale vous forcen~ a
veiller li. ce que d'apres Ies nouvelles stipulations, on prenne et etablisse pour base irrevocable des
impositions, celles existantes en 1783; que vous tâcherez d'insinuer aux boyars d'etablir une
augmentation motivee sur Ies diverses considerations tracees, augmentation toujours soumise a
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des variations annuelles, d'apres ce que le gouvemement compose de l'Hospodar et du Divan
jugera necessaire. Telle est la veritable i.nterpretation de cet article concemant Ies impots et vous
la communiquerez aux boyars pour lever leurs incertitudes.
Vous ajouterez aussi a l'Hospodar que pour n'etre pas induit en erreur dans vos rapports
et pour n'etre pas reduit a puiser vos informations dans un espionnage continuei qui ne peut
pas meme convenir a l'Hospodar, ii est de l'interet reciproque d'etablir entre lui, le gouvemement de la Province et nous, une communication franche et amicale sur tous Ies objets.
Je viens aux deux etats que vous m'avez envoyes et dont le premier presente par Ies
boyars s'eleve a piastres 1 094 944, et l'autre produit par Ies agents du Prince a prres 2 230 500
Jene comprends pas ni dans !'un ni dans l'autre deces etats le roussoumates ou revenus
particuliers de l'Hospodar qui, ne se prelevant pas sur Ies sujets, peuvent etre augmentes ou
diminues sans prejudice pour personne d'apres son bon plaisir et Ies circonstances. Or le revenu
calcule ici avec Ies agents du prince Sutzo et reconnu necessaire pour faire face tant aux frais
de l'administration, y compris Ies articles specifies dans vos etats, excepte Ies droits, dits
Rekiabiye, IddU et Haratche aurait monte a trois miile bourscs c'cst-a-dirc a ptres 1 500 OOO
li en resuite que si Ies boyars ont ete audessous de ce besoin rcconnu et sans doute enfle
par Ies agents du Prince Sutzo de ... ptres 405 056
Les caimacams du prince Morousy l'ont outrepasse de ... ptres 730 500
li est plus qu'evident des lors que l'on doit rejeter le plan des caimacams, et qu'on ne pcut
aller au-della de celui des agents du prince Sutzo; mais avec l'Hospodar actuel soyez plutot
d'avis qu'il se tienne au-dessous, pour s'assurer d'autant plus de l'approbation de Sa Majeste
Imperiale qui a ete instruite dans le temps de la demande d'un million et demi par Ies agents du
prince Soutzo, l'ayant rei;ue du ministre, accompagne de sa desapprobation. J'entends toujours
cependant que le Prince et le Divan ennonceront d'abord dans leurs plans pour l'execution des
ordres contenus dans le hatti-cherif Ies impots de 1783 et puis l'augmentation jugee necessaire,
soumise a des variations annuelles.
Void au surplus une lettre pour Ie Prince, qui facilitera, j'espere, l'arrangement des impots
et vous mettra plus a l'aise avec lui. Vous verrez par la copie de cette lettre jusqu'a quel point
ii est important qu'il ne puisse jamais penetrer qu'elle vous ait ete communiquee, et vous voudrez bieu garder sur son contenu le plus profond secret.
Je crois avoir completement repondu a vos demandes, ainsi qu'a celles des boyars sur la
signification des termes du hatticherif touchant Ies impots; mais j 'ai aussi une demande a vous
faire. En m'envoyant Ies plans des boyars et des caimacams, vous ne m'avez pas transmis
l'etat des impositions qui se trouvent ipso facto abolies par Ies nouvelles stipulations et je vous
prie de me le faire parvenir.
J'ai l'honneur d'etre ...
T.
2. Buyukdt!re, 1802, decembrie 16/28. Tamara către a A .A. Gervais în problema aşezarzi
abuzurilor caimacamilor lui Al. Moruzi vv., atrăgindu-i atenţia să verifice atent orice infor-

dărilor şi
maţie.

Buyukdere 16/28 deccmbre 1802
Monsieur,
}'ai re~u Ies lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire. Leur contenu m'a singulierement etonne, et aurait donne lieu a des demarches vigoureuses de ma part a la Porte, si je
n'avais pas reconnu que la traduction du mot Anafora par celle cn russe de decret ne correspondait pas a la vraie significations de ce mot grec, qui veut dire representation, rapport, et que
peut-etre l'usage de la Moldavie convertit en decret lorsqu'elle a recu la sanction de l'Hospodar.
Je n'ai donc pas considere comme affaire faite, mais comme projet, Ies demandes pour Ies impots;
et j'ai suivi la teneur du hatti-chirif, dont un article fait aux Hospodars l'obligation d'avoir
egard aux reprt!sentations du ministre de S.M. Imperiale e11 celte capitale, en ayant ici des explications avec le premier agent de Moldavie, frere de l'Hospodar, et en ecrivant a celui-ci la lettre
ci jointe, dont je vous envoie copie pour votre seule et unique information. }'ai fait remarquer au beizade Mourousy, en lui communiquant par extrait vos lettres, toute l'irregularite de
la conduite des caimacams par rapport a votre personne, l'opinion crronce que contient la lettre
de l'Hospodar aux boyars, lorsqu'il leur dit, que le reglement des im,puts aurait pu avoir lieu
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en cette capitale, tandis que le halti-cherif a determine explicitement ces imp6ts en adoptant ceux
de 1783, et en proscrivant tous ceux qui ont ete introduits depuis; d'ou ii resuite qu'il ne s'agissait que de constater ceux-llL, et le travail fait a Yassy devenait ici impossible, par le manque
de notions necessaires et de cooperations eclairees qui se trouvant dans la Vistiarie et dans le
Divan.
}'ai demande au beizade Mourousy, et prie sa parole d'honneur que l'Hospodar, son frere,
se mettrait immediatement dans le cadre trace par le hatti-cherif, conformement a ce que je lui
ai deja ecrit Ies 1/13 de ce mois.
Si cependant, ce que je ne crois pas possible, l'Hospodar vouliit persister, alors vous protesterez par ecrit contre sa resistance, en lui declarant que vous en rendriez compte a la Cour
imperiale et a son ministre en cette capitale; mais j'ai lieu d'esperer qu'au moyen des eclaircissements donnes et des explications qui ont lieu, Ies choses prendront la forme legale qu'elles doi„;ent avoir, et que le point des nouvelles stipulations aura sa pleine execution; au surplus, ce
reglement d'impâts devra recevoir l'approbation et la confirmation de la Cour imperiale, soit
qu'elle charge son ministre en cette capitale de la manifester, ou qu'elle vous adresse directement ses ordres a cet effet. Mais aussi ce point important regie, ii ne faudrait pas trop se fier
dans Ies rapports que l'on peut vous faire, car Ies deux Principautes sont pleines de gens interesses a fomenter Ies malveillances; ii doit s'en trouver parmi eux que Ies jalousies du Fanal salarient pour cet objet.
Vous avez releve dans vos rapports le revenu de la princesse, l'imp~t dit adjutorinza d'hiver,
la requisition d'une certaine quantite de chariots de bois, etc, mais ce n'est qu'apres avoir eu sous
Ies yeux l'etat des impâts, redevances requisitions qui existaient en 1783, que vous pourrez avoir
une opinion sur ces objets, et s'ils existaient a cette epoque, ils doivent d'apres le nouveau
hatti-cherif etre maintenus, mais dans la quotite de 1783. D'ailleurs le revenu de tout temps destine a la princesse, perr;u sur le district de Boutouchan et Ies tzigans, et que l'on n'a jamais eu en
vue de supprimer, ne doit pas entrer dans l'etat general de impositions. C'est le jus prncipis,
comme Ies roussoumates. C'est ainsi que pour ne pas paraître servir un parti, ii faut exactement
distinguer dans cet etat tous ces differents articles ; autrement ii en resultera necessairement une
confusion dont se serviront ceux qui ont un interet a brouiller Ies choses.
Que gagnerait-on a diminuer un revenu de quatre vingt quatre miile piastres, et si le district de Boutouchan et Ies tzigans etaient trop surcharges par la, conseillez aux boyars de compenser cela d'un autre cote, et ne chicanez pas une femme dans ses epingles, ce qui sans produire
du soulagement a la Province vous rendrait desagreable.
}'en dirai autant des bois de chauffage. Je parie que depuis l'existance des gouvernements
moldaves et valaques, Ies Hospodars et Ies membres du Divan sont chauffes et font leur cuisine
par corvees. Je sais au moins que cette coutume a continue pendant nos deux guerres, lorsque
nous avons gouverne Ies Provinces de Moldavie et de Valachie, et si en 1783 on en a agi ainsi,
pourquoi n'en serait-il pas de meme desormais?
C'est donc en tout cet etat de 1783 qui sera pour vous la veritable boussole, et si avec une
augmentation raisonnabie, que l'Hospodar aura reconnu tenir de vous et du Divan, vous pouvez
terminer la chose, sachez que vous aurez fait tout ce qui est possible dans un ordre politique aussi
vicieux que celui de cet empire.
}'ai l'honneur d'etre, etc.

3. (Iaşi), 1802, decembrie 23. Al. Moruzi confirmă lui V. Tamara primirea observaţiilor
Privitoare la aşezarea dăt'ilo„ transmise prin fratele său şi arată că a poruncit boierilor să delibereze
din nou în deplină libertate, asigurind că nu va exercita nici un fel de presiuni asupra hotărfrilor ce
vor fi luate.
le 23 decembre 1802
Monsieur,
Je viens de recevoir par le canal de mon frere Ies observations de Votre Excellence sur
l'affaire importante des impositions et ses reflexions sur l'incongruite des actions de quelques-uns
de mes officiers en mon absence. Voyant dans tout ce que vous avez bien voulu observer des
pr~uves certaines de votre bienveillance pour moi, et de la part que prenez pour tout ce
qu1 me regarde, bien sensible a cette attention de Votre Excellence je vous remercie infini-
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ment. Cornrne il n'est pas necessaire d'entrer en aucun detail sur ce qui s'est passe en rnon
absence, je ne manque pas de vous inforrner que, n'adrnettant pas le rapport des boyars qui
m'est parvenu en route, je leur ai donne par ecrit et de vive voix des ordres positifs et pleine
liberte a exercer le privilege accorde a la Province par Ies stipulations sacrees contenues dans le
hatti-cherif et rnettant pour base Ies impositions de 1783, penser mOrement et etablir Ies irnpositions a venir.
Depuis cette heure j'ai evite rnerne de leur parler sur cette affaire pour ne pas donner le
moindre sou~on sur quelques influence de ma part; c'etait justernent le but de la lettre que
je leur ecrivis en route, en leur recornmandant de deliberer sur cette affaire en mon absence et
m'envoyer Ies rapports.
J'ai fait defense meme a mes officiers d'avoir aucune comrnunication avec eux a ce sujet,
et ii n'est pas a douter qu'ils prononceront librement leur voeux que jene rnanquerai pas de communiquer a rn. le consul general, avec qui je me suis consulte sur ce que je devais faire ulterieurement, et qui depuis mon arrivee est exactement instruit sur chaque affaire.
J'espere qu'il rne rendra justice a ce sujet et que Votre Excellence voudra bien effacer Ies
impressions provenues des rapports precedents et de ne pas prendre en mauvaise part mes reflexions anterieures a cette lettre, persuadee de mon desinteressement particulier et de ma prornptitude a tout ce qui regarde le bonheur de la Province.
Je me flatte bien que Votre Excellence continuera a aider par ses conseils et honorer de
ses lettres celui qui a l'honneur d'etre, avec la consideration la plus distinguee, etc.
Alexandre l\fourousy
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III. DIN ISTORIA SLAVISTICII ROMÂNEŞTI

ECOURI PESTE HOTARE DESPRE ACTMTATEA ŞTilNŢIFICĂ A LUI
IOAN BOGDAN
LlJCIA DJAMO-DIACONIŢĂ

Prin bogata sa activitate ştiinţifică 1, Ioan Bogdan, cel mai mare slavist
român din trecut, a contribuit în mod deosebit la elucidarea unor importante
probleme din istoria poporului nostru, a culturii româneşti vechi, precum şi
la studierea relaţiilor slavo-române.
Marea majoritate a lucrărilor sale, deschizătoare de drumuri, sînt scrise
în limba română şi publicate în ţară, deşi savanţi străini de renume mondial
îi solicitau insistent colaborarea 2 • Numai un număr redus din lucrările sale,
şi anume cele care aveau contingenţe directe cu istoria altor popoare, au apărut
în străinătate 3 • Cu toate că limba română era puţin accesibilă slaviştilor
străini, lucrările lui I. Bogdan au suscitat un viu interes şi au fost foarte bine
apreciate de specialiştii de frunte din străinătate.
În cele ce urmează ne propunem să prezentăm unele ecouri din presa de
specialitate din care reiese preţuirea de care s-a bucurat slavistul român din
partea colegilor de peste hotare.
1 Cu privire la activitatea ştiinţifică a lui Ioan Bogdan Yezi şi P.P. P a n a i t e s c u.
Ioan Bogdan şi studiile de istorie slavii la Români, t Buletinul Comisiei istorice a României •,
voi. VII, Bucureşti, 1928, p. V-XVII; Damian P. Bogdan, Ioan Bogdan, activitatea
ştiinţifică şi didactică, Rsl. III, Bucureşti, 1958, p. 187-207; Damian P. Bogdan, loa11
Bogdan tn ci„cuitul slavisticii eu„opene, t Studii •, t. 18, Bucureşti, 1965, nr. 1, p. 3-25.
1 Vezi, de pildă, scrisoarea lui Vatroslav ]agie din 21 XI 1894, prin care 11 solicita să
colaboreze la lucrarea Grundriss tlB1' slavischen Philologie 1111d ihre„ Hilfswissenschaften, apud
I. L n p a ş, Ioan Bogdan tn lumino unor fragmente din corespondenţa sa (cit mai jos : Ioan Bogdan>
extras din AAR, t Mem. secţ. ist. t, seria III, t. XXVII, Bucureşti, 1945, p. 22-24; idem,
scrisoarea din 5 VI 1903, Ibidem p. 27-28; scrisoarea din 25 XII 1903, ibidem, p. 28-29;
scrisoarea aceluiaşi din 11.1 1905, ibidem, p. 29; vezi şi recenzia lui L. Mi 1 etici la lucrarea
Românii şi bulga„ii ln t Ji1.JII'llpcllJI uperne.t1 •, an. II, cartea XII, Sofia 1895, p. 116; I o an
B o g d an, Românii şi bulgarii, Bucureşti, 1895, p. 4 (prefaţă).
1 Lucrările publicate ln străinătate sînt : I. Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen
Geschichtsch„eibung, • Archiv fllr slavische Philologie • (citat mai jos AfslPh), t. XIII, 1890,
p. 481-536; 2.Eina bulgarische U„kunde des Caren Ioan Sracimir, AfslPh, t. XVII, 1895, p. 544-54 7
3. Ober die rumllnischen Knezen, AfslPh, t. XXV, 1903, p. 522-543 şi AfslPh, t. XXVI, 1904,
p. 100---114 (traducerea ln limba germană a lucrării Despl'e cnejii „omâni, AAR, m. secţ. ist.
XXVI, 1904, 32 p.) şi 4. tlbe„ die Sprache de" ăltesten moldauischen u„kunden, in Zbornik u
$lauu Vatroslava Jagi~a. Berlin, 1908, p. 469-377.

https://biblioteca-digitala.ro

266

LUCIA DJAMO-DIACONITA

Prin lucrarea Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung, prima publicată în străinătate, deoarece Ioan Bogdan considera că prin
conţinutul ei <c aparţine literaturii sud-slave » şi că prin această publicaţie
«face accesibile unui public cit mai larg documente importante ale istoriografiei sud-slave »1, cuprinde trei cronici precedate de un studiu istoric amă
nunţit.

Prin bogăţia de informaţii cuprinse în aceste cronici, dintre care una cronica bulgărească - era necunoscută anterior, lucrarea a stîrnit imediat
interesul cercetătorilor străini. Astfel, cunoscutul istoric ceh C. Jirecek, profesor de istorie universală la Universitatea din Praga, a subliniat importanţa
lucrării prin publicarea unei recenzii intitulată sugestiv Zur Wiirdigung der
neuentdeckten bulgarische Kronik 2 , în care scrie: «Deoarece monumentele
istorice bulgare din evul mediu sînt extraordinar de rare, cronica editată de
dl. I. Bogdan în această revistă este o descoperire de mare importanţă, care
pe mine personal m-a surprins plăcut. Odinioară, în Istoria Bulgarilor am
consultat în mare măsură ştirile cronicarului român Mihail Moxa (1620), după
ediţia lui Grigorovici. Descoperirea lui Bogdan ne aduce izvorul slav al lui
Moxa, pînă acum numai presupus »3 • În continuare C. Jirecek, valorificînd
importantul izvor istoric descoperit de I. Bogdan, aduce unele contribuţii
şi precizări.

Publicarea izvoarelor slave l-a pasionat într-atît pe I. Bogdan, care şi-a
dedicat o bună parte din activitatea sa ştiinţifică editării critice a izvoarelor
interne, incit într-o scrisoare din Moscova din 27 decembrie 1889, adresată
lui I. Bianu, îi scria, între altele: «La noi, un slavist ar trebui să trăiască
100 de ani, ca să editeze numai cele mai principale izvoare de istorie românească în limbi slave »4 •
Primul rod al acestor preocupări a fost lucrarea Vechile cronice moldoveneşti pînă la Ureche (Bucureşti, 1891, XII + 291 p.) în care I. Bogdan a
publicat textul Letopiseţului de la Putna I, Cronica lui Macarie şi a lui Eftimie, descoperite de el, însoţite de un studiu aprofundat. Lucrarea, deşi în mod
firesc interesa în primul rînd ştiinţa istorică şi filologia românească, a avut
un puternic ecou şi în străinătate.
Astfel, C. Jirecek îi consacră o largă recenzie 5 , în care, după ce arată că
unele amănunte din cronica lui Grigore Ureche, considerată pînă atunci ca
cel mai important izvor pentru istoria Moldovei, presupun o bogăţie de izvoare
anterioare lui, afirmă: <c Domnul I. Bogdan, un elev al lui V. Jagic, numit
recent profesor de filologie slavă la Bucureşti, a avut fericirea să descopere
cea mai mare parte din aceste izvoare ale lui Ureche, crezute pînă acum
pierdute. Ele sînt scrise în slavoneşte ». În continuare, recenzentul prezintă
1
2

I. B o g d a n, op. cil., p. 482.

AfslPh, t. XIV, 1891, p. 255-277.
Ibidem, p. 255.
• Vezi Da rn ian P. Bogdan, Legtlturile slavistului Ioan Bogdan cu Rusia, ln Studii
privind relaţiile romdno-t'use. III, Bucureşti, 1963, p. 239.
6 Slavische Cht'oniken det' Moldau, ln AfslPh, t. XV, 1892, p. 81-91; vezi şi reproducerea
prescurtată în CL, XXVI, nr. 8, 1892, p. 686--694.
8
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prin următoarele cuvinte lucrarea marelui nostru slavist: «Cartea de care
ne ocupăm este dedicată acestei extrem de importante descoperiri pentru
istoria românească. Prin îngrijirea cu care e scrisă, prin metoda cuprinsului,
ca şi prin frumoasele condiţii grafice, face multă cinste studiilor slave, neglijate pînă acum peste măsură în România ». C. Jirecek relevă faptul că lucrarea
cuprinde o analiză minuţioasă a celor trei cronici şi că: ((textele sînt editate
într-un mod ce poate servi ca model » 1 , menţionînd apoi că sînt însoţite de
o traducere românească, precum şi de note amănunţite şi două facsimile.
Merită să fie menţionat faptul că C. Jirecek, cunoscînd preocuparea intensă
a lui I. Bogdan de a scoate la lumină izvoarele de bază ale istoriei noastre şi,
desigur, considerîndu-1 ca cel mai indicat om de ştiinţă din România care să
ducă la capăt o acţiune atît de importantă, în încheierea recenziei scria: ((Ne
permitem să ne exprimăm o dorinţă: ar fi bine ca oamenii din regatul României să se gîndească cit mai degrabă la editarea unui ((Codex diplomaticus »,
care să corespundă cerinţelor timpului. Cele mai multe documente slavone
moldoveneşti şi munteneşti sînt împrăştiate în atît de multe publicaţii, încît
utilizarea acestora este mult îngreunată. Probabil că multe sînt încă nepublicate. Natural, colecţia trebuie să fie completă, iar textele singulare
trebuie să fie colaţionate exact cu originalele şi n-ar trebui uitat nici indicele.
O asemenea acţiune ar deveni baza unui nou avînt pentru cercetările istorice
din ţară »2.
Continuîndu-şi activitatea pe această linie, care corespundea unei imperioase necesităţi şi nivelului de dezvoltare a ştiinţei istorice din ţara noastră,
I. Bogdan caută mai departe şi descoperă noi cronici pe care le publică închinîndu-le maestrului său V. Jagic, sub titlul Cronice inedite atingătoare de istoria
românilor (Bucureşti, 1895, IX+ 205 p. + XIX facsimile), întregind publicarea izvoarelor narative.
Recenzînd lucrarea, care prezenta o importanţă deosebită nu numai
pentru istoria poporului nostru ci şi pentru slavistică în general, V. Jagic
scria: ((Profesorul Bogdan din Bucureşti a avut, fără îndoială, noroc în descoperirea unor noi izvoare de texte importante pentru istoria României. Este
de la sine înţeles că, cu fiecare descoperire nouă pe care el o face, se lărgesc
cunoştinţele noastre despre literatura slavonă din evul mediu, căci aceste
izvoare scrise sînt redactate mai ales în slavona bisericească, care a fost timp
îndelungat organul bisericii şi culturii româneşti » 3 • Şi, mai departe, releva
faptul că la publicarea izvoarelor slavone în Bucureşti autorul a reuşit să
obţină foarte frumoase rezultate din punct de vedere tipografic, estetic şi
critic, ceea ce serveşte ştiinţei şi întăririi relaţiilor cultural-istorice între
popoare 4 •
A. I. laţimirski, în studiul Die ăltesten slavischen Chroniken moldauischen
Ursprungs. Eine Untersuchungen uber die Redaktionen und kritik der Texte 5 ,
1

Afs!Ph, t. XV, 1892, p. 82; CL, an. XXVI, nr. 8, 1892, p. 689.
Afs!Ph, t. XV, 1892, p. 91; CL, XXVI, nr. 8, 1892, p. 693; vezi şi scrisoarea lui C. Jirecek
din 17. II. 1889, apud I. Lupaş, /.Bogdan, p. 32.
8 Afs!Ph, t. XVIII, 1896, p. 287.
' Ibidem, p. 288.
6 În Afs!Ph, t. XXX, 1909, p. 481-532.
3
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citează de mai multe ori pe marele nostru slavist începînd astfel : « Cronicile
slavo-moldoveneşti au fost considerate pînă acum numai ca izvoare ale Fri-

mului cronicar Ureche, care la începutul secolului al XVII-iea a scris româneşte şi, în cronici, s-a căutat, mai înainte de toate, verificarea autenticităţii
unuia sau altuia dintre evenimentele istorice menţionate. În direcţia aceasta,
profesorul I. Bogdan a realizat foarte mult, de fapt aproape în exclusivitate »1•
Pe bună dreptate A. I. Iaţimirski făcea această afirmaţie deoarece pînă
la I. Bogdan, în domeniul publicării critice a izvoarelor în ţara naostră se
realizase foarte puţin.
În cadrul aceleiaşi preocupări, I. Bogdan a publicat, însoţite de un bogat
aparat critic, colecţii de documente slavo-române care, de asemenea, au stîrnit un interes deosebit. Astfel, despre Documente şi regeste privitoare la relaţiile
Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în sec. al XV-lea şi al XVI-lea, precedate de o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti (Bucureşti, 1902,
349 p.), C. Jirecek îi scria lui I. Bogdan la 22 XII 1902 mărturisind că «prin
această publicaţie a făcut istoriografiei române un mare serviciu şi că pe el
l-a interesat mai cu seamă studiul introductiv cu cercetarea amănunţită a
diplomaticei şi a formulelor din documentele de la Braşov »2 • De altfel, C.
Jirecek, în studiul său Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner (capit. Die
Slavische Kanzlei) 3 , menţionează aportul adus de I. Bogdan la cunoaşterea
diplomaticii, paleografiei şi a formulelor documentelor slave ale voievozilor
din Ţara Românească '· Apoi, după apariţia ediţiei a doua, în care I. Bogdan
introdusese şi textul slavon al documentelor, într-o scrisoare din 24 IV 1905,
C. Jirecek aprecia lucrarea lui Ioan Bogdan ca «exemplară editare a unor
documente atît de importante »6 •
Colecţia Documentele lui Ştefan cel Mare, în două volume (Bucureşti,
1913, XLVI + 518 p. şi XXI + 611 p) însoţită de un valoros aparat filologic
şi istoric prezintă o deosebit de mare importanţă pentru cunoaşterea istoriei
Moldovei, atrăgînd în acelaşi timp şi atenţia specialiştilor de peste hotare.
Aşa, de pildă, un recenzent polonez (A. P-ska), după ce relevă bogăţia şi
varietatea materialului diplomatic cuprins în această colecţie, apreciază
nivelul înalt al lucrării. Recenzentul menţionează faptul că în documentele
cuprinse în acest volum se găsesc importante informaţii atît pentru istoria
Moldovei cit şi pentru istoria Poloniei 8 •
De asemenea, profesorul Jovan Radonic de la Universitatea din
Belgrad, membru corespondent al Academiei Române 7 , a relevat meritele
Ibidem, p. 482.
Apud I. Lupaş, I. Bogdan, p. 32.
a În AfslPh„ t. XXVI, 1904, p. 161-214.
' Ibidem, p. 161.
6 Apud I. Lup a ş, I. Bogdan, p. 33.
• • Kwartalnik Historyczny t (citat mai jos • Kwartalnik t), an XXVIII, 1914, p. 227.
7 Vezi AAR, seria II, t. XXXVI, Partea adm. şi dezb„ p. 174 şi 178.
1
2
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deosebite ale lucrării, afirmînd că prin această colecţie de documente «autorul a îndatorat nu numai istoriografia română, ci şi pe cea est-europeană » 1•
În cadrul preocupărilor sale principale de editare critică a izvoarelor ca
temelie a studiilor de istorie, I. Bogdan a contribuit şi la îmbogăţirea colecţiei
Hurmuzaki, prin publicarea a trei volume de documente culese din arhive şi
biblioteci polone, şi, anume Documente privitoare la istoria Românilor, supliment II, cu traducere franceză de I. Skupiewski (Bucureşti, val. I, 1893;
val. II, 1895; val. III, fasc. I, 1900).
Colecţia a atras atenţia istoriografiei poloneze atît prin bogăţia materialului referitor la istoria poporului român, cît şi a celui polonez. Istoricul Tadeusz Korzon, recenzînd volumul al treilea, scoate în evidenţă faptul că
printre aceste documente se găsesc foarte preţioase materiale documentare
pentru Moldova, ca de pildă cele referitoare la consolidarea succesiunii domnilor 2 • Recenzentul relevă, în continuare, deosebita importanţă a unor documente din arhivele polone, necunoscute pînă atunci istoriografiei poloneze 3 •
Un alt domeniu de activitate în care I. Bogdan a dat contribuţii deosebite
a fost limpezirea unor aspecte ale istoriei şi vechii culturi româneşti sub forma
unor lecţii sau conferinţe. Acestea constituie importante realizări în cadrul
slavisticii noastre, deoarece au dat îndrumări în interpretarea justă a fenomenelor cultural-istorice, constituind totodată un program de cercetări
viitoare.
Astfel, în !nsemnătatea studiilor slave pentru Români (Bucureşti, 1894,
41 p.),lecţia de inaugurare a cursului de limbi slave la Universitatea din Bucureşti (1891), I. Bogdan preciza care trebuia să fie ansamblul preocupărilor
filologiei slavo-române în cadrul Universităţii, combătînd falsul patriotism
şi subliniind că « ştiinţa istorică trebuie să iasă cu totul din faza romantică a
copilăriei », avînd datoria de «a căuta pretutindeni numai şi numai adevărul»'.
Lucrarea a avut un puternic ecou în presa de specialitate. V. Jagic, figură
proeminentă a slavisticii europene din epoca respectivă, recenzează lucrarea,
prezentînd mai întîi personalitatea profesorului I. Bogdan în următoarele
cuvinte ~ « În ştiinţa noastră, profesorul I. Bogdan este cunoscut şi apreciat
ca un savant şi cercetător excelent, serios şi ager, care îşi desfăşoară activitatea profesională cu dragoste şi succese strălucitoare. Universitatea din
Bucureşti se poate felicita pentru o astfel de achiziţie »6 • În continuare, V.
Jagic scrie: «Într-adevăr, dacă românii vor să înţeleagă limba lor, istoria lor,
instituţiile lor juridice, ei nu se pot lipsi de filologia slavă ».
Românii şi bulgarii. Raporturile culturale şi politice între aceste două popoare (Bucureşti, 1895, 58 p.) cuprinde textul unei conferinţe ţinute la Ate1
Vezi scrisoarea din 17/30. I. 1914 adresată de J. Radoni~ către I. Bogdan, prin care li
mulţumeşte pentru volumele primite şi-l anunţă că va scrie o recenzie ln • Letopis matice srpske •
!Apud. I. Lup a ş, Ioan Bogdan, p. 35). De menţionat că această promisiune, probabil datorită
izbucnirii primului război mondial care a schimbat cursul evenimentelor, nu s-a realizat nici
ln volumul 300 (pe anii 1914-1921) al menţionatei reviste şi nici ln voi. 301 (pe anii 1922-1923).
3

Tadeusz Korzon, recenzie în • Kwartalnik historyczny •, XI, 1901, p. 113-118.
Ibidem, p. 171; vezi şi P.P. Pa nai te s cu, op. cit., p. XI.
• I. B o g d an, op. cit., p. 39.
6 AfslPh, t. XVII, 1895, p. 295.
8
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neul Româ.n (1892) - prezentare obiectivă, ştiinţifică a relaţiilor politice şi
culturale ale celor două popoare vecine, strins legate prin trecutul lor multisecular.
Apreciind lucrarea, acelaşi V. ]agie relevă mai întîi faptul că «profesorul
Bogdan nu se ocupă numai cu publicaţii savante, ci şi prin viu grai cultivă
ideea unei largi reconsiderări din partea românilor moderni a vecinilor slavi »1 •
Nu este lipsit de interes faptul că deşi conferinţa a apărut într-un rezumat inexact în ziarul bulgar «CBo6o.na » 2 înaintea apariţiei în limba română,
profesorul L. Miletici de la Universitatea din Sofia a propus publicarea integrală a conferinţei în limba bulgară. Recenzînd lucrarea, L. Miletici afirma:
« Profesorul I. Bogdan a adus importante servicii ambelor popoare », deoarece prin astfel de expuneri despre legăturile cultural-istorice din trecut se
poate arăta că <c în baza acelor legături românii şi bulgarii şi în viitor pot şi
trebuie să trăiască în cele mai bune relaţii » 3 . Slavistul bulgar aprecia în mod
deosebit expunerea lui I. Bogdan relativ la dezvoltarea culturii slavone în
Ţările Române în timpul cînd Bulgaria era sub jugul turcesc, afirmînd textual: <c Autorul a expus frumos rolul cultural al Româ.niei de-a lungul epocii
robiei noastre sub turci. După căderea Bulgariei, România a rămas nu numai
loc de azil, ci şi propagatoarea culturii bulgare »"·
În Cultura românească veche (Bucureşti, 1898), I. Bogdan relevă trăsă
turile esenţiale ale valorilor spirituale create în trecut de poporul român, care
făcînd cunoştinţă cu o cultură străină, dar pe care a perfecţionat-o, a ridicat-o
pe o treaptă superioară, imprimîndu-i trăsături specifice. L. Miletici, apreciind-o ca lucrare de valoare, afirma că <c autorul a privit istoric tema sa, ca
un bun românist şi în acelaşi timp ca slavist » 5 •
Un alt mod de exprimare a aprecierii de care s-a bucurat I. Bogdan din
partea unor slavişti de peste hotare îl constituie propunerile de colaborare la
lucrări de slavistică de importanţă internaţională. In acest sens vom menţiona faptul că Vatroslav ]agie, întemeietorul revistei t Archiv fftr slavische
Philologie », care l-a preţuit pe I. Bogdan încă din timpul studiilor marelui
nostru slavist 6 , l-a solicitat apoi să colaboreze la numărul festiv (vol. 25) al
periodicului.
De altfel, I. Bogdan numit <c prieten iubit şi credincios »este primul căruia
V. Jagic, într-o scrisoare din 21 IX 1894, i-a împărtăşit proiectul alcătuit
cu C. Jirecek şi cu A. Briickner, de a pregăti un compendiu al filologiei slave şi
al ştiinţelor auxiliare - Grundriss der slavischen Philologie und ihrer Hiljs1

Ibidem, t. XVIII, 1896, p. 288.
Vezi ziarul c<Cso6o.a;a &, VI, Sofia, 1892, nr. 783-784; vezi şi recenzia lui L. Miletici
în • li"hnrapcKH nperne.a; &, an. II, cartea XII, Sofia, 1895, p. 116-120; P.P. Pan ai te s cu
op. cit., p. XXIII.
3 Recenzia menţionată mai sus, p. 116-120.
4 Ibidem, p. 119.
6 Recenzia în • li"hrrrapCKHlt nperne.n & an. IV. cartea XII, 1898, p. 150-151.
6 Vezi şi V a t ros 1 a v
J a g ic, Spomeni mojega zivota, voi. II, Belgrad, 1934, p. 139
unde menţionează pe I. Bogdan printre cei mai activi membri ai seminarului său : vezi şi
I. Lup a ş, /. Bogdan, p. 25-26, în care este publicată. o scrisoare din 14 XI 1902, prin care
V. ]agie îşi exprimă satisfacţia pentru răspunsul afirmativ primit de la I. Bogdan - care i-a
trimis studiul Vber die rumiinischen Knesen.
2
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wissenchaften invitîndu-1 să participe la această lucrare cu două contribuţii
privind : 1. elementele slave în limba română şi 2. literatura bisericească
paleoslavă la români 1 • Cum acest proiect nu s-a realizat, aproape 10 ani mai
tîrziu, Academia de Ştiinţe din Petersburg i-a propus lui V. Jagic să întocmească o enciclopedie de slavistică, iar acesta, înainte de a-şi da consimţă
mîntul, solicită colaborarea lui I. Bogdan 2 • lntr-o altă scrisoare din 25 XII
1903, V. Jagic, după ce acceptase propunerea Academiei din Petersburg în
calitate de redactor responsabil al Enciclopediei, îi comunică lui I. Bogdan
amănunte cu privire la lucrarea pe care o preconiza, ~ clădită pe temeiuri
ştiinţifice, un monument al păcii internaţionale »3 •
Din această sumară prezentare reiese clar că bogata şi multilaterala
activitate ştiinţifică a lui Ioan Bogdan, cu lucrări încadrate între filologie şi
istorie, a fost cunoscută şi apreciată deosebit de elogios de critica de specialitate din ţară şi din străinătate. Personalităţile cele mai proeminente ale epocii
evidenţiind importanţa lucrărilor savantului român, au relevat meritul
acestuia de a deschide noi direcţii în domeniul cercetărilor slavisticii precum
şi contribuţia sa importantă în dezvoltarea slavisticii europene.

OTILIBLI o HAY'IHOA ~TEJILHOCTH MOAHA oor,IJ,AHA 1A rPAHMUEA
(PC3l0Me)

ABTop npRBOAHT pR.D. OTJMBOB o nno,11,oTBOpHoA H pa3HOCTOpoRHeA Hay'llloA ,11,eRTC!lhHOCTH
eenHKOTO PYMblHCKOTO cnaBHCTa, DORBHBWHXCR B JarpaHH'IHblX H3,ll,aHHRX no cne1.111am.HOCTH.
OcHOBOnonaraiow.ee TPY.ll.bl Hoa.Ha lior,11,aHa, OCBCTHBUIHe HeKOTOpble BallCHblC Bonpocw
HCTOpHH Hawero Hapo,11,a, ,11,pesHeA p)'MldHCKOA KynbTypbl H p)'MbIHo-cJJaBRHCKHX OTHOWCHHA,
npo6y,11,MH lKHBOA HHTepec H 6blJIH BblCOKO 01.ICHeHbl BC.IJ.Yll.IHMH cne11HanHCTaMH Ja rpaHHl.leA.
TaK, B. Jlre'I, KOTOpblA Ha3bIBan Jf. lior.11.a.Ha «Aio6UAfbUt u BepHblM dpywM», xapa.KTepHJyeT
PYMblHCKOTO cnaBHCTa KaK «y'leH020 u npeBOCXOdHOZO, cepbe3H020 u npoHuqameAbH020 UCCAedoBameAJI». K. Jfpe'ICK, A. H. Jlu;nMapcKHA,
Pa,11,oHH'I, JI. MHneTH'I a ,11,pyrne OTMCTHnH JHa'leHHe.
pa6oT PYMblHCKoro y'leHoro R ero JHa'IHTenbHbllt BKJJa.D. B .11.eno pa3BHTHR eeponeAcKoA cnaBHCTllKH.

it

ECHOS DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE DE IOAN BOGDAN

A L'ETRANGER

(Resume)
L'auteur indique quelques echos produits dans la presse de specialite de I'etranger par
I'activite scientifique abondante et multilaterale du grand slaviste roumain.
Les ouVTages de Ioan Bogdan, lesquels ont fraye la voie a de nouvelles recherches et dans
lesquels ii a elucide d'importants problemes de l'histoire de notre peuple, de la culture roumaine
Apud I. Lup a ş, Ioan Bogdan, p. 22-23.
Vezi I. Lup a ş. op. cit., scrisoarea din 5 VI 1903, p. 27-28, prin care ]agie ii solicita.
lui I. Bogdan colaborarea în domeniul lingvistic despre limba bisericească slavă pe teritoriul
român sau elementele slave în limba română, iar eventual chiar în domeniul literaturii, istoriei,
etnografiei sau arheologiei. În aceeaşi scrisoare, ]agie, arătindu-i vastul cimp de activitate, îi
propuse ca să mai colaboreze incă cineva din România.
1 I. Lup a ş, I. Bogdan, p. 28; vezi şi scrisoarea din 11 I. 1905, Ibidem, 29.
1

1
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ancienne et des relations roumaino-slaves, ont susciU un vif inUr~t et ont ete elogieusement
aprkies par les specialistes de marque de l'etrauger. C'est ainsi que V. Jagic, qui c_onsidere
I. Bogdan comme « un ami cheri et fidele •. (lieben, Fachgenossen und Freund) voit en lui « un
savant et un excellent chercheur, serieux et penetrant• (einen vortrefflichers emsten und scharfsinnigen Gelehrten und Forscher); de meme G. Jire~ek, A.I. Iatzimirski, J. Radonic, L. Miletic
et autres ont fait ressortir l'importance des ouvrages du savant roumain et son importante
contribution au developpement des etudes slaves en Europe.
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UJ>P3UJHIHY O PYCCKOR: JIUTEPATYPE
Ml1XAJ1: HOB11KOB

HHTepec H6p3HJillHY K pyccKoH JIHTepaType 61.m OTMe11eH ,naBHO 1. H sce
)l(C HCCJIC)l.OBaHHe )l.aHHOro Bonpoca MO)l(CT 6LtTL npO)l.OJI)l(CHO no MCHLweii: Mepe
O)l.HOH CTOpOHLI, B BH)l.Y 6oJiee TO'IHOro H rn:y6oKoro
B )l.BYX HanpaBJICHHllX.
OCMLICJieHHH TOro, B 'leM 3Ha'leHHe 11acn.rx CCLIJIOK H6p3HJillHY Ha pyccKylO JIHTepaTYPY B ero KpHTH'lecKnx H noJieMn11ecKHX cTaTLHX, a, c .npyro8, - Ll:JIH oneHKH
eKJia,na pyMLIHcKoro KPHTHKa e ,neJio onpe,neJieHHH cneumpH'leCKHX qepT pyccKoH
JIHTepaTypLI H TBOp'ICCTBa ee BLI.z:i:alOII.(HXCH npe)l.CTaBHTeJieH.
no BH.nHMOM}', BHa'laJie H6p3HJIIIHy, KaK H BCe IlOKOJICHHe PYMLIHCKOH HHTeJIJiareHUHH, KOTopa11 e xmme XIX eeKa noeepuyJiacb «JIHQOM K Hapo.ny», npoHBJillJI
HHTepec He TOJILKO K pyccKoli JIHTeparype, Ho H x pyccKoli ,neHCTBHTeJILHOCTH.
,[(ID! 3THX «)l.eTeH Hapo.na» Poccu:11 61.ma, B nepey10 011epe)l.b, CTpaHOH, c KOTOpOH
CBH3bIBaJIHCb Ha)l.C)l()l.bl na 6y,n)'IUHH peBOJIIOUHOHHbIH B3pLIB H KOTOpaH )l.aBaJia
6Jiecrxmu:e o6pa3ULI o6mecTBeHHoro no,nBH)l(HH'ICCTBa. Bo BCHKOM cJiyqae 3TOT
BLIBo,n HanpawusaeTc11 nocJie 6ernoro o63opa cTaTLH HHmUMH&1u 2 (cepux K11accoBaR ncuxo11ozuR). HecKOJILKO He,neJinKaTHO KpHTHKYH aBTopa eldUieHa3Battuoro
poMaHa - TpaHHa ,L(eMeTpecKy, C'IHTaH ero OTBeTCTBCHHLIM H 3a IlOBe)l.eHHe, H
3a HeH3Jie'IHM)'IO xaH,npy csoero repox, M6p3HJIHH)' .no6aBJIHeT, eepoHTHO, B neIDIX
Han6oJILweii: y6e)l.HTCJILHOCTH: «Mne Ka)l(eTCH, 'ITO HHr)l.e HeT 6oJiee cypoBOH
06CTaHOBKH H B TO )l(C BpeMH 6oJiee MOpaJILHLIX H 6JiaropO)l.HldX JIIO)l.eii:, 'leM B
Poccnn» 3. M D03)1(e, )l(eJiaH .noKa3aTb 3Ha'lHTCJibHOCTb H36paHIUI DHCaTeJieM «BldCOKOH» TO'IKH 3peHHH, B COOTBCTCTBHH c KOTOpOH OH TaK HJIH nua11e OTo6pa)l(aeT
)l(H3Hb, M6p3HJIHH)' ueo.nnoKpaTHO HJIJIIOCTpnpyeT ceon noJio)l(eHHH npu:MepaMH B3
PYCCKOH JIHTeparypbl. «A pa3se ropbKHH, IlOCKOJILKY 3aWJia pe'lb o HeM, -mimeT
M6p3HJIHH)' B Mopa11u u UCKyccmBe,-He OTHOCHTCH K CBOHM repoHM, KHX nopoKaM,

c

1 CM., HanpHMCp, A I. Piru, Opera lui G. I brăileanu, liyxapeCT, 1959, crp. 145-152,
H, oco6eHHo B OTHOIDCHHH K ToncroMy, Tatiana Nic o Ies c U, Tolstoi şi literatura
romdnd, liyxapecT, 1963, crp. 216 H cne.11.
1

«Evenimentul literan>, nr. 4, 1894.

8 G. I b răi Ie anu, Pagini alese (e .11Byx TOMax), Biblioteca pentru toţi, .6yxapecT,
957, TOM 1, CTp. 54.
18 -
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CTpa.naHHJIM, Ha,Ue)l(.naM c CHMUaTHeii HJIH aHTHnaTHeii, c COCTpa.naHHeM HJIH cmo6oBblO, HJIH c 6e3pa3JIH'IHeM (H :no TO)l(e OTHOUJeHHe: paBHO.UYUJHe)?» I IioJiee
noKa3aTeJii.Ha ccld.JIKa Ha JieoHH.lla AH.npeesa: «Ilpe.nCTaBbTe ce6e nHcaTeJIJI,
JCOTOpbIH reHHaJibHO H c CHMDaTHeii K )l(aH.napMaM, ODHCbIBaeT cu;eHbl HCTJ13aHHJI.
JCOTOpbie ':laCTO HMelOT MeCTO B TenepeUIHeii PocCHH 2, H CKa)l(HTe: BaM 6e3pa3JlH':IHa «MopaJib HCKyccTBa»? Bi.1 'IHTaJIH KpaCHblU cMex. JI. AH.npeeea? Ope.ncTaeb Te
ce6e, 'ITO BMeCTO CTpaxa H COCTpa.naHHJI, KOTOpbIMH oxea':leH DHCaTeJib npH BH.lle
)l(eCTOKHX HCTJ13aHHH pyCCKHX COJl.ZlaT H 6e3yMHJI .llOKTOpa H repoJI, OH 6y.neT HCDbITbIBaTb caTaHHHCKOe 6Jia)l(eHCTBO OT CTpa.naHHH H pa3BJieKaTbCJI 3a CtfeT cyMacUie.11.UIHX, H CKa)l(HTe: eaM HeT .neJia .li.O «MOpaJIH B HCKyccTee?» 3
Mo)l(eM c noJIHbIM npaeoM npe.nnoJIO)l(HTb, 11To 116p3HJIJIHY H3YUJI MHOrHe
cTopoHbI pyccKoii .neiicTBHTeJibHOCTH. He 3HaJI pyccKoro JIJbIKa (oH npocHJI CTepe
nepeBeCTH TeKCT H3 ToJicToro), OH 0.ZlHaKO )I( c yeepeHHOCTblO OTMe':laeT B llpo6AeMe AUmepamypH020 R3b1Ka: «PyMblHCKHH J13bIK B OTJIH':IHe OT HeMeQKoro, pyccKoro
HJIH eeHrepcKoro, c 6oJibUJHM Tpy.noM coJ.naeaJI cnoea Ha 6a3e co6cTBeHHbIX pecypcoe, ecTecTeeHHo, .llOJI)l(eH nonoJIHJITbCJI 3a c':leT HeoJioruJMOB» "'· TaKHM o6pa3oM.
no KpaiiHeii Mepe TeopeTH'ICCKH, 116p3HJIJIHY HMCJI npe.nCTaBJieHHe 06 oco6eHHOCTJIX CTpyKTypbI pyccKoro J13b[Ka.
B xpyr HHTepecoe pyMblHCKoro KpHTHKa cJie.nyeT BKJJIO'IHTb H ero HaCTOJlTeJibHOe cTpeMJieHHe yJioBHTb H onpe.neJIHTb Hau;uoHaJibHYIO cneuu<i>HKY pyccKoii
JlHTepaTypbI. HecOMHeHHO, 3TO CTaHOBHTCJI DOHJITHbIM, eCJIH HMCTb B BH.llY H
HHTepec, npOJIBJIJleMLIH 116p3HJIJIHY K npo6JieMe HaQHOHaJibHOH cneuu<i>HKH JIHTepaTypLI BOo6me. AeTOp CTOJlb o6CTOJITeJibHbI HCCJie.noeaHHH o HaUHOHaJibHOH cneumt>RKe pyMbIHCKOH JIHTepaTypbI, ecTecTeeHHo, .noJI)KeH c 3TOH TO'IKH
3peHm1 y'IHTbIBaTb H rnopeHHJI .npyrnx Hapo.noB. B CTaTbJIX 116p3HJIJIHY HaXO.UHM MHOrD'IHCJieHHLie TOHKHe Ha6mo.neHHJI, KacaJOIQHCCJI .nyxa 4>paHQY3CKOH
JlHTepaTypbI H oco6eHHOCTeii aHrnHHCJCOH JIHTepaTypi,1; HO, Ka)l(CTCJI, Bce-TaKH
6oJiee MHOrO'IHCJICHHbl ero paccy)l(.neHHJI o TOM, 11TO JIBJIJleTCJI «pyccKHM». 3To
MO)((eT noKa3aThCJI CTpaHHhIM, HO y 116p3HJIJIHY 3aMe'laHHJI no.no6Horo po.na BCTpeqaJOTCJI qall.(e, 'leM y repJ1. )J.JIJI nocne.nHero pyccKaJI JIHTepaTypa 6i.ma ':leM-TO
ceoHM, 6JIH3KHM. Be.nh OH npmnen OTTy.na. Oo3TOMy, paccKa3LieaJI pyMbIHCKOH
ny6JIHKe o pyccKOH JlHTepaType, OH npe.nno'IHTaeT ee o6bJICHJITb .na)l(e HeCKOJlbKO
.nu.naKTH'leCKH. 116p3HJIJIHY )l(C OTICpbIBaeT pyccKyJO JlHTeparypy KaK HOBbrH, y.nuBHTeJlhHbIH, qapyJ-Oll.(HH KOHTHHeHT, )l(eJiaJI npOHHKHYTb B ee TaHHbI 5• 0o3TOMY
ero onpe.neJieHHJI, .na)l(e CJiy'laHHbie, JIBJIJIJOTCJI y6em1TeJibHblMH, B03MO)l(H0 H
6Jiaro.napJ1 HX J1aKOHH3My. HanpuMep, ToJicToii onpe.neJIJ1eTCJ1, B nepBYJO o'l'epe.nL,
xaK pyccKHH DHCaTeJib, DOTOMY 'ITO B HeM «roBOpHT .nyUJa pyccKoro D03Ta. Ero

1 TaM :HCe, crp. 135.
2 1906 ro,n.
3 YK03QH. U3iJ., TOM I, CTp. 141.
« G. I b răi Ie anu, Studii literare, 6yxapecT, 1957, cTp. 59.
6 HaH6oJiee 'leTKO HJJIOlKCHa JTa MblCJib B CT8Tbe, Ha:nHcaHHOll: no CJIY'l8!0 CMCPTH TOJICTOT()
(«Viaţa Românească», 1910, .N"!! li, crp. 292-298: «Kax MOT noRBHTbCR B PoccHH Toncroll:?»
11 ,nanee o6o6u.11u1: «PoccHR, KpoMe poMaHa, He coJ,nana HH'lero ,npyroro Ha yposue
esponell:cKoit JIHTepaTYpbl. Kax JTO o6J.RCHHTb? Ilo'leMy cpe,nH BOCTO'IHblX crpaH HMCRHO oHa,
a He Mb!, 6onrapbl, cep6bl, TYPKH, rpeKH H T. ,n. ?» 11 XOTJI npe,nnOJIOlKCHHJI 116pJW1JIH)' YRJBHMbl,
caMa rrocraHOBKa sonpoca npHMe'laTenbHa.
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H3,Ue)l(,Il.Ll, sepa H npOTHBope'IHJI OT06pa)l(3JOT .nyrneBHOe COCTOJIHHe xaomu'leCKOZO
(no.n'lepKHyTo HaMH - M. H.) pyccKoro o61l(ecna, Kornpoe sce ell.(e HCKano
nyTeii H y6e)l(HIU» i. O Typreuese )l(e rosopHT, 'ITO OH «cpe.nH pyccKHX nucaTeneii
HaH6onee esponeiicKHH. Mo)l(eT 6bITb .na)l(e e,nHHCTBeHHbIH no-uacTOHll(eMy esponeiicKHii pyccKHH nucaTeJib. Bce .npyrHe IlHCaTeJIH, OT ToJICTOro .no ropbKOro,
B 60Jib11Jeii HJIH MeHbrneii Mepe JIBJIJllOTCJI MOCKBH'laMH» 2 . HecoMHeHHO nocne.nHHii
JnHTeT onpe.nenHeT MeccHaHH3M, rocno.ncTsosasrnHii B PoccHH s XIX seKe. TioJToMy, OTT3JIKHB3J1Cb OT JToro nonO)l(eHHJI, OH onpe,neJIJleT, H B 'leM HMeHHO ropbKHH
cne.nyeT 3a «CBOHMH senHKHMH npe.nrnecTBeHHHKaMH» - Toncn.rM H .lJ:ocToescKHM,
'13CTO H3XO,UJI «HCTHHHO 'leJIOBe'leCKOe B MJITYll.(HXCJI .nyrnax IlO,UOHKOB 'leJIOBe'leCTBa», a TaK)l(e, 'leM OH OT HHX OTJIH'laeTCJI: B TO speMJI, KaK nepBble nponarau.nupoB3JIH «eBaHreJIH'leCKHH poMaHTH3M», no TepMHHOJIOTHH l16pJHJIJIHY, .nyrna peaJIHCTa
ropbKOro «6bIJia CTOJib )l(e rny60KO MOp3JibHOH, K3K H ero npe,nrneCTBeHHHKOB, H
oTcro.na esauremri1ecxuii xapaKTep ero peaJIH3Ma» 3. AuanorH'IHOro co.nep)l(aHHH
.UOBOJibHO '13CTbie CCblJIKH Ha .lJ:ocToescxoro, XOTJI JTOMY IlHCaTeJIJO l16pJHJISIHY
He nocBJITHJI HH o.nuoii cneu,HaJibHoii cTaTbH. B Bocnpou16edeHuu :HCU3HU ~ B cBH H
c TeM, K3K JIH'IHOCTb (H MHpOB033peHHe) K3)1(J].0ro IlHCaTeJIJI HanaraeT OTne'laTOK
Ha ero TBOp'leCTBO, o .lJ:ocToeBCKOM rosopHTCJI, 'ITO .nnH Hero xapaKTepHa «peJIHrHJI CTpa.naHHJI H OTBpaIUeHHe K HOpM3JlbHOMy» 5' H .nanee, 'ITO «.lJ:ocTOeBCKHH
1n6HpaeT KOH4>JIHKTLI, B KOTOpblX HOpM3JlbHbrH HH,UHBH.UYYM TOp)l(eCTByeT 6naro.napH csoeii TynocTU Ha,n aHOpM3JlbHbIMH («11.UHOT»)» 6 •
.lJ:pyroii xapaKTepHOH 'lepTOH pyccxoii JIHTepaTypbl, no MHCHlUO l16pJUJIHHy,
JIBJIJleTCJI ee csoeo6pa3HblH peaJIH3M - HaCbill(eHHbrH H npHnO,UHJITLIB. l13BeCTHO,
'ITO TepMHHOJIOrHH pyMbIHCKoro xpHTHKa, xaca10ll(aJ1CJ1 npo6neMbI peanH3Ma,
ueycTOH'iHBa. OH nuor.na soccTaeT npoTHB peaJIU3Ma, noHHM3HHJI no.n nocne.nHHM
JIHTeparypy, KOTOpax orpaHH'IHBaeTCJI KODHpOB3HHCM )l(H3HH 7• B .npyrux Bbl,nep)l(K3X OH, O,UH3KO JIBHO no.n.nep)l(HBaeT peaJIUCTH'lecxyro TeH,UCHll,HlO, Tp3KTYJI ee
xax cTpeMJieHHe nucaTeJIJI npH6JIH3HTbCJI x nosce.nueeuocru. B JTOM CMbicne H
HHTepnpeTHpyeTCJI B ,U3JlbHeiirneM pyccxuii peaJIH3M, oco6eHHO, Kor.na nHcaTeJib
nposo.nnT cpasHeHHJI c .npyrnMH JIHTepaTypaMH. O ToncToM, HanpHMep, rosopnTcx,
'ITO BeJIU'IHe ero poMaHOB onpe,neJIJICTCJI TeM it>aKTOM, 'ITO B HHX «JllO,UH npe.ncTaBJIJIJOT, K3K " npupo.na, CMeCb .no6pa H 3Jia ..• B HHX pe,nKH HCKJIIO'lHTCJibHble JIU'iHOCTH, B KOTOpblX O,UHO K3'1CCTBO OCJl3YJOll(e npeo6na.nano 6bI Ha.II. .npyrHM».
HH'lero HCKJIJO'IHTeJibHOro He co.n.ep)l(aT H CJO)l(en.r poMaHoB. «3To Ka'ieCTBO
1 i{umup. cmam&JI, CTp. 293.
2 B Ape de primăvară- peueHJHH, ony6JIHKOBaHHoA B «Viaţa Românească», 1910, N2 8
(Pagini alese, voi. I, cl"p. 222). OueHKa BKJIIO'leHa H s 011epx Turgheniev (Pe marginea cărţi
lor); «Viaţa Românească», 1920, nr. 2, Cl"p. 284--285.
8 Pagini alese, TOM II, crp. 44.
4 «Viaţa Românească», 1906, nr. 5.
6 Pagini alese, TOM, l, crp. 148.
6
TaM :>1ee, crp. 150.
7 B TOMe Studii literare (liyxapecr, 1957) COCTaBHTeJib yTBeplK,l\aeT, 'ITO B JTHX
Bbl.D.CpllCKax 116p3HJlllHY BKJ1a.D.b1BaeT B DOHJITIIC pea/IU3M co.nepl!CaHHe, aHanorH'IHoe cerO.D.HllWHeMy nOHllTHIO HaTypanHJMa, 'ITO MHe KaJICeTCll He BDOJIHe TO'IHblM. 116p:mmmy oTsepraeT He
TOJlbKO JIHTepaTypy 'leJIOBe'lecKoro na.neHHll H nopHorpa<l>mo, HO Jlt06yio .ll.PYTYIO JIHTepazypy,
JIHDieHHyio Bb!COKOA KOHO.eIIIUIH o llCBlHH. «Macrep, - rosopHT nHCaTem., - He KODHPYCT .neAcrBHTCJlhHOCTb, a peamllHPYeT CBOIO KOHl.leIIIUllO o ,11.eACTBHTeJILHOCTH».

https://biblioteca-digitala.ro

MHXAA HOBHKOB

276

ToJICToro, 6Jiaro.u;apJ1 KOTOPOMY ou BOJBLCrnaeTCJI ua.u; .u;pyrHMH poMaHHCTaMH,
J1BJIJ1eTcJ1 B To lKe BpeMJI H o.u;HHM HJ it>axTopoe ero peaJIHJMa.» TaKHM o6pa30M,
MHeHHe 116p3HJIJIHY coena.u;aeT c MHeHHeM ropLKOro, KOTOpLIK, KaK H3BeCTHO,
BLHIBJUIJI CHJIY TBOp'lecxoro .u;yxa THTaHa H3 .slcuoii IlomrnLI. «TOJICTOH, - roBopHT H 116p3HJIJ1Hy, - CMOTpHT na mo.ueii xaK 6y.u;To c nnaueTLr CHpffYC (.ualKe
Tor.u;a, xor.u;a ne cxpLCeaeT ceoHx CHMnan1ii H aHTHnaTHH). 3To omBAe'leHue om
co6cmBeHHozo R (no.u'IepxnyTo naMH M. H.) JaMe'laeTcll H B onncaHHH npupo.u;LC» 1 . CoBepweHHO HHa'le, HO B TO lKe MHOroo6pa3He peaJIH3Ma BKJUO'laeTCJI
TBOp'leCTBo Typreueea, o KOTopoM 116p3HJIJIHY nnweT, corJiarnaRcL co MHOrHMH
pyccKHMH KpHTHKaMH, 'ITO «npoHJee.u;euu11 3Toro 'leMnHoua JIH6epaJIH3Ma Bcer.u;a
HMeJOT counaJILHLCH xapaKTep, HO coeepweHHO JIHllieHLC npH3LCBa ... » 2 11,ocToHHCTBOM peaJIHJMa, no 116p3Hmrny, oco6euuo, xor.ua pe'IL H.u;eT o poMane,
JIBJilleTCJI H HQCblUţeHHOCmb, «npouenT 4>aKTOB no OTHOllieHHJO K O)l;HOMY H TOM)'
)Ke KOJIH'leCTBY BL[CKa3LCBaHHH.» 11 c 3TOH TO'IKH 3peHHJI pyCCKHH poMaH eMy npe.u;CTaBJIJleTCJI noxaJaTeJILHLIM: «PRAOM c Epamb11Mu KapaMa306blMU, Boi:mou u MUpoM, Ky:mHou Eemm, floucKaMu nomepRHHOW Bpe,we11u JIJ06oH poMau .upyroro
nHCaTeJIR KalKeTCJI pa1pe:J1CeHHblM . . . ,ll,yMalO, 'ITO HaH60JILlliyJO HaCLill.(eHHOCTL
it>axTOB BCTpeTHM y ToJicToro n, npe)f(.u;e Bcero, e BouHe u Mupe» 3 . 3Ta Be.uyll(aJI
qepTa pyccxoro peaJIHJMa HcnoJILJyeTcH 116p3HJIJIHY B BH.u;e ceoero po.u;a 3TaJioua
H npH oueuxe .u;pyrHx nncaTeJieii, xax uanpHMep, IlauauTa 11cTpaTH. « 1ho noHCTHHe
JIBJIHeTCJI «3K30TH'IHLIM» y r-ua 11cTpaTn n upaeHTCJI 6Jiaro.uapJ1 3TOMY 3K30TH3M)'
- H He TOJILKO BO <l>paHUHH, HO H y uac, - nHllieT 116p3HJ1l1Hy, - 3TO Bne'laTJieune
npaB.u;LI, KOTOpoe OCTaBJIJleT ero TBOp'leCTBO, nepe)f(HTOe, BOHCTHny «npaB)l;HBOe».
3THM ero TBopqecTBo cxo.u;uo c pyccKoH JIHTepaTypoii: 6oJiee pauuero rrepno.u;a,
c ,ll,ocToeBCKHM HJIH ToJICTL[M (un no CHJie TaJiaHTa, KOHe'IHO, H HH no «4>HJIOC04>HH»),
poMaHLJ KOTOpLIX OCTaBJIJllOT BOe'laTJieune qero-To CJI)"IHB'lerocJI (nucaTeJIH HOBoro
nepno.u;a, OT Au.u;peeea n ,u;aJiee, JIHTepaTypuH'laJOT «no-eBponeikKH»)'. ,ll,aJiee,
napaJIJieJIL uaxo,u;HT ceoe npo.u;omxeune B BLICKaJLIBauuJix H CTHJie, nocKOJILKY
IlauanT 11cTpaTn «naqaJI nncaTL u1 lKHJHH, ecm1 TaK MO)f(HO CKaJaTL, BHe HCKYCCTBa,
6y.u;yq:H 'laCTHD;eii caMOH )KH3HH. 11 CMOr TaKHM o6pa30M rrpe.u;cTaBHTL ecTeCTBeHHOCTb, npocToTy, uacrolllltyJO npaBey lKHJHH. CaMo co6oii: paJyMeeTCJI, 'ITO ncxycCTeo OT 3TOfO CTpa.uaeT. r-u 11CTpaTH B HeJHa'IHTeJibHOH Mepe JIBJIJleTCJI IIHCaTeJieM-XY,!J;O)f(HHKOM, OilllTL lKe, KaK H pyccxHe IIHCaTeJIH, o KOTOPLIX roBOpHJIOCb
BLime, n, caMo co6oH paJyMeeTCJI, B JHa'lnTeJILHO 6oJILmeii: CTeneHn» 6 •
3ToT lKe 3TaJIOH pyccKoii mrrepazypLI ncnoJ1L3yeT 116p3HJIJIHY H Tor.u;a, Kor.u;a
pe'IL u.u;eT o cy.u;L6e poMaHa B pa3JIH'IHLIX JIHTepazypax XX BeKa. roBopJI o 3anuCKQX HeKy11aR MaHR KaK 06 :nane Ha IIYTH K «poMauy» B TeopqeCTee MnxaHJia
Ca.u;oBJ1Hy, 116p3HJIHHY no.u;'lepmeaeT, KaKoe orpoMuoe 3uaqeuHe HMeeT JlJIJI pa3BHTHll poMaHa paCCMOTpeune )f(ff3HH c BLCCOTb[ nepe.u;oeoH KOHIJ;emJ;HH, yCTaHaBJIHBaJI c 3Toii ueJILJO xapaKTepuyJO HepapxHJO ueuuoCTeH. «11JBecTuo, - yTBep:>IC1 «Viaţa Românească», 1910, N.! 11, CTp. 293 H .Qp.
2 Pagini alese, TOM 1, CTp. 223.
3 Creaţie şi analiză B Pagini alese TOM li, CTp. 174.
• Panait Istrati, Kira /(iralina B Studii literare, III Hlll„

CTp.

133-134.
a TaM lKC,

cTp.

„Cartea

134.
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.naeT KpHTHK, CTOH -

'ITO attrnHHCKHH 11 pyccKHH poMaH -

.ll:)l{op,n)I{ 3JIHOT H

Ton-

ofonaHLI CBOHM COBeprneHCTBOM, ZAy6uHOU :HCU3HU, HMeHHO 3TOMY MHpo-

B033peHHJO. KaKHM 6LI HH 6Lm BeJIHKHM xy.no)l{HHKOM <l>no6ep (KoHe'IHO, CTOJIL
)l{e BeJIHKHM, KaK H .n:)l{op.n)I{ 3JIJIOT), OH BO MHOroM ycrynaeT .n:)l{op.n)l{y 3JIHOTY
H oco6eHHO ToncToMy H3-3a cBoero MHpoB033peHHJI» 1• Ka)l{eTcJI, 'ITO BhlrneH3JIO)l(eHHaH

MLICJIL

IlO'ITH

nocTOJIHHO

npHCYTCTByeT B

KpHTH'leCKOH

CHCTeMe

116p3HJIHHy, nocKOJILKY OH B03BpaTHTCH K Heii H no3)1{e B CTaTLe, Hami:caHHOH no
cny'laJO CMepTH ToMaca Xap,lUI, r.ne OH yTBepJ1C,naeT, '!To «nocne )l(H,na HaCTOJ!ll(HH
poMaH CJie,nyeT HCKaTL He BO <l>paHIJ.HH, a B AHrJIHH H PocCHH» 2•
BLrrnenpuBe,neHHLie npuMepLI, no3BOJIJIJOT HaM, nonara10, npu,nTH

K npe.n-

BapHTeJILHOMY BLIBo.ny o TOM, 'ITO CCLIJIKH 116p3HJIJIHY Ha pyccKyJO JIHTepaTypy
6onee TeCHO CBJl3aHhl C JIHTepuypHLIM aHaJIH30M, 'leM y repJI. fiocne,UHHH aBTop
KOMDeTeHTHLIX CTaTeH o pyccKHX aBTOpax, aHaJIH3HpOBaJI o.nuaKO HX TBOp'leCTBO
JIHlllL B CBJl3H C pyCCKOH ,neHCTBHTeJILHOCTLlO, H3BeCTHOH eMy.
Ha pyccKylO JIHTepaTypy H B u.enn o6oCHOBaHHJI onpe.neneHHLIX

repH CCLIJiaJICH
TeopeTH'leCKHX

noJIO)KeHHH, HO orn!TL )l{e, He conoCTaBJIJIH pyccKHe npHMepLI c .npyrHMH, a o6L('IHO
BKJilO'laH HX B P"A .npyni:x, KaK, HanpHMep, B cny'lae, CKa)l{eM, Kor.na OH IlHllleT o
KpeCTLJIHHHe B JIHTepaType. Mo)JCHO 6LIJIO 6i.r cKa3aTL, '!TO .nn" Hero acneKTLr pyccKo:H
mnepaTypLI 6hlJIH CJIHWKOM 6JIH3KHMH, 'IT06Ll OH MOr pa3JIH'IHTL HX cneu.mtm'leCKYJO «TOHaJILHOCTh». Hao6opoT, 116p3Hmrny 6LIJI nopa)l{eH HMeHHO 3TOH cneu.u<t>u'!ecKOH «TOHaJILHOCThJO», O'leHh He IlOXO)l{eH Ha TOHaJILHOCTL «eaponeHCKOH»
JIHTepaTypLI. Ilo:noMy CCLIJIKH 116p3HJIJIHY CTOJihKO, CKOJihKO HX eCTL, Ha pyccKyJO
.neucTBHTeJILHOCTh Boo6ll(e He noKa3aTeJihHhI, yH3BHMhI (Mo)l{eT 6LITL no3TOMY,
no Kpaiitteii Mepe, BHa'laJie OH He noHJIJI HCTOpH'l'.ecKoro 3Ha'leHHH BeJIHKOH 0KTJl6pLCKOH co:u;uaJIHCTH'leCKOH peBOJilOQHH); HO B TO )l{e BpeMH napaJIJieJIH, o:u;eHKH H
JIHTepaTypuLie AHCCOIJ.HaIJ.HH, npHBO,UHMhie 116p3HJIJ!Hy, y6e,nHTeJihHLI H, JI1060IlLITHO OTMeTHTh,

He TOJihKO

B

OTHOllleHHH HJOaHCHpoBaHHH OIJ.eHOK, CKa)J(eM,

Kaca10ll(HXCJ1 pyMLIHCKOH JIHTepaTypLr,

HO

H

noHHMaHHH HeKOTopLIX acneKTOB

pyccKoro JIHTepaTypHoro npou.ecca KaK TaKoaoro.

c

3TOH TO'IKH 3peHHH
npHMepoa.

MO)l{HO

npOIJ.HTHpOBaTL HeCKOJihKO KpacHope'IHBLIX

Ka)l{eTCll, Ka1<oe CXO.IJ.CTBO MO)l{HO 6LIJIO 6LI HaHTH Me)l{.ny IlLIJIKHM poMaHTH3MOM 3MHHecKy H cnOKOHHLIM, IlO'ITH OJIHMnHHCKHM peaJIH3MOM

TypreHeBa? 11

Bce )J(e, OTTaJIKHBa!ICh OT onpe.neJieHHLIX 'lepT TypreHeBCKOro TBOp'leCTBa, 116p3HJIJIHY YAHBHTeJihHO 'leTKO .naeT H onpe.neneHHe reHHH 3MnuecKy: «11BaH TypreHea,
-

IlHWeT

npo3e, -

KpHTHK, B TOM

3TOT'

MO)l{eT

6LITh,

BeJIH'laHIIJHH

MecTe, r.ne o.nHH H3 ero repoea

XOJIHH, 06'L11an11eT

ce6"

no6e)l{.neHHLIM

Il03T

qeJIOBe'leCTBa B

.nocTHraeT- aeplllHH MeJiaH-

TPYAHOCThJO

attaJIH3a

H,

:iKeJiaH no-

Ka3aTh q;;:pe3 CJIOBO rny6HHY '!yBCTBa, KOTOphIM OXBa'leH ero nepcona)J(, roaopHT,
'ITO TOJihKO MY3hIKa MO)J(eT ee Bhlpa3HTh. 3MHHeCKY MHoro pa3 npeo,noJieBaJI 3TY
Tpy.nHOCTb, peaJIH3YH HeB03MO)J(HOe» 3•
.lJ:pyry10 auanorH'IHYlO cchIJIKy, npe,nHa3Ha11euuy10 TaK)J(e AJIH Toro 11T06LI
.naTh 'IHTaTeJI!IM B03M0)J(H0CTL JIY'lllle IIOHHTL onpe.neneHHhlH acneKT TBOp'lecTBa

1 Studii literare, CTp. 257.
2 Studii literare, III nJ.nanne, IiyxapecT, Cartea Românească, CTp. 98.
3 Mihail Eminescu B Studii literare, IiyxapeCT, 1937, crp. 99-100.
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O)J.Horo pyMLIHCKoro nacaTem1, HaiÎ,11.eM onHTb HCO)l(H)J.aHHO

a

HJBCCTHoii CTaTi.e

Co6cmBeHHbte uMeHa 6 KOMu11ecKux

npou36edeHURX Kapad:J1Ca11e. )f{eJiaH o6bHC-

HHTb,

canf pHKa

He

IlO'ICMY

y

Hawero

BCJIHKOrO

MOJI)J.aBCKHC HMeHa co6CTBeHHble

HBJIHIOTCH HapHI.~aTeJibHblMH, 6aHaJibHblMH, KaK H MYHTHHCKHe (JlaKe, MaKe

& Co), H6p3HJIHHY JaMe11aeT, 'ITO caoeii «opHrttaJibHOCTblO» H ,IJ.a)l(e «npH'ly)J.JIHBOCTblO» OHH «HaIIOMHHalOT roroJieBCKHe HMeHa». «H )J.eHCTBUTeJibHO,
-

np0,11.0JI)l(aeT KpHTHK, -

CMblCJie,

'ITO

OCTaJIHCb

)J.a)l(e H nepcoHa)lCH
npe,11.eJiaMU

IlOXO)l(H Ha roroJieBCKHX

o6ll.(ero

H6p3HJIHHY ycTaHaBJIHBaeT H 6oJiee HarJIH)J.Hblă napaJIJieJIH3M:
npexpacHo

B TOM

IIOTOKa )l(HJHH H o6Jia)J.alOT
o6ycnoaJieHHblMH 3TUM noJio)l(eHHeM» 1• PaJuuuax 3TY MblCJib,

cTpaHHOCTHMH,

Ja

oTpa)l(alOT

xapaKTep

cneu.HaJibHoro,

ycTapeuwero,

« ••• 3TH HMCHa

opu2uHaAbHozo,

«nepe)l(HTO'IHOrO», Bcero TOro, 'ITO OT06pa3HJI «roroJlb B CBOHX IIpOU3Be)J.eHHHX». 3aMe'laHHe nopa)l(aeT CBOe:ă TOHKOCTblO H 1106y)l(,1J.aeT Ha )J.aJibHe:ăwue

HapH.IţaTeJlbHble UMeHa - .606'1HHCKUH
KaK u y pyMi.IHcKoro CaTHpHKa
OHH HCilOJlb3YIOTCH 8 u.emlX IlO)J.'lepKHYTb 6aHaJibHOCTb, nocpe,11.CTBeHHOCTb, HapuIJOmeAbHblU xapaKTep nepcoHa)l(eu. roroJib o6pall.(aeTcH K 3TUM UMeHaM oco6eHHO
TOr)J.a onHci.IaaeT 'IHHOBHH'lblO cpe,11.y. B UluHe11u JHa'IHTeJlbHOe 'IHCJIO )J.eăcTByJO
ll.(HX JIUi.i, 6e3blMHHHO. H B TO )l(C BpeMH, no Mepe Toro, KaK cpe,11.a CTaHOBHTCH 6onee
aHaxpoHH'IHOH, ••• HMCHa CTaHOBHTCH 6oJiee «opurUHaJibHblMH»; 6onee npuqy)J.JIHBblMH HBJIHIOTCH yKpaUHCKHe UMeHa, aHaJIOrH'IHble MOJI.D;OBCKHM UMeHaM Kapa,11.)l(aJIC.
CcblJIKU Ha pyccKyJO JIHTepaTypy 11acTo HMCJOT MecTo B 1:1ccJie,1J.0BaHHHX H6p3HJIHHy, KOr)J.a eMy HY)l(Hhl npHMepbl )J.JIH 6oJlbweii HarJIH)J.HOCTU ero TeopeTu11ecxHX
IIOJIO)l(CHH:ă. H3BeCTeH HHTepec KpHTHKa K poMaHy, )l(aHpy, B pa3BHTHH KOToporo
OH BH)J.eJI JpenocTb JIHTepaTypbI. MMeHHO no3TOMY H6p3UJIHHY Tpe6oBaJI 011ew.
MHOroro OT poMaHa. CUHTe3 3THX Tpe6oBaHHH )J.aH B CBH3H c ÂHHOU KapeHUHOU
ToJicToro, o KOTopoM rouopuTCH, 'ITO «HH O)J.HH poMaH B Japy6e)l(HOH JIUTepaType

COIIOCTaBJieHHH.

Be)J.b

H

y

roroJIH

eCTb

u ,lJ;o6'1HHCKH.ă, .6awMa'IKHH, KoBaJieB H T. )1.„ -

He o6be)J.HHHCT B ce6e TaK MHoro H TaKHX pa3H006pa3HbIX Ka'ICCTB.» ,lJ;anee CJie)J.yeT
cuoero po,11.a onpe,11.eJieHHe «couepweHHoro» poMaHa: «rny6oKoe H o6cTOHTeJlbHOe
Ha6mo)J.eHHe,

TOHKOCTb aHaJIHJa,

orpOMHaH CUJia BbIHBJieHHH

)l(H3HH, rny6Irna

Ml:lpOB033pCHHH, rny6oKO 'leJIOBe'leCKOe OTHOWCHHC K JIH'IHOCTH, JaxuaTbIBalOll.(Hă
HHTepec, coJ)J.aBaeMblii CJIO)l(HbIM nepenJieTeHHeM xapaKTepou, a He «HHTpHro:ă»,
ecTeCTBeHHOCTb H CIIOHTaHHOCTb H3JIO)l(CHHH, BCJIH'IHC IIOCTpoeHHH BOT CKOJlbKO
Ka'leCTB, 6naro,1J.apH KOTOpbIM poMaH ToJICTOro CTaHOBHTCH WC)J.eBpOM reHHH» 2•
HHTepeCHO JaMeTHTb, 'ITO B H3BCCTHOH Mepe .116p3UJIHHY BepHeTCH K 3TOH npo6JieMe
B

T6op11ecmBe u aHa11u3e, O)J.HaKo Ha 3TOT pa3 oHa 6y,1J.eT paccMaTpHBaTbCH B cpaBHH-

TeJlbHOM nJiaHe. «Cpe,11.H BCJIHKHX TBOpJJ,OB poMaHa caMbIM npHHTHblM HBJIHeTCH
ToncToii.

Y

Hero HeT xy)J.o)l(eCTBeHHblx npeTeHJuă, xaK y .6aJii.JaKa, OH He My<laeTCH

H He MYlfaeT KaK ,[(OCTOCBCKuH, OH He Mpa'leH KaK IlpycT. KpoMe TOro, OH OilHCblBaeT BCHKOro po)J.a THilbl, cpe,11.H HHX H BOCXHTeJlbHble THilbl (pe,11.KHe y ,[(ocTOCBCKOro), y Hero CCTb KpaCO'IHbie CIJ,CHbl, Il033HH npHp0,11.bl

(T.

e. CJJ,eHbI npupo)J.bl,

KOTOpble )J.CHCTBYJOT Ha Hac Il03TH'leCKH, H6o OH HHKOr)J.a He
OTCYTCTBYJOU(He y ,[(ocToeBCKOro H T. )]..» 3 •
1 Pagini alese, TOM 11, CTp.
8 Pagini alese, TOM l, CTp.
3 TaM :Hee, TOM II, CTp. 173.

197.
232.
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Ho eCJIH pe11& H,!l;eT o ToncToM, He 6ecnoneJHO, eyMalO, scnoMHHTb, 'ITO TaKl!Ce
B TBop'lecmBe u aHa11u1e H6p3HIDIHY noKaJ&IBa.11, 'ITO OTMe'leHH&Ie 11epTbI MOlKHO
HaHTH B COBOKYDHOCTH B paJJlH'IHbIX nponopUH.llX y JII06oro TaJiaHTJIHBOro npoJaHKa, ,1J,06asJU1eT: «B poMaHax ToncToro, KOTopble oTo6palKalOT lKHJHb so sceii ee
CJIOlKHOCTH, H TO, H ,ll,pyroe HaXO,IJ,HTCJI B paBHOH nponopUHH» 1 •
IlpoHJBe,1J,eHHJ1 ,[(ocToescKoro aHaJIHJHPYIOTCJI c ueJiblO onpe,ll,eJieHHJI ,ll,pyroro
COOTHOWeHIDI: Mel!C,IJ,Y MOpaJiblO H aHaJIHJOM. CcbIJIKH, KaK Bcer,IJ,a, HanpaBJieHbI
Ha BbIJIBJieHHe OTJIH'IHTeJibHbIX 'lepT: «AHaTOJib <l>paHC MOpaJIHCT. liypl!Ce THK H npelK,ll,e Bcero MOpaJIHCT. ,[(ocToeBCKHH IlpycT IlO'ITH Bcer,IJ,a aHaJIHTHK -

aHaJIH-

aHaJIHTHK H COBCeM He MopamfCT.

H O'leHh pe,ll,KO MOpaJIHCT». H

HeMHOro HHl!Ce:

«EcTeCTBeHHO, pe,ll,KO KTO-HH6y,1J,& 6&IBaeT O,IJ,HHM HJIH APYrHM. H

ecJIH cyll(ecT-

BYIOT amUlll.THKH, He 6y,1J,y'IH MOpaJIHCTaMH KaK ,[(ocToeBCKHH, TO He cyll(eCTBYIOT
MOpaJIHCTOB, KOTOpbie He .llBJIJIJIHCb 6bI O,IJ,HOBpeMeHHO H aHaJIHTHKaMH» 2 • KoHe'IHO,
MOlKHO DpHHJITb HJIH He rrpHHB:Tb OCHOBH)'10

oueHKy (AaHHYIO ,[(ocTOeBCKOMy).

IloKa 'ITO He :no JIBJUleTC.11 o6beKTOM Hawero HCCJie,ll,OBaHHJI, a TO, KaK H6p3HJI.llHY
o6pall(aeTCJI K pyCCKHM IlHCaTeJI.llM, 'IT06bI 00,ll,KpeIIHTb BbICKaJbIBaeMbie MHeHH.11.
l1 JTa MaHepa npom1uaTeJibHOro BocnpHJ1THJ1 pyccKoH JIHTepaTypbI xapaKTepHa
,IJ,JIJI pyMbIHCKOro KpHTHKa.

B JaKJIIO'leHHe KOCHeMCJI ell.(e O,IJ,HOro Borrpoca,

a HMCHHO Toro, c KaKoiî: HaCTOH-

'IHBOCTblO H6p3HJl.llHY, rosop.11 o pyccKHX IIHCaTeJISI)(, ocTaHaBJIHBaJICJI
KaK OHH HJ06palKalOT JII060Bb H ee Tpare,l],HIO. IloKaJaTCJibHO, 'ITO,
poMaH

Ha TOM,

peueHJHpy.11

ÂHHa KapeHUHa, pyMbIHCKHH KpHTHK OCTaBJIJICT B CTOpOHe ace, 'ITO KacaeTC.11

MOpaJibHO-H.D:eonorH11ecKHX rrepelKHBaHHiî: KoHcTaHTHHa JleBHHa. 3TOT alter ego
TOJICTOro ynoMHHaeTC.11 TOJibKO c UCJiblO KOHCTaTaUHH HJIJII03HH ero cynpylKeCKOro
cqacTbJI. MbicJIH l16pJHJIJ1HY HMelOT noyqHTeJI&HbIH xapaKTep. KalKeTcJI, 'ITO eMy
He HpaBHTCJI, B rrepByJO 011epe,1J,&, poJib «yTewaeMoro MylKa», KOTopylO

rrpHHJIJI

Ha ce6J1 repoli ToncToro. lionee Toro, OH npo6yeT c.n.eJiaT& o6o6ll(eHHe: qacTHOCTb cnyqaeB -

y pyccKHX IIHCaTeJieH - , Kor.n.a BJII06JieHHbie MY)l{'IHHbI CTaHO-

B.llTC.11 HarrepCHHKaMH JII06HMbIX l!CeHU(HH, HO KOTOpbie H36paJIH .n.pyroro
'IHHy. «0HH (pyccKHe rn1caTeJIH -

M.

MylK-

H.) 6y.n.To xornT CHHJHTb Ham poMaHTH-

'leCKHH IIO,IJ,beM H KpHKHYTb HaM, 'ITO «llCHJHb He poMaH» H 'ITO ••• HX poMaHbI
peaJIHCTH'll:lbI (u B ,IJ,eHCTBIHeJibHOCTH lKHJHb He no,1J,6upaeT <t>aKTbI B COOTBeTCTBHH
c HaUJHM Il03TH'leCKHM H,IJ,eaJIOM).
npoHJBe,IJ,eHHJI TypreHeBa H

B

Ka'leCTBC npHMepoB UHTHpylOTCJI HeKOTOpbie

YHu:>1eeHHb1e u ocKop611eHHb1e ,[(ocToescKoro, y KOToporo,

K HCy,ll,OBOJibCTBHlO H6p3HJl.llHY, «repoli C'laCTJIHB OTToro, 'ITO ,IJ,eByWKa, KOTopyro
OH JII06HT, HO KOTOpa.11 ero He mo6HT, 6y.n.eT C'laCTJIHBa c ero conepHHKOM». OnpaB,IJ,aHHOe c TPYAOM B rrnaHe MopaJI&HOM, no.n.o6Hoe nose.n.eHne rro,IJ,BepraeTCJI peJCKOMyocylK,IJ,eHHIO B JCTeTH'leCKOM DJiaHe: «KoHe'IHO, BilOJIHe 'leJIOBe'IHO H BbICOKO
3TO lfYBCTBO, HO B TO )f(e BpeMJI CJIHWKOM 'leJIOBe'IHO H CJIHWKOM BbICOKO H UeJIHKOM
B no.n.o6Holi cpe,ll,e llleKcnup He rroJIBHJIC.ff 6&I» 3 • TaKHM o6paJoM,

JIHWeHo IIOJJHH.

KOHUCDUH.ff ,[(ocTOeBCKOro o IlOHCKaX C'laCTb.ff 11epe3 TepneHue H CTpa,ll,aHue HenpueMJICMa ,lJ,Jlll H6p3HJIJltty. Hao6opoT, OH HJBJleKaeT uJ Toncroro H TypreHeBa Apyrue
YAHBHTCJibHO cxo,IJ,Hbie «ypoKn». Tpare,IJ,HJI AHHbI
1

TOM :Hee,

CTp.

Kapemrnoii B cpasHeHnH co

121.

2

TaM :>1ee, crp. 124-125.
3 TaM :Hee, TOM I, crp. 240.
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«c1:1aCTLeM» 11en.1 KHTH-JleBHH c ero TO'IKH 3pemu1 onpaB)lLIBaeT

cJie.ll)'JOI.I.(yJO

«MopaJIL»: «He npocHTe 3Be3)l c He6a, eCJIH He XOTHTe noTepHTh IlOKOH H CTaTL
HeC'laCTJIHBbIMH • .D:oBOJILCTBYHTeCL 6aHaJILHOH np030H JKH3HH, eCJIH XOTHTe cnaTL
cnoKOHHO HeCKOJILKO ,lleCJITICOB JieT, noKa He CJIOJKHTe pyKH Ha rpy,llH» 1• Hy, a
eCJIH KTO-HH6Y.llh He 3QXOl/em )lOBOJILCTBOBaTLCJI 3THM? lfro c HHM CJiy'IHTCJI?
OrneT Yl6p3HJIJIHY Haxo,llHT KaK 6y.uTo y TypreHesa: «HH O.llHH nucaTeJIL He n:eHHJI
TaK 'IYBCTBO Jll06BH H HHKTO He IlOKa3LIB3JI T3K HaCTOH'IHBO, 'ITO Jll060Bh Bcer.ua
Be,lleT K HecqacTLIO.

Y

TypreHeBa smo6JieHHLIX scer.ua pane.uuHHeT iJ>arnJILHOCTb

YI H3KOHen:, Kor.na BJll06JieHHLie BCTpe'lalOTCJI, poK, KOTOpbrli HX npecJie,llyeT, BblpLIBaeT H3 o6'LJITHH o,nHoro H3 HHX» 2•
cy)lL6bI, COUH3JlbHbie npenJITCTBHJI H T. ,ll.

KaK BH.UHM, Yl6p3HJIJIHY 01:1eHL cy6'beKTHBeH B ceoeii HHTepnpeTan:1m cnoco6a
OTIHCaHHJI JII06BH H C'laCTltJI B mo6BH PYCCKHMH IlHCaTeJIJIMH. '.:ho He ,UOJDKHO
Hac y,nHBJIJITL. Moxrno npe.nnoJioJKHTb, 'ITO BOCXHll(aJlch MacTepCTBOM «OTo6pa:>KeHHJI» :>KH3HH y TypreHesa, .D:oCToeBcKoro, ToJICToro, Yl6p3HJIJIHY Hll(eT y HHX
no.n.nep:>KKH H ,UJIJI co6cTBeHHblX B3rJIJl,UOB, T3K 11eTKO BLICK333HHblX B npoHJBe,lleHHH,
KOTOpoe, ecJIH He npe,nCTaBJIJleT co6oii TO Jiy'IWee, 'ITO OH HanucaJI, TO JIBJIJleTCJI,
no KpaiiHeii Mepe, 1:1pe3BLI'laii.Ho .QJIJI Hero xapaKTepHblM -

poMaH

AoeAa.

Ho, Ka)l{eTCJI, 3TO e.u,HHCTBeHHLIH «cJiyqaii» no.no6Horo po.na. B

ocTaJILHOM

OT3bIBbl Yl6p3HJIJIHY o pyccKHX nucaTeJIJIX npeKpacHo yKJia)lLIB3IOTCJI B ero KpHTH11ecKy10 cuCTeMy H ero «MeTo.n». liy.nyqH yBJie'leH, B nepByJO 01:1epe,nh, npo6JieMaMH
pa3BHTHJI pyMblHCKOH JIHTepaTypbl, ecTeCTBeHHO, 6e3 oco6LIX ycHJIHH Yl6p3HJIJIHY
COOTHOCHT CBOe Ha6mo)leHHe c

YI

OTTe'leCTBeHHLIM JIHTepaTypHLIM ,UBH)l{CHHCM.

MO:>KeT 6bITh Il03TOMY ero CTaTLH TIOJIHhl TOHKHX

3aMe'l3HHH, HaCTOJlhKO BepHo

onpe,lleJIJllOll(HX PYCCKHX DHCaTeJieH, 'ITO HHor.na K3:>KCTCJI, 'ITO OHH c,neJiaHbI cneQH3JIHCTOM.

YI

B 3TOM CJiy'lae HanpaWHBaeTCJI cpaaHeHHe c

r .!pll. MHeHHe repJI

o

DpOH3Be,neHHJIX PYCCKHX IlHCaTeJieii, HeCOMHeHHO HOBOe H CBe:>Kee .llJIJI PYMLIHCKOro
'Il!TaTeJIJI, 6i.mo He CTOJIL Bne1:1aTJIJ110W:HM .UJIJI pyccKoro lfHTaTeJI.ll. HanpoTHB,
MHeHHe Yl6p3HJIJIHY 6e3 COMHeHH.ll 6bIJIO 6LI BOCTipHHJITO pycCKHM lfHTaTeJieM H
KaK HOBOe, H KaK CBe)l{ee.
PaccMoTpHM, HanpuMep, KopoTeHbKYIO pen:eH3H10 Ha JleMoHa JiepMOHTOBa 3 •
Yl6p3HJIJIHY HalfHHaeT ee c nepe'IHCJICHHJI B03MO:>KHLIX napaJIJieJieii c MamjjpeOOM liaiipoHa, 3Aoa AJii.!J>pe.na .ne BHHLH, 3aTeM c n:eJILIM P-".UOM pyMLIHCKHX
npoH3Be,neHHii: «3,necb Jbo11arfhp HJIH ÂHzeA u OeMoH 3MHHecKy, TaM CBaOb6a
3aM(/Jupbl HJIH CMepmb <l>yAbO:>K:epa Kow6yKa • • • Mo)l{eT 6LITL ,na:>Ke H KoHeo;
EeOHozo PuoHuca H, qepe3 Hero, C11acmbe CyJIJIH Ilp10.n0Ma ••• » Ho no.n:o6Horo
po.n:a COilOCT3BJieHHJI y)l{e .n;eJI3.JIHCb H 6y.nyT .n;eJiaTLC.JI H Bnpe)lL. lioJiee HHTepeCHLIM
JIBJI.JICTCJI TO, 'ITO Yl6p3HJI.lltty, BCXO.ll.JI H3 COilOCT3BJieHHJI c

J11011aifJ3poM, C'l'.HTaeT,

'ITO <<Hac» HHTepecyeT «CHMBOJIHKa» Il03Mbl, KOTopy10 KpHTHK onpe.n;eJIJleT ,neJiaeT H caM 3MHHCCKY B CBOeH Il03Me

J11011aifJ3p -

'ITO

xaK He'ITO, .n:orrycKalOll(ee

aHaJIOrHIO Me:>K.ny H.n;eaJibHOH poMaHTH'ICCKOH CHryao;HeH H onpe.n;eJieHHOH BDOJIHe
3eMHOH peaJILHOCTLIO. KaK " y:>Ke nHcan B .n:pyroM oqepKe 4, pyccxue c11e11uaJIHCTL1
1
2

TaM :>1ee, crp. 239.
TaM :H<:e, crp. 228.

a M. Le r mont o v, Demonul, nep. HoHa J.f. P31l}'JICCKy, 113.ll·BO «Viaţa Românească~
Jlccw, 1906, B «Viaţa Românească•, 1907, crp. 330---332.
' Lermontov în lumina contemporaneităţii B «Rornanoslavica•, XII, 1965, CTp. 145-178.
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npoumoro H HaCTO}lll(ero CKJIOHHbl BH,!leTb B /(eMOHe, B nepsyio O'lepe.uh, <t>HJIOco<t>cKyio DOJMy, npH3BaHHYJO DO-HOBOMY HHTepnpeTHpOBaTb 6opb6y Me)l(.uy
.uo6poM H JJIOM. M6p3HJijfHy, DO-BH.UHMOMY HrHOpHpyg JTH HHTepnpeTaU.HIO, HO B
TO )l(e speMjf nopa)l(a}!Cb CXO.UCTBOM c H1011aifnpoM H, c .upyroii CTOpOHhI, 6y.uyqH
y6e)l()J.eHHLIM, 'ITO /(eMOH - 3TO «CaM JlepMOHTOB», OTMe'laeT .upyrHe Ba)l(Hbie
'lepnx 6onee 0606Il(a10ll(ero xapaKTepa:
«MHe paCCKaJaJI O)J.Ha)l(Jl.hI xpyaHLIH DHCaTeJib, .11.pyr 3MHHecxy, o 30MblC.le
He JBaJO, B xaxoii Mepe ero paccKaJ npaBAHB, HO ecJIH 3TO npas.11.a,
TO OHa CBH)J.eTeJILCTByeT o BblCOKHX .11.yxoBHbIX Ka'leCTsax Hawero DOJTa. M BOT:
na)l( H3 H1011a<fnpa gxo6bl 6LIJI 6bl naxeeM, KJT3JIHHa - .n.aMoii HJ Bhlcwero ceern,
KOTopaHOTKa3aJia 3MHHecKy (y KOTOporo c Heii 6blJIH 'IHCTO DJiaTOHH'leCKHe OTHOweHHH), Ho He OTKa3aJia naxero. M 'ITO H3BJieK H3 JToro 3MHHecxy!
TaK )l(e H JiepMOHTOB HCTOpHH 'IHll.l.e, He OCJIO)J(ffjfeTCH HH'leM - B /(eMOHe,

H1011atfi3pa.

rosopu, OH oaucaJI CBOIO JII060Bb B )J.BOIOpO)J.HOH cecTpe H co6CTBeHHYJO .11.ywy,
rop.11.yio, HenpeKJIOHffYIO, Bcer.11.a Hey.11.osJieTBOpeHHYIO ••. »
Kax 6blJio CKa3aHO BblWe, 3Ta HHTepapeTaU.HH HOCHT 6oJiee 0606Il(eHHhlii
xapaxTep, DOCKOJILKY OHa HCXO)J.HT H3 npe.11.aoJiaraeMOH KOHCTaTaU.HH, 'ITO B /(eMoHe
TpaKTyeTCJI H3 Be'IHaH poMaHTH'leCKaH TeMa HeDOHRTOfO reHHJI .•• B Ka)l()J.OM HOBOM
sapnaHTe oHa 3BY'IHT utta11e (HHa'le y EaiipoHa, y Bum.H, y JiepMOHTosa, y 3MuHecxy), HO B cyll(HOCTH OCTaeTCll TOH )J(e ••• 11 ell.(e CKOJILKHX DOJTOB OHa 6y.ueT
HCKYWaTb!
M ecJIH, B cny11ae /(eMoHa, HOBaH HHTepnpeTaU.HH 6LIJia no.11.cxa3aHa M6p3HJillHY cpasHeHHeM c H1011affi3poM, .11.pyrue ero BhICKa3hlBaHng, MO)l(eT 6LITL 6onee
opHrnttaJihHble, Ka)J(yTcH npocThlMH JaMeTKaMH Ha KHH)l(HLIX DOJillX. Ho· KaKu
TOHKOCTb! 11 rJiaBHOe, - KaKall TO'IHOCTb JiaKOHH'leCKHX xapaKTepHCTHK, B KOTOpblX
CKOHU.eHTpHposaHO

OCHOBHOe KaK B a<t>opH3MaX. IlpuMepoM MO)J(eT CJiy)l{HTbO'lepK o TypreHese 1• Bo3spamaJ1ch K BLICKa3LIBaHHllM, H3JIO)l(eHHLIM B peu.eH3HH
Ha Beumue 800bl 2 ' 116p3HJlllffY HX OTTa'fHBaeT c DOMOil(hlO HCKJIIO'IHTeJILHO TO'IHblX
cpaBHeHlrii:
«TypreHeB llBJIHeTCll TOHKHM H Ha6mo.11.aTeJibHbIM aHaJIHTHKOM H B TO )l(e
BpeMll O)J.HHM H3 BeJIH'laHWHX JIHpH'leCKHX DOJTOB.»
« •.• 3TO HHTeJIJIHreHT, MblCJIHTeJib, 3aHllTLIÎi o6Il(HMH H)J.eHMH csoero speMeHH,
H Bce-TaKH ero JIHTeparypHoe MaCTepcTBO He HMeeT HH'l'.ero o6ll.(ero c )J.HCKypCHBHOne.11.arorn'l'.eCKOH MaHepoii IlonH Eyp)l(e.»
«Ero CTHJlb JlHWeH TpeneTa .[(0.11.e HJIH nepeHaCblIUeHHOCTH KpacoK HJIH oTTeHKOB roHKypa.»
«Ilepe)J.OBOH B H)J.ellx, OH ace )J(e .11.aneK OT KaKOH 6bl TO HH 6blJIO .11.eMOKpaTH11ecxoii Heo6TecaHHOCTH, apHCTOKpaT B 'IYBCTBax, OH .uaJieK OT CTpeMJieHHll K HCKJIJO'IHTeJibHOCTH no.no6Ho BHiiepy .ne Rn-A.naM; B Bbicweii CTeneHH 'IYBCTBHTeJibHhrH K
«Be'IHOH )J(eHCTBeHHOCTH», OH .naJieK OT 3<l>HMHHH3Ma, KaK lf OT 11ysCTBeHHOCTH».
B 3apy6e)J(HOH KpHTH'leCKOH JIHTeparype, ,na)l(e y <t>paHU.Y3CKHX KOMMCHTaTopos, TPY.!lHO HaHTH xapaKTepHCTHKH, B KOTOphlX 6Lr TaK TO'IHO o6pucoBLIBaJicH
xy.noxcecrseHHhrii npo<t>HJIL TypreHesa. 11 onuL-Taxu HeJILJll paccMaTPHBaTh1
I

Pe marginea
Pagini alese,

cărţilor.
TOM

l,

-

CTp.

Turgheniev,
221-231.

«Viaţa Românească•>,
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y,ll.a•rnoe KaK CJI)"laiiuoe. Bocxml(eHHe H6p3Hmrny TypreueeblM B03HHKJIO, Mo:>1rno
cKa3aTh, e npouecce ero xpHTw:1ecKoii .llCJITCJihHOCTH. ff3eeCTuo, •:no B Te11euHe
Becii ceoeii )l(H3HH H6p3Hmrny cTpCMHJICJI <<npHMHpHTh» Tpe6oBaHHJI B o6nacTH
CO,ll.Cp)l(aHHJI c Tpe6oBaHHJIMH B o6JiaCTH <t>opMbI. Kax BH,ll.HO H H3 Bbl,ll.epxcex H3
cTaThH o IlauaHTC HcTpaTH, H6p3Hmrny JaMCTHJI, 11To B npo3e 11aCTo o6HJIHe
<t>aKTOB )J.OCTHraeTCJI B yll(ep6 HCKyccrny. 06 3TOM OH TaK)l(C roBop1n B TBop1.JecmBe u O/fal/U3e, 'ITO B OCHOBC poMaua BCCr)J.a JIC)l(aT H Ha)"IHaJI, H xy)J.O)l(CCTBCHHaJI KOHUCIJIJ,HJI, KOTOpblC, 0,ll.HaKo, pC,ll.KO «OfrhC)J.HHj(}()TCJI» rapMOHH'IHO. 11)1.CaJIOM
H6p3HJIRHY 6bIJI nHcaTeJib, e TBop11ecTBe xoToporo «couHoJiorHJI H xy)J.O)l(CCTBCHHoe
MaCTCpCTBO CJIHBaJIHCb-6bI BOC,ll.HHO». 3TOT H,ll.CaJI nOJIHOCTblO BOnJioll.(aeT, no ero
MHCHHIO, JIHlllh AuaTOJih <l>paHc, c ero 6eJrpaHH':IHhIM TaJiaHTOM «paCTBOpJ!Th
couuonornro B HcxyccTee». B HJeecTHoii Mepe eMy cooTBeTcTeyeT H TypreHeB,
KOTOporo H6p3HJIJIHY npH':IHCJIJICT K KaTeropHH poMaHHCTOB, «y KOTOpbIX 3TH
)J.BC KOHQenU,HH 061,e,ll.HHJllOTCJI 6e3 noTepb, HJIH no':ITH 6e3 noTepb B OTHOllICHHH
HCKYCCTBa»

1

•

.lieccnopHo, TaKoro )l{C xapaKTepa H ero npeKJioueuHe nepe,ll. TBOp':leCTBOM
npe)J.ToJicToro H TypreHeea ToJICToro. CaMo cpaBHCHHe 3THX nHcaTeJieii CTaBJIJleT 6oJibllIOH HHTepec:
«TOJICTOH 6onee KpyIIHbliÎ IlHCaTeJib, BCJIH':laHlllHH TBOpeu H

BOCKpClllaTCJib

XCH3HH. TypreueB 60JibllIC no3T, H, BCC xce, 6oJiee ':ICJIOBe':leH H 6onee TOHKHH Ha6JIIO)J,aTCJib ,ll.BH)l(CHHH ':ICJIOBC':ICCKOH )J.YlliH. TOJICTbIM BOCXHII.(aClllbCJI, npH MbICJIH o
ropHbiii xpe6eT
TypreHeee ':laCT.h BOCXHII.(eHHJI nepexo)J.HT B JI106oeh. ToJicToii poMaHTHHJ rpaHHTa H Jih,ll.a, HC.llOCTynuhiii H HerocTenpHHMHbiii. TypreueB 11ecKaJ1 )J.OJIHHa c ee Il03TH':ICCKHMH TCHJIMH H npoceeTaMH ••. » 2 •
H ecm1 BCC-TaKH OilJIT.h Jall!Jia pe'lh o ToJICTOM, ':IT06bl He 3JioynoTpe6JIJIT.h
JII06C3HOCT.bl0 ':IHTaTeJieiî:, IlOCKOJibKY ,ll.OBOJibHO ':laCTO Mi.I CCblJiaJIHC.b Ha 3TOro
M.hI orpaHH'IHMCJI JIHlllh
co6cTBeuuo roeopR, H no BHHC H6p3HJIJIHY xonocca nepe,ll.a':leii H3BCCTHOro onpe,ll.CJICHHJI reHHJI pyccKoro nHcaTCJIJI, CTOJibKO pal UHTHpyeMoro H .llpyrHMH pyMhIHCKHMH KOMMCHTaTopaMH. Ero nepe.llaCM, 6y.lly':IH
YBCpCHH.blMH H Ha 3TOT pal, ':!TO HC TaK MHOro 6.blJIO CKalaHO CJIOB TaKOH rny6HH.bl
B 'ICCTb pyccKoro n11caTCJIJ1:
«PoMaH ToJICToro TC'ICT
cyll(eCTB -

lllHpOKO,

KaK MaJICHbKaJI nJiaHeTa -

BCJIH'laeo,

HCCJI

B ce6e COTHH

)l(HBblX

c HX pa3JIH':IHOH )l(H3Hhl0, c HX npOllIJibIM

H 6y)J.yll(HM •••
Cyll(ecTeoeaJI JIH xor,ll.a-HH6Y.llh 6onee eeJIHKHii no3T, ':!CM 3TOT JleB HHKoJiaCBH'I?
)l(a)l(,ll.a He6a y ,lJ;aHTe, TparH':ICCKaJI no33HJI HC,ll.OJirOBC':IHOCTH 'ICJIOBC':ICCKHX
.llCJIHHH y llleKCnHpa, c6JIH)l(CHHC ':lepe3 reHHaJibHOCTh co Becii cyIUHOCT.blO 6blThH
y reTe, pa3BC BCC 3TO npe,ll.CTaBJIJICT 60JibllIYIO UCHHOCTh, 'ICM 3TO BCJIHKOJICIIHOC
orpOMHOC, 6oraTOC H CilOKOHHOC KaK rrpopacTaHHC CCMJIH Ha noJijiX

C03,ll.aHHC -

H KaK BC':IHOCT.b, H 6onee )l(HJHCHHOC ':!CM caMa )l(H3Hb ?» a •
B 3aKJIIO'ICHHC XOTCJIOC.b 6bl Cll(C OTMCTHTh, ':ITO, XOTJI H6p3HJIJIHY MCHbllIC
HanHCaJI o ropbKOM, OH Bbl)J.CJIHJI HCCKOJibKO acrreKTOB, O':ICH.b xapaKTCpH.bIX ,ll.JIJI
1

TOM :Hee,

TOM

II,

CTp.

171.

TaM :Hee, TOM l, crp. 222.
TaM :Hee, TOM II, CTp. 178-179.
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TBOp'ICCTBa 3TOfO IIHCaTeJUI. OH xapaKTepu3yeT ropbKOfO TaKxce '1Cpe3 cpaBHeHHe,
HO Ha 3TOT pa3, KaK JI yxce IlOKa3aJI, co «CBOHMH BeJIHKHMH npe.uweCTBeHHHKaMH» Jl:oCToeecKHM H ToncTblM. Pa3rpaHH'IeHue .uenaeTCJI c TOH xce cunoli npoHHKHOeeHHJI B cyll(Hocri.: «.D.JIJI ero npe.uwecTeeHHHKOB, yTOMJieHHblX H npeci.rll(eHHbIX
<t>aJiblllblO H MOpaJibHOH H3Bpall(eHHOCTblO I.(HBHJIH3al.(HH, yrneTeHHbIH H HenpocBCII(('HHJJH KJiacc 6bIJI y6excHII(eM. H mo6oii yxo.u B .upyroH MHp JIBJIJleTCJI poMaHTH3MOM. Jl:JIJI ropbKOfO KJiacc 6pO,llJlf 6bIJI o6bf'IHOH ero cpe,llOH, OTCIO,lla H ero
peaJR"l\1. 0Tcyro.ua H Hanu11ue croxceToB H3 )Kff3HH 3THX KJiaccoe.» To11Ho Bbl,lleJieHbl
H 11.eTr JlH B noee.ueHHH ropbKOBCKHX repoee: «TO, 'ITO KYJibTYPHbIH 'ICJIOBCK OTKpbleaeT HO OTKpbreaeT HetfeTKO, TeopeTH'leCKH H HenOJIHO B xo.ue .llOJlfHX pa3MbIWJieHHH
H 06.llyMbIBaHHH, 6po.uua ropbKOro, 3a'lacryl0 I.(HHH'lHbIH, ecer.ua
OTKpbIBaeT Jiyqwe H B .uyxe 6onee TparH'lHOH HCTHHbl.»
peCHO OTMeTHTb, 'ITO lf6p3HJIJIHY I.(eHHJI TO, 'ITO «B

HCC'laCTJIHBblH

c .upyroH CTOpOHbl,

HHTe-

ropbKOM CO'ICTalOTCJI Heo-

6bIKHOBeHHb[M o6pa30M H y.ua'IHO .uea OTHOWCHHJI K 'ICJIOBC'ICCKOH .ueHCTBHTeJlbHOCTH: MOpaJibHOe H 3CTCTH'leCKOe», CtfHTaJI, 'ITO «MaKCHM ropbKHH BMCCTe C PoMCH PoJIJiaHoM J1BJIJ1eTcJ1

eenHKHM

xy.uoxcHHKOM, caMbIM ryMaHHbIM nucareneM

cpe,llH CBOHX coepeMeHHHKOB.»
CcblJIKH H6p3HJIJIHY

Ha pyccKyJO JIHTeparypy npe.ucrneJIHIOT HHTepec .UJIH

nio6oro pyMi.IHcKoro uccne.uoeaTeJIH, nocKOJibKY OHH noMoraroT nyqwe noHJITb
noJHUHJO H6p3HJIHHy no paJJIH'IHbIM 6onee o6ll(HM npo6neMaM JIHTepaTypi.r, e
paBHOH Mepe OHH I.(eHHb[ H ,llJIJI pyccHCTa. Kaxc.ui.rii, KTO XO'leT npe.ucTaBHTb 6onee
nontto KapTHHY OTKJIHKOB Ha pyccKy10 JIHTepaTypy e Eepone e KOHI.(e

XX

eeKa, He MoxceT npoHTH MHMO TBop11ecTBa H6p3HJIHHy.
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DJORDJE SP. RADOJiCiC, Pa3BojHu AyK cmape cpncKe KHJu:JICeBHocmu.

TeKcmoBu u KOMeHmapu,

Matica Srpska, Senta, 1962, 306 p.

Intitulată

sugestiv Traiectoria dezvoltdrii literaturii vechi sîrbeşti, această carte inmănun
peste70 de texte alese din literatura vechesîrbă, intre secolele IX-XVIII, cu comentariile şi studiile eminentului cunoscător al acestor texte, academicianul Djordje Spasojevic Radojitic, publicate cu începere din 1958 în revistele •Delo• eKnjizevnosb, •Letopis Matice Srpsket ş.a.
La reeditarea contribuţiilor sale ln această carte, autorul a adus unele precizări şi complectări, ţin1nd seama de părerile criticilor, precum şi de datele noi scoase la iveală între timp.
Aceste contribuţii stau la baza sintezei despre dezvoltarea literaturii vechi sîrbeşti, care se
publică în primele 43 de pagini ale volumului. De aci reies trăsăturile generale ale „traiectoriei
dezvoltării" pe care o urmează literatura sîrbă. Ascensiunea ei merge paralel cu dezvoltarea feudalismului, adică ea este un apanaj al nobilimii. În legătură cu aceasta se dă o privire asupra
apariţiei şi dezvoltării scrisului glagolitic şi a celui chirilic, se arată importanţa primelor cărţi
sîrbeşti, cum sînt Evangheliarul de la Xilurg (Athos) şi „Zbomikul" lui Klotz. În secolele X-XII
influenţa bogomilismului face ca procesul de ascensiune să încetineze. În secolul al XIII-iea,
respectiv în perioada Nemanizilor, literatura sîrbă îşi continuă ascensiunea fiind strîns legată
de vîrfurile feudale. Prin oraşele de pe litoralul Adriaticii pătrund acum şi unele opere ale literaturii universale (Povestirea despre India, Alexandria, Povestea lui Tristan etc.). Unul dintre
principalii reprezentanţi ai literaturii sîrbe în această vreme, Sava Nemanjic, cunoaşte opera
armeanului Şota Rustaveli. Literatura sîrbă veche atinge culmea dezvoltării în vremea ţaratului
lui Duşan, pentru ca după catastrofa de la Kosovo ea să urmeze o traiectorie ln jos. Aria geografică se deplasează înspre nord, atinglnd aici şi nordul Dunării prin Nicodim de la Tismana. De
literatură se ocupă acum simplii stăpîni feudali. Cu şcoala de la Ravaniţa, al cărei reprezentant
de seamă este Constantin Filosoful, literatura cultă se apropie de cea populară, de care se separase
o dată cu dezvoltarea feudalismului. În cea de a doua parte a sec. al XV-iea şi ln secolul următor
se dezvoltă literatura „dintre Kosovo şi Rila" - cum li spune autorul, socotind-o caracteristică
pentru această zonă. În această vreme literatura pătrunde pînă în rlndurile păturii negustoreşti
şi orăşeneşti în general. În secolele XVII şi XVIII curba coboară mai departe plnă ce literatura
se identifică cu creaţia populară.
O serie de texte care ilustrează evoluţia literaturii sîrbe vechi sînt alcătuite în versuri,
cum este traducerea unei poezii, a Casiei, poetă bizantină din sec. IX, apoi versurile unui discipol
al lui Climent de Ohrida din prima parte a sec. X. Dintre textele socotite ca „primele însemnări
autobiografice" se dă şi acela al lui Ştefan Duşan în care el menţionează participarea domnului
Munteniei, Ioan sau lvanco Basarab, la lupta de la Velbujd, în 1330 (p. 66). Slnt interesante
„însemnările lntîmplătoare"ale copiştilor şi cititorilor, păstrate pe filele cărţilor vechi. În una
autorul anonim doreşte izblndă lui Iancu de Hunedoara şi lui Skanderbeg : „Doamne şi stăplne,
ajută·i lui Iancu şi nimiceşte-i, doamne, pe turci". La fel: „Doamne, ajută-i lui Scander şi
nimiceşte-i, doamne, pe turcii lui Amurat". (p. 93). O altă menţiune a lui Iancu se găseşte printre
„conceptele de scrisori" : „Către prea înţeleptul şi prea nobilul şi distinsul şi de la Dumnezeu
înzestratului voievod Iancu! (= vojvodu Jankulu) domnul despot Djurdj. Pentru unguri şi
turci„." (p. 137). În însemnările scurte ale cronicarilor din perioada 1355-1699 se găsesc ştiri
referitoare la ţara noastră. Astfel, se nota în 1386 că turcii au năvălit cu răzbOi „la Kosovo şi la
Ungrovlahi şi iarăşi cu apusenii pe rîul Rosita la Nicopole.„" (p. 149). Iar „în anul 6903 ( = 1395)
Mircea voievodul valah îl zdrobi pe împăratul Paiazit(sic) la Rovine şi pieri acolo Marko Kraljevic şi Konstantin Zegligovac ( = Dragaş)". Gheorghe Doja este cunoscut sub numele de Secuia:
<:hiază
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adică •Secuiul •) „În anul 7022 ( = 1514) ieşi Secuia Ghiuraghi cu nelegiuiţii ţărani asupra
ungurilor şi multe oraşe prădară şi înşişi ei rău pieriră" (p. 153). O altă însemnare se referă la
moartea lui Ioan Voda cel Cumplit, domnul Moldovei: la 1575 „merse Siauş-paşa împotriva
Carabogdaniei şi-l prinse pe Carabogdan şi-l spintecă cu cămilele şi întoarse armata la Sofia"
(p. 154) (De fapt, evenimentul a avut loc în 1574). La fel se găsesc numeroase însemnări despre
evenimente istorice din Balcani sau despre cataclisme naturale; de ex.,: lupta de la Mariţa (1371),
explozia dintr-o mină şi moartea lucrătorilor, cutremurele de la Constantinopol (1509?) şi de la
Scopie (1555), lupta de la Mohaci (1526), apariţia unei comete (1577) etc. În 1575/76 „mare foamete a fost în toată Macedonia şi printre Vlahi ( = aromâni) şi multă lume s-a prăpădit de foame„.
(p. 154). O altă serie de însemnări se referă la Raguza (p. 169-171). Printre altele aici se notează:
„Căci nu sînt toţi oamenii egali ; sînt nobili şi sînt iobagi, precum şi la sirbi, la fel şi peste tot în
lume» (anul 1395).
Dintre alte materiale merită a fi semnalat comentariul în legătură cu primele versuri create
în literatura sîrbă de o femeie şi anume prinţesa Elena, soţia despotului Ugljeşa, care a descris
în versuri moartea fiului ei, pe nume tot Ugljeşa (după 1368). Versurile s-au păstrat pe un diptic
existent la mănăstirea Hilandar. Autorul lămureşte unele confuzii care au existat pînă acum
în această chestiune. O legendă făurită în legătură cu mormlntul micului Ugljeşa are asemănări
cu legenda zidirii cetăţii Scodra care la rîndul ei se aseamănă cu legenda Meşterului Manole de
la noi. Printre persoanele care joacă un rol de seamă în vremea respectivă este menţionat „albanezul lovan Spata"; dar aceasta este o scăpare, întrucît M. Ruffini a arătat că acesta e de fapt
reprezentantul aromânilor, Ghinu Buia Spata, pomenit in izvoare şi ca Joannes Spata (Vezi
Studii, revista de istorie, nr. 5/1962, p. 1127-1154).
Un interes deosebit prezintă, după părerea noastră, studiul despre inscripţia de altă dată
pe o coloană de piatră de la Kosovo, studiul despre începuturile criticii literare la sîrbi în evul
mediu şi mai ales lămurirea conţinutului poeziei referitoare la cultul lui Ahile de Larisa la sîrbi.
De asemenea sînt interesante informaţiile păstrate în diverse fragmente literare despre
minele de la Novo Brdo şi viaţa lucrătorilor (p. 139, 153, 179, 275-275), ca şi lămuririle date de
autor. O adevărată operă în miniatură constituie însemnările popii Nedelcu despre „Mineri şi
întîmplări fericite şi altele nefericite la Novo Brdo între 1532-1543" (p. 268-270).
Referitor la români, se găsesc şi alte însemnări, in afara celor semnalate mai sus. Se menţio
nează, de pildă, că Valentin din Ilok, preot la Beo~in şi adept al husitismului, fuge în Moldova
(1437) şi acolo traduce Biblia in ungureşte împreună cu Toma din Sremska Kamenica (p. 49).
Versurile lui Dimitrie Cantacuzino din sec. XV (altul decît domnul Moldovei din 1674-1675}
se găsesc şi într-un manuscris de la Neamţ (p. 257). Solcmon, unul dintre fiii lui Djuradj Crnojevic a murit în Ţara Rcmâr.ească la 1521 (p. 265).
Cartea lui Dj. Sp. Radojcic, datorită nu numai textelor alese ci mai cu seamă studiilor
care le însoţesc, constituie o explicare deosebit de valoroasă a sensului dezvoltării literaturii sîrbe
vechi. Stăpin pe materie, bine informat asupra izvoarelor şi studiilor de specialitate, autorul ne
introduce cu uşurinţă în istoria textelor şi a rranuscriselor, lămureşte diferiţi termeni, semnalează paralelisme şi analogii, recurge la date genealogice şi face o serie de precizări de fapte istorice
sau rectificări de păreri.
S. IANCOVICI

DJORDJE Sp. RADOJICIC, T60p1JU u oe11a cmape cpncKe K1bU:HCe6HOCmu.
Biblioteca de studii, critici şi eseuri, Titograd, 1963, 423 p.
Cartea Creatori şi opere din literatura veche sîrbă este o continuare a volumului publicat
de acelaşi autor cu un an mai înainte sub titlul Traiectoria dezvoltării literaturii vechi sîrbeşti.
Metoda de lucru şi modul de tratare a problemelor sînt aceleaşi. De asemeni, unele probleme
sint reluate aici fie în întregime, fie numai sub anumite aspecte („Slovo lubve" a despotului
Stefan Lazarevic; Dimitrie Cantacuzino, scriitor sirb de origină bizantină; despre inscripţia
de la Kosovo; despre preocupările literare de la Novo Brdo etc.).
O serie de contribuţii dintre cele 48 publicate în paginile acestui volum tratează însă
alte probleme şi aspecte din vechea literatură sîrbă. Iată, dintre acestea, cîteva titluri mai
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sugestive: 1100 de ani de scriere slavd; Creatorii scrierii slave; Nemanja şi fiii sdi Stevan şi
Sava, fduritori ai statului feudal strb; Versurile lui Teodosie despre Simeon .Vemanja; I akov
de la Serez, iubitor de carte şi poet sîrb tn secolul al X V 1-lea ; 1nceputurile literare la strbii
de pe cursul mijlociu al Dundrii; Trei bizantini-scriitori strbi tn secolul al XV-iea; Tendinţe
politice tn istoriografia strbd medievald etc.
Semnalăm aparte doar studiile ln care autorul s-a referit, mai mult sau mai puţin, şi
Ia relaţiile româno-sirbe. În Manuscrisele şi tipăriturile sîrbeşti de-a lungul i·eacurilor, slnt menţionate următoarele momente de relaţii : activitatea tipografului Macarie în Ţara Românească.;
trecerea tipografiei de la Gorazd în Ţara Românească (p. 42--43) ; tipăriturile sîrbeşti de Ia
Rlmnic; o tipăritură. româno-sîrbă. de la Iaşi, 1765; tipărirea Regulamentului Mariei Terezia
Ia Blaj, 1748; tipărirea ziarului „Iugoslavia" la Bucureşti, 1871. Rolul călugărului Nicodim
în literatura sîrbă. şi română este subliniat în legătură cu începuturile literare la sîrbi (p. 172173). Nicodim s-a născut la Prilepac şi nu la Prilep, cum se afirmă în istoriografia românească. (vezi şi p. 205).
O serie de consideraţii noi sînt exprimate Despre Grigorie Ţamblac, pornindu-se de la
letopiseţele ruseşti şi de la un studiu al lui E. Turdeanu (p. 175-182). După. cum s-a spus
despre un contemporan că e „sîrbo-albanito-bulgaro-vlah", tot aşa despre Ţamblac se poate
zice că e un „vlaho-bulgaro-sîrbo-moldavo-rus" (p. 400).
De patriarhul Ni fon în Ţara Românească, precum şi de un logofăt Laţco „ot Mâţeşti",
se vorbeşte în treacăt în articolul Despre Luther în scrierile strbeşti de atunci (p. 304). În Manuscrisele muzicale de la Hilandar, autorul nu omite să menţioneze venirea tinerilor de la Lvov
în Moldova pentru a învăţa „:întarea bisericească, grecească şi sîrbească" (sec. XVI) ; punerea
în circulaţie de către ieromonahul Teodosie a unui cin tec bisericesc „adus din Ţara Românească." ;
tipărirea unor cărţi de muzică la Bucureşti, în 1847.
Să reţinem şi constatarea autorului că cneazul Lazar şi-a extins stă.pînirea asupra regiunii
Branicevo pentru a ieşi la Dunăre, cu scopul „de a-şi asigura importul de sare din salinele
româneşti, din Carpaţi şi din Ungaria. Este vorba de acei „bolovani de sare" care se depozitau
în oraşul „Bolvan" de lingă. Alexinac (p. 142).
Aceste şi alte informaţii mărunte din paginile cărţii, care la prima vedere nu par a avea
o importanţă deosebită, slnt prezentate de autor şi incluse în ansamblul faptelor de istorie
culturală cu competinţa ştiinţifică ce-i caracterizează de obicei scrierile.
S. IANCOVICI

BRAUN

M., Das serbokroatischen Heldenlied,

Gottingen:

Vandenhoeck

& Ruprecht, 1961, 286 p. (Opera Slavica, Bd. 1).
Lucrarea Ctntecul eroic strbo-croat este concepută. monografic. '.\!ai mult sinteză descripdecit operă. de creaţie criticd, ea oferă. cititorului o substanţială sursă de informare, în
special pe linia sociologică. şi „biologică" a fenomenului.
Prima secţiune, Esenţa şi conţinutul cîntecului eroic, gravitează în jurul raportului dintre
poezie şi realitatea istorică. Un prim aspect constă în definirea mentalitclţii eroice ca dominantă
ideologică a ctntecului eroic şi, respectiv, ca atitudine sociald. Rădăcinile acesteia din urmă.
rezidă. în formele de viaţă. patriarhală. care au dă.inuit in Peninsula Balcanică pină în secolul
al XIX-iea, ln haiducie ca instituţie socială şi în modul de viaţă al aristocraţiei islamizate
din Bosnia şi Herţegovina (cap. 2, Forme de viaţă er'oică).
Etapa următoarea a analizei confruntă citecul eroic cu realitatea care i-a furnizat substanţa
poetică Autorul constată. că., deşi realist (eminamente istoric ~i concret, precizia relatării
avind deseori uscăciune de raport protocolar, iar elementul fantastic reducindu-şi adesea funcţia
epică la simbol), cintecul eroic sirbocroat nu se suprapune realităţii ( !) Precizind această observaţie, la prima vedere inconcludentă., autorul adaogă: „Pentru psihologia cintecului eroic
poate fi adevărat ceea ce nu s-a petrecut în realitate sau ceea ce nu s-a petrecut cu totul
altfel... De aceea, ordinea în rang a persoanelor şi intîmplărilor este schimbată. : persoane şi
intlmplă.ri neesenţiale trec pe primul plan, ceea ce este in mod obiectiv esenţial decade la
situaţia de cadru al acţiunii sau, dacă nu este suficient de caracteristic, dispare cu totuJ...••
tivă.

https://biblioteca-digitala.ro

288

CRI'rICA

ŞI

BIBLIOGRAFIE

(p. 40). Prelucrarea materiei istorice conform canoanelor estetice ale genului e numită de autor
„intensificarea ideologică". Procesul formal corespunzător, ,,intensificarea poetică", este tratat
în capitolul 4, Forma exterioară, analiză de limbă şi stil în oarecare măsură- contextual
nepotrivit plasată deoarece, în felul în care e întreprinsă, rupe omogenitatea şi echilibru de
idei al primei părţi. Firul este reluat de ultimele două capitole intitulate Ctntăre/, auditoriu,
mediu exterior (cu referiri, în perspectivă istorică, la sociologia profesiunii aedice, la rolul masei
in creaţia individuală etc.) şi Cîntecul eroic în istorie (răsunetul marilor evenimente istorice ·ocupaţia otomană, lupta de la Kosovo, războaiele de eliberare, primul război mondial etc. în poezia eroică).
Secţiunea a doua a cărţii (Cîntec şi teme) urmăreşte probleme ale structurii interne a
.genului. Mai întîi, cum se formează cintecul eroic. Autorul nu se arată preocupat de momentul
iniţial, ci numai de etapele ulterioare ale procesului, schema evolutivă pe care o trasează
(cap. 1, Formarea şi compoziţia cîntecelor individuale) pornind de la existenţa unui prototip
dat (Vorlied), a unui şablon situaţional abstract (de ex., răpirea miresei) capabil- prin adaptarea la diferite situaţii reale - să ia forma concretă a cîntecelor individuale. Desfacerea în
felii a compoziţiei ctntecului eroic reconstituie, la nivel teoretic - sub raportul noţiunilor de
teorie literară - drumul standard al fenomenului. Astfel, la bază stă tema, definită ca „ceea
-ce trebuie să exprime ctntecul, indiferent de organizarea concretă a materialului" (p. 131).
Temei i se adaogă o schemă de acţiune potrivită (formula la care se poate reduce acţiunea
cîntecului), cu ajutorul căreia se realizează apoi situaţiile concrete (motivele). Totalitatea acestora
din urmă alcătuiesc conţinutul propriu-zis al cintecului. Temele de mare circulaţie se concretizează în lanţuri de motive stereotipe şi caracteristice (p. 134).
Capitolele 2-7, după ce încearcă o clasificare pe criterii istorice a ctntecului epic slrbo-croat, li exemplifică structura compoziţională cu citeva situaţii concrete (cintece avînd ca teme:
victoria asupra unui duşman periculos, eroul salvator, credinţă şi necredinţă etc.).
În ultimul capitol (Problema epizării), autorul caută să fundamenteze principiile compoziţionale care alcătuiesc premizele trecerii de la „cîntecul eroic individual" la epopee.
Studiul lui M. Braun reprezintă, incontestabil, o contribuţie ştiinţifică utilă, deoarece
~duce o bună sistematizare într-un domeniu întins de fapte. Ierarhizarea materialului prin
dispunerea lui pe două coordonate (socială şi „biologică"), multiplu intersectate, indică o bună
cunoaştere a fenomenului focloric. Tratarea istorică a tuturor problemelor conferă cărţii un
plus de interes. Bogatele indice de noţiuni, poetică, onomastică şi toponimie de la finele cărţii
fac comodă consultarea ei.
VIORICA NIŞCOV

PoLLOK, K. H., Studien zur Poetik und Komposition des balkanslawischen lyrischen Volksliedes. 1. Das Liebeslied, GOttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 1964, 272 p. (Opera Slavica, Bd. 5).
Pe baza unui bogat material de folclor sîrbocroat, bulgar şi macedonean-raportat, uneori
la folclorul popular neslav din Balcani, inclusiv la cel românesc-autorul lucrării intitulate
(Studii privind poetica şi compoziţia ctntecului popular liric balcano-slav. 1. Ctntecul de dragoste),
îşi propune să definească liniile reprezentative ale ctntecului popular erotic al slavilor balcanici.
Evident, sub raport literar.
Lucrarea este alcătuită din două părţi. Prima, consacrată poeticii, studiază - în tehnica
tradiţională a cercetării stilistice germane - rolul funcţional al tropilor (metaforă, perifraiză,
sinecdocă, alegorie, personificare, antiteză etc.) şi al mijloacelor gramaticale (repetiţia, acumulare, elipsa etc.), pe baza unor ilustrări din piese de înaltă expresivitate. Partea a doua,
pornind de la cercetări mai vechi (Dinekov, Schmaus), stabileşte o clasificare a ctntecului de
dragoste după criteriul compoziţional:
1. piese alcătuite dintr-un singur element de reprezentare (fie monologul, fie naraţiunea) ;
2. piese alcătuite din două elemente de reprezentare (fie împletirea monologului cu desfăşurarea epică, fie dialogul) ;
şi
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3. p~ese alcătuite din trei elemente de reprezentare (împletirea naraţiunii cu dialogul) ;
4. piese prezentînd „forme compoziţional lărgite" (varierea, prin repetiţie, a primelor
trei

situaţii compoziţionale).

Dincolo de analiza morfologică a diverselor elemente literare luate în parte, constatări
teoretice cuprinse în diferite capitole urmăresc aprecieri de sinteză, care să refacă imaginea'
globală a calităţilor poetice proprii categoriei de texte respective. Deşi scopul lucrării este
cercetarea raporturilor formale, din lucrare nu lipseşte confruntarea directă dintre anecdotica textului şi realitatea socială determinată.
Referinţe istorice şi etnografice completează studiul.
VIORICA

NIŞCOV

V. I. KuLEŞOV, JlumepamypH&1e CBR3U Poccuu u 3anaiJHou EBpon&1 6 XIX
BeKe (nepBaR noAOBUHa), Editura Universităţii din Moscova, 1965, 461 p.
Este cunoscut faptul că interesul deosebit faţă de literatura rusă în Occident s-a născut
în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, cînd creaţia lui Tolstoi şi Dostoievski, ridicînd-o
în rîndul marilor literaturi universale, a făcut-o să joace un important rol în dezvoltarea
literaturii europene. Aceasta este şi explicaţia pentru care specialiştii occidentali acordă o mai
mare importanţă lucrărilor lui Turgheniev şi Tolstoi, Dostoievski şi Leskov şi mai puţin scriitorilor primei jumătăţi a secolului al XIX-iea.
Spre deosebire de ei, critica literară sovietică a anilor 20-30, folosind cele mai bune
tradiţii ale perioadei prerevoluţionare în domeniul ştiinţei literare, şi-a îndreptat atenţia în primul
rînd asupra studierii moştenirii literare a lui Puşkin, Lermontov, în parte Gogol, folosind
opera lor ca bază pentru studierea legăturilor existente, în această perioadă, între literatura
rusă şi literatura şi cultura Europei apusene. În această direcţie rezultate remarcabile au obţinut
oamenii de ştiinţă: M. P. Alekseev, B. V. Tomaşevski, V. M. Jirmunski, S. N. Durîlin şi alţii.
Cu toate acestea, impresionantul material scos la lumină în această perioadă, nu totdeauna a
fost întrebuinţat în măsura cuvenită pentru explicarea creaţiei scriitorilor amintiţi şi a procesului literar în ansamblul său. O serie de monografii şi cursuri universitare au fost elaborate
fără a se avea în vedere tocmai aceste legături, ceea ce a sărăcit şi a îngustat concepţia lor.
În ultimii ani se observă în ştiinţa literară sovietică o înviorare şi un interes sporit
pentru legăturile literare dintre popoare pentru stabilirea locului ce-i revine literaturii ruse
in procesul general de dezvoltare al literaturii. Grăitoare în acest sens este nu numai conferinţa specială despre legăturile şi influenţa reciprocă a literaturilor naţionale, ce a avut loc
la Institutul de literatură universală A. M. Gorki în anul 1960, dar şi nenumărate lucrări cu
un profil asemănător. Este suficient de relevat că numai în ultimul an editurile au scos de
sub tipar nu puţine lucrări de o valoare incontestabilă dintre care amintim: PyccKo-esponeitcme
nHTepaTypHhle CBR3H (Legăturile dintre literatura rusă şi europeană), Culegere de articole
cu ocazia aniversării a 70 de ani a academicianului M. P. Alekseev, PyccKO-p}'MbDICKHC
nuTepaTypHble CBR3H (Legăturile literare ruso--române), de E. Dvoicenko-Markova; Culegere
de articole B3aHMOCBJl3H cnasllHCKHX JUITepaTyp (Interdependenţa dintre literaturile popoarelor slave) şi alte lucrări.
Trebuie remarcat faptul că sporirea interesului faţă de cercetarea comparativă, se petrece
sub semnul unor noi şi superioare concepţii metodologice, care permit să se tragă concluzii
şi generalizări mai profunde. În această privinţă a devenit actuală necesitatea de a supune
materialul adunat de ştiinţă noilor concepţii metodologice, „de a se crea monografii şi cursuri
din care să reiasă importanţa interacţiunii în definirea trăsăturilor naţionale ale literaturii şi
influenţa reciprocă în procesul literar general". Menţionînd acest lucru în introducerea cărţii
sale, intitulată Relaţiile literare ale Rusiei şi Europei apusene în sec. XIX (prima jumătate).
V I. Kuleşov năzuieşte să aducă contribuţia sa la realizarea sarcinii de mai sus.
În construcţia lucrării sale, autorul. porneşte de la o precisă concepţie metodologică, clasificînd strict cele mai diferite forme de influenţă reciprocă dintre literatura rusă şi cea a Europei
occidentale. Această clasificare ce ar părea la prima vedere destul de rigidă ni se pare a fi
una din reuşitele autorului. Nu o alcătuire „a priori", pe baza unor elemente speculative, ci
„a posteriori", ca rezultat al unei atente şi judicioase studieri a materialului ales, dindu-i
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astfel posibilitatea studierii dinlăuntru a procesului literar, stabilind corelaţia logică şi nu lntlmplătoare dintre diferitele literaturi. Această metodă este o mărturie elocventă a marilor
posibilităţi ce stau ln faţa cercetătorului marxist atunci cind foloseşte metoda concret istorică
de cercetare a procesului literar. Fundamentîndu-şi ln introducere ideea necesităţii comparării
literaturilor naţionale dintr-o epocă anumită, cercetătorul sovietic trece Ia examinarea corelaţiilor dintre literatura rusă şi apuseană din două puncte de vedere, expuse ln cele două.
părţi ale cărţii: prima parte, închinată problemelor influenţei literaturii apusene asupra literaturii
ruse, iar cea de a doua, studiului influenţei literaturii ruse asupra literaturii vesteuropene.
Pentru a asigura o abordare ştiinţifică a materialului, V. I. Kuleşov scoate in evidenţă.
două forme de bază a legăturilor literare : „legături pe bază de contact (traduceri, pastişe. influenţe, împrumut şi altele) şi analogii sau asemănări istorico-tipologice care apar independent de

contact (mai precis acestea nu slnt legături, ci locuri comune, sootnoşenia)". În cartea sa cercetătorul insistă cu precădere asupra primei din aceste forme, străduindu-se să aprofundeze
diferitele laturi ale dezvoltării literare ruseşti a primei părţi a secolului XIX, demonstrlnd
originalitatea şi particularitatea literaturii ruse. Pentru tratarea ştiinţifică a problemei interdependenţei dintre literatura rusă şi literatura ţărilor apusene V. I. Kuleşov creează „fundalul"
constlnd ln lămurirea legăturilor personale dintre scriitori şi acelora prin intermediul presei.
În prima parte a cărţii acest capitol se ocupă de călătoriile oamenilor de cultură ruşi in străi
nătate (Turgheniev, Kiuhelbeker), de „transmetteurs-ii" care au răsplndit literatura rusă ln
străinătate (Viazemski, Poltoraţki, K. Marmier, A. Melgunov, V. Volfzon, Varngagen von Enze),
de ziarele cu ajutorul cărora Rusia a cunoscut literatura apuseană. (La Minerve fran~aise, Revue
encyclopedique, Revue Independente, Sin Otecestva, Sovremennik, Vestnik Evropl) de „ziarele
intermediare speciale" (Russische Miszellen, St. Petersburgische Zeitschrift, Bulletin du Nord
şi altele). În partea a doua, cadrul cercetărilor se referă în special Ia traducerile scriitorilor ruşi
ln diferitele limbi ale popoarelor din apus, la aprecierile creaţiei lor de către critica occidentală.
şi concepţia literaturii ruse în critica apuseană.
În general, legăturile de creaţie sînt cercetate multilateral. Sînt supuse în primul rînd
analizei „legăturile cele mai simple": traducerile şi pastişele (Jukovski ca traducător al lui
Schiller. Imitaţiile după Schiller în primele piese ale lui Lermontov, după Walter Scott ln
romanele istorice ale lui Bestujev, Zagoskin, Laje~nikov, după Hoffman Ia V. Odoevski;
pe de altă parte, tema anului 1812 în creaţia scriitorilor străini Chamisso şi Rlleev).
Apoi se studiază formele mai complicate de influenţă: inovaţia pe baza tradiţiilor (decembriş
tii-romantici şi D-na de Stăel, E. M. Arndt, B. Constant; Puşkin şi poemele orientale ale lui
Byron: „Evghenii Oneghin" şi Rousseau, Richardson, Maturin, Nodier, Byron; Gogol şi Hoffman)
şi asemănările tipologice (scriitorii „şcolii naturale" şi Georges Sand, Dickens, Thackeray;
Prosper Merimee şi Puşkin).
În concluzia cărţii sale V. I. Kuleşov afirmă: •Cartea reprezintă prima încercare de sistematizare a unui material divers, studiat inegal şi introdus într-o lucrare pentru prima dată»
În lumina acestei afirmaţii trebuiesc privite şi lacunele cărţii. Astfel se resimte lipsa acută.
a analizei comparate a creaţiei mature a lui Lermontov, a cărui mare originalitate şi spirit
novator este şi rezultatul tradiţiilor literaturii apusene. Nu întotdeauna autorul este convingător
în anumite concluzii pe care le trage. (Astfel, integrlnd ln compararea poemelor romantice
ale lui Puşkin, cu poemele orientale ale lui Byron, o analiză mai minuţioasă a unor poeme
din creaţia marelui romantic englez, autorul ar fi putut ajunge la concluzii mai temeinice
şi noi). În ansamblu lnsă, cartea lui Kuleşov aduce un plus de documentaţie şi de precizie ln
nenumărate probleme legate de dezvoltarea literaturii. In ilustrarea acestei afirmaţii se pot
aminti capitolele: „Evgheni Oneghin" primul roman al realismului critic al secolului al XIX-iea;
Grotescul la Gogol şi fantasticul la Hoffman ; Scriitorii „şcolii naturale" şi romanele lui G. Sand.
Dickens, Thakeray etc. În afară de aceasta trebuie amintită şi o altă latură pozitivă a acestei lucrări. Fără a avea pretenţii exhaustive, cartea reprezintă totuşi prima experienţă de sistematizare
a unui material bogat despre legăturile dintre literatura rusă şi literaturile apusene în cadrul
uneia din etapele importante pentru dezvoltarea literaturii ruse. În acest sens lucrarea pune
bazele viitorului curs de Istoria interdependenţei dintre literatura rusă şi celelalte literaturi•
pe tot parcursul fenomenului literar „rusesc", care clarifică şi rolul acestor relaţii ln formarea
literaturii naţionale ruse. Apariţia unui asemenea curs va Umple un gol resimţit ln primul
rlnd de cei care predau literatura rusă.
ELENA LOGHINOVSCHI
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În domeniul puşkinologiei s-au făcut în ultimul timp progrese remarcabile, mai cu seamă
!n direcţia cercetărilor activităţii creatoare a poetului în perioada exilului în sud. În URSS
au devenit o tradiţie conferinţele anuale ale puşkinologilor, în cadrul cărora se scot mereu la
iveală noi documente şi materiale arhivistice inedite şi se prezintă lucrări de exegeză literară
şi studii comparatiste, care au început să fie publicate într-o serie de volume sub titlul generic
de „Puşkin în sud".
O încercare de sinteză a acestor cercetări, circumscrisă la perioada anilor 1820--1823,
o reprezintă lucrarea lui B. Trubeţkoi Puşkin tn Moldova, ajunsă la a treia ediţie. Este rodul
unor cercetări pe care autorul le face de aproape două decenii.
Activitatea lui Puşkin în Moldova coincide cu perioada maturizării politice a geniului
său sub influenţa ideilor revoluţionare ale celor mai radicali dintre decembrişti, cu etapa trecerii de la romantism la realism, a unor intense căutări creatoare şi a perfecţionării măiestriei
sale artistice.
Sprijinindu-se pe lucrări memorialistice, biografice, de istoriografie literară, publicate
înainte de revoluţie de V. P. Gorciakov, P. V. Annenkov, P. I. Barteniev, I. P. Liprandi,
A. F. Veltman, P. I. Dolgoruki, F. N. Lughinin, A. Iaţimirski ş.a., pe operele puşkinologilor
sovietici M. A. Ţiavlovski, M. L. Brodski, L. P. Grossman, B. S. Meilah, B. V. Tomaşevski,
D. D. Blagoi, ca şi pe cercetările recente ale puşkinologilor din R. S. S. Moldovenească, I. C.
Varticean, S. F. Bogaci, A. T. Borş, S. S. Ciobotaru, V. P. Coroban şi alţii, autorul încearcă
să reconstituie atmosfera social-politică a epocii şi biografia artistică a poetului, evitlnd tendinţele vulgarizatoare, de suprasolicitare a anecdodicului, existente în unele lucrări anterioare,
consacrate vieţii lui Puşkin în Moldova. Accentul principal în cartea lui B. Trubeţkoi cade
nu atit pe detaliul biografic, cit pe analiza creaţiei poetului in această perioadă, pe cercetarea
implicaţiilor ideologice şi artistice ale epocii, reflectate !n opera din tinereţe a lui Puşkin.
Prima parte a lucrării, cuprinzind mai mult de o treime din volum, este destinată studierii
condiţiilor social-istorice ale Moldovei în timpul lui Puşkin, unui scurt istoric al Chişinăului
încep!nd cu diploma din 1420 a lui Alexandru cel Bun pînă in primele decenii ale veacului
trecut, analizei raportului lui Puşkin cu decembriştii (P. I. Pestei, V. F. Raevski, M. E. Orlov,
P. S. Puşcin, K. A. Ohotnikov) cu loja masonică nr. 25 „Ovidiu", folosită de decembrişti ca
o formă a conspiraţiei politice, legăturilor acestor organizaţii cu mişcarea de eliberare a Greciei
de sub jugul otoman - „Eteria", condusă de fraţii Ipsilanti, atitudinii diferite a lui Puşkin
faţă de o parte din boierimea băştinaşe şi faţă de oamenii din popor ai Moldovei, pentru
folclorul, limba şi istoria căruia a manifestat un vădit interes. O atenţie deosebită acordă
autorul relaţiilor lui Puşkin cu scriitorii Constantin Stamati şi Costache Negruzzi.
Ultimele două capitole ale cărţii studiază creaţia lui Puşkin în timpul cit s-a aflat în
Moldova, precum şi operele lui de mai tlrziu, legate de anii exilului.
Evolu!nd sub semnul romantismului progresist, creaţia lui Puşkin în această perioadă
marchează o nouă etapă în dezvoltarea poetului, caracterizată prin frecvenţa elementelor de
realism şi democratism, prin abordarea unei tematici impregnate de protest revoluţionar, prin
întruchiparea artistică a unor teme, motive şi chipuri legate, direct sau indirect, de viaţa
Moldovei. Autorul subliniază că scopul urmărit de persecutorii lui Puşkin prin exilare nu
a fost atins, ci, dimpotrivă, a dat rezultate contrarii celor scontate. Relaţiile cu aripa cea mai
extremistă a decembriştilor, atmosfera revoluţionară şi abundenţa noilor impresii au fecundat
spiritul creator al poetului, care a scris în aceşti trei ani peste o sută de poezii printre care:
„Şalul negru", „Lui Ovidiu", „Lui Ceaadaev", „Napoleon", „Pumnalul", „Prizonierul din
Caucaz", a început „Fîntina din Bahcisarai", a scris poemul „Gavriliada", „Fraţii tilhari" şi,
fapt deosebit de semnificativ, a început romanul în versuri „Evgheni Oneghin", scriind, probabil, aici şi cunoscuta strofă a VII, privitoare la problemele politco:sociale şi economice ale
Rusiei pe care o citează Marx şi Engels in lucrările şi scrisorile lor.
Dacă prima şi, în anumită măsură, ultima parte a cărţii lui B. Trubeţkoi au un caracter
pronunţat documentarist şi istoriografic, aducînd o bogăţie de material faptic din lucrări anterioare, precum şi rezultatele cercetărilor proprii în arhive, în partea a doua predomină cercetarea literară propriu zisă, analiza şi interpretarea operelor, integrate în contextul general
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literare a epocii. Autorul dezbate probleme teoretice importante ca aceea a influenliterare (pe care le deosebeşte de simplele imitaţii, împrumuturi şi contaminări exterioare,
inerente la începutul oricărui drum de creaţie), discută problemele realismului şi romantismului,
combătind cu argumente temeinice opinia celor care nu admit că realismul puşkinian s-a dezvoltat încă din perioada şi în cadrul creaţiilor romantice din primii ani ai exilului poetului,
analizează problematica ercului pozitiv, afirmînd că „oamenii de prisos" din literatura rusă a
primei jumătăţi a secolului al XIX-iea (anii 20-50), datorită caracterului lor protestatar, trebuie consideraţi eroi pozitivi şi că primul chip al „omului de prisos" în literatura rusă este
„Prizonierul din Caucaz", Oneghin, nefiind decît o dezvoltare artistică realistă a acestui tip.
În disputa dintre G. Makohonenko, care ii consideră pe Oneghin un erou pozitiv şi B.
Bursov care nu acceptă această interpretare, B. Trubeţkoi adoptă poziţia primului, susţinind
că Oneghin, Pcciorin, Beltov, Rudin, în ciuda caracterului lor contradictoriu, sînt eroi pozitivi, iar termenul „oameni de prisos" este oarecum convenţional, adecvat doar pentru a sublinia
pasivitatea sau imposibilitatea de a acţiona, determinată de condiţiile reacţiunii politice.
Scepticismul acestor eroi apare ca o formă refulată a protestului lor. În a doua jumătate
a secolului al XIX-iea începînrl cu deceniul al VI-lea, în condiţiile situaţiei revoluţionare,
chipurile „oamenilor de prisos" devin în adevăr „de prisos", negative, reprezentînd oameni
care frînau mişcarea revoluţionară.
Un interes deosebit prezintă în lucrare expunerea concepţiei despre caracterul popular
al literaturii, exprimată de Puşkin în polemica cu V. F. Raevski.
În partea a treia a cărţii analizează operele lui Puşkin după plecarea din Moldova, de
care-l va lega pentru totdeauna o amintire nostalgică, reflectată atît în scrisorile lui către fratele
său Lev şi citre prietenii săi (de exemplu, către N. S. Alexeev), cît şi în creaţia sa de mai tîrziu.
Poemul „Ţiganii", „În stepele Bugeacului verde", „Răscoală-te o, Grecie, răscoală-te", „Împuş
cătura", „Cîntecele slavilor de apus", povestirea „Kirdjali" sînt opere legate de amintirile lui
Puşkin din Moldova, despre care va mai pomeni şi în „Poltava", în capitolele VIII şi X din
„Evgheni Oneghin" în „Călătorie la Arzrum" şi în numeroase alte note, schiţe şi planuri de
ţelor

lucrări.

Pe baza unei ample documentări, autorul lucrării aduce numeroase precizări şi corective
datelor istoriografice privitoare la viaţa, activitatea şi relaţiile lui Puşkin în exil. Astfel, de
pildă, se stabileşte cu suficientă exactitate intervalul de timp în care Puşkin a însoţit pe ţigani
în satele Vărzăreşti, lurceni şi Doina (26.VII-20.VIII.1821) se precizează unele momente
din viaţa decembristului V. F. Raevski (p. 78, 85), a generalului Inzov, fixlndu-se perioada
cînd acesta a guvernat provincia (25.VII 1820-26.VII. 1823), se relevă o inexactitate de datare
pe inscripţia monumentului ridicat în amintirea lui Carol al XII-iea la Varniţa, pe malul
Nistrului, pe unde a trec:ut şi Puşkin (regele suedez a rămas aici de la 1709--pînă la 1713, nu
pînă la 1711, cum este scris, în mod greşit pe obelisc) se arată că în 1821 Puşkin nu a fost
la Bolgrad (întemeiat abia în 1823), ci într-un sat situat la 3 km. depărtare - Tabac, etc.
În multe cazuri, autorul formulează, mai mult sau mai puţin argumentat, ipoteze pe
care cercetările ulterioare le-ar putea confirma. Astfel, el presupune că Puşkin este acela care
a sugerat să se dea lojei masonice nr. 25 numele „Ovidiu" şi că este posibil ca organizatorul
acestei loje să fi fost prinţul Mihail Şuţu, cu care Puşkin s-ar fi întîlnit şi în casa boierului
Petrache Mavrogheni; emite ipoteza că un anume Spiro Pendadeca din Arta, întilnit de autor
în unele documente, ar fi chiar eteristul amintit de Puşkin în însemnările sale (deşi I. P.
Liprandi afirma că Pendadeca e născut în Nejin, iar alţi autori ii considerau din !anina); crede
că naraţiunile lui Puşkin „Duca, legendă moldovenească din veacul al XVII-iea" şi „Dafna
şi Dabija, legendă moldovenească din anul 1663", care nu s-au mai găsit, ar fi fost intenţionat
omise de la publicare de editorul reacţionar P. I. Barteniev, din pricina conţinutului lor primejdios pentru ţarism şi îşi exprimă speranţa că ele s-ar mai putea găsi în fondurile arhivistice - l.P. Liprandi sau P.I. Barteniev; presupune că exemplul lui Puşkin în abordarea
tematicii istorice l-ar fi inspirat de C. Negruzzi în crearea nuvelei „Alexandru Lăpuşneanu'';
crede că tema „buneivestiri" din poemul „Gavriliada" i-ar fi fost sugerată poetului de existenţa
unei biserici cu acelaşi hram în apropierea locuinţei lui Inzov, că povestirea „Împuşcătura"
cuprinde fapte reale din viaţa poetului, din realităţile moldoveneşti şi din biografia lui I. P.
Liprandi (prototip al lui Silvio, după părerea autorului, opusă faţă de aceea a cercetătorilor
N. D. Lerner şi P. A. Sadikov) etc.
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În legătură cu figura lui I. P. Liprandi, cu care Puşkin fusese în relaţii amicale, fapt care
a făcut pe unii cercetători să-l considere, la începutul activităţii acestuia, decembrist (V. G.
Bazanov, P. A. Sadikov), autorul se alătură opiniei cercetătorilor A. S. Şcegolev, S. I. Gesseu,
S. Straih, care dovedesc că Liprandi a fost din totdeauna un agent provocator al poliţiei.
Noi probe convingătoare aduce B. Trubeţkoi pentru a infirma părerea acelora care se
îndoiesc de existenţa reală a prototipului povestirii „Kirdjali" (începînd cu poetul decembrist
V. K. Kiihelbeker, I. Oksenov, V. A. Gordlevski; un punct de vedere opus au susţinut V. Iazviţki,
S. N. Samoilov, ca şi scriitorul C. Negruzzi, care a tradus în româneşte „l{irdjali"). Documentele descoperite de autor în arhivele din Chişinău atestă existenţa unui eterist „Eorghi Kirjali,
care împreună cu căpitanul eterist Costa şi cu Eeorghi Kalaus erau urmăriţi de autorităţile
ţariste in aprilie 1822, pe cind Puşkin se afla in Moldova. Concluziile autorului, confirmate
şi de noile materiale arhivistice găsite de E. N. Oganian
(publicate în volumul „Puşkin in
Sud", Chişinău, 1958, p. 37-56), sînt în concordanţă cu informaţiile provenite dintr-o serie
de alte izvoare şi lucrări ale unor autori pe care B. Trubeţkoi nu-i citează (N. Iorga, C. D.
Aricescu, J. A. Vaillant, St. Bellanger, L. Regnault, Chopin, Ubicini, ale căror cercetări le
foloseşte Tr. Ionescu-Nişcov în studiul său Kirdjali dans la lillerature universelle, Rsl. I, 1958,
p. 105-123) şi care duc la aceeaşi concluzie, că la baza eroului puşkinian a stat un prototip
real. Credem însă că nu poate fi respinsă nici părerea celor care susţin că acelaşi cuvînt cîrjaliu - a circulat şi ca nume comun, parţial sinonim cu „haiduc" (sau chiar „cazac"), aşa
cum îl intilnim în Scrisorile către V. Alecsandri ale lui Ion Ghica, precum şi în lucrările lui
:N. Iorga, V. lazviţki.
Cu toate că lista bibliografică a cărţii este apreciabilă, indicîndu-se 215 titluri (în afară de
unele articole de mai mică întindere sau importanţă, citate în cuprinsul lucrării), autorul nu
aminteşte de cîteva cercetări de sinteză referitoare la tema abordată, publicate in ţara noastră,
care i-ar fi putut furniza date utile mai cu seamă în privinţa raporturilor dintre creaţia lui
Puşkin şi literatura română. (Cf. E. Dvoicenko, Pu~kin în Romdnia, Bucureşti 1937; Gheorghe
Bezviconi şi Scarlat Callimachi, Puşkin în exil, Bucureşti 1947; V. Ciobanu, A. S. Puşkin şi
literatura română, în volumul „Relaţii româno-ruse în trecui", Bucureşti, 1957, p. 102-139).
Socotim că multe date interesante ar fi putut culege B. Trubeţkoi din capitolul „Puşkin
~i folclorul românesc" al lucrării citate mai sus a lui V. Ciobanu (cu privire la variantele clntecului „Pom, pom, pom, eram eu pom," cules de Puşkin şi intilnit în colecţiile lui Anton Pann şi
G. Dem. Teodorescu, „Cîntecul Zaverei", cintecul Zamfirei - „Arde-mă, frige-mă", „Şalul
negru", legendele moldoveneşti „Duca" şi „Dafna şi Dabija", etc.). De asemenea, merită toată
atenţia argumentele lui V. Ciobanu care demonstrează că Scrisoarea a VII-a a lui C. Negruzzi
nu poate fi socotită un document valabil istoriceşte, respingînd mitul „frumoasei grecoaice
Calipso", de care s-ar fi îndrăgostit Puşkin.
B. Trubeţkoi subliniază în mai multe rînduri ecoul pe care l-au trezit în cercurile progresiste ale Rusiei şi în conştiinţa poP.tului răscoala lui Tudor Vladimirescu şi a eteriştilor lui
lpsilanti. Dacă acţiunea Eteriei avea, după cum observă pe bună dreptate autorul, „un
caracter burghezo-naţionalist limitat" (p. 123), in schimb scopul răscoalei lui Tudor era mai
larg, urmărind eliberarea maselor populare de exploatarea boierilor şi a fanarioţilor, această.
„bandă coruptă de năimiţi" (K. Marx) ; „Vladimirescu scria fruntaşul decembrist Pestei,
citat ln lucrare, - a publicat o proclamaţie in care spune că scopul acţiunilor sale nu este cîtuşi
de puţin rebeliunea împotriva Porţii Otomane, ci opoziţia faţă de asupririle îngrozitoare la care
este supusă nefericita Valahie din partea autorităţilor numite, care şi-au depăşit drepturile
şi oprimă poporul prin tot felul de nelegiuiri ce se pot închipui" (124). În concluzie B. Trubeţkoi
subliniază că Puşkin, inţelegînd deosebirea dintre scopurile politice ale luptei lui Ipsilanti şi
Vladimirescu, a acordat întreaga sa simpatie ultimului, zugrăvind pozitiv, în povestirea Kirdjali,
pe tovarăşii lui Vladimirescu şi caracterizînd negativ pe A. Ipsilanti (p. 128).
În lumina acestor afirmaţii, nu pare însă convingătoare apoteoza eteristului Iordachi
Olimpiotul, care, după cum este cunoscut, a jucat un rol nefast în prinderea şi uciderea lui
Tudor Vladimirescu (chiar dacă Puşkin a intenţionat să facă din el, şi nu din Ipsilanti, eroul
principal al unui poem despre Eterie). În argumentarea sa, B. Trubeţkoi pune la îndoială
afirmaţia lui I. P. Liprandi că Iordachi Olimpiotul „l-a înşelat pe Tudor Vladimirescu şi pe
prinţul I psilanti şi că ar fi fost principalul vinovat al tuturor nenorocirilor care i-au lovit
pe eterişti în Principate", relevînd, dimpotrivă, combativitatea şi vitejia lui Iordachi, deşi
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alte documente ale timpului ii subliniază mai mult viclenia şi ipocrizia. În ciuda acestor aprecieri contradictorii, după părerea noastră este evident că, independent de faptul că Iordachi
a fost mai consecvent decit Ipsilanti, nimic nu justifică istoriceşte vina celor doi fruntaşi eterişti pentru uciderea lui Tudor Vladimirescu, conducătorul unei mişcări populare progresiste
îndreptate împotriva exploatării şi reacţiunii, cu revendicări sociale mai largi şi mai îndreptă
ţite decit scopurile limitate ale Eteriei.
Cu toate aceste obiecţii şi unele observaţii de amănunt, care s-ar putea face cu privire la
citeva repetiţii şi inegalităţi în cuprinsul lucrării, cartea lui B. Trubeţkoi, valorificind un bogat
material bibliografic şi documentar, însoţită de ilustraţii şi o hartă a itinerariilor lui Puşkin
pe plaiurile Moldovei, scrisă cu vădită pasiune şi incontestabilă competenţă, constituie o contribuţie importantă la cunoaşterea raporturilor lui Puşkin cu litera tura şi folclorul poporului
nostru.
CEZAR APREOTESI

AKIRA SASAKI, J(ocmoeBcKuu o cBo6oiJe u Hawe BpeMR, «Hitotsubashi
Journal of arts & sciences», vol. 3, no. !1, october 1963, Hitotsubashi

University, Tokyo, p. 1-13.

'

În articolul Dostoievski despre libertate şi timpul nostru, Akira Sasaki, lector de limbă
la Universitatea din Tokio, expune reflecţiile sale asupra problemei libertăţii omului în
epoca noastră în lumina filozofiei dostoievskiene, aşa cum se conturează ea în romanul Fra/ii
Karamazov şi în deosebi în fascinantul capitol „Marele inchizitor".
În introducerea textului recenzat se arată că Dostoievski „şi-a închinat, s-ar putea
spune, întreaga viaţă - în procesul activităţii sale literare - problemei libertăţii, şi a făcut
un pas destul de însemnat înainte spre lămurirea esenţei acesteia".
Pornind de la afirmaţia lui I. V. Stalin, exprimată într-un interviu, potrivit căreia
libertatea individuală este de neconceput fără libertăţi şi drepturi sociale, Akira Sasaki e de
părere că „din aceasta încă nu rezultă faptul că unde sînt libertăţi sociale, acolo în mod
obligatoriu trebuie să fiinţeze şi cele individuale". Autorul încearcă să explice fenomenele
în condiţiile capitalismului cit şi ale socialismului - prin unghiul vedevieţii contemporane rilor lui Dostoievski, aderînd aproape total şi fără discernămint la concepţia scriitorului privind libertatea individuală a omului.
După ce punctează conţinutul capitolului „Marele inchizitor", teribilul monolog al
inchizitorului medieval, slavistul japonez trage o seamă de concluzii după părerea sa general
valabile: în primul rtnd, plinea cea de toate zilele şi libertatea se exclud reciproc; în al doilea
rînd, poporul îşi poate sacrifica libertatea pentru pline, această primă necesitate vitală a omului; în al treilea rînd, o asemenea împrejurare poate genera dominaţia dictatorială a unei
minorităţi puternice, alese, asupra maselor populare, cit şi un sistem social care să asigure un
astfel de regim. În spiritul acestor concluzii, autorul articolului tinde să ajusteze procesele extrem de profunde şi complexe în realitatea lor concretă - ale lumii capitaliste (corect prezentate ln linii mari) şi ale lumii socialiste (înfăţişate uneori unilateral şi insuficient analizate).
Nu ne vom acupa de toate inconsecvenţele din articol, de lipsa unei nuanţări dialectice
ce se impune în analiza problemei libertăţii, pornind de la înţelegerea ei ca necesitate înţeleasă,
de la semnificaţia afirmaţiei lui F. Engels privind trecerea de la capitalism la socialism ca
fiind un salt al omului din imperiul necesităţii în cel al libertăţii. Spaţiul unei recenzii ne permite să surprindem doar citeva din aspectele directorii ale articolului.
Akira Sasaki exprimă în mare parte idei şi concluzii juste, cum ar fi: „Libertatea este o
noţiune istorică şi totodată relativă. Prin urmare, conţinutul libertăţii„. depinde de epocă.
În general, unde libertatea este limitată, acolo în mod inevitabil este frtnată dezvoltarea normală a omului, avînd ca urmare denaturarea esenţei umane.„ De libertate ne putem folosi
nu pe baza unor articole sau ale altora ale legii, ci ca rezultat al luptei noastre proprii pentru
libertate.„ Libertatea conştiinţei a atras după sine intoleranţa religioasă„. În ţara socialismului... nu există libertatea goanei după ciştig, nu există libertate de a obţine profit" etc.
Autorul adoptă o poziţie critică faţă de aşa-zişii liberali, care învinuiesc socialismul de lipsă
rusă
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de libertate şi evită în acelaşi timp să vorbească de stările de fapt din sinul sistemului capi·
talist.
Pentru a ilustra în ce măsură capitalismul contemporan depersonalizează pe om, Akira
Sasaki citează consideraţiile interesante şi convingătoare din cartea filozofului american
Frantz Pappenheim Alienation of Modern Man (Înstrăinarea omului modern). Pappenheim
încearcă să găsească izvorul însingurării contemporanilor în tehnocraţie, în politică, în structura socială, pornind de la faptul că înstrăinarea (antiteza libertăţii) se manifestă în toate
domeniile vieţii din lumea capitalistă actuală. După părerea filozofului american, în societatea capitalistă majoritatea oamenilor, adică masele populare, nu reprezintă decît un furnicar
neînsemnat. Din păcate, adoptind optica lui F. Pappenheim, slavistul japonez scapă din
vedere forţele înaintate, conştiente, care cresc şi se organizează în sinul societăţii capitaliste,
opunindu-se degradării umane şi luptind pentru o nouă civilizaţie.
În cuprinsul articolului, Akira Sasaki - influenţat de filozofia din „Legenda marelui
inchizitor" - sugerează ideea potrivit căreia omului, masei de oameni îi este proprie tendinţa
de a se supune cuiva, de a avea idoli; se argumentează „slăbiciunea omului ... care nu este
ln stare să acţioneze fără să se subordoneze cuiva", afirmîndu-se că „în societatea umană
chiar ateiştii nu se pot manifesta fără idoli de un fel sau altul, acest fapt fiind ilustrat chiar
de însăşi societatea socialistă, care n-a putut evita cultul personalităţii" etc. Cultul personalităţii - după cum se ştie - este străin spiritului şi esenţei socialismului. Apariţia lui s-a
datorat tocmai încălcării principiilor şi naturii socialismului, în contextul unor împrejurări
interne şi externe deosebite, ceea ce reprezintă o altă problemă.
În ceea ce priveşte arta lui Dostoievski, acest mare scriitor, ca şi Lev Tolstoi, a făcut
un pas înainte în dezvoltarea artistică a lumii, ln cunoaşterea mai profundă şi mai completă.
a sufletului omenesc, în procesul autodefinirii de sine a umanităţii prin geniile sale. „Genialitatea lui Dostoievski este indiscutabilă-spunea Gorki. Prin forţa expresivităţii, talentul lui
s-ar egala, poate, doar cu cel al lui Shakespeare. Ca personalitate însă, ca judecător al lumii
şi al oamenilor, putem foarte uşor să ni-l închipuim ln rolul inchizitorului medieval".
În încheiere, trebuie să remarcăm totodată tendinţa autorului articolului Dostoievski
despre libertate şi timpul nostru de a sublinia semnificaţia critică, anticlericală şi anticapitalistă a „Legendei marelui inchizitor" din tulburătorul roman Pra/ii Karamazov.
GHEORGHE BARBĂ

ELIZA 0RZESZKOWA ~

Marta, E.L.U.

Bucureşti,

1965.

III

Creaţia literară şi publicistică a Elizei Orzeszkowa este foarte puţin cunoscută cititorului
român. Cele clteva secvenţe dintr-o operă imensă ca întindere pe care le ofereau cu cîţiva ani în
urmă nuvelele cuprinse în volumul ]ulianka 1 sînt, evident, neîndestulătoare. Prin urmare, apariţia în limba română a încă uneia dintre operele prozatoarei poloneze nu poate fi decit binevenită.
dacă respectă criteriul valoric. Fiindcă posibilităţile editoriale, totuşi restrlnse faţă de mulţimea
capodoperelor literaturii universale care trebuie traduse, impun o evaluare în funcţie de calitatea artistică. Din acest puct de vedere romanul „Marta" (1873), deşi exprimă o preocupare
de căpetenie în ansamblul problemelor abordate de autoare, nu reprezintă creaţia de virf a acesteia. Ar fi fost aşadar mai potrivit să se transpună în româneşte mai întii trilogia Pe Niemen (1887),
o frescă minuţios închegată a societăţii rurale poloneze după eşecul revoltei din 1863, şi abia după
aceea să se aleagă din celelalte romane şi nuvele. În felul acesta, de la primul contact, romanciera
ar fi putut să fie judicios apreciată şi aşezată la locul cuvenit printre scriitorii lumii. În caz contrar, procesul ierarhizării valorilor în conştiinţa cititorului este întîrziat inutil, fapt care duce
nu de puţine ori la erori dăunătoare, influenţînd preferinţele de lectură.
Cine este şi ce reprezintă E. Orzeszkowa pentru literatura polonă o spune l.C. Chiţimia
tn prefaţa care însoţeşte volumul. Foarte scurtă, dar vast documentată - o dovedesc subsolurile

1

E. Orz e s z k

0

w a, JuJia„k11o, Editura tineretului, Bucureşti, 1962. tn româneşte de Olga Zaicile.

https://biblioteca-digitala.ro

296

ClUTICA

ŞI

BIBLIOGRAFIE

_bogate în trimiteri la volume şi periodice - prefaţa oferă o imagine concentrată strict Ia obiect
a vieţii --şi operei scriitoarei. Coordonatele particulare ce caracterizează fizionomia artistică a.
Orzeszkowei sînt extra.se de autor din împrejurările politice şi ideologice ca.re au urmat după
înăbuşirea răscoalei din 1863 - împrejurări pe care le prezintă succint şi Ie apreciază critic Ia.
început-a căror influenţă se grefează pe ideile liberale moştenite de la. tatăl său şi pe lectura iluminiştilor şi pozitiviştilor apuseni. Considerată din această perspectivă, activitatea de creaţie
a prozatoarei este înscrisă pe bună dreptate, a.lături de aceea a lui B. Prus (1845-1912), M.
Konopnicka ş.a„ sub auspiciile ideologiei pozitiviste ca.re se înstăpîneşte în Polonia după 1870.
Urmărind o succintă trecere în revistă a operelor mai importante, I.C. Chiţimia demonstrează. că Orzeszkowa a promovat în creaţia sa toate dezideratele pozitiviste, cărora, cu toate
sinuozităţile de concepţie, le-a rămas credincioasă pînă la sfirşitul creaţiei sale. Nu este vorba,
cum este lesne de înţeles, de o seacă înşiruire bibliografică. Enunţind în puţine cuvinte conţinu
tul tematic al fiecărei opere pomenite, autorul prefeţei îşi întregeşte aprecierea estetică prin apropieri şi comparaţii cu opere aparţinînd altor scriitori. Pe l\"iemen, spre exemplu, este comparat
sub raportul coloritului peisagistic cu poemul de glorie a lui A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (1834).
Procedeul este menit să evidenţieze a.semănările şi diferenţele specifice dintre mai mulţi scriitori,
fixîndu-le personalitatea. Semnificaţiile sociale şi etice ale romanului Marta sînt convingător
relevate în strinsă relaţie cu Jurnalul W aclawei (1867). Cei plini de virtuţi (1868), Pan Graba (1869).
romane ale căror subiecte sînt de asemenea cuprinse în contextul larg al problemei feministe.
Dacă prefaţa poate fi considerată fără rezerve drept un instructiv model de exegeză sintetică, traducerea, semnată. de Sa.rina Cassvan şi J6zef Wulin, nu se poate spune că îndeplineşte
cerinţele unei reuşite. Greşeli de tot felul abundă pe fiecare pagină, astfel că o enumera.re cit de
cit conştiincioasă. a tuturor, pe lingă că nu-şi are rostul aici, este cu neputinţă. Fără îndoială că
majoritatea acestor incongruenţe nu este sesizabilă pentru cel care citeşte doar versiunea românească ; frapează însă la o confruntare riguroasă cu originalul polonez. Deseori întilnim „echivalente" româneşti a.le unor cuvinte poloneze care, chiar dacă nu sint totdeauna cu totul
greşite, a.lunecă în sensuri lăturalnice ca.re îngreuiază reconstituirea imaginii în mintea lectorului.
Spre exemplu, expresiile: z najsluszniej powaianych, pan stworzenia, ganek, ozdobiony, wczoraj 1
ş.a. sînt traduse prin: destul de apreciat (p. 13), bărbat (p. 14), terasd (p. 15), străjuit (p. 16), deundzi (p. 31), în loc de: dintre cei mai pe drept apreciaţi, stăpînul creaţiei, coridor (hol, antreu).
impodobit, ieri. S-ar putea obiecta că nepotrivirile samantice de acea.stă natură reprezintă abateri fără nici o însemnătate pentru traducerea în ansamblu. Se ştie totuşi că „Buturuga mică„."
Atunci clnd Orzeszkowa foloseşte calificativul stăpînul creaţiei se referă indiscutabil la bărbat,
dar accentul se deplasează vizibil de pe noţiunea ca atare (bărbat) asupra situaţiei lui avantajoase.
Expresia conţine şi o undă de ironie, exprimînd protestul scriitoarei faţă de privilegiile de care
se bucură acesta în societate, privilegii pe care le socoteşte neîntemeiate. Coloratura satirică.,
intenţională, este astfel sensibil sărăcită. Tot aşa, „un bibrou (mobilă) strdiuit de o galerie frumos
sculptată" împinge reprezenta.rea pe o direcţie imprecisă. pe cînd dacă s-ar fi păstrat vocabula.
din original - tmpodobit - obscuritatea ar fi fost evitată.
La deplasări de sens faţă de textul polonez s-a ajuns în traducere şi prin adă.oga.rea prin
nimic motivată. a unor cuvinte, nuanţe, care nu există în romanul Orzeszkowei. În propoziţiile:
„„. şi boala se aratd rebelă, nu dă înapoi" (p. 13), „Sd ne-o tnchipuim cu cîţiva a.ni în urmă" (p. 15),
„„. şi călca sfios cu braţele lăsate de-a lungul trupului.„" (p. 30), etc. tot ce este subliniat este
de prisos. Dacă în primele două cazuri umpluturile nu au ca rezultat <lecit a.lungiri inutile, a.lipirea adverbului sfios, în a.I treilea, denaturează intenţia autoarei ca.re, prin ,.braţele lăsate de-a.
lungul trupului", exprimă descurajarea ce pusese stăpinire pe o tînără căreia i se refuza.se un
post din cauza cunoştinţelor incomplete şi a lipsei de talent muzical. Or, mersul sfios aduce în
minte noţiunea de timiditate, de lipsă de lndrăznea.Iă, care se generalizează în frază, lăsind în
umbră sta.rea sufletească. Desigur, sfiiciunea poate fi uneori un efect a.I descurajării, da.r Orzeszkowa nu are în vedere acest aspect.

1 Ordinea cuvintelor şi a frazelor din limba polonll este pllstratll
aceea a tA.lmlcitorilor clrjii.
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în traducerea
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cea mai regretabilă a versiunii româneşti nu constă însă în introducerea arbia unor cuvinte izolate sau în traducerea lor eronată, ci în omisiunile care merg de
foarte multe ori pînă la propoziţiuni întregi. Foarte multe fraze care în originalul polonez sint
mai lungi, mai complexe, avînd ramificaţii atributive mai numeroase, sînt restrînse. Această.
prescurtare se face de cele mai multe ori şi în detrimentul ideii conţinute. Iată cîteva exemple.
Fraza poloneză cWspomnienia ( ... ) kt6re przez caly dzien miniony otaczaly jll rojem widm
n~llcych po to, aby krwawic i rozdierac, ulecialy teraz od niej przed groinym, tajemniczym
lecz dotykalnym jak rzeczywistosc zjawiskiem lerainiejszosci• este transpusă astfel în limba
română: •Amintirile (... ) care o împresuraseră toată ziua cu năluciri ale fericirii pierdute, se
risipiseră dintr-o dată în faţa realităţii ameninţătoare, deşi încă nedesluşite~ Aici cuvlntul
nrcqcy (ademenitor, înşelător) este redat prin fericire pierdută, părţile subliniate sînt lăsate la
o parte, iar sensul exprimat de tălmăcitori este şi el modificat faţă de cel din original. Traducerea fidelă ar fi sunat aproximativ aşa: •Amintirile (... ) care o împresuraseră toată ziua
trecută cu un roi de năluciri ademenitoare, doar pentru ca să o însîngereze şi s-o sfîşie, se
indepărtau acum de ea în faţa spectrului ameninţător al prezentului tainic dar concret precum
realitatea•. Prescurtată este şi fraza cPotrafill (... ) kazde drgnienie poruszajllce fibrami ciala
,kupic w jednll moc rozumnll. wytrwalll. niespo:iytll. w moc takll. jakll jedynie odegnac zdola
n~dz~. zabezpieczyc od ponizenia si~ godnosc czlowieka, uchronic od bezowocnych b616w,
rozpaczy i smierci glodowej ?• care este tălmăcită: •Da, va trebui să-şi adune toate pierderile
pentru a găsi mijlocul să se ferească de umilinţe, să-şi apre demnitatea în lupta aceasta pentru
pîinea ei şi a copilului• în loc de: •Va putea (... ) să concentreze fiecare impuls care mobilizează
fibrele corpului într-o forţă perseverentă, calculată, inepuizabilă, într-o asemenea forţă care
să alunge sărăcia, s-o ferească de înjosirea demnităţii umane şi s-o apere de dureri zadarnice,
de disperare şi de moartea prin inaniţie?• Un lucru minor în aparenţă, semnul întrebării, care
lipseşte în traducere, are urmări nebănuite. Prin interogaţie romancierea sublinia nesiguranţa
eroinei în faţa asprimilor vieţii, nesiguraţă care se transformă inexplicabil în textul românesc
într-o hotărire deliberată a Martei de a lupta pentru existenţă. Nu mai vorbim de nepotrivirile semantice evidente şi în această situaţie. Exemplificarea ar putea continua.
Deşi s-ar părea că în majoritatea cazurilor ideea în mare este bine transpusă, inexactităţile semnalate - din păcate prea numeroase - o trunchiază mult. Chiar dacă admitem că
fraza autoarei este citeodată diluată, tălmăcitorul este obligat să o transpună aşa cum e,
respectînd toate suişurile şi coborîşurile, orice intervenţie de modificare fiind cu totul neavenită, deoarece schimbă modalitatea de expresie caracteristică. Stilul Orzeszkowei este
dominant liric, de un lirism feminin; nu se remarcă printr-o mare densitate a ideilor, prin
cerebralitate. Şi în romanul Marta rămine ca atare, conţinînd însă inflexiuni bogate; tente pamfletistice atunci cind vorbeşte despre pretenţiile de superioritate ale bărbaţilor, înflorituri mergînd uneori pină la melodramatic cind se aplică situaţiei deznădăjduite a femeii, accente jurnalistice în comentariul lucid, direct al episoadelor etc. Stilul traducerii româneşti, ca urmare a
libertăţilor de felul celor pomenite, tinde simţitor spre alerta narativă, spre un epic mai strlns,
deosebindu-se prin aceasta de cel al romanului în limba polonă. Este motivul principal pentru
care considerăm traducerea nereuşită. O eventuală reeditare în forma actuală este de neconceput; va trebui să se opereze în preababil o revizuire temeinică a textului tradus - prin confruntare - respectîndu-se calitativ şi cantitativ posibilităţile originalului.
Cu toate că în cazul romanului Marta nu se poate pune această problemă, cineva ar putea
opina că intervenţiile traducătorului în stilul scriitorului transpus în altă limbă sînt binevenite,
ba, mai mult, obligatorii, atunci cînd aparţin unui scriitor superior ca talent, chiar dacă acesta
nu se înscrie în acelaşi ordin temperamental şi artistic. În ceea ce ne priveşte, considerăm că
o atare afirmaţie ar fi cu totul chestionabilă. Căci, judecat într-un plan mai general, rezultatul
ar fi lamentabil; s-ar tinde în felul acesta spre o uniformizare valorică a scriitorilor, ceea ce ar
constitui o piedică de netrecut pentru cititorul de la noi în ierarhizarea creatorilor traduşi în
limba română. Pe de altă parte, în mintea cititorului care nu recepţionează <lecit tălmăcirea
s-ar produce o confuzie Intre autorul textului original şi traducător; meritele celui din urmă
ar fi puse fără temei în seama primului. Nu mai vorbim de faptul că în asemenea cazuri nu
mai avem de-a face cu o traducere stricta sensu, ci cu o creaţie nouă, pentru care originalul
a servit doar ca un punct de plecare.
Un cuvînt de laudă pentru A. Stănescu, ilustratorul coperţii.
trară

STAN VELEA
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e:m11u 1823-1962, Sofia, 1964, 368 p.
Urmărirea traducerilor din literatura unei ţări în limba alteia sau altora duce la con<:luzii deosebit de interesante cum ar fi, de pildă, relevarea particularităţilor şi a căilor de
dezvoltare ale acestei literaturi privite prin perspectiva unor străini, popularitatea unor anumiţi
-scriitori ai ei în alte ţări, influenţa pe care o exercită aceste traduceri în creşterea interesului
faţă de poporul şi literatura ţării din care se traduce, aprecierea de care se bucură respectiva.
·creaţie literară peste hotare ş.a. Asemenea lucrări s-au făcut mai ales în ţările în care studiile
bibliografice au marcat progrese însemnate prin activitatea unor institute de specialitate cu
tradiţii şi activitate ştiinţifică cunoscută. Aşa sint, de pildă, lucrările lui Ba.yard Quincy Morgan
( Bibliographie of German Literature in english translalion), apărută ln 1922, Hans Fromm
(Bibliographie deutscher Ubersetzungen aus dem franz{jsischen 1700-7940), apărută între anii
1950-1953 ş.a .. Şi literatura bulgară s-a bucurat în acest sens de atenţia unor cercetători
-străini sau bulgari. Cunoscute slnt lucrările lui A. Miatev pentru traducerile ungureşti, ale
lui P. Iordanov pentru traducerile în limba italiană ş.a. Dacă aceşti autori şi alţii au întocmit
lucrări care privesc traducerile creaţiilor literare bulgare într-o altă limbă, Institutul bulgar
de bibliografie cElin Pelint din Sofia, de sub conducerea lui P. Borov, a iniţiat în acest sens
lucrări mai complexe privind, pentru o anume perioadă, traducerile făcute din limba bulgară
în toate celelalte limbi. Aşa este cunoscuta lucrare a lui Veselia Traikov, unul dintre colaboratorii cei mai de seamă ai Institutului, Literatura artistică bulgară în limbi străine, apărută
la Sofia în 1958, privind perioada 1944-1957. Dat fiind succesul de care s-a bucurat această
bibliografie, autorul ei şi-a lărgit cercetările şi a dat în 1964 lucrarea de faţă care cuprinde
întreaga problemă. Se includ aici traducerile din literatura bulgară făcute în diferite limbi cu
începere din 1823 (an în care a apărut prima traducere a unei creaţii literare bulgare) şi pînă
la finele anului 1962.
Traducerea din 1823 se datoreşte cunoscutului poet şi folklorist ceh Frantisek Celakovski•
-care a tradus din literatura populară a mai multor popoare, între care şi din cea românească.
Dat fiind că producţiile literaturii bulgare culte au apărut mai tirziu, destulă vreme in străi
nătate s-au cunoscut doar cele populare, în traduceri ruseşti (1854), englezeşti (1864), fran<:eze (1872), germane (1879), datorită mai ales puternicei dezvoltări a studiilor folkloristice.
De fapt şi mai tîrziu literatura populară bulgară s-a bucurat de un succes destul de mare,
pînă în 1962 apărînd 64 de volume, traduse în 42 de limbi.
Din literatura bulgară cultă, traducerile au început a se face mai tîrziu. Seria e deschisă
de lucrările lui L. Karavelov (1867) G. S. Rakovski (1871) ş.a.
Bibliografia lui Veselia Traikov referitoare la perioada 1823-1962 prezintă aproape
{;000 de lucrări cuprinzind toate genurile şi formele creaţiei literare populare şi culte: poezia,
nuvela, povestirea, romanul, teatrul, c!ntecele, poveştile, etc. Nu au fost incluse producţiile
·cu caracter ziaristic sau cele publicate în presa zilnică, precum şi alte c!teva categorii de
lucrări, din cauze justificate de autor în introducerea cărţii sale. S-au indicat însă, atunci c!nd
a fost posibil, recenziile apărute în ziare asupra diferitelor traduceri.
Lucrarea lui V. Traikov arată că din literatura bulgară s-a tradus pină acum în 65 de
limbi. Pentru uşurinţa consultării, cărţile prezentate au fost împărţite în cinci mari grupe şi
anume: 1. traduceri în cele unsprezece limbi slave, 2. în celelalte limbi europene. 3. în limbile
popoarelor neslave din U.R.S.S., 4. în limbile popoarelor din Africa şi Asia şi, în sfîrşit, 5.
latină, greacă veche şi esperanto. Urmează un indice pe autori, arătindu-se tn dreptul fiecă
ruia, pe opere, limba şi anul tn care s-a făcut traducerea, un indice pentru creaţiile populare
traduse în diferite limbi şi altul al traducătorilor, stilizatorilor, recenzenţilor, etc.
Consultînd bibliografia lui V. Traikov ajungem la concluzii foarte interesante. Iată doar
ctteva dintre ele. În timp ce în perioada 1923-1944 s-au tradus în 34 de limbi lucrări semnate
"1e 112 scriitori bulgari (347 volume separate, 135 antologii şi 649 traduceri publicate în peri-odice), după 1944, numai într-o perioadă de 18 ani (1944-1962), au apărut 1326 volume separate, 260 antologii şi 3254 de traduceri publicate în reviste. Cifrele vorbesc singure: în 18 ani
(1944-1962) s-a tradus din literatura bulgară de 4 ori mai mult dectt într-o perioadă de
120 de ani. În ceea ce priveşte numărul autorilor bulgari din care s-a tradus tn limbi străine,
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acesta a crescut şi mai mult: 743 de autori după 1944, faţă de 112 autori pentru perioada
1823-1944. Concluzii interesante se pot trage şi dacă se compară cifrele referitoare Ia tiraje.
În ambele perioade, cele mai multe traduceri s-au făcut după operele poetului naţional
al Bulgariei- Ivan Vazov. Pînă în 1962, traduceri din operele lui au apărut în 174 volume.
Numai romanul Sub jug, cea mai populară carte bulgară, se bucură de 66 de ediţii în 31
de limbi străine, după cum unele nuvele şi schiţe ale sale s-au tradus în 43 de limbi străine.
în ordinea numărului de traduceri în alte limbi vin scriitorii Elin Pelin, 78 volume în 23 (respectiv 36) limbi, Iordan Iovkov, 51 volume în 18 (28 limbi) ş. a. Dintre scriitori contemporani
în primele rînduri se află G. Karaslavov, Liudmil Stoianov, St. Daskalov, P. Vejinov, A. Guleaski,
Orlin Vasiliev, D. Dimov ş.a. Poezia, care se traduce mai greu, este reprezentată prin Hristo
Botev (în 23 de limbi), Ivan Vazov (35), P. Slaveikov (18), N. Vapţarov (23) ş.a.
Cele mai multe traduceri din literatura bulgară s-au făcut în ruseşte. Socotind numai
volumele separate (exceptind deci antologiile ş.a.) ele se ridică Ia cifra de 395. Urmează apoi
traducerile in cehă (164 de titluri), germană (105), slrbo-croată (100), turcă (86, apărute mai
ales în Bulgaria pentru nevoile acestei minorităţi), poloneză (73), slovacă (72), română (70),
chineză (80), ucrainiană (79), ungară (59), franceză (55), italiană (45) ş.a. În ceea ce priveşte
numărul traducătorilor şi stilizatorilor care au dat tălmăciri în româneşte din poezia şi proza
bulgară, numărul lor se ridică Ia 136, printre ei figurînd numele unor cunoscuţi scriitori şi
poeţi contemporani: Demostene Botez, Marcel Breslaşu, Maria Banuş, Veronica Porumbacu,
Cicerone Teodorescu, Ioanichie Olteanu, Mihnea Gheorghiu ş.a.
Interesantă ar fi o lucrare similară asupra traducerilor din literatura română în limbile
diferitelor popoare. Dacă o asemenea bibliografie lipseşte încă, faptul se explică în mare parte
prin dificultatea întocmirii ei. Pe lingă pregătirea necesară este nevoie de o documentare care
cere un timp îndelungat, de o vastă corespondenţă cu persoane şi instituţii din diferite ţări,
de călătorii peste hotare etc. Astfel, unui bibliograf experimentat de pregătirea lui V. Traikov
i-au trebuit pentru culegerea materialului nu mai puţin de cinci ani, călătorii şi studii în diferite ţări, sute de scrisori adresate unor persoane şi instituţii ş.a. Extrem de dificilă este culegerea materialului din periodicele apărute în străinătate. În schimb după. această uriaşă. muncă,
satisfacţia este bine meritată. Lucrarea bibliografică a lui Veselin Traikov, publicată de Institutul bulgar de bibliografie, poate fi considerată un model de urmat şi în alte ţări. Pentru
slavişti, pentru cei ce studiază dezvoltarea literaturii popoarelor slave, ca şi pentru cei ce se
ocupă de legăturile culturale dintre Bulgaria şi celelalte ţări, bibliografia lui V. Traikov este
un indispensabil instrument de lucru.
CONSTANTIN N. VELICHI

Institutul de studii balcanice, Editura AcadeSofia, fasc. 1 (1964) ; 2-3 (1965) ; 4, 5 (1966).

ETUDES BALKANIQC.:ES,

miei bulgare de

ştiinţe,

Revista c:Etudes balkaniques• este organul Institutului de studii balcanice, institute
la sfîrşitul anului 1963, pe lingă Academia bulgară de ştiinţe. După cum se poate
vedea, revista apare în fascicole numerotate ln continuare, deşi paginaţia începe şi se încheie
cu fiecare an calendaristic. În cCuvlntul-înainte•, cu care se deschide prima fascicolă., prof.
N. Todorov defineşte, clar şi substanţial, sarcinile şi rosturile ştiinţifice ale noului Institut.
EI precizează. că rezultatele cercetărilor şi lucrările, elaborate în colaborare - făclnd, fără
îndoială, aluzie la colaborarea cu institutele străine cu acelaşi profil- vor afla găzduire în
paginile acestei reviste. Pentru cititorii noştri vom stărui mai jos - evident ln limitele îngă
duite de paginile acordate unei astfel de prezentări - asupra studiilor mai importante, care
conţin date şi soluţii noi în problemele legate de istoria şi cultura popoarelor din sud-estul
Europei. în primul rind va fi vorba de problemele de istorie, iar ln al doilea de cele de liteînfiinţat

ratură.

1 Comitetul de rechctle e alcltnlt din N. Todorov, directorul Institutului de studii balcanice (redactor
S. Bo!kov, S. Dimitrov, H. Mibova, S. Velikov (secretar de redactie) şi V. Tăpkova·Zalmova (redactor).
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Astfel, G. G a n e v semnează un articol, bine documentat, despre Lupta Partidului Comunist Român împotriva ofensivei fascismului fn România şi pentru realizarea unui
front antifascist popular între 1933-1940 (2-3, p. 59--81). Sprijinindu-se pe materiale româneşti, autorul expune împrejurările şi momentele politice din România incepind cu primii ani
ai celei de-a IV-a decade, ln care Partidul Comunist Român a ţinut să-şi definească poziţia
faţă de politica partidelor istorice, - partidul liberal şi naţional-ţărănesc. După 1933, lupta
intransigentă a comuniştilor români a fost îndreptată atît împotriva fascismului, aflat ln plină
ofensivă, cît şi pentru formarea unui front antifascist. Autorul cunoaşte foarte bine situaţia
şi împrejurările din România.
Un documentat articol asupra Mişcării muncitoreşti şi socialiste din Turcia, după revoluţia
junilor-turci din 1908, publică Ştefan V e 1 i k o v (1, p. 29-48). Autorul consideră că această
revoluţie, cu caracter burghez, a spart zăgazurile, lăcătuite de veacuri ale imperiului otoman
şi a dat poporului turc posibilitatea să intre, cu toate forţele lui, într-o eră politică nouă. Ceea
ce ii interesează pe autor sint acţiunile intreprinse imediat de proletariatul turc, care organizează greve, înfiinţează sindicate şi cluburi în principalele oraşe ale Turciei europene. O intensă
activitate sindicalistă s-a desfăşurat la Salonic. Aproape pretutindeni, fruntaşi social-democraţi bulgari participă cu interes la acţiunea de organizare şi îndrumare a proletariatului turc.
Istoria evenimentelor din 1821, din Ţara Românească, se completează cu contribuţia
documentată şi originală datorită prof. N. Todorov. Autorul se ocupă de Participarea bulgarilor
la răscoala eteristă din Principatele Dunărene (1, p. 69--96), adică tocmai de un aspect mai
puţin cercetat al răscoalei din 1821. N. Todorov evocă mai intîi o serie de împrejurări, care au
precedat cunoscuta răscoală din Principate, pentru a putea arăta adeziunea unui mare număr
de bulgari, fie înainte, fie in cursul evenimentelor, sub formă de voluntari sau de contribuţii
pecuniare. Foarte bine informat asupra materialelor româneşti, autorul aduce precizări
noi ln ceea ce priveşte colaborarea bulgarilor cu cele două tabere ale răscoalei, conduse de
Tudor Vladimirescu şi lpsilanti.
O contribuţie interesantă publică Str a şimi r A. Dim i t ro v, în care tratează despre
Serbia şi răscoala ţărănească din 1850, din Bulgaria (1, p. 49-68). Deşi istoriografia bulgară marxistă s-a ocupat de această răscoală, cunoscută sub denumirea de răscoala de la Vidin şi considerată ca o încununare a mişcărilor cu caracter antiotoman din cursul celei de a patra decade, totuşi
autorul !şi propune să precizeze poziţia Serbiei faţă de această răscoală. Lucrul e cu atît mai de
înţeles, cu cit mişcarea s-a desfăşurat în părţile de apus ale Bulgariei, ln regiunea Vidinului, deci
la frontiera cu Serbia. Pornind de la o serie de materiale de arhivă, în primul rind cîteva scrisori
inedite, contemporane răscoalei, autorul ajunge să constate că, dată fiind situaţia în care se găsea
Serbia în primăvara anului 1850, guvernul sirb n-a putut ajuta pe răsculaţi nici cu arme, nici
cu căpetenii de oaste. În schimb, în urma mediaţiei guvernului sîrb, răscoala a luat sfirşit
fără pogromuri din partea autorităţilor turceşti. Răscoala de la Vidin a avut un răsunet european. O deputăţie dintre răsculaţii bulgari a trecut Dunărea, înarmată cu petiţii adresate
ţarului Rusiei şi marilor puteri. La Bucureşti, delegaţia bulgară a informat comandamentul
militar rus, precum şi agenţiile diplomatice despre samavolniciile turcilor. Reacţia imediată a
cancelariilor europene şi a organelor de presă i-a obligat pe turci să lichideze fără violenţă.
această răscoală.

Pentru cercetarea mişcărilor din Balcani in a doua jumătate a sec. al XIX-iea prezintă.
interes articolul publicat de H. K api d t. ic, în care tratează problema Răscoalei din Herţe
govina, din 1882, cu specialii privfre asupra influenţei bulgare (2-3, p. 179--192). Evenimentele
sint prezentate in contextul politicii marilor puteri din această perioadă.
O expunere instructivă şi plină de sugestii face N. Ha d Zi pa n de li s in articolul său intitulat: Naşterea şi dezvoltarea statului grec contemporan (2-3, p. 109--138). Autorul !şi propune
să procedeze la o analiză teoretică şi să pună în lumină procesul de constituire şi modificările
intervenite in dezvoltarea statului grec, începînd din 1821 pină astăzi.
Pentru istoricul diplomaticii din sud-estul Europei în general şi al celei româneşti, in special,
studiul: Relaţii feudale l'omâno-bulgare în sec. X IV şi XV, semnat de T r. I o nes cu - Ni ş co v
prezintă interes. (5, p. 177-206). Pe bază de texte comparative, autorul precizează ce instituţii
feudaleşi formule au intrat în această. epocă prin filieră bulgară atît în organizarea primelor
state româneşti, cit şi în alcătuirea formularului diplomatic de cancelarie din Moldova şi Ţara
Românească.
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Un studiu de relaţii literare interbalcanice, semnat de J i va n Mi lisa va ţ, se referă la Colaborarea culturală dintre popoarele sud-slave în a doua jumătate a sec. al X I X-lea şi la inceputu l
sec. al XX-iea. (4, p. 53-96). Despre o astfel de colaborare între bulgari, sirbi, croaţi şi sloveni
se poate vorbi lncă din perioada apariţiei ideilor şi culturilor naţionale, - adică cu peste o
sută de ani în urmă. Începînd cu Jovan Raici, care pentru intiia oară a exprimat ideea unităţii slavilor sudici (în lucrarea sa I stOl'ia diferitelor popoare slave, mai cu seamtl bulgari, croaţi
şi sîrbi, 1794), autorul semnalează o seamă de contacte personale, atlt Intre scriitori şi gazetari
(Svetozar Markovici, Liuben Karavelov, Hristo Botev ş.a.) cit şi intre diferite instituţii de
cultură. Ne interesează, de pildă, legăturile dintre Matica Srpska şi Societatea literară a bulgarilor din Brăila. Autorul arată cum aceste relaţii interbalcanice sporesc tot mai mult spre
finele secolului trecut şi cu atit mai mult la începutul secolului nostru.
O problemă menită să suscite interes formează obiectul unui articol datorit lui E. Geo rg ie v. E vorba de: Umanismul şi dezagregarea modernismului tn literaturile slave meridionale,
în sec. al XX-iea (4, p. 15-30) în care, după. ce defineşte conţinutul noţiunii de modernism
ca fenomen social şi literar, autorul trece la analiza unor creaţii literare bulgare, croate şi
slovene, subliniind de fiecare dată elementele moderniste.
Foarte interesante sînt două. însemnări în limba armeană comentate de A. M a r g o s,
care aduc lumini noi în legătură cu cel de-al doilea imperiu bulgar. (Două izvoare armene
din sec. al X II I-lea, privind unele evenimente istorice din timpul celui de-al doilea imperiu
bulgar (2-3, p. 295-300).
Un model de prezentare monografică a unei personalităţi complexe ne oferă G. Di n k o v
în articolul său despre Ivan ş;şmanov şi studiul comparat al literaturii şi civilizaţiei popoarelor
balcanice (4, p. 31-52). Şişmanov a fost un remarcabil comparatist, ale cărui lucrări ln domeniul istoriei literare, culturii şi folklorului popoarelor din Peninsula Balcanică au intrat în patrimoniul ştiinţei bulgare ca o contribuţie foarte importantă pentru cercetările ulterioare în aceste
domenii.
O contribuţie care ne interesează în mod deosebit publică N. 2 e ~ev, - şi anume Despre
relaţiile dintre Bogdan P. Haşdeu şi savanţii bulgari la sfîrşitul sec. al XIX-iea (1, p. 139--145).
Despre legăturile lui B. Petriceicu-Haşdeu cu Gheorghe Rakovski a scris şi P. Kapitanov
(ro.IUIJDHHK Ha 6wrrapcKH11 6R6mmrpacfico HRCTHTYT EJIHH IleJIBH t. VI, 1959, p. 67-90),
însoţind articolul de o bogată bibliografie a lucrărilor lui Hasdeu, în care e vorba, într-un
fel sau altul, despre bulgari, - însă 2e~ev introduce în cercul relaţiilor personale ale lui
Haşdeu, alţi savanţi bulgari, Marin Drinov, L. Miletici, Agura şi Ivan Şişmanov.
O scrisoare a lui Drinov către Hasdeu, din 1876, al cărui text se publică aici, precum
şi unele împrejurări de Ia sfîrşitul secolului trecut, atestă existenţa unor sentimente de amiciţie
între Haşdeu şi cărturarii bulgari, amintiţi mai sus.
Cum se oglindeşte parlamentarismul burghez balcanic în capodoperile scriitorilor Ion L. Caragiale, Branislav Nusic şi Ştefan I. Kostov se intitulează un sugestiv studiu de literatură comparată, datorit lui MI. MI ad e no f, (5, p. 107-128). Pornind de la faptul că aceşti scriitori au fost
contemporani şi că toţi trei au scris foiletoane, povestiri şi comedii, autorul analizează cu
multă perspicacitate ideile şi semnificaţia socială a personajelor din comedii: Scrisoarea pierdută, Deputatul şi Golemanov. Aceste trei opere dramatice au izvorit din acelaşi climat social
şi politic, prin care au trecut popoarele din Balcani în a doua jumătate a secolului trecut.
Cercetătorii de literatură populară comparată vor găsi date preţioase în articolul semnat de
M. St a j nova, şi intitulat Personajele Petru cel Hîtru şi N astratin Hogea în literatura bulgară
(4 ,p. 199-206). Autoarea face o scurtă biografie istorică. a lui Nastratin Hogea, cunoscut protagonist în folclorul popoarelor balcanice, însă. atestat şi din punct de vedere istoric. El a trăit în sec. al
XIII-iea şi a murit în 1284, ln Asia Mică. Anecdotele create din jurul lui Nastratin Hogea datează
din sec. al XV-iea, iar în veacul următor ele au fost culese de un scriitor al vremii, poetul
Lami (mort în 1531). Povestirile şi anecdotele despre Nastratin au pătruns de la turci în literatura orală bulgară la o dată care nu poate fi stabilită, în orice caz la finele sec. al XVII-iea
sau la începutul celui următor. Efectul imediat a fost apariţia unui personaj similar, anume
Petru cel Hitru. Aşa dar, creaţia populară bulgară s-a îmbogăţit cu un personaj izvorît din
contextul vieţii populare şi care prezintă o seamă de particularităţi distincte: şiretenie, isteţime,
ingeniozitate, inţelepciune, vitalitate ş. a.
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Cei care se interesează de problema circulaţiei textelor
găsi precizări şi interpretări noi în articolul lui B.

literare în epoca bizantină în Balcani
St. An g e 1 o v, intitulat: Despre

literare bulgaro-bizantine (1, p. 97-110),
ne informează despre Literatura popoarelor balcanice tradusă în limba bulgară
(4, p. 207-212). E vorba de traduceri apărute în bulgăreşte după ultimul război mondial din
literaturile: albaneză, greacă, turcă, s!rbă şi croată. Literatura română a oferit, de asemenea,
o bogată recoltă de proză şi poezie cu care s-a îmbogăţit literatura vecinilor noştri de la sudul
Dunării. Dintre scriitorii români tălmăciţi în bulgară notăm: Mihail Sadoveanu, Ion L. Caragiale, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Zaharia Stancu, Marin Preda, Titus Popovici, Aurel
Mihale, Eugen Barbu, -apoi versuri din Mihail Eminescu, Vasile Alecsandri, Ceorge Goşbuc,
Mihai Beniuc ş.a.
În afară de articole şi studii, publicate în limbile rusă, germană şi franceză, revista mai
cuprinde şi un număr însemnat de recenzii asupra celor mai importante lucrări privitoare la
istoria popoarelor balcanice.
relaţiile

J. Di mi t ro v

TR.

APXHB HA

r.

C. PAKOBCKl1,

III,

IONESCU-NIŞCOV

.no PAKOBCKR. 1861,
V. Traikov.

IlHCMA

Sofia, 1966, 962 p., în redactarea lui N.

şi

Cel de al treilea volum al corespondenţei revoluţionarului G. S. Rakovski, aşteptat de mult,
a apărut cu destulă intirziere. Cauza rezidă în primul rînd în moartea neaşteptată a redactorului colecţiei, istoricul şi arhivistul Nikola Traikov. Acesta a transcris şi colaţionat toate
cele 419 scrisori, după care a trecut la redactarea notelor explicative pentru fiecare text în
parte. Această din urmă operaţie nu a putut fi terminată de regretatul arhivist. După moartea
sa conducerea Institutului de Istorie al Academiei Bulgare de ştiinţe a însărcinat cu continuarea
lucrărilor pe Veselin Traikov, fiul cunoscutului arhivist, care pregătise pentru tipar şi volumul
precedent. Bibliograf de seamă, pregătit în scrupuloasa şcoală a lui Todor Borov, V. Traikov
a reuşit să ducă lucrarea la bun sfîrşit. Materialul a fost ordonat după aceleaşi principii care
au stat la baza volumului anterior.
Toate scrisorile publicate datează din anul 1861, an în care Rakovski se afla stabilit la
Belgrad, unde apărea ziarul său /:()'HaBCKU Jle6eo. Prin această gazetă de o largă răspindire Serbia, Bulgaria, România, Turcia, Grecia ş.a. - acest părinte al mişcării revoluţionare bulgare duce lupta împotriva clerului fanariot, a mişcării uniate şi a asupririi otomane. Numeroasa corespondenţă primită de Rakovski de la prietenii săi din ţările amintite i-a dat posibilitatea unei vaste informaţii, pe baza căreia articolele pe care le-a scris sint, cu foarte mici
excepţii, bine documentate şi alcătuiesc o bogată sursă de ştiri de reală valoare istorică. De
aceea multe dintre ele au fost reproduse şi de presa străină. Astfel, cunoscutul publicist francez,
filoromânul A. Ubicini, abonat la t(yHaBCKU Jle6eo îi scria lui Rakovski că a găsit unul
din articolele sale atît de interesant, incit l-a trimis ziarului francez journal des Debats, care
l-a publicat imediat, exemplu urmat şi de ziarele Nord şi Frankfurler Zeitung. De asemenea
şi alte articole din ziarul lui Rakovski au fost reproduse în Nord.
Una dintre importantele probleme de care s-a ocupat Rakovski în ziarul său a fost emigrarea bulgarilor în Crimeia în anul 1861-1861, fapt pentru care ia atitudine împotriva ţarismu
lui, ştiind, ca şi destui dintre corespondenţii săi, să facă deosebirea cuvenită între acesta şi
poporul rus. Interesante sînt corespondenţele primite de la Constantinopol, care reflectă criza
economică în care se zbătea Turcia: „Bursa e închisă şi păzită de baionete. Zarafii au fost puşi
pe goană... Guvernul nu vrea să ştie. Toate brutăriile sînt închise şi poporul - turci, bulgari,
armeni, evrei şi greci - gonesc pe străzi cu ochii injectaţi după pline, dar nu o găsesc. în clipa
asta, cînd închid scrisoarea deoarece pleacă poşta, aflu că pe la brutării lumea s-a bătut cu
cuţitele ... ".
Interesante sînt şi ştirile pe care Rakovski le primeşte de la corespondenţii pe care îi
avea în sinul emigraţiei bulgare din România: Costache Popovici, Anghelache Sa.viei, A. Kanovici,
Nikola Ţenov, Mina Minovici, Dr. Ivan Seliminski ş.a. din Brăila, Evloghie Gheorghiev, Gavril
Abramov din Galaţi, prieteni din anii mişcărilor de la Brăila ca Gheorghe Cazacu, alţii din
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Comitetul central secret bulgar ca St. Reapov, P. Kisimov, Ivan Kasabov ş.a. Scrisorile acestora.
şi ale altora alcătuesc o bogată informaţie pentru istoria emigraţiei.
Foarte utile sînt notele care dau lămuriri asupra datelor, faptelor şi persoanelor menţio
nate în scrisori, pentru care V. Trai.kov, bibliograful cu solidă pregătire şi largă cunoaştere a
Renaşterii bulgare dă o serie de trimiteri competente. O listă alfabetică a corespondenţilor lui
Rakovski şi trei indici, unul pentru nume de persoane, altul pentru lucruri şi numiri geografice şi ultimul pentru ilustraţii uşurează foarte mult consultarea cărţii. Aşteptat cu deosebit
interes de istorici şi literaţi, nu numai în Bulgaria, ci şi în R. S. F. Iugoslavia, U.R.S.S. Grecia.
România ş.a., cel de al treilea volum al corespondenţei lui Rakovski formează un instrument.
de lucru de primă mină pentru toţi cei ce se ocupă de istoria Renaşterii bulgare, a emigraţiei
bulgare şi în general a mişcărilor de eliberare naţională din a doua jumătate a secolului al
XIX-iea din sud estul Europei. Desigur, pentru noi şi mai important va fi volumul următor,
al IV-iea şi ultimul al colecţiei, deoarece el va cuprinde perioada 1862-1867, timp în careRakovski a stat mai mult la Bucureşti şi a avut legături cu literaţi şi cu oameni politici români
ca B. P. Haşdeu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti şi alţii. Cu acestevolume Nicola şi Veselin Traikov au dat la lumină lucrări care le fac cinste at!t lor cît şi
istoriografiei bulgare.
CONSTANTIN N. VELICHI

HJBECTHR HA HHCTHTYTA 3A HCTOPHR- ToM 14-15. C6opHUK mpyooBe
nocBemeHu Ha aKaOeMUK HBaH CHezapoB. (flo cAy11au 80-zoouumuHa My).
l>i.JITapcKaTa AKa.neMHJI na HayKHTe. OT.neJienue Ja HCTope11ecKn H ne.n:arorn11ecKH uayKH. Sofia, 1964, 590 p.
Întrunind două fascicole, acest volum al « Analelor Institutului de istorie » de la Sofia.
cuprinde numeroase şi importante contribuţii aduse de cercetătorii bulgari şi străini la elucidarea celor mai variate probleme din istoria Bulgariei, Bizanţului şi a ţărilor vecine.
Aspectele relaţiilor româno-bulgare şi ale relaţiilor dintre poporul român şi celelaltepopoare vecine, bogat oglindite în paginile volumului şi de cele mai multe ori înfăţişate pe
bază de informaţii inedite, suscită interesul nostru în primul rînd.
În această ordine de idei, ne putem referi la unele momente chiar din viaţa şi activitatea acad. Ivan Snegarov, omagiat aici. Originar din oraşul Ohrida, acad. Iv. Snegarov a.
avut prilejul să cunoască în tinereţe ţara noastră, şezînd cîtva timp la Tulcea. Şi-a făcut studiile la Chişinău şi la Istambul. După studii superioare la Moscova şi la Kiev, profesează la
Istambul, Salonic şi Sofia. Totodată se afirmă ca cercetător ştiinţific. Una dintre scrierilelui de bază este „lstMia AYhiepiscopiei de OhYid" (1924). În lucrările sale a atins problemede istorie sîrbă, greacă, albaneză, rusă. De istorie românească se ocupă în două lucrări de spe·
cialitate: Cu pYivire la pyoblema dependen/ei bisericii din 1'.foldova fa/ă de cea din Ohrid (1929)
şi Biserica Of'todoxă română. De la fntemeierea Ţării Româneşti şi a Moldovei pînă la unirea.
lor. (Scurt studiu istoric) (1945-1946). Menţionăm ultima lucrare de proporţii mai mari a
lui Iv. Snegarov, Dominaţia otomană- jrînă în calea dezrnltării culturale a pop01'ului bulgar
şi a celorlalte popoare balcanice (1958).
Unele din problemele pe care le-a abordat Iv. Snegarov în decursul îndelungatei sale activităţi ştiinţifice sînt reluate de diverşi colaboratori ai volumului de faţă. La cunoaşterea relaţiilor
româno-bulgare îşi dau aportul în primul rlnd unii istorici români.
Prof. P. P. Pan ai te s cu face un studiu comparativ despre Prndalica-instituţie feudală
în Bulgaria şi în Romdnia (p. 235-242). Autorul stabileşte că termenul „pradalica" provine·
în ultima analiză de la cuvintul latin praedium, care înseamnă posesiune teritorială. În diplomatica latino-maghiară acest termen a dat cuvintul praedalim, cu sensul de posesiune teritorială
care poate fi însuşită de coroană în cazul stingerii urmaşilor pe linie bărbătească. Din pracdalium, prin adăugarea sufixului -ka, slavii din Ungaria au creat termenul pradalika cu acelaşi
înţeles. In această formă termenul a intrat în circulaţie în Ţara Românească şi în Bulgaria.
El nu face parte din diplomatica slavo-română, după cum se dovedeşte din inexistenţa lui
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în actele din Moldova. În Ţara Românească termenul este atestat documentar· pentru prima
dată în 1459, cînd Vlad Ţepeş a uzat de dreptul conferit de „predalica" !n lupta sa linpotriva
boierilor.
În articol se sugerează studierea comparativă a diverse.lor instituţii medievale !n Bulgaria
şi România, in vederea adîncirii problemelor de medievistică.
Şt. Ş te fă nes cu face cîteva observaţii critice pe marginea afirmaţiilor lui Paisie de la
Hilandar despre leglilurile româno-bulgare în secolul al XIII-iea (p. 295-298). Aduc!nd rectificările necesare la unele relatări din „Istoria slavianobolgarskaia" a lui Paisie, rezultate din
confuzii de fapte şi cronologie, autorul precizează printre altele, că prin cele „două Vlahii" din
vremea lui Asen I (nu Asen II, cum scrie la Paisie), trebuie lnţelese Muntenia şi Oltenia de
astăzi iar nu Moldova, cum se vede că a înţeles Paisie. În vremea aceea Moldova era stă
pînită de cumani şi nu purta numele de „Vlahia".
VI. Di cu 1e s cu publică Documente noi cu privire la Filip Totiu, însoţite de un comentar
scurt (p. 429-442). Sint ordine sau rapoarte scurte în legătură cu urmărirea acestui revoluţionar
bulgar în anii 1868-1869. Se vede că urmărirea din partea autorităţilor româneşti, la cererea
Porţii, era formală şi că în fond atitudinea faţă de revoluţionarii bulgari era înţelegătoare.
Despre participarea lui Panaiot Hitov, un alt revoluţionar bulgar, la războiul ruso-românoturc din 1877-1878 comunică ştiri inedite A. A. U 1 uni an. (p. 37--44).
Documente pre/ioase în arhivele Odesei privind frământările de la Brăila tn 1841-1843,
scot la iveală M. Di han şi I. Mite v (p. 455-567). Este vorba în primul rlnd de un raport al
guvernatorului Basarabiei către Nesselrode, întocmit pe baza denunţului lui Yasi! Aprilov,
despre pregătirea răscoalei de la Brăila de către Gh. Rakovski şi Petar Gancev, cu participarea
lui Ioan Virţan şi Velko Dimovici veniţi din Ţara Românească. Autorităţile ţariste au luat
măsuri pentru prinderea şi îndepărtarea revoluţionarilor bulgari. Autorii întîlnesc în documente numele K. Zmancevici şi vorbesc despre acesta fără să lămurească, cum credeam că
ar fi fost cazul, că este vorba de pseudonimul lui Vasilii Vilkov (în documentele româneşti:
Vasile Vîlcu), unul dintre capii răscoalei din 1841 adăpostit la Reni.
Cele Două documente din a doua jumătate a secolului al X V I l-lea privind legăturile politice
ale Rusiei cu bulgarii, sfrbii şi romdnii (p. 469-474), publicate de A t. Mi I k o v, sînt o mărturie
a năzuinţei popoarelor balcanice de a se elibera cu ajutorul Rusiei. Actul din 28 decembrie
1688 constituie de fapt un răspuns pozitiv din partea curţii ruse la cererile adresate de către
domnul Ţării Româneşti Şerban Cantacuzino, patriarhul sîrbesc Arsenie III şi fostul patriarh
ecumenic Dionisie IV, trimise prin arhimandritul Isaia de la Athos. În răspuns, în trecut doar
menţionat în literatura de specialitate şi numai acum publicat în întregime, se spune, printre
altele, că „despre aceasta ne-a scris Ioan Şerban Cantacuzino, domnul Munteniei„. ca Noi
să-i trimitem oştirile Majestăţii noastre Imperiale în Bugeac, iar altele cu corăbii pe Dunăre;
iar el, voievodul şi stăpînul Munteniei, făgăduieşte să vină în ajutorul acelor oşti ale Majestăţii noastre cu toate oştile sale.„ Pe acest voievod şi stăpin al Munteniei, precum şi toată
creştinătatea din ţările voastre, atit cea duhovnicească, cit şi cea de mir, o lăudăm cu milostivire pentru o astfel de dorinţă de a cere milă Împărăteştii noastre măriri şi avem o grije neistovită de voi şi de toţi creştinii care trăiesc sub jugul păgîn". Al doilea document, datat
în septembrie 1697, confirma hotărîrea lui Pentru I, aflat atunci la Amsterdam, de a lupta
pentru eliberarea popoarelor ortodoxe.
Sărbătorfrea zilei lui Chirii şi Metodiu tn perioada renaşterii bulgare (p. 411--428}, după
cum se vede din tabelul alfabetic şi cronologic întocmit cu minuţiozitate de H r. I o n k o v,
are loc ln diverşi ani şi în diferite oraşe din ţara noastră unde locuiesc colonişti bulgari : Tulcea
(1861}, Brăila (1863). Bucureşti (1864), apoi Galaţi, Giurgiu, Zimnicea etc. E o dovadă de solidaritate a poporului nostru cu poporul bulgar în cinstirea celor mai scumpe tradiţii istorice
ale lui.
Discuţia foarte vie din ultimii ani în istoriografia bu.lgară ln chestiunea Comitetului
revoluţionar este reluată în paginile volumului de A I. B u r m o v în articolul despre Liuben
Karavelov şi crearea Comitetului revoluJionar bulgar din Bucureşti '(p. 105-122). Se fac aci o
serie de precizări şi consideraţii noi asupra vieţii şi activităţii lui Karavelov, pentru a determina
la justa proporţie rolul acestuia ln înfiinţarea Comitetului, rol negat de unii ·cercetători şi
exagerat de alţii. Se stabileşte că L. Karavelov a fost printre iniţiatorii Comitetului, alături
de Kasabov, Levski, Rainov ş.a. Datele biografiei lui Karavelov ajută şi la elucidarea problemei,
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de asemenea mereu controversată, a datei de înfiinţare a Comitetului, conchizîndu-se că. aceasta.
ar fi prima jumătate a lunii octombrie 1869.
Unele aspecte ale activităţii emigraţiei bulgare din Bucureşti şi lntruc!tva a lui Karavelov
însuşi se regăsesc în comunicarea lui Kr. Sar ova despre Opinia publici:l progresistlJ din Muntenegrn
şi mişcarea de eliberare bulgarlJ la lnuputul celui de al 8-lea deceniu al secolului al XI X-lea (p. 85104). Karavelov este acela care continuă colaborarea cu muntenegrenii, stabilită. încă de Rakovski ln 1863. Acum (1871-1873) apare la Cetinje gazeta revoluţionară „Crnogorac", grupînd
în jurul ei pe tinerii revoluţionari muntenegreni, în frunte cu Simo Popovic, adepţi ai socialistului sîrb Svetozar Markovic. Ziarul se interesează de activitatea emigraţiei bulgare din ţara
noastră, redă proclamaţiile acesteia, are corespondenţe de aici, una intitulată. „În Bucureşti".
Pe de altă parte, aici se difuzează ziarul muntenegrean. în 1871 vine Ia Bucureşti serdarul
Pero Matanovic. În calitatea sa de reprezentant al organizaţiei „Dru!ina" din Novi Sad şi de
Ia Cetinje, care urmărea eliberarea Bosniei şi a Herţegovinei, Matanovic încheie cu emigraţia
bulgară din România o convenţie de ajutor reciproc şi acţiune comună în cazul izbucnirii unei
răscoale în Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina sau în Albania.. Mai înainte purtase tratative cu
bulgarii şi socialistul bosniac Va.sa Pelagic, în vederea unei răscoale generale.
Alte aspecte ale relaţiilor româno-bulgare, de data aceasta pe tărîm cultural, se găsesc in
comunicarea lui E. Niederh a user despre Tipografia UniversillJ/ii din Buda şi renaşterea bulgarlJ
(p. 123-136). Autorul nu se limitează numai Ia problema tipăriturilor bulgăreşti, puţine Ia
număr, ci inserează în expunere informaţii şi despre tipă.riturile ln alte limbi, inclusiv cele
în limba română. în primii trei ani de Ia inaugurarea tipografiei chirilice (1795-1798) se tipă
resc Ia Buda o serie de cărţi bisericeşti şi manuale ln limbile sîrbă, română şi ruteană.. Tipografia angajează lucrători tipografi şi cenzori cunoscători ai limbilor respective. Ca cenzori
de limbă română se succed: Ioan Onişor, Samuil Micu Klein şi Petru Maior. Pînă Ia 1877 se
vor tipări aici, printre altele, 283 cărţi ln limba sîrbă, 87 ln română, 4 ln greacă, 9 ln bulgară.
Este interesantă motivarea pe care o dă. sîrbul Const. Ogneanovic iniţiativei sale de a tipări
in versuri „Viaţa sfîntului Alexei" : el doreşte instruirea bulgarilor pentru ca aceştia să. nu se
ruşineze de naţionalitatea lor, dindu-se unii drept sîrbi, iar alţii drept români. Tipăriturile
bulgăreşti găsesc la Buda prea puţini prenumeranţi (numai cinci) ; în schimb, numărul lor este
foarte mare printre bulgarii din Bucureşti, Timişoara şi Blaj.
Alt material maghiar, scos Ia iveală. de P. Miatev şi publicat aici, se referă. Ia Folosirea
păşunilor din Dobrogea de clJlre mocanii lransilvlJneni în 1870 (p. 443-454). Este vorba de oierii
din împrejurimile Hunedoarei, Sibiului şi Sf. Gheorghe care fă.ceau transhumanţa pe teritoriul
de atunci al Turciei, pe baza unor convenţii speciale. In comentar, autorul se referă. şi Ia antecedente, dar în această privinţă el se limitează. doar Ia datele excerptate din textele celor patru
documente, cînd este bine ştiut că. rapoartele consulare austriece din perioadele anterioare slnt
bogate în informaţii despre regimul mocanilor.
Este foarte interesantă. Istoria comunei Boboştiţa din Albania de Petrak Pep po. Boboş
tiţa, de care s-a ocupat în lucrările sale şi acad. Iv. Snegarov, situată Ia. sud-est de Korcea,
este locuită de rămăşiţe ale populaţiei slave vechi care şi astăzi vorbeşte un grai ce ţine de grupul
de sud-vest al dialectelor din Macedonia. În vechime localitatea a. făcut parte din teritoriul
stăpînit de Ma.rko Cră.işorul. În vremea stă.pînirii otomane, care cuprindea Boboştiţa din a.nul
1381 (pînă. Ia 1912), această comună. se bucura de un regim de autonomie, fapt care totuşi nu
i-a scutit pe locuitori de silniciile turceşti şi, din această. cauză., o parte din ei au emigrat în
Bulgaria, cei mai mulţi în Aidemir - din ţinutul Silistrei. Ulterior, Ali-Paşa îi constrînge pe
locuitori să-şi vîndă. comuna. Ca atare, după lichida.rea. lui Ali-Paşa, comuna trece în stăpî
nirea directă a sultanului. Datorită. condiţiilor de existenţă. tot mai grele, partea cea mai ma.re
din locuitori emigrează. în Bulgaria şi în Ţara Românească.. Coloniile boboştiţenilor din ţara
noastră (de la Piteşti şi Bucureşti), vor prospera dovedindu-se mai tîrziu în stare să. ajute pe
compatrioţii lor rămaşi acasă ca. să-şi răscumpere comuna de la sultan. Acea.stă. veche dorinţă.
a boboştiţenilor rămaşi în pa.trie şi a. celor emigraţi în ţara noastră se realizează în 1875 cu
ajutorul bănesc substanţial dat de colonia. din Bucureşti. Scrisoarea comunităţii din Boboştiţa.
adresată în acest sens conaţionalilor din ţara noastră., precum şi alte cîteva acte în această.
pricină, păstra.te la Korcea, se publică. în limba grea.că a. originalelor (p. 178-179).
În afară de materialele arăta.te mai sus, în volumul de faţă. se găsesc şi alte contribuţii
valoroase.
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Astfel, I. I r m s c h e r tratează problema de interes mai larg Deutschlantl untl die griechische
Erhebung (p. 137-150). H r. H r i st o v aduce contribuţii documentare şi de interpretare
la Problema acapardrii ptlmtnturikw obştiilol' sllteşti şi formarea ciflicurilor şi „gospotlarlth"-ul'ilor
ln Turcia europeaniJ tn sec. al XVIII-XIX. O formă frecventă a luptei de clasă este studiată
de A I. Mat kovski ln articolul Haiducia tn Macedonia în prima jumdtate a sec. al XVIII-iea
B. Prim o v se ocupă de influenţa exercitată de bogomilismul bulgar in Europa occidentală, iar
M. L o o s de o temă apropiată acesteia : Ou en est la question du mouvement paulicien? Problema.
datei la care s-a introdus creştinismul in Bulgaria, controversată in ultimii ani, este reluată.
de P. Pe t ro v la rubrica „Discuţii", el susţinind că anul creştinării bulgarilor nu ar fi nici
861 şi nici 865 la care se opresc diverşi specialişti antrenaţi ln controversă, ci creştinarea a
fost efectuată, după cum demonstrează autorul, în primăvara anului 864, conform cu stipulaţiile
tratatului bulgaro-bizantin de Ia sflrşitul anul 863.
Mai semnează diverse contribuţii în acest volum: Dj. Radoj6c, G. G. Litavrin, A. P.
Kddan, E. P. Naumov, Str. Lisev, B. Anghelov.
Noile contribuţii aduse la lămurirea diverselor probleme din istoria Bulgariei şi a ţărilor
vecine, interesul major pe care ii prezintă o serie de teme discutate, calitatea materialelor şi
ineditul care Ie caracterizează de cele mai multe ori, recomandă de la sine acest volum unui
cerc larg de specialişti.
S. IANCOVICI

Swvo. Casopis staroslovenskog Instituta u Zagrebu. Zagreb, Volumele:
13/1963, 254 p.; 14/1964, 188 p.; 15-16/1965, 374 p.
Volumele 13-16 ale revistei Slovo, organ al Institutului de antichităţi slave din Zagreb,
au ca preocupare primordială problema scrisului glagolitic şi a istoriei acestuia. Cele mai multe
materiale privind scrierea glagolitică şi monumentele ei se găsesc în ultimul volum al acestei
serii (nr. 15-16), dedicat prof. Vjekoslav Stefanic, cercetător activ al manuscriselor glagolitice.
O problemă fundamentală privind istoria alfabetului glagolitic studiază Olga N edelj kov i c în articolul !nciJ o dat4 despl'e primatul cronologic al alfabetului glagolitic (voi. 15-16, p. 19-58),
Revizuind ln mod critic argumentele aduse altă dată de G. Dobner şi J. Safaflk în sprijinul
priorităţii alfabetului glagolitic faţă de cel chirilic şi ţinînd seama de rezultatele noi ale unor
studii filologice, autoarea susţine la rîndul ei că scrisul glagolitic a premers celui chirilic. Ea
demonstrează acest fapt pe bază de argumente geografice, istorice, paleografice, filologice ş.a.
Deosebit de amănunţită este argumentaţia formulată pe baza analizei structurii alfabetului
glagolitic din punct de vedere ortografic şi lingvistic. În lumina întregii argumentaţii, teza
primatului scrisului glagolitic, deşi nu este dovedită definitiv, capătă totuşi mai multă putere
de convingere. Autoarea nu omite să menţioneze că alfabetul glagolitic a fost cunoscut şi in
Moldova pînă în secolul al XIX-iea (p. 21).
Nada K I a j ic tratează despre Baza istorică a glagolitismului croat în secolele X şi X I (p. 225
-281). Combătind teza dominantă acum in literatura de specialitate, potrivit căreia episcopul
Grgur a fost protagonistul „glagolaşilor" croaţi (sec. X), recurgind la o revizuire sistematică a
izvoarelor istorice din sec. X-XI, autoarea formulează părerea că glagolismul nu are o bază.
naţională croată, că scrierea glagolitică şi liturghia slavă nu au constituit o armă de rezistenţă
politică, deoarece acestea s-au propagat in afara teritoriului Croaţiei de atunci, respectiv ln Dalmaţia, care încă era o „temă" teritorială in cadrul Imperiului roman de răsărit.
În articolul Theorien uber den Ursprung der Glagolica (voi. 13, p. 87-118), Thor vi E c kh ard t combate părerea unor autarj sovietici că anumite „semne misterioase" găsite in sudul
Rusiei ar constitui prototipuri ale literelor glagolitice şi că acele semne s-ar putea pune in
legătură cu unele manuscrise din Herson, bănuite că ar fi aparţinut lui Constantin, ulterior
Chirii. Legile de dezvoltare a scrisului, arată Th. Eckhardt, sprijinindu-se pe teoria lui I. Gelb,
nu fac salturi, adică un alfabet nu poate lua naştere direct din logograme şi ideograme, deci
nici scrierea glagolitică nu poate fi pusă ln legătură cu semnele nedefinite despre care vorbesc
unii cercetători sovietici.
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O contribuţie importantă la cunoaşterea monumentelor glagolitice aduce O. S v a n e, prezentlnd manuscrisul (din. sec. XIV) intitulat Missa/e Romanum lingua slavonica characten glagolitico din Biblioteca regală de la Kopenhaga, (voi. 15-16, p. 59-93), cunoscut plnă acum
doar dintr-o menţiune a lui Ad. Stender Pedersen.
Mari j a Pante Ii c înfăţişează un alt manuscris glagolitic croat, Breviarul preotului M avro,
din 1460 (ibidem, p. 94-149), aflat în posesia lui Umberto Pezzoli din Roma. Breviarul conţine
o a treia variantă a slujbei lui Chiril şi Metodiu, plnă acum fiind cunoscute numai variantele
din 1396 şi 1494. În anexă slot redate texte din breviar şi 13 fotocopii (p. 132-148).
Problema primei tipărituri glagolitice, un Liturghier (Misa!) din 1483, este reluată de
Josip Tandaric, care analizează Semnele grafice ale primei ctlrţi croate tiptlrite (voi. 14, p. 110-120).
O altă tipăritură glagolitică, necunoscută pînă acum, a cincea carte ieşită din tipografia
glagolitică a lui Simun Kofitic de la Rijeka-Fiume (1530--1531), este Abecedarul lui Kolilic,
despre care scrie Anica Naz or (voi. 14, p. 121-128).
De un alt text glagolitic se ocupă Valentin Putanec, ln articolul despre !ncerctlrile de
versificaţie ale lui Paulo Modrulanin (voi. 15-16, p. 208-213). Este vorba de un Liturghier
publicat ln 1528 la Veneţia, ln tipografia lui Francesco Bidoni şi Mateo Pasyni. Nu s-a observat
pînă acum că autorul acestui misa! a caracterizat în versuri lnceputul diverselor anotimpuri.
De Legenda tn versuri de 12 silabe a sf. Ieronim, scrise în limbă croată cu litere italiene, pe
o carte glagolitică, se ocupă Anica Na zor (ibidem, p. 214-224). Aceiaşi autoare face analiza lexicală şi morfologică a limbii folosită în diverse texte glagolitice din sec. XV (voi. 13,
p. 68-86), pentru a conchide că acestea numai tn parte pot fi utilizate pentru cunoaşterea
Jimbii slave bisericeşti.
O altă problemă majoră tratată în paginile volumelor de care ne ocupăm este aceea a
scrisului chirilic şi în general a operei lui Chiril şi Metodiu, mai cu seamă în volumul 13, consacrat comemorării acestora.
În articolul despre O mie şi o suttl de ani de la misiunea în M oravia, semnat de V j e k os I a v
St e fani c (voi. 13, p. 5--42), sînt inserate o serie de consideraţii, unele noi, asupra importanţei
misiunii lui Chirii şi Metodiu în Moravia şi Panonia şi asupra controverselor pe tema evoluţiei
scrierii făurite de ei.
V I ad im ir Mos i n publică !nsemntlri metodologice despre tipurile de scriere chirilică
(voi. 15-16,p. 150-182). Referindu-se la răspîndirea literei minuscule sîrbeşti în Balcani, autorul
menţionează şi caracterul literelor din hrisoavele româneşti date în sec. XIV mănăstirilor Vodiţa
şi Tismana şi conchide că litera respectivă a provenit la noi din Serbia şi nu din Bulgaria unde
ea nu apare în hrisoave (p. 163). În alt loc autorul spune că „încrucişarea de influenţe bulgarosîrbo-ruse pe teritoriul Ţării Româneşti şi al Moldovei a dus la crearea unor tipuri deosebite de
scris rapid care la rîndul lor au influenţat evoluţia scrisului în Rusia şi ln Balcani" (p. 177).
Studiind Minuscula diplomaticei sfrbe (voi. 13, p. 119-136), Greg or Cremo§ ni k la rindul său urmăreşte răspindirea scrierii chirilice de acest caracter în Balcani, mai precis: la Raguza
în Bosnia, Albania, Ungaria, Bulgaria şi la curtea otomană. Problema scrisului chirilic la noi
este atinsă de autor numai in legătură cu cel din Bulgaria, cînd vrea să arate că evoluţia acestuia
din urmă poate fi reconstituită cu succes numai pe baza cunoaşterii evoluţiei scrisului chirilic
din ţara noastră. Analizlnd acest scris, îndeosebi semnele vocalelor nazale, autorul consideră că
la noi s-a păstrat litera cancelariei bulgăreşti aşa cum s-a format ea ln vremea patriarhului
Eftimie, adică pînă. la instaurarea dominaţiei otomane.
Cîteva studii se ocupă de problemele limbii slavevecbi şi ale limbii bisericeşti: Herta K un a,
Limba de redacţie slavonă ca limbă literară a strbilor şi a croaţilor (voi. 15-16, p. 183-199);
] os ip Ha rn m, Limba slavă bisericeascif de tip croat (p. 13, p. 43-67) ; Olga Ne de I j k o vi c,
.4 ccente sau neume tn foile de la Kiev? (14, p. 25-51); id., Contribuţie la studiul legicului jitiilor din
Panonia (13, p. 194-202) ; H e r b e r t J e 1 i tt e, Probleme und A ufgaben einer strukturalistischen
Darslellung der altkirchenslavishen Deklination (15-16, p. 298-347); Valentin Putaoec,
Probleme textologice ~i lingvistice în carlularul de la Povlje (1184-1250) (14, p. 101-109).
Bi I j a n a S t i p e v ic analizează tCKll3aBie o cnoeecex'I.~ a călugărului H rabr în varianta
de la mănăstirea Mareea (14,p. 52-58), inclusă într-un Sbornik din 1550. Subliniind deosebirile
dintre această variantă şi altele, autoarea se opreşte asupra cuvlntului „rumenski" în loc de
„rimski", prezent ln această. variantă, explicînd această prezenţă prin influenţa copiştilor din
Ţara Românească şi Moldova. De altfel, arată autoarea, în această variantă. „se distinge cu uşu-
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rinţă. stratul bulgăresc şi cel moldo-valah, vizibil în lexic, ortografie şi in ornamentele -caracteristice" (p. 54-55).
Dintre diverse contribuţii mai mărunte publicate în paginile acestor volume, socotim că
merită. a fi menţionată Originea cuvtntului „poguslo" (15-16, p. 204-207), de V. P u t a n e c.
Acest cuvlnt din textul inscripţiei de pe mormîntul unei rude a Cră.işorului Marco de la. Ohrida.,
datată ln 1369, plnă. acum a fost pus ln legătură. cu denumirea instrumentului muzical „gusla", deşi
această. combinaţie nu dă.dea nicidecum un sens clar textului în cauză.. V. Putanec explică. provenienţa cuvîntului „poguslo" din grecescul aitb y)..ooaii; care înseamnă.: poreclit, zis. Prin
căderea vocalei iniţiale şi prin metateza produsă. în pronunţarea slavă. (poglosom, poglusom),
expresia grecească. menţionată. a dat pe „poguslom" din inscripţie, astfel că. ea capă.tă acum un
sens clar. Tot V. P u ta ne c lămureşte Reflectarea vechiului adjectiv dalmatin „sanctus" în onomastica
litoralului croat (13, p. 137-176). Această problemă a fost abordată de C. Jirefek acum 60 de
ani, apoi a atras atenţia romanistului croat Petar Skok. Adlncind acum problema, V. Putanec
stabileşte o listă. bogată de topice şi antroponime care cuprind în componenţa lor formele reduse
ale lui sanctus: su, sut, sat, st, sto ş.a , prezente ln nume ca acestea: Sutandrija, Sutilija, Sutpetar, Sutvid, Sumpetar, Stomorija, Stafilic etc.
O serie de probleme analizate ln studiile menţionate se regăsesc la rubricile „Critici şi recenzii" şi „Revista revistelor", unde stnt analizate materialele de specialitate apă.rute tn URSS
(vol..15-16), Cehoslovacia (voi. 13) şi Polonia (voi. 13) etc.
Nu trebuie neglijată rubrica „Informaţii", ln cadrul că.reia, pe lingă fapte la ordinea zilei
in viaţa ştiinţifică., se găsesc şi informaţii importante cu privire la rezultatele unor cercetări sau
descoperiri de materiale. Se relatează., bună.oară., că. au fost descoperite moaştele lui Chirii (voi. 13,
p. 24). Un Liturghier al lui Hrvoje Vukfic, luat de către turci încă. la 1526 din Ungaria şi de
care nu se mai ştia nimic vreme de şapte decenii, a fost regăsit la Constantinopol în fosta bibliotecă. a sultanului Abdul Med!id (13, p. 243-245).
După. cum se vede, publicaţia. Institutului de antichităţi slave din Zagreb, pînă. tn prezent
nesemnalată. şi puţin cunoscută. in cercurile noastre ştiinţifice, merită. tot interesul, pentru problemele de istorie literară slavă. şi îndeosebi pentru problemele de litera.tură. glagolitică. pe care
le abordează ln primul rînd.

S. IANCOVICI

ropitmfbAK <PHJIOJO<PCKOI' <PAKYJITETA
... : Klhura VIII, Novi Sad, 1964---1965, 402 p.

y

HOBOM CAl(Y,

Volumul 8 al Anuarului Facult4/ii de Filozofie din capitala Voivodinei cuprinde numeroase articole consacrate în cea mai mare parte problemelor de istorie literară, mai puţin de istorie propriu zisă, de literatură. sau filologie.
Tratînd, Despre denumirea „sciţii" pentru slavii din Balcani în scrierile Anei Comnena,
dr. Bari! a K re k ic constată că., dacă în alte cazuri denumirea de „sciţi" poate fi controversată,
referirea scriitoarei bizantine la personajele Borii şi Gherman, !n „Alexia.da", ca sciţi in sens de
slavi este clară şi nu mai comportă. îndoieli.
Dr. S 1a v k o G a v r i I o vi c tratează. în mod foarte documentat istoria. oraşului Irig-de la
ciuma din 1795 ptnă la revoluţia din 1848-49. Acest ora.ş, unul din cele mai importante centre
comerciale din Srem pînă la. bîntuirea. catastrofală a ciumei care a nimicit o jumătate din
populaţia lui, s-a putut după. aceea reface şi a putut înflori din nou, datorită. libertăţilor acordate
şi datorită trecerii locuitorilor săi de la starea de iobăgie la statut contractual.
Despre O încercare dB in!Briicţie a op3relor lui D~site_i Obraiovic în Serbia, în anul 1842, scrie
Vas o V o j v o di c, ară.tind că iniţiativa în acest sens a venit din partea patriarhului ecumenic
Antim din Constantinopol. Nu s-a ştiut pînă acum că mitropolitul Petar Jovanovic al Serbiei
a fă.cut in acest sens demersuri formale pe lingă autorităţile competente şi că. acestea i-au răspuns
că. nu este cazul să procedeze la interdicţie întruc!t scrierile lui Dositej nu dăunează. religiei.
Nici mitropolitul nu a fost insistent ln îndeplinirea dorinţei patriarhului şi sinodului ecumenic.
Operele lui Dositej au fost din nou publicate la Belgrad în 1845, fapt care semnifică. izbînda
curentului laic.
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Ce do mir P o p o v scrie despre Poziţia Franţei fa/d de evenimentele din 1876 fn Bulgaria, pe
baza datelor din presă. Se constată că oficialităţile Franţei, ţinind seamă de situaţia ţării pe plan
internaţional în urma evenimentelor din 1871, au adoptat o poziţie nehotărită şi abia după încetarea masacrelor din Bulgaria au manifestat o atitudine antiotomană clară. Opinia publică
din Franţa, neinformată la timp asupra evenimentelor, a condamnat tratamentul aplicat bulgarilor de către Poartă abia după ce evenimentele s-au consumat. Se subliniază faptul că în campania de presă a semnat articole pe această temă şi Victor Hugo. În expunerea sa, autorul se referă
şi la activitatea emigraţiei bulgare din RomAnia.
Două GYeve ale elevilor liceului din Sremski Karlovci, una !n 1864 şi alta în 1876, sînt lămurite
de dr. Rad os 1 a v Cur i (: în sensul că ele constituie un rezultat al conflictului Intre concepţiile
conservative ale conducerii şcolii şi năzuinţele progresiste ale elevilor. Totodată aceste greve ccnstituie un ecou al evenimentelor politice de seamă din anii respectivi : prima coincide cu convocarea Adunării s!rbilor la Karlovci (1864) şi cea de a doua are loc în vremea răscoalei din
Bosnia şi Herţegovina.
Constatările lui J ova n K as i l: în legătură cu Gramatica lui Milan Vidakovic arată că
acest scriitor sîrb care aparţinea curentului romantic din Voivodina nu a acceptat ideile despre
limbă ale contemporanului său Vuk Karadzic, dar totuşi în felul său dă prioritate limbii vorbită de popor.
Considerăm că este cazul să recomandlhn în mod deosebit, celor interesaţi in cunoaşterea
circulaţiei motivelor de baladă ln eposul sud-slav, studiul Motivul despre naşterea lui Iancu de
Hunedoara fn literatura noastră scrisă veche şi tn cea populară. Autoarea, J e 1 k a Red j e p,
discută despre origina motivului, vremea şi locul făuririi lui, pe baza textelor din baladele
populare, povestirilor lui Vuk Karadzic în Dicţionarul limbii slrbe, precum şi pe baza Letopiseţului de la Savina din secolul al XVII-iea, toate aceste izvoare socotind pe Iancu de Hunedoara (Sibinianin Janko) fiu al despotului sirb Ştefan Lazarevic.
Mai menţionăm cu titlurile lor următoarele articole din domeniul istoriei literare: Un
document necunoscut în legătură cu activitatea teatrală a dramaturgului macedonean Voidan Cernodrinski, de dr. Vo j i s I a v I. I 1 ic; Interesul lui Alexandr Gribojedov faţă de problemele
sfrbeşti în perioada formării curentului realist în liteyatura noastră, de dr. Vi tom ir R. V u 1etic; Ideea relaţiilor interslave tn literatura croată din deceniile 7-8 ale sec. al XI X-lea, de dr.
M i 1 o r a d 'l i v a n l: e v i c. Din domeniul filologiei se găsesc !n acest volum : Sistemul temelof'
verbului tn graiul satului K orog, de dr. O I g a P e n a vi n ; Funcţia artistică a figurilor de stil,
de dr. Ivanka Jovanovic; Încercare de clasificare a expresiilor frazeologice fn limba germană,
sursele şi funcţiile lor stilistice, de Pavica Mrazovic şi Ruzica Primorac.
S. IANCOVICI

SLOVANSKE HISTORICKE STUDIE. VI. Ceska spolelnost a
balkânske nârody, Academia de ştiinţe Cehoslovacă. Institutul de istorie
a ţărilor socialiste din Europa, Praga, 1966, 241 p.
Revista •Studii de istorie slavă» de la Praga, condusă de dr. docent Milan Kudelka, şi-a
început apariţia în 1955, publicind în cele cinci fascicole apărute pînă !n prezent studii şi articole de istorie slavă, privind în primul rînd relaţiile dintre diferite popoare slave, precum şi re•
laţiile acestora cu alte popoare vecine.
În materialele publicate pînă în 1961 predomină teme din istoria popoarelor slave din centrul şi răsăritul Europei şi numai sporadic au fost atinse probleme de istorie a slavilor de sud
(J. p o s V ar, u stanoveni o vine a vinicick ve statuteck dalmatskyck mest, voi. III/1960), de istorie
balcanică (D. S 1 ai so va, Oklas prvnl balkdnske vdlky 1912-191311 lesMm pyostledl, voi. 1/1955)
sau românească (J. Mac·urek, .Valasskd l!olonisace v zdpadnick Karpateckdor.1618az1620.
K dejindm vztaku mezislovanskych i slovansko:rumunskyck od l!once 15. do poldtku 17. stoleti
voi. II/1957).
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Cele şapte studii cuprinse ln volumul de fa.ţă, subintitulat Cehii şi popoaYele balcanice
de relaţiile dintre poporul ceh şi popoarele balcanice în secolele XIX şi XX.
Primul articol, semnat de R u ! e na Havră. n k o vă., tratează despre Sprijinul aawdal de
opinia publicd cehd rdscoalelor antiotomane ale slavilor de sud tn anii 1875-1877 (p. 5-53).
Încă din 1874, ctnd ln Herţegovina au loc unele acţiuni cu caracter haiducesc, sînt semnalaţi
acolo şi nişte combatanţi cehi, înregimentaţi lntr-un grup de garibaldieni, veniţi în ajutor. În
anul următor ln zona răscoalei se află ziarişti şi scriitori cehi ca Jan Neruda, Alois Jiră.sek ş.a.,
care popularizează în corespondenţele lor lupta de eliberare a poporului din Bosnia şi Herţego
vina. Pe locul de frunte în campania de presă care militează pentru cauza popoarelor sud-slave
se situează ziarul „Politik". Ca voluntari vin în Herţegovina, în 1875, scriitorii Bohumil Havlasa,
Frantiseg Klapka, apoi nişte medici şi alţi 11 cehi, înrolaţi în „legiunea prinţesei Natalia". Max
Svagrovski fa.ce parte din legiunea bulgară de la Belgrad.
La răscoala bulgară din 1876 iau parte ciţiva cehi dintre cei care trăiau în Bulgaria. Unul
dintre ei, Jifi Prosek, fusese în legătură cu revoluţionarii bulgari din Bucureşti. Aci, ca şi la Rusciuc, ziarele cehe aveau corespondenţi. În materialele acestora sînt relatate, printre altele, evenimente de Ia Giurgiu, Lom, Cladova; de asemeni, se transmit ştiri despre cetele lui Panaiot
Hitov şi Filip Totiu.
Acţiuni larg desfăşurate pentru strîngerea de ajutoare în bani şi medicamente arată sentimentele de simpatie şi solidaritate ale păturilor largi populare pentru lupta de eliberare a popoarelor sîrb şi bulgar. Autoarea studiului a folosit, pe lingă izvoare contemporane (acte, gazete,
calendare), bibliografie iugoslavă, bulgară şi cehă, nu însă şi preţioasele materiale privitoare
tocmai la această problemă, publicate în mai multe rînduri în „Slavianskii Arhiv" de Ia Moscova1 •
Al doilea articol din volum, semnat de V ac I a v Zace k, se referă Ia Participarea cehilor la
acţiunile de apropiere politicd tntre croaţi şi strbi tn deceniul al 5-lea al secolului al XI X-lea (p. 55-91)
Un rol important în această acţiune îl joacă revoluţionarul ceh Franti§ek Zach, care acţionează
în cadrul emigraţiei polone în frunte cu Czajkowski şi, totodată, este în relaţii cu ministrul sîrb
I. Garasanin. Trebuie să menţionăm că atît Zach, cit şi Czajkowski, apar şi în actele privind miş
carea paşoptistă din Ţările Române. Prin aceasta, articolul prezintă un anumit interes şi pentru
istoriografia noastră.
·
Tot pentru completarea cunoştinţelor despre cadrul mai larg al anului revoluţionar 1848,
poate fi util şi articolul lui V e se Ii n St arte vi c despre Vil8m Du lan Lambl şi iugoslavii
în anii 1848-1850 (p. 93-125).
J i fi C v e t 1 e r scrie despre Participarea cehd la fdurirea statului bulgar. Procurorii A .Bernkopf
şi dr. K. Svoboda, organizatori ai justiţiei (p. 159-185). Ambii au lucrat în cadrele justiţiei bulgare după 1877-78. Primul a funcţionat ca procuror de regiune la Stara Zagora şi Ia Plovdiv,
pînă în 1905. Celălalt a lucrat în aceeaşi calitate Ia Sliven, pînă în 1885, manifestîndu-şi împotrivirea fa.ţă de imixtiunea guvernului în treburile justiţiei. Ambii procurori, ca şi alţi jurişti cehi
angajaţi în Bulgria, s-au manifestat ca oameni progresişti şi patrioţi, punînd întotdeauna justiţia
în slujba intereselor adevărate ale poporului bulgar.
O problemă de istorie contemporană este abordată de Mir os l a v Te j c hm an în articolul
despre Mişcarea revoluţionard de pe litoralul Adriatic tn timpul primului rdzboi mondial (p. 127-158).
Este vrba de unele acţiuni de sabotaj şi de alte acţiuni de luptă organizată ale marinarilor slavi
la Sibenik, Pola şi la K<~tor, călăuziţi de ideile socialiste şi de eliberare naţională.
Două articole din volum se ocupă exclusiv de relaţii româno-cehe. Unul, semnat de Z de ne k
K o n e c n y şi P a v el H rad e t n y, se referă la Problema relaţiilor comerciale Intre Cehoslovacia şi
România tn anii 1919-1931 (p. 209---241). Această importantă contribuţie la cunoaşterea raporturilor româno-cehe după primul război mondial, cind cele două popoare şi-au desăvîrşit unirea în state
naţionale, este bazată pe o bogată informaţie culeasă din arhivele cehoslovace şi complectată cu
unele date publicate în Cehoslovacia şi România. Se poate constata că relaţiile comerciale cehoromâne datează încă din vremea Austro-Ungariei, clnd unele întreprinderi cehe şi slovace făceau
schimburi cu România. Schimburile continuă în noile condiţii de după eliberare, luînd proporţii
se

ocupă

I Vezi bunloarl: K. L. St ru k ova, Din tslor·ia r.iaţiiJor rvso-bulgue 111 ""ul r876, MoJeriaJe privitoare
la aaivilalea Asa<ia#Ui de Wrufaure bulgul din Bucurqli (voi. pe 1959, p. 116 - 126); L. P. .L I h a c i o v a,
Apelul bWgarllor nCtlJre creşli...,.,,... (voi ~. 1962, p. 84-94); V. M. He vro Ii na, Nuodlti&isMal revol111io""' 1i rn<,cua de eliberu• ""lionall ln Balcani
r875-r876 (voi. pe 1966, p. 63-82); A. A. U I u ni an,·
P11.rliciparea ţopor.,Jvi b.,Jg•r '" r<bboiflJ r11So-lw< '"" 1817-r878 (voi. pe t966, p. 222-232).
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mai mari ln urma încheierii tratatului comercial ceho-român din 1921, prin care, de fapt, se lăr
geau relaţiile stabilite ln cadrul Micii Înţelegeri. Colaborarea economică dintre statele Micii înţe
legeri (Cehoslovacia, Iugoslavia şi România) se izbeşte însă de dificultăţi izvorlte din gradul de
dezvoltare economică inegală a celor trei parteneri. România era o ţară agrară, tn timp ce Cehoslovacia era o ţară industrială, dispuntnd totodată de o producţie agricolă suficientă. În ciuda
unor dificultăţi care au decurs din acest fapt, relaţiile comerciale româno-cehe rămtn
viabile de-a lungul întregului deceniu, contribuind la consolidarea relaţiilor prieteneşti. Acest
fapt este demonstrat de datele cuprinse tn ctteva tabele statistice privind importul şi exportul
celor două ţări. Un alt tra~t comercial se încheie intre cele două ţări ln 1930. Datorită însă urmă
rilor crizei economice generale, ca şi penetraţiei după aceea a marilor puteri în economia statelor
mici, tratatul româno-ceh nu a dat rezultatele scontate şi volumul schimbului de mărfuri s-a
redus treptat. Această constatare generală este desigur valabilă. Răm.tne însă ca diferite aspecte
ale relaţiilor comerciale româno-cehe, ca şi ale relaţiilor politice şi economice tn general, să fie
adîncite pe baza materialului documentar din arhivele româneşti.
În sflrşit, putem socoti ca foarte interesant şi al doilea articol care priveşte direct istoria
noastră: Colaborarea ceho-rom4nă fn perioada mişcării de eliberare naJională din secolul al XI X-lea
de Josef Macu re k (p. 187-208). Un prim moment de contacte româno-cehe este semnalat în
1846. În decembrie al acestui an ziaristul militant ceh Karel Havlicek, redactor al ziarelor „Nâ.rodni
noviny" şi al suplimentului acestuia „Vcela'', trimitea o scrisoare (vezi anexa I, la pag. 206) lui
Gheorghe Bariţiu, propunlnd schimb cu „Gazeta Transilvaniei" şi cu suplimentul acesteia „Foaie
pentru minte, inimă şi literatură". În această scrisoare, păstrată la Academia R.S. România,
fruntaşul mişcării intelectualilor cehi sublinia că popoarele ceh şi român din Transilvania trăiesc
în aceleaşi condiţii vitrege tn imperiul habsburgic şi, ca atare, trebuie să se cunoască reciproc
şi să. înceapă a colabora deocamdată prin schimb de gazete, deoarece ele au acelaşi profil: şi
unele şi altele apără interesele şi limba poporului. Nu se ştie dacă s-a ajuns la schimbul propus;
cert este lnsă că acest semn de simpatie şi înţelegere faţă de românii transilvăneni constituie
începutul unor manifestări de acest gen mai frecvente ln presa cehă, tn viitor. Documentul
este foarte important pentru înţelegerea mai justă a. ideilor lui Karel Havlicek, cunoscut panslavist, apoi adept al ideilor „austro-slaviste". Reiese că, de vreme ce reprezentantul mişcării cehe a
preconizat o colaborare cu românii, ideile lui panslaviste nu au fost înguste, nici dogmatice, ci
că el înţelegea să lărgească sfera de colaborare cu toate popoarele oprimate tn cadrul monarhiei
habsburgice.
O a doua etapă în dezvoltarea relaţiilor româno-cehe e cuprinsă intre anii 1860-1865. Din
partea cehă, ele sînt personificate de Fr. Lad. Rieger, autorul unor articole în „Le Nord" (Paris)
şi al unei broşuri ln care demască politica de asuprire a slavilor de către unguri şi germani. El se
referă şi la. situaţia românilor transilvăneni, subliniază comunitatea lor de interese cu românii
din Principate şi opinează să li se acorde statut de autonomie. Mai tlrziu (1863), ziarul ceh
„Politik" protesta împotriva tentativelor de a se crea o Uniune maghiaro-transilvăneană şi se
declara pentru recunoaşterea naţiunii române ca a patra în dieta Transilvaniei. Din partea.
română., pe asemenea poziţii militante s-a situat Al. Mocioni, care, tn calitate de membru al dietei
de la Viena, a militat pentru drepturile cehilor şi slovacilor.
A treia etapă a relaţiilor româno-cehe, se situează între 1867-1872. Documentul care aduce o
serie de date noi ln această privinţă este scrisoarea inedită a lui Ştefan Pop către Gheorghe Bariţiu
(vezi anexa II, p. 206-207). Şt. Pop se afla la Praga ca student şi mijloceşte legăturile intre
„Gazeta Transilvaniei" şi ziarul ceh "Politik" (publicat în limba germană). Există acum un interes accentuat de cunoaştere reciprocă. intre cehi şi românii transilvăneni, se face schimb de informaţii între militanţii pentru drepturi naţionale, se publică articole despre cehi (ln Transilvania),
respectiv despre români (la Praga).
În general, articolul lui J. Macurek delimitează bine cele trei momente sau faze ln relaţiile
româno-cehe între 1846---1872 şi adînceşte analiza lor. El constituie o bază solidă pentru investigaţii şi cercetări viitoare, ca.re se impun, tntruclt relaţiile româno-cehe slnt prea puţin cunoscute,
după cum se vede)i din absenţa referirilor la acestea ln tratatele de istorie a. Cehoslovaciei şi a
României.
S. IANCOVICI

https://biblioteca-digitala.ro

312

CRITICA

ŞI

BIBLIOGllAFIE

CJIABHHCKOE HCTO qHHKOBEl(EHHE. C6opHUK cmameii u Mamepua.1108.
Axa,D.eMHJI Hayx CCCP. HHCTB'fYT CJ1a.BJ1HOBe,neHH.11, Moscova 1965, 322 p.
Sub această denumire işi continuă ai:ariţia una dintre principalele publicaţii de slavistică
din Uniunea Sovietică, cunoscută pină acum sub titlul +CnaBJIHCJCRI ApxHBt, care işi începuse
apariţia în 19581.
La fel ca in volumele acelei serii, în volumul de faţă se publică studii şi comunicări, materiale şi diferite documente, privind cu precădere istoria slavilor de sud şi a slavilor de vest.
în primele pagini se găseşte articolul lui S. A. Ni kit i n : llaucuu Xu.teHOapcKuii u coBpeMeHHa11 eMy 10:JKHOCAQBJ1HCKa11 ucmopuozpaţjju11 (Paisie de la Hilandar şi istoriografia sud-slavă
din vremea lui, p. 3-15). Este deci o analiză comparativă a izvoarelor, metodei de lucru, concepţiei şi conţinutului operelor celor trei istorici sud-slavi de la sf!rşitul secolului al XVII-iea şi
din secolul al XVIII-iea: Gheorghe Brankovic, Jovan Rajic şi Paisie de la Hilandar. Spre deosebire de istoricii dinaintea lor, care avea predilecţie pentru tratarea istoriei tuturor slavilor laolaltă, exagerînd rolul şi însemnătatea acestora, cei trei istorici menţionaţi s-au dovedit mai
realişti, restrîngindu-şi preocupările la istoria unuia dintre popoarele sud-slave sau extinzîndu-şi cercetările cel mult asupra unui grup de popoare, mai înrudite între ele. Trăsătura
dominantă comună a lor este patriotismul. Cu toţii, ei procedează la o analiză critică a izvoarelor,
la nivelul îngăduit de gradul de dezvoltare a ştiinţei istorice în vremea lor. Toţi trei fac primii
paşi în trecere de la genul cronicăresc spre o tratare ştiinţifică a istorici, afirmă autorul articolului. Există între ei şi unele deosebiri. Bunăoară, arată autorul, Brankovic şi Rajic sint mai
bine informaţi, cunosc mai multe fapte concrete, pc cînd în cazul lui Paisie această latură este
mult mai modestă. În schimb dstoria slavianobolgarskaia• a lui Paisie este străbătută de mai
mult spirit democratic, el ţine mai mult seamă de fundamentarea unor perspective de dezvoltare
a poporului său în viitor. De aceea şi constituie această istorie un document al începutului renaş
terii naţionale bulgare.
Unele materiale din volum se referă la istoria Poloniei.
B. S. Pop k o v scrie despre Hcmopu'lec1<a11 KOHl/enqu11 HoaxuMa JJe,ieBeA11 B oqeHKe nOAbCKOU U1A11xemcKo-6yp:JK)'Q3HOU ucmopuozpaţjjuu (Concepţia istorică a lui Ioachim Lelewel văzută
de istoriografia nobiliară şi burgheză polonă, p. 16-34). Joachim Lelewel este un istoric democrat
de seamă din prima jumătate a secolului al XIX-iea (1786-1861), cînd se desfăşoară lupta
acerbă dintre curentul demccratic şi cel monarhist reacţionar. El este primul care abandonează
metodele istoriografiei feudale polone, pune accentul pe cercetarea relaţiilor sociale, dezvoltă
teoria luptei de clasă, stabileşte o periodizare nouă a istoriei polone etc. Această concepţie
nouă a fost acceptată de îndată de către cercurile democrate şi revoluţionare polone, care
găseau în ea t'ată argumentarea istorică necesară luptei lor. Dimpotrivă, cercurile monarhiste şi conservatoare s-au arătat cu totul ostile concepţiilor lui Lelewel. Disputa pe această
temă a continuat şi după moartea lui, intre istoricii din şcoala cracoviană care reprezentau
interesele moşierilor poloni şi istoricii şcolii varşoviene care reprezentau interesele burgheziei
liberale, aceştia din urmă dind o înaltă apreciere operelor istorice ale lui Lelewel. Dar şi ei au ignorat cu bună ştiinţă trăsăturile patriotice şi democratice ale operei istoricului socotit de altfel
ca premergător al ştiinţei istorice oficiale din Polonia. Limitele de clasă ale istoriografiei nobiliare şi burgheze din Polonia au împiedicat pină după cel de al doilea război mondial scoaterea în
evidenţă a locului important pe care ii ocupă istoricul Lelewel în istoria glndirii sociale polone.
În puţine pagini, L.V. Razu mov s k ai a, apreciazăZbi6'-dokument6wmalopolskichpublicat
recent la Cracovia drept «un important izvor pentru cunoaşterea istoriei economice aPoloniei
în evul mediu (HoBwil ucmo'IHUK no 'JKOHOMU'lecKoil ucmopuu cpeoHeBeKoeoil lloAr.wu, p. 109-113).
La rindul său V. R. Va v r i k publică Universalul regelui polon Jan Kazimierz din 1656
(p. 172-175), descoi:erit în arhivele de la Lwow.
O pagină din istoria Slovaciei acum 150 de ani este înfăţişată de L. N. Smirnov, în legătură
cu Antcn Bernaldk (p. 13E'-145) luminist şi filolog, primul „codificator" al limbii literare slovace.
Limba literară propu~ă de Eernolăk nu a fost acceptată, dar lucrările lui pe această linie au constituit un indemn şi stimulent serios la stabilirea normelor limbii naţionale slovace.
La rlndul său G. V. K i se Ie v al:;ordează o problemă de istoria Bielorusiei, în articolul
I< xapaKmepucmuKe peBOAIOl/UOHHozo MupoB033peHu11 K. C. KaAuHoec1eozo («CBeaemut» B. il. Pau'lll
xo1e ucmopuYecKuil ucmo'IHUIC p. 36 - 52) - Caracteristica concepţiei revoluţionare despre lume
Vui ucrrziile dill Rsl, volumele: Vili, p. 493-499; X, p. 578-582; XI, p. 370-371.
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a lui K.S. Kalinovski („Mărturiile" lui V.F. Ratez ca izvor istoric). Este vorba de Constantin
Vikenti Semeonovici Kalinovskii, figură marcantă a răscoalei din 1863 ln Bielorusia şi Lituania.
totodată creator al publicisticii revoluţionare bieloruse şi redactor al primei gazete ln limba
bielorusă. Schiţlnd trăsăturile concepţiilor despre lume ale lui Kalinovskii, G.V. Kiselev constată că acestea nu pot fi reconstituite ln întregime numai pe baza materialelor cunoscute plnă
ln prezent, ci se impune o lărgire a cercetărilor şi găsirea unor noi surse de informare. Una dintre
acestea sînt „Mărturiile" lui Vasilii Fedorovici Ratez despre răscoala din Lituania şi Bielorusia,
pe care autorul articolului le prezintă şi le analizează pe larg. Acestea constituie un important
punct de plecare spre noi investigaţii ln problema tratată.
La aceeaşi perioadă se referă articolul lui I. S. Mi 11 e r, intitulat: HponazaHoucmcKaR OeRmeA1>HOCm1> H. H. OzapeBa B 7863 z. u 6epHCKtlR munozpa(/iUR ( HoB1>1e OaHHble u:J apxuBa &uulU1eBu'la - Homo111eozo) (Activitatea propagandistică a lui N.P. Ogarev şi tipografia de Ia Berna (Date noi din arhiva lui Balaşevici-Potoţkii, p. 53-81). Autorul studiază arhiva depusă Ia Biblioteca din Cracovia a lui Balaşevici-„Potoţkii", agent provocator al poliţiei ţariste şi totodată
al poliţiei franceze. El perlustra corespondenţa emigranţilor politici ruşi şi polonezi, reţinlnd copii
!n arhiva sa personală. Astfel s-au păstrat unele date şi despre N.P. Ogarev, colaboratorul cel
mai apropiat al lui Herţen Ia Londra, !n legătură cu tipografia organizaţiei „Zemlea i volea"
la Berna. Este vorba de şase proclamaţii adresate soldaţilor şi poporului în 1863, redactate
de Ogarev. Patru dintre ele nu au trecut prin m!inile lui Balaşevici, ci au fost aduse la Berna.
pe altă cale, putlnd astfel fi difuzate ln Rusia.
O problemă din istoria lexicografiei ruse (Hl ucmopuupyccKou 11e1ecuKozpa(/juu, p. 124-131 ), este înfăţişată !n paginile volumului de M. Di d ia k i n şi Z. N. S t r e k al o v a, care analizează şi subliniază importanţa şi rostul unui „Lexicon polono-slav", întocmit de către un anonim
!n 1670, iar astăzi se găseşte in manuscris Ia Arhiva Centrală de stat a actelor vechi din Moscova.
M. B e Iz a publică traducerea necunoscută p!nă acum, a imnului alcătuit de patriotul şi
poetul polon Juliusz Slowacki, în vremea expatrierii sale după răscoala polonă din 1830-1831.
Traducerea ln limba rusă scoasă acum la iveală aparţine lui Valeri Iakovlevici Briusov (Jip10coscKuu nepesoo <<I'uMHa» CAOBalfKozo p. 146-149), corespondent al gazetei „Russkie viedomosti"
!n Polonia în vremea primului război mondial.
De asemeni, A.S. M t I ni k o v scoate Ia iveală un act autograf al lui J. Dobrovski din 1825.
prin care atestă că seminarul lui de slavistică a fost frecventat de Vaclav Hanka, bibliotecar
la Muzeul ceh din Praga.
O serie de alte comunicări şi materiale documentare publicate ln volum privesc istoria
bulgarilor, sîrbilor şi macedonenilor.
Astfel, materialele inedite privind istoria războiului ruso-turc din 1877-1878 (Heony6Aui>osaHHble Mamepua11bl no ucmopuu pyccKo-mypelfKOU BOUHbl 1877- 1878 p. 240-261) adică cele 22 de
documente din perioada februarie 1878-februarie 1879, publicate de A.A. U 1 uni an, arată grija
şi lnţelegerea de care au dat dovadă autorităţile militare ruseşti pentru situaţia populaţiei turce
din Bulgaria strămutată în vremea luptelor şi, sub influenţa propagandei ostile, lngrijorată de
soarta ei proprie.
În scurta sa comunicare despre Cep6bl u 60.AZapbl 11 ycmbeOyHaiicKOM JiyiJ:JtCOKCKOM Ka:Ja'lbeM soiicKe (Sîrbii şi bulgarii lnrolaţi ln oastea căzăcească din Bugeac, (p. 132-137), în 18061807, A.D. Baci ns k i arată că aceştia proveneau ln cea mai mare parte dintre locuitorii
stabiliţi ln principatele Dunărene şi ln Basarabia, mai puţini provenind din regiunile sud-dună
rene. Reiese de asemeni că ln această oaste erau lnrolaţi şi moldoveni.
O pagină din activitatea bulgarului K. iinzifov, propagator al literaturii bulgare în Rusia.
ln speţă colaborarea lui la culegerea „Poezia slavilor" întocmită de N.V. Herbel (1871), se poate
vedea din cele două scrisori ale lui ln această chestiune (Huc1>Ma KceHor/ioHma -)/(uH:Ju(/jOBa K H.
B. I'ep6eA10, p. 229-233). În una din ele Zinzifov menţionează că a primit recent Ia Moscova
u~ele dintre jurnalele bulgăreşti care „din nou au început să apară în Turcia şi ln Vlaho-MoldaVJa" (p. 231).
Date noi despre Societatea secretă bulgară „lskra" în 1892, culese din arhviele Odesei, nedă S.B. Bernstein (TaiiHOe 60AZapC1Coe oOUţeCmBo u «HcKpa» 1892 zoo., p. 166-171). Aceste
materiale se referă la Bone Gheorghiev, membru al Comitetului revoluţionar secret bulgaromacedonean „lskra" din Odesa. Fost participant la complotul împotriva lui S. Stambulov la
Sofia, condus de Paniţa, Bone Gheorghiev se refugiază Ia Odesa, de unde autorităţile ruseşti îl
e~pulzează. lnterior, ln iulie 1895, Bone Gheorghiev participă direct la un alt complot împotriva lui Stambulov, care de data aceasta este asasinat.
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Este cazul să semnalăm şi faptul că nu lipsesc din volum unele aspecte din istoria Croaţiei
Slavoniei ln prima jumătate a secolului al XIX-iea, prezentate de I. I. Le ş ci I o vs k ai a sub
forma unei recenzii dezvoltate a.supra volumului Scrisori ciJJre Ljudevit Gaj. „Gl'ada za povijest
knjilevnosti hl'vatske", publicat la Zagreb, în 1956 de către J. Horvat şi J. Ravlic.
În ceea ce priveşte istoria Serbiei, găsim ln volum abordate probleme privind secolul al
XIV-iea şi al XIX-iea. E. P. Na u mov discută articolul K sonpocy o noOAUHHOcmu IU!KOmopNJC
cep6cKux 2pQM()m XIV s. (Problema autenticităţii unor hrisoave sîrbeşti din sec. al XIV-iea,
p. 114-123) Cu competinţa-i caracteristică şi cunoscută în problemele de acest gen, E.P.
Naumov discută argumentele invocate de autorul iugoslav B. Ferjancic pentru stabilirea autenticităţii şi datei celui de al II-iea hrisov dat din partea ţarului Duşan mănăstirii Treskavac
(pe la 1337). Autorul exprimă o serie de sugestii judicioase atît în sprijinul tezelor lui Ferjancic,
cit şi pentru a atrage atenţia asupra inconsistenţei unora dintre argumentele invocate. Se
precizează că hrisovul al II-iea pentru mănăstirea Trescavac, (in care este vorba şi de un „episcop al vlahilor") a fost emis la sfirşitul anului 1343 sau la începutul anului 1344.
Tot E.P. Naumov. împreună cu S.A. Vinogradov şi cu G.P. Cekanova, publică 21
de piese din corespondenţa lui Vuk Karadzic cu învăţaţii ruşi ln articolulH3 nepenucKu ByKa KQ[JQd:JICU'la c pyccKUMU y'leHblMU, (p. 180-207). Scrisorile, datate intre noiembrie 1821 şi martie 1855, sînt
adresate lui Keppen, Liprandi, Pogodin, Turgheniev, Bodianski etc. Ele arată că legăturile lui Vuk
KaradZic cu ruşii au fost mult mai dezvoltate decît ce s..a putut şti pe baza materialelor publicate pînă ln prezent. Corespondenţa conţine date suplimentare despre relaţiile cu diferite personalităţi despre care se ştiu unele lucruri din materialele de corespondenţă publicate altă dată. De
mai multe ori, în corespondenţă, e menţionată Ţara Românească. Astfel, la un moment dat Vuk
îl înştiinţează pe Keppen că i-ar putea trimite o scrisoare „prin Ţara Românească direct în Serbia"
(p. 191). Altă dată Vuk li spune aceluiaşi Keppen: „Dacă aţi veni ln Ţara Românească aţi putea
să-mi expediaţi o scrisoare prin Gherman" (p. 193). Din Viena, Vuk este la curent cu măsurile
întreprinse pentru aducerea unei tipografii din Rusia în Serbia (1829). Este interesant că printre
candidaţii la posturile de episcopi în Karlovci (oct. 1851), Vuk enumeră lui Pogodin şi pe un
anume Popescu (p. 202).
Scrisoarea către Liprandi (1851) este ln felul ei revelatoare. Vuk se adresează acestuia
cerindu-i informaţii mai precise despre dregătorul turc (din 1829) Kuciuk-Ahmet, ln legătură cu
darea „diş-parasi" cerută unui creştin numai pentru faptul că turcul a binevoit să stea în gazdă
tocmai la el şi „şi-a chinuit dinţii" cu plinea lui. Vuk avea nevoie de aceste precizări pentru a
putea lămuri sensul cuvlntului „zvakalica" din dicţionarul limbii sirbe, pregătit pentru tipar.
Or, astăzi noi cunoaştem foarte bine datele despre Kuciuk-Ahmet şi despre „diş-parasi" despre
care Liprandi i-a vorbit lui Vuk la Viena. (Acestea au fost publicate la noi în Documente privind
istoria Romdniei. Răscoala din 1821. Izvoare narative, voi. V, Bucureşti, 1962, p. 472). Din
aceasta putem deduce că Liprandi i-a vorbit lui Vuk şi despre Milko Petrovic, lntrucît despre
acesta se vorbeşte în materialele lui Liprandi (Ibidem, p. 469.)
Alte documente originale de ale lui Vuk Karadzic, cunoscute pînă 11,cum în parte numai pe
bază de copii, sintscoase la ivealăde V.G. Karasev. (ByK KapadJtCU'I u PoccUJI, p. 208-228).
În ele este vorba de întreţinerea fiului lui Vuk, Sava, ca bursier la şcoala de cadeţi şi de oferta
lui Vuk de a furniza Ministerullui de externe al Rusiei date despre situaţia din Serbia.
În sfîrşit, sînt de un adevărat folos şi materialele referitoare la istoria Macedoniei.
Cercetătoarea I.G. Se n ke v ici, specialistă în problemele de istorie a Albaniei şi Macedoniei
de vest, publică studiul HJ ucmopuu ocso6odume1111HOu 6opr.tibl s JanadHOu MQ/CedoHuu u Kocose
s 1878-1881 22., (Din istoria luptei de eliberare în vestul Macedoniei şi la Cîmpia Mierlei ln
anii 1787-1881 ,p. 182-108) Valorificlnd aici bogate informaţii din arhivele sovietice, luate
îndeosebi din fondurile consulilor ruşi de la Salonic, Monastir şi Prizren, autoarea dă un studiu
bine documentat, valoros, asupra luptei şi agitaţiilor cu caracter naţional şi social ln regiunile menţionate, în anii următori războiului ruso-turc din 1877-1878 şi după pacea de la San Stefano. Sînt
numeroase datele concrete despre acţiunile diferitelor cete de combatanţi macedoneni şi bulgari,
care pricinuiau serioase îngrijorări autorităţilor otomane. Cea mai mare parte a studiului
este o expunere privind istoria mişcării albaneze, cu o serie de precizări de detaliu ln probleme
deja cunoscute privind evoluţia Ligii albaneze de la Prizren. Este scoasă ln relief politica autorităţilor otomane faţă de aceste mişcări cu care, pe de altă parte, se solidarizează şi reprezentanţii
mişcării de eliberare din regiunile slave învecinate.
Textul unui număr de 17 documente folosite la alcătuirea studiului de mai sus slnt redate
de aceeaşi autoare într-o comunicare din volumul de faţă, intitulată : Hosble doKYMeHmfJl o6
şi

https://biblioteca-digitala.ro

CRlllCA

ŞI

BIBLIOGRAFIE

515

ocBo6oOume111JHOu 6op'1iie 11 3IJIUU}HOu MQ/CeOoHuu u Koc011e 11 KO~ 70-X-HJl'laJle 80-x zo0o11 XIX•
(Documente noi privind lupta de eliberare din vestul Macedoniei şi de la Cîmpia Mierlii la sftrşi
tul deceniului al 7-lea şi începutul deceniului 9 al secolului al XIX-iea, p. 262-284). Sînt interesante datele despre apariţia şi arestarea la Prizren a unui anume Serghei Ivanov, alias Adam
Ivanov Kalmikov, fost voluntar în Serbia şi Bulgaria, apoi adăpostit !n România (p. 272).
Noi documente asupra situaţiei din vilaetul Scopiei în 1903 (HOtlwe iJoKyMeHmw o no.110:NCeHUU s yc1tio6c1tom BU/Uleme s 1903 z., p. 285-320), publicate la sflrşitul volumului de K. L.
S t r u k o v a, slnt de asemeni rapoarte consulare ruseşti din perioada răscoalei de llinden,
cuprinzînd relatări despre evenimente constatate de multe ori prin deplasări la faţa locului
Într-un raport se subliniază că „idea eliberării Macedoniei are rădăcini adînci în toate păturile
populaţiei din vilaetul Bitoliei" (p. 131). Este edificatoare constatarea lui Beleaev că „musulmanii se obişnuiesc tot mai mult cu gîndul că populaţia creştină există numai pentru ca ea să
fie jefuită şi terorizată„." (p. 3 L4).
O serie de informaţii cuprinse în rapoartele publicate aici provin direct de la Hilmi-Paşa,
inspector general al vilaetelor din Macedonia, acela pe care ni-l descrie şi N. Batzaria (Turcia
junilor turci, p. 156--160), martor al unora din evenimentele din această vreme şi puţin mai tl•ziu
membru în Comitetul junilor turci.
,
În general, datele cuprinse în documentele depistate în arhivele sovietice şi publicate
în peste o jumătate din paginile volumului, sînt deosebit de valoroase şi merită atenţia specialiş
tilor interesaţi în problemele respective.
S. IANCOVICI

CJIABHHCKOE B03P0)[(/1EHHE. C6opHUK cmameft u MamepuaAoB.
Axa.n;eMHJI Hayx CCCP. Hacnrryr CJiaBJIHOBe,n;eHHJI, Moscova, 1966, 248 p.
Volumul Renaşterea slaviJ întocmit sub redacţia lui S. A. Nikitin, E. P. Naumov,
P. N. Olşanskii şi G. E. Sanciuk, cuprinde studii şi materiale inedite privind istoria cehilor,
bulgarilor şi iugoslavilor.
La istoria Cehiei se referă articolul semnat de A. S. M 11 n i k o v, intitulat : HiJeuHono11umu11ec1tue npeiJnocw11Ku Japo:HCiJeHUR Hill/UOHOJ11JHO-npocsemume111JC1tou uiJeo11ozuu s flecKux
3eMJIRX (Premizele ideologice şi politice ale apariţiei ideologiei luministe naţionale în Cehia,
p. 3--47). Autorul reconsideră de pe poziţii noi perioada celor trei decenii de la sfirşitul secolului al XVIII-iea cind se produce renaşterea cehă. Folosind o bibliografie foarte bogată, pe
alocuri şi unele documente noi, autorul demonstrează că premizele renaşterii cehe se găsesc
1n prima parte a secolului al XVIII-iea ctnd se produc schimbări profunde în viaţa economică,
socială şi culturală. Uneori autorul se adresează şi trecutului mai îndepărtat, găsind filiaţia
noilor concepţii în tradiţiile naţionale şi patriotice ale poporului, îndeosebi ale ţărănimii şi
sărăcimii de la oraşe. Astfel, se constată că un loc important în creaţia populară din sec. al
XVIII-iea ii joacă tradiţia husită. Aşazisa tradiţie a lui Boguslav Balbin, iezuit din secolul
precedent, care de pe poziţiile Contrareformei a luat totuşi apărarea culturii cehe, are un rol
important, nu însă. preponderent, date fiind inconsecvenţele ei, caracteristice epocii. Dezvoltarea conştiinţei naţionale în rîndurile orăşenimii constituie o reacţie la politica de germanizare. În operele care-i fundamentează poziţia patriotică se apără înainte de toate dreptul
limbii cehe la existenţă şi se subliniază înrudirea acesteia cu celelalte limbi slave. Treptat
începe să fie combătută ideea, aparţinînd Contrareformei, că. limba cehă nu ar fi demnă de a
fi folosită, ca una care a servit ereticilor.
Într-un subcapitol special, autorul arată şi rolul emigraţiei cehe care din.centrele protestante germane reuşea să-şi propage ideile în rindurile burgheziei, ţărănimii şi sărăcimii
orăşeneşti, mai ales tn Slovacia, unde, drept urmare, operele lui Komenski şi Stranski se bucură de mult interes. Cîteva pagini din articol slnt consacrate lămuririi substratului de clasă
în .interesul IJ1anifestat de nobilime faţă de problemele culturii naţionale şi patriotismului.
Procesul de făurire a ideologiei naţionale este analizat lndeaproape, ţinlnd seama de
manifestările noi ce se observă. tn artă, muzică, ştiinţele naturii şi. cele exacte şi mai ales în
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metodele noi folosite ln cercetarea istorică. Istoriografia cehă devine militantă şi ln ea se oglincel mai bine evoluţia concepţiei naţionale luministe, după cum se vede din operele reprezentantului ei de seamă G. Dobner.
Articolul abundă ln materiale, fapte şi exemple concrete din care reiese specificul şi
autohtonismul ideologiei naţionale cehe.
Un alt articol, semnat de I. M. Pa ş a ev a, are ca subiect Omp<lJICeHue HQIJUOHOAIJHblX.
deşte

u COIJUJlAbHblX npomusoper1ulJ B BOCmD'IHOU I'aAU'IUHI! B 1848 z. B llUCmoBKQX PycCJCOZO Co6opa
(Reflectarea contradicţiilor naţionale şi sociale din răsăritul Galiţiei, ln 1848, ln foile

volante ale Dietei ruseşti p. 48-62). Aci este urmărită activitatea Dietei ruseşti, înfiinţată în mai 1848, ca organizaţie a reacţiunii polone. Folosind lozinci demagogice, această.
Dietă a urmărit scopul ca ln noile condiţii de avtnt revoluţionar, să menţină ţărănimea în
exploatare. Deşi a avut o durată scurtă (pînă ln luna octombrie), Dieta a dăunat serios miş
cării naţionale rusine, reuşind s-o împartă în două tabere şi discreditînd ideea colaborării
polono-rusine în lupta antihabsburgică.
O serie de materiale din volum tratează istoria Bulgariei.
S. A. N i k i t i n, semnează articolul OnucaHUe 'JKOHOMU'ltCKOZO cocmoRHUR IOZD-BOCsituaţiei economice a Bulgariei sud-estice
tn deceniul 4 al sec. al XIX-iea p. 161-203), Este vorba de un „Tableau statistique

mo'IHOU 11acmu lil1Azapuu B 30-x zcx)ax X IX B (Descriere a

de la Rom~lie septentrionale", alcătuit ln martie 1830 de căpitanul armatei ruse A. O. Duhamel, participant la războiul din 1828-1829. Datele din această statistică găsită ln arhiva
istorică militară a URSS şi întocmită ca o completare la o descriere a lui Eneholm, slnt importante pentru cunoaşterea regiunilor bulgăreşti sub diferite aspecte, mai ales cel economic.
Textul francez al documentului este însoţit de traducere în limba rusă.
Acelaşi autor semnează articolul J(aHHble pyccKoii nepenucu 1879 z. o 11ucAeHHOcmu u HD1/UOHQAIJHOM cocmase HaceAeHuu 6oAzapcKozo zopooa (Datele recensămlntului rusesc din 1879
despre numărul şi componenţa etnică a populaţiei orăşeneşti din Bulgaria, p. 83-103).
Prelucrînd datele statistice găsite în arhivele sovietice, cunoscute pînă acum doar în parte,
S. A. Nikitin, constată o serie de schimbări etnice şi demografice survenite în şapte regiunt
ale Bulgariei, datorită răsboiului care a determinat mişcări şi deplasări, atlt în sinul populaţiei:
turceşti, ctt şi a celei bulgăreşti. Rezultatul general al acestor mişcări de populaţie a fost acela
că populaţia bulgară a rămas predominantă în toate regiunile, cu excepţia regiunii Varna în
care turcii încă predominau numeric. Se mai constată că turcii s-au menţinut în oraşele mai
mari, pe clnd în oraşele mai mici ei lipseau cu totul la data efectuării recensămîntului. Din
cauza războiului, populaţia bulgară a suferit în general o reducere ca număr, dar totodată ea
a devenit mai omogenă din punct de vedere naţional.
În datele recensămîntului figurează şi diferite grupuri etnice, ca: armeni, greci, găgăuzi.
Români se găsesc la Turtucaia, Vidin, Tatar Bazargic şi Plovdiv; aromâni la Varna şi Şumla.
O problemă similară celor de mai sus atinge N. T. To dor o v în articolul K Bonpocy
o zopo0cKoiJ 6eoHOme OlyMena B cepeoUHe XIX B, (Problema sărăcimii orăşeneşti de la Şumen
la mijlocul sec. al XIX-iea p. 120-122) Dintr-o listă de meşteşugari şi lucrători angajaţi
în februarie 1856 la brutăriile oraşului pentru garnizoana turcă, alăturată aci, se vede că
marea majoritate a acestora (189 din 250) erau săraci, indicaţi sub titlul general de
„lucrători". Din punct de vedere etnic, 2/3 erau bulgari şi 1/3 erau turci.
Sub titlul lioAzapcKue npoKIUIMIJllUU 60-x zoi>oB XIX B (Proclamaţii bulgăreşti în deceniul
7 al sec. al XIX-iea, p. 151-160), V. N. K o n dr a te va, publică de fapt textul unei
singure proclamaţii datată în iulie 1867, la Leipzig. Autoarea presupune că în realitate proclamaţia trebuie să fi fost redactată la Bucureşti de Rakovski, iar Leipzig a fost indicat
ca loc de emitere numai cu scopul de a deruta autorităţile otomane. În proclamaţie poporul
este chemat să lupte pentru înlăturarea jugului otoman, invoctndu-se exemplul românilor,
slrbilor şi muntenegrenilor. De asemeni se cere Europei să nu rămlnă indiferentă faţă de
această luptă. Se anexează la text şi citeva desene de propagandă prezentlnd soarta Bulgariei
ln lanţuri, luate din istoriile lui J. Rajit, D. Medakovit şi dintr-o scriere a lui Rakovski.
Acestea au fost difuzate în Bulgaria în 1866 de către T. I. Mutevski, după cum raporta
Kojevnikov.
Participarea poporului bulgar la războiul ruso-turc din 1877-1878 (Y'ltlcmue60AZQ[JCIC020 napooa • pyccKo-myperpcolJ •oliHe 1877-1878 22., p. 222-232), este ilustrată ln cele 12
documente inedite publicate aci de A. A. U I u ni a n, cu un scurt comentar. Din ele se
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bulgarii alcătuiau ln 1877 miliţie pămlnteană pentru apărarea punctelor de comunise ofereau ca ghizi şi ca informatori ai trupelor ruseşti etc. Ca oameni de nădejde figurează în aceste acte şi cunoscuţii militanţi şi haiduci Panaiot Hitov şi Filip Totiu. În scrisoarea de recomandare pentru un bulgar ca ghid, se precizează că el cunoaşte foarte bine
·Oltenia.
Un caracter mai larg are articolul Pe6DAIOl/UD/UIOe HllJ100HU'leCm6o u Hal/UOHllAIJHO-OC6D.6ooumeA1>HOe c>tlu:JH:eHUe Ha liaAKaHllX 6 1875-1886 zz., (Narodnicismul revoluţionar şi miş
carea de eliberare naţională din Balcani în 1875-1876, p. 63-82). Raporturi intre mişcarea
revoluţionară a narodnicilor şi slavii de sud existau mai dinainte, după cum se vede din faptul
·Că jurnalul emigranţilor «Boepe,ll• era solicitat ln Serbia, în unele oraşe din Bulgaria, precum
şi de revoluţionarii bulgari din Bucureşti. Materialele inedite descoperite acum arată că aceste
relaţii se lărgesc şi capătă forme mai concrete ln condiţiile luptelor ce se desfăşoară în Balcani,
în anii 1875-1876. Narodnicii ruşi din emigraţie, în special curentul celor tineri ln frunte cu
S. M. I<ravcinski, considerînd că prin participarea la răscoala din Herţegovina vor clştiga
-experienţă de luptă pentru acţiunile ulterioare din Rusia, trimit acolo un grup de voluntari.
Participarea acestui grup, de altfel de durată destul de scurtă, nu a influenţat cu nimic mersul
răscoalei, dar participanţii narodnici au putut să-şi dea seama că revoluţia socială dorită de
·ei nu putea fi înfăptuită înainte de eliberarea naţională şi că pot exista şi alte forme de acţi
une, care pot fi folosite ln Rusia.
Grupul lui Bakunin de asemeni s-a interesat de evenimentele din Balcani şi a socotit
·Că ar fi momentul pentru înfăptuirea planului din 1872 de a da o lovitură ln Serbia. În acest
scop a fost trimis un reprezentant al grupului să ia legătura cu socialiştii din Serbia. Aceştia,
privind lucrurile mai realist, nu au acceptat planul.
În 1876, emigranţii narodnici, cu excepţia unora din România, au fost mai unanimi
in părerea că nu trebuie să contribuie la instaurarea la putere a unei burghezii naţionale
exploatatoare in locul feudalilor turci. De aceea Comitetul revoluţionar central bulgar din
România nu reuşeşte să atragă pe narodnicii emigranţi să se înroleze ca voluntari pentru
Bulgaria, deşi reprezentantul lor N. K. Sudzilowski ( = dr. Russel) ia parte la pregătiri. În
schimb ln Serbia vor veni voluntari şi în acest an, însă din Rusia, mai cu seamă din rîndurile
studenţimii de la Petersburg. Ulterior, aceştia vor fi foarte activi ln luptele sociale din Rusia.
O altă serie de materiale din acest volum privesc istoria Serbiei şi chestiuni de istorie
vede

că

·caţii,

iugoslavă.

Astfel, I. S. D o s t i a n scrie 06 onucauuu Cep6uu coe11aHHDM 6 1830 z. pyccKUM o<fiuqepoM
PoJe11uo11-CaUJQlll>CKUM, (Despre descrierea Serbiei alcătuită în 1830 de către ofiţerul rus Rozelion-Saşalski,
(32 file) şi de

p. 104-116). Este vorba de o „Scurtă însemnare statistică despre Serbia"
o „Descriere statistică a Serbiei" (123 file), păstrate în Arhiva istorică militară.
Autorul le-a întocmit din însărcinarea lui Diebici şi Kiselev, care l-au trimis în Serbia pe lingă
I<oţebue, ca în chip formal să ia parte la discutarea problemei celor şase ţinuturi nerestituite
Serbiei. De această misiune a lui Al. Grigorievic Rozelion-Saşalski nu a ştiut nimic nici M.
Gavrilovic, autorul celei mai dezvoltate şi mai documentate monografii despre guvernarea
lui Miloş Obrenovic. Ambele descrieri cuprind informaţii preţioase despre situaţia politică şi
economică a Serbiei, despre obiceiurile şi psihologia poporului sîrb.
În continuare, E. P. N au m o v prezintă l.(eHH&1e MamepuQ/1&1 no ucmopuu 603pO:HCOe1111R cep6cKozo zocyOapcm6a, (Materiale preţioase privind renaşterea statului sîrb, (p. 117119) de fapt o recenzie asupra volumului de documente „Tribunalul din Belgrad între 18191830", apărut la Belgrad în 1964. Se face observaţia că ţăranii sîrbi au devenit proprietari
deplini asupra loturilor lor de pămînt în 1838 (prin Constituţie) şi ln 1839 (prin legea promulgată) şi nu în 1830 sau in 1833, cum s-a considerat ln literatura de specialitate, inclusiv studiul introductiv la volumul recenzat.
Restul de materiale privesc mai îndeaproape relaţiile iugoslavo-ruse. I. V. Ciur k i na
scrie desprn JOzoc11a6cKue cmunenouamw C11a6RHCKozo y'lume111>cKozo Hncmumyma 6 Ilemep6ypze
(1866-1882 zz). (Bursieri iugoslavi la Institutul Pedagogic slav din Petersburg (1866-1882
p. 123--128). Acest Institut a adăpostit în decursul anilor)ndicaţi 213 intelectuali slavi din părţile
Austro-Ungariei, emigraţi de acolo din cauza persecuţiilor. După ce se calificau în
!nstitut, ei erau de obicei profesori de limbi clasice la liceele ruseşti. Dintre aceştia, 17 erau
iugoslavi, marea majoritate sloveni catolici. Autorul urmăreşte cariera unora dintre ei în învă
ţămintul rusesc. Mai bogate sînt datele despre Franz Celestin, un aprig militant pentru cauza
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slavilor care din dezamăgire s-a lntors la Zagreb şi acolo totuşi a contribuit la propagarea
literaturii ruse.
În Rusia a stat (1858) ca emigrant şi Evgheni Kvaternik, militant de seamă al mişcării
naţionale croate. Din această vreme i-au rămas în arhivele ruseşti o „Autobiografie" şi un
memoriu despre căile şi posibilităţile de dezvoltare a relaţiilor ruso-croate în viitor. Ambele
documente, importante pentru cunoaşterea concepţiilor lui Kvaternik şi a vieţii lui, se publică aci
integral de către V. I. F re id so n (O :>tCUJHU u OeRtneAbHOcmn EdzenuR KBamepHUJ<a, p. 139-150).
Conducătorul răscoalelor din 1852-1853, 1857 şi 1861-1862 ln Herţegovina, Luka
Vukalovic, de asemeni şi-a găsit adăpost în Rusia. Unele aspecte din viaţa lui .şi nădejdile
de reluare a luptei se văd din cele 11 scrisori adresate diplomaţilor şi dregătorilor ruşi, publicate în volum de N. I. H i t ro v a ( lluc1>Ma JlyKu ByKQJIOBUKa, p. 204---221). Într-un memoriu
adresat lui Gorceakov în mai 1870, eroul herţegovinian îşi descrie mai pe larg lupta dusă în
Herţegovina. În alte scrisori el cere ajutor ca să meargă în Herţegovina sau în Muntenegru
pentru a continua lupta. Împrejurările însă au dictat ră.mînerea lui Vukalovic în Rusia, la
proprietatea ce i s-a donat în Radolovka, unde a şi murit (1873).
Un interes deosebit prezintă cele şapte scrisori ale revoluţionarului socialist şi publicist
sîrb din Bosnia, Vasa Pelagic, adresate slavistului rus Apoi. Alex. Maikov ln perioada septembrie 188Q-octombriel886, publicate acum de D. F. Poplîko (lluci,Ma B. lleAa2u11a K
A. A. MaiiKoBy, 1880-1886 zz. p. 233-248). Urmărit pentru propagandă socialistă de către
autorităţile austriece ocupante ln Bosnia, V. Pelagic se adăposteşte pentru o vreme în România. De aici el militează neobosit pentru cauza poporului său. Cinci din scrisorile publicate slnt
expediate din Bucureşti, una din Turnul Severin şi una din Rusciuk. De obicei îşi indică
adresa şi odată semnează româneşte : Pelagici. Este mulţumit de toleranţa de care dau dovadă autorităţile române. Acestea
nu l-au deranjat declt la intervenţia Austriei, dar şi
atunci doar i-au indicat alt domiciliu. „Românii mă simpatizează, scrie el, dar zic că trebuie
totuşi să ţină seamă de voinţa statelor mari" (p. 243). Referitor la un manifest împotriva
prinţului Rudolf al Austriei, pe care vrea să-l pună în circulaţie, în Bucureşti şi ln alte
părţi, Pelagic îşi exprimă convingerea că deşi va fi eventual arestat, ulterior va fi eliberat
şi onorat „de către autorităţile din Turcia, Bulgaria şi Ţara Românească" (p. 240).
În Bucureşti, foarte probabil la tipografia ziarului „Independenţa României" (cum citează.
el titlul ziarului, p. 224) şi-a tipărit V. Pelagic memoriul, document de bază al mişcării din
Bosnia şi Herţegovina, intitulat: „Memoire bosniaco-herzegovinien adresse aux amis de la
liberte et de la justice siegeant aux parlements et en general aux representants du peuple et
de l'opinion publique". Această informaţie, ca şi altele cuprinse în această corespondenţă,
constituie puncte de plecare pentru eventualele investigaţii în arhivele româneşti în vederea
lămuririi problemei şederii revoluţionarului bosniac în ţara noastră, problemă. necercetată la noi.
S. IANCOVICI

BOllPOChl HCTOPHH CJIABRH. Voronej, Universitatea de stat, 1966,

nr. 2, 310 p.
Publicaţia istoricilor slavişti din Voronej îşi continuă apariţia cu un număr de materiale
sporit în volumul al 2-lea1 .
Cele mai multe studii şi articole privesc istoria medievală. G.I. Lip a t ni k ova scrie despre
fan Hus {Cu prilejul comemorării a 550 de ani de la moartea lui), subliniind că tradiţia husitrt s-a
păstrat vie pînă în zilele noastre şi a inspirat de-a lungul vremurilor poporul cehoslovac în lupta
lui pentru libertate. În comunicarea La izvoarele literaturii slave, D j or d j e S p. Rad o j i 6 i 6
se ocupă de datarea „Vieţii lui Constantin" şi stabileşte că această importantă operă a literaturii
slave vechi a fost scrisă înainte de anul 876 (şi după 869), foarte probabil de către Climent de Ohrida.
Cîteva studii tratează aspecte din viaţa socială. şi economică de pe litoralul Adriaticii.
V. V. Za h ar o v se o:up'i. de Problem~ refaţiilor agrare pe teritoriul ţi1111tul11i Zadar în s~colele
X l i I-XV I. E. I. Ci u d i no vs k i h scrie despre Companiile negustoreşti din Troghir şi /(alor

1 Vezi însemnarea despre fascicola l-a in Rsl., XI, lstorie,

Bucureşti,
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secolului al X li 1-lea şi in secolul al X I V-lea, dup4 datele actelor de notariat. Se
un puternic avlnt al comerţului ln vremea aceasta. Problema organiz4rii meşteşugurilor
la Raguza tn secolele XIJ'-XVI este tratată de N.P. Mapancikova, urmărindu-se
îndeosebi procesul de diferenţiere socială ln cadrul breslelor. O scurtă comunicare a lui
B. I. Bor z un o v şi V. V. Zahar o v se referă la Economia şi relaţiile sociale tn oraşul
Scradin dup4 datele statutului s4u, ln secolele XIII-XIV.
Alte regiuni balcanice de asemeni sînt studiate sub acest raport. E.P. Na u mov dă O privire
1ZSupra schimb4rilor social-economicii survenite tn Serbia, Macedonia şi Zeia tn cea de a douajum4tate a secolului al XIV-lea, adică ln perioada destrămării ţaratului lui Duşan şi a penetraţiei otomanilor.
Abordînd interesanta Problemă a jupelor şi a jupanilor, V. P. Grace v, supune analizei
critice părerile emise ln trecut ln această chestiune, făurite sub influenţa concepţiilor lui Hegel şi
ale lui Evers despre formarea societăţii şi a statului. Încercările unor istorici marxişti ca, pornind
de la astfel de învechite scheme de evoluţie a statului, să explice organizarea politică a slavilor
de sud înainte de formarea statului, de asemeni n·au o bază teoretică şi nici documentară. Termenii „jupa" şi „jupan" indică în diverse perioade cele mai diferite categorii şi instituţii.
Două dintre materialele privind istoria medie se referă la regiunea Donului. A. N. Mos ka1e n k o scrie despre Apari/ia vechilor aşezări ruseşti pe Don, iar A.D. Priahin studiază
Problema monumentelor de tip iniţial catacombian pe cursul superior şi cel mijlociu al Donului.
O altă serie de studii şi artitole tratează probleme de istorie modernă şi contemporană.
Atrag atenţia !n primul rlnd materialele privind istoria polonă. Astfel, A. I. Bort ni k o v comunică
date inedite Despre leg4turile lui A .N. J(uzmin-Karavaev cu organizaţiile revoluţionare polone.
Kuzmin-Karavaev este un ofiţer rus care a stat în fruntea unui grup de ofiţeri revoluţionari şi a
fost în relaţii cu revoluţionarul polon Konarski, ln deceniul 4 al secolului trecut. Articolul
Din istoria legăturilor revoluţionare polono-italiene, semnat de G. V. B e r d ni k o v, se referă la deceniul al 7-lea şi la relaţiile lui Garibaldi cu polonii. Lupta presei bolşevicP. pentru întdrirea legăturilor
dintre proletariatul rus şi cel polon (1910-1914) este înfăţişată de B. I. Ta bacinikov.
E. K. Zahar ce n k o prezintă Lupta lui K ari Liebknecht şi a Rozei Luxemburg cu contrarevoluţia
cu prilejul puciului din 6 decembrie 1918. În articolul T. I. Bas k a k ovei Din istoria relaţiilor
culturale sovieto-cehoslovace este vorba de eseurile literare ale lui 1ulius Fu~ik scrise în Uniunea
la

sftrşitul

constată

Sovietică.
Două materiale de la această rubrică privind perioada postbelică tratează teme din istoria
slavilor de sud: I. lanu arată Istoria organelor puterii democrat-populare pe teritoriul Macedoniei
(1941-augitst 1944); A.I. Dobroncenkov schiţează Căile destudiu a experienţei înaintate
a clasei muncitoare sovietice de către oamenii muncii din Bulgaria (1949-1957 ).
La rubrica „Critică şi bibliografie" se găsesc exprimate opinii despre renaşterea slavă,
A.N. Iasinski ca istoric al Cehiei, relatare despre publicarea unor materiale din arhivele oraşului
Split, precum şi o descriere a materialelor publicate în secolul trecut in jurnalul „Filologiceskie
zapiski" din Voronej.
După rubrica „Cronică", în cadrul căreia găsim, printre altele, date despre Lu bor Niederlc,
urmează, ln traducerea rusească, textul cartularului de la mănăstirea sf. Petru (Supetar-Dalmaţia)
din sec. al XII-iea, cu care se încheie acest volum de utile contribuţii la cunoaşterea istorici diver-selor popoare slave.
S. IANCOVICI

PA3BHTAK.

Zajeear (R.S.F. Iugoslavia). Fascicolele 1-6/1964; 1--6/1965.

Editată de Întreprinderea de tipărituri regională „Timok" din Zajefar şi destinată publicului cititor mai larg, revista «Pa3BHTaK>> are o tematică bogată şi variată. Pe lingă probleme
sociale şi culturale de actualitate, în ea sînt tratate teme de istorie, folclor, etnografic, istoria artei
ş.a. privind regiunea de nord-est a Serbiei, vecină cu ţara noastră şi cu R.P. Bulgaria. Întrucît
regiunea a fost puţin cercetată, materialele în care acum este dezvăluit trecutul şi specificul ei,
tocmai prin caracterul lor local şi inedit prezintă un interes deosebit.
Unele dintre materialele privind probleme de istorie veche şi arheologie regională constituie·
un rezultat al lucrărilor efectuate actualmente la Porţile de Fier. Astfel, într-un editorial (nr.
4-5/1964) slnt arătate obiectivele săpăturilor arheologice pe anii 1%4-1970 ln zona lucrărilor
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de la Dunăre. S-au obţinut rezulatate interesante în cercetările arheologice efectuate la peştera
din Zlot, la necropola slavă din portul Prahovo, la cetatea antică din „Karata§," descrise de
Lj. Vukovic şi I. Jankovic (nr. 4-5,6/1964; 6/1965). N. ZuYkiC face o expunere de sinteză despre
Porţile de Fiel'. TYecutul, pyezentul şi viitorul, cu istoricul încercărilor de amenajare Intreprinse în
diferite timpuri şi cu date statistice privind navigaţia pe Dunăre a diferitelor ţări riverane
(nr. 1/1964).
Un interes deosebit prezintă articolele despre monumentele istorice din regiune. Biserica
din Donja Kamenica, descrisă de dr. R. L j u bi n kovi c (nr. 1/1964), prin arhitectura şi pictura ei
din sec. XIV-XV „se deosebeşte de toate bisericile cunoscute pină acum, nu numai de cele s!rbeşti şi bulgăreşti, ci şi de toate cele din Balcani în general" (p. 74). Cu freşcele ei „neobişnuite
în toate privinţele ", prin înfăţişarea unor scene din viaţa de toate zilele, această biserică rămîne
„ln continuare o enigmă neînţeleasă, inexplicabilă, a creaţiei balcanice medievale" (p. 76).
M4năslil'ea Krepilevac, studiată de R. Ni k o 1 ic (1/1965), este una din ctitoriile atribuite de
tradiţie domnului muntean Radu cel Mare. Autorul desigur nu greşeşte cînd presupune că ctitorul
Gheorghe înfăţişat cu familia în splendida frescă a acestei biserici, este una şi aceeaşi persoană cu
pîrcălabul Gheorghe, pomenit alături de Radu cel Mare în inscripţia bisericii Lăpuşna din aceeaşi
regiune, despre care se ştie că amintitul voievod muntean a zidit-o în 1501. Constatind că pictura bisericii se deosebeşte de cea din Principatele Române şi că se leagă de tradiţiile artistice
mai vechi din Serbia, autorul subliniază că totuşi „mănăstirea Krepicevac abia de acum înainte
îşi aşteaptă istoria" (p. 77), subînţeleglnd aici şi eventuala contribuţie a istoriografiei române.
Pentru istoria mai nouă este reprezentativ articolul lui P. M i 1 o s a v 1 j e vi c : Lupta
poporului din Yăsdrilul Serbiei, tn vremea primei l'ăscoale strbe, oglindit4 tn planurile comandamentului l'US din vremea Yăzboiului l'Uso-turc din 1806-1812 (4-5/1964). Este vorba de evenimente simultane cu cele din Oltenia şi legate de acestea. Pe lingă faptele cunoscute în legătură cu
prezenţa trupelor ruseşti în Oltenia şi cu trecerea lui Isaiev în Serbia, autorul menţionează
fapte necunoscute, constatate din actele arhivelor sovietice. Astfel, aflăm că în 1808 se găseau
la Gogoşi vreo 600 de combatanţi din oastea răsculaţilor slrbi, aduşi din sudul Dunării. În 1809,
dnd ruşii nu obţin rezultate pe frontul de la Dunăre, Bagration elaborează planul unei acţiuni din
răsăritul Serbiei împotriva Vidinului, cu ajutorul răsculaţilor slrbi. Această tactică este aplicată
apoi de Kutuzov şi colaborarea ruso-sirbă dă rezultate excelente.
Unele fapte de istorie comune slrbo-româno-ruse sînt oglindite în articolul despre Miljko
Petrovic, semnat de S. Jan k o vi c (nr. 3/1965). Este vorba de fratele lui Hajduk-Veljko, care stă
tn Ţara Românească în 1817-1819 şi revine aici ca voluntar în războiul din 1828-1829, căzînd
vitejeşte într-o luptă de la Turtucaia.
Reţinem ca interesant articolul cu caracter istoric şi demografic, semnat de dr. Vid os avei
Nikolic despre Aşezilrile şi populaţia insulei Porel şi a v4ii l'lului Porel tn prima jum4tate a
secolului a XIX-lea (nr. 3 şi 4-5/1965).
Problemele de istorie contemporană a regiunii slnt tratate în numeroase materiale privind
mişcarea socialistă, lupta muncitorimii în trecut şi mai cu seamă lupta partizanilor de aici împotriva ocupanţilor germano-fascişti în cursul celui de al doilea război mondial. Nu lipsesc aici
menţiuni documentare despre colaborarea partizanilor cu forţele armate române. Reţinem în
această privinţă informaţia cuprinsă într-un document al mişcării de partizani din 12 sept. 1944:
„Am luat legătura cu armata română de dincolo de Dunăre ... Românii ne oferă ajutor în arme şi
materiale, chiar sînt gata să treacă în partea aceasta unele unităţi ale lor. Noi i-am solicitat să
ţină legătura cu noi şi să sprijine cu artileria lor acţiunile noastre pe malul Dunării". (6/1964, p. 56)
Menţionăm importanta descoperire a lui Svetislav Prvanovic, după care cunoscutul
socialist slrb Svetozar Markovic s-a născut la Zajelar (4-5/1966). Datorită acestei constatări, care
nu mai poate comporta nici o obiecţiune, se încheie definitiv o veche dispută asupra locului de
naştere a lui Svetozar Markovic, pînă în ultimul timp acceptîndu-se ca atare oraşul Jagodina.
„ ·--·
Din materialele privind folclorul şi etnografia, reţinem îndeosebi pe acelea care oglindesc
Interesul lui Vuk KaradziC fală de situa/ia etnică, etnografică şi cultural-istorică a Serbiei de răsărit
{nr. 4-5,6/1964). Vuk a fost cltva timp vameş în partea locului şi a cunoscut bine regiunea.
În scrierile sale Vuk se referă, printre altele, şi la românii localnici. De altfel, în paginile revistei
în general se găsesc referinţe la românii din partea locului, mai ales clnd e vorba de microtoponimie, sau de diferite obiceiuri.
La fel se publică în paginile revistei culegeri vechi de poezii populare păstrate în manuscris.
ln articolul despre Muzica populară din KYajina (6/1964), Mikan O brad o vie descrie instrument9'I'" ._......
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tele populare, menţiontnd că ln timp ce slrbii îşi fac fluierele din lemn de liliac şi de cais, românii
localnici le fac din corn şi din salclm. De asemeni se disting unele trăsături strbeşti şi româneşti ln
Monumentele junet"are sdteşti din Krajina, un studiu interesant cu acest titlu iscălit de D. Stefanovi6
(4-5/1965).
Alte materiale, ca cele de descriere a obiceiurilor de nuntă. sau de lnmormlntare, de descriere a ind111striei casnice, merită toată. atenţia. E interesantă. producţia olarilor din Pirot (2/1965)
care au lucrat nu numai ln răsăritul Serbiei, ci şi in Bosnia şi Bulgaria şi mai ales ln România
(Ibidem, p. 78).
Asemenea probleme, tratate ln paginile revistei cu toată. seriozitatea şi cu competinţă., oferă
material preţios pentru studii comparativ!'.

S. IANCOVICI
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DIN ACTIVITATEA

ASOCIAŢIEI SLAVIŞTnOR

DIN REPUBLICA

SOCIALISTĂ ROMA.NIA

(Iunie 1965-iunie 1967)

În a doua jumătate a anului 1965 activitatea Asociaţiei Slaviştilor din Republica Socialistă
România s-a desfăşurat pe linia preocupării sale esenţiale: comunicările ştiinţifice, organizate lunar sau bilunar, conform programului stabilit. Totodată, au început pregătirile in vederea participării unor membri ai Asociaţiei la lucrările Primului Congres internaţional de studii balcanice şi
sud-est europene ce avea să se ţină la Sofia între 26 august şi 1 septembrie 1966. În colaborare cu
Secretariatul „Asociaţiei internaţionale de studii sud-est europene" (AISSEE) a fost stabilită
o tematică in acord cu tematica generală a Congresului. Comitetul Asociaţiei Slaviştilor, dind
curs propunerilor făcute la ultima Adunare Generală, a hotărît ca toate comunicările ce vor fi
recomandate Secretariatului AISSEE de către Asociaţia Slaviştilor să fie mai întii susţinute public
în şedinţele de lucru obişnuite, spre a da posibilitate tuturor membrilor să-şi spună părerea asupra
valorii ştiinţifice a comunicărilor şi să contribuie cu sugestii şi completări la îmbunătăţirea lor.
Se poate spune, deci, că pregătirea participării la un nivel cit mai satisfăcător a membrilor Asociaţiei Slaviştilor la Congresul de studii balcanice şi sud-est europene de la Sofia, a constituit o preocupare generală in a doua jumătate a anului 1965 şi !n prima jumătate a anului 1966. Majoritatea comunicărilor susţinute de membrii Asociaţiei Slaviştilor la acest congres au fost mai înt!i
discutate in şedinţele de lucru ale Asociaţiei, după ce fuseseră propuse de Comitet spre a fi
incluse in programul Congresului. Un număr de membri ai Asociaţiei au participat ca reprezentanţi ai altor instituţii (Institutul de studii sud-est europene, Institutul de lingvistică, Institutul
de etnografie şi folclor etc.), dar în cea mai mare parte tematica abordată s-a înscris pe linia preocupărilor statornice ale colectivului nostru ştiinţific, închegat acum peste zece ani şi dezvoltlndu-şi, de atunci, necontenit, tematica şi posibilităţile de cercetare. Asemenea preocupări s-au
oglindit permanent in cele 13 volume apărute pînă acum din publicaţia «Romanoslavica», domeniul balcanic şi sud-est european intrînd in mod firesc in aria subiectelor abordate de membrii
Asociaţiei Slaviştilor. Nu este, deci, o întîmplare că dintre cele 66 de comunicări româneşti
înscrise pe agenda Congresului 1, 19 au aparţinut membrilor Asociaţiei noastre, şi anume:
1 Istorie, secolele V-XX: 8 (din 27 prezentate);
2 Literatură: 2 (din 5 prezentate) ;
3 Folclor: 1 (din 3 prezentate) ;
4 Etnografie: 1 (din 5 prezentate) ;
5 Arte: 1 (din 8 prezentate);
6 Lingvistică: 6 (din 8 prezentate).
Aproape o treime din comunicările de istorie medievală şi modernă (de fapt aici au fost
repartizate şi două comunicări cu un profil mai degrabă filologic, susţinute de Ion-Radu
• Programme des travau.< du J" Congres /nternaJional des itudes balkaniques el sud-est europeenttes, Sofia, 26 VIII·
I .IX. 1966, Sofia, 1966.
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şi G. Mihăilă), mai mult de o treime din comunicările de literatură şi majoritatea comunicărilor de lingvistică au fost susţinute, deci, de membrii ai Asociaţiei noastre. Iată titlurile
comunicărilor, ln limba în care au fost prezentate, şi ln ordinea datelor de susţinere:

Mircea

I. I. Radu Mircea, Le stade actuel de l'Cdition des sources slavo-roumains.
2. G. Mihăilă, L'historiographie roumaine ancienne (XV• s. -commencement du XVII• s.)
par rapport a l'historiographie byzantine et slave.
3. Mihail Dan, S. Goldenberg, Marchands balkaniques et levantins dans le commerce de
la Transylvanie aux XVI• - XVII• siecles.
4. V. Di c u le s c u, S. I an co vi ci, C. Danielopolu, Les liens commerciales des pays roumains avec la peninsule Balkanique entre" 1829-1859.
5. C. N. V el ichi, La Roumanie et les mouvements nationaux des Balkans (seconde moitie
du XIX s.).
9. N. Ci ac hi r, Certains aspects de l'attitude de la·Roumanie envers les morivements revolutionnaires des Balkans (1875-1877).
7. T r. I o nes cu-Ni ş co v, Projets d'alliance et d'unions balkaniques dans les annees 1860-1870.
8. P. Const anti nes cu-I a şi, Les principales fransformations survenues dans l'histoire
contemporaine de la Roumanie (1918-1965).
9. I. C. C h i ţ i m i a, „L'Histoire de Skinder" dans la litterature roumaine et les litteratures
du Sud-Est europeen.
10. P. Ş. Năsturel, Une pretendue oeuvre de Gregoire Tzamblak: „La passion de
Jean le Nouveau"
11. M i h a i P o p, Un theme akritique dans l' epique roumaine.
12. R o m u l u s V u l c ă n e s c u, „Le jugement des plltres" une ancienne institution de droit
pastoral roumain.
13. Corina Ni col e s cu, Les tissus orientaux des Pays Roumains.
14. E. pe t ro Vi ci, Les elements sud-slaves orientaux de l'istro-roumain et le probleme du
territoire de formation de la langue roumaine
15. Luci a D j am o-Di ac o ni ţ ă, Contributions a la paremiologie balkanique.
16. I. Pătruţ, La chronologie des rapports linguistiques entre le roumain et le slave.
17. G h. B o l o c a n, Echanges phonetiques dans Ies dialectes bulgares dtis au contact avec la
langue roumaine.
18. V. C he I aru, L'element roumain dans la langue bulgare du XIXe s.
19. E. Vrabie, Les metaphores terminologiques chez les Roumains et les autres peuples du
Sud-Est europeen.
O altă manifestare internaţională la care Asociaţia Slaviştilor a fost reprezentată ln
anul 1966 a fost Simpozionul de la Salonic organizat între 22-27 octombrie în cinstea celui
de al XI-iea centenar al lui Chirii şi Metodie. Ţara noastră a fost reprezentată la acest simpozion de către o delegaţie de slavişti din care au făcut parte prof. Damian P. Bogdan şi
conf. dr. G. Mihăilă de la Universitatea din Bucureşti, prof. I. Pătruţ şi prof. Mihail P. Dan
de Ia Universitatea din Cluj şi cercet. şt. principal Tr. Ionescu-Nişcov de la Institutul de
istorie „N. Iorga" al Academiei Republicii Socialiste Romlnia 1 .
Tot ln anul 1966 au început pregătirile în vederea participării la Cel de al VI-lea Congres
internaţional al slaviştilor, care va avea loc la Praga, în august 1968. Pe baza tematicii Congresului, publicată în •Romanoslavica• XII şi prelucrată atit la Bucureşti cit şi în cadrul filialelor din ţară ale Asociaţiei, numeroşi membri ai Asociaţiei şi-au anunţat colaborarea la cele
două volume din 11Romanoslavica» (XVI şi XVII) care se vor publica în cinstea acestui Congres.
Primul volum va cuprinde circa 26 referate şi comunicări ce urmează a fi prezentate de delegaţia romlnească la Congres, şi a căror tematică a fost aprobată la ultima şedinţă de lucru
a Comitetului Internaţional al Slaviştilor (Oxford, 1966), unde Asociaţia noastră a fost reprezentată de Acad. Al. Rosetti, membru al C.I.S. Al doilea volum va reuni contribuţii publicate
în cinstea Congresului şi incadrlndu-se în tematica lui.
S-a hotărtt ca şi comunicările şi referatele pentru Congresul de la Praga să fie mai întîi
susţinute public la Asociaţia Slaviştilor la Bucureşti, ln cursul anului 1967, şi să fie predate
la tipar la sflrşitul acestui an.
1

des

O expunere mai amplă asupra Simpozionului de la Salonic va
sud·est europknne11» nr. 3 - 4/1967.

apărea

sub

~tudes
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Între H şi 21 mai 1967 a avut lcc la ~n::oleniţi (R. S. Cehoslovacia) o Conferinţă a CoInternaţionale pentru Atlasul lingvistic slav de pe lingă Comitetul Internaţional al
Slaviştilor, la care a participat din partea slaviştilor români conf. dr. Emil Vrabie 1 .
misiei

În cadrul Asociaţiei Slaviştilor din Republica Socialistă România au fost prezentate,
din iunie 1965, următoarele comunicări 1 :
La

Bucureşti.

1) 14 iunie 1965: Lect. I o n Rom an, Informare despre documentele şi manuscrisel11
slavone şi romdneşli inedite aflate în bibliotecile oraşelor Braşov şi Sibiu.
2) 11 octombrie 1965 : Acad. E m i 1 Petrov ici, Informare asupra lucrărilor conferinţei
Comitetului Internaţional al Slaviştilor (Viena, 21-24, IX, 1965).
- Asist. V o i s 1 a v a S t o i a n o v i c i, Graiul sfrbesc din comuna Belobreşca, reg.
Banal.
- Asist. Andrei Iv an o v, Le:&icul graiului rus din satul Carcaliu, reg. Dobrogea.
3) 22 noiembrie 1965: Conf. Victor V as ce n co, Tradiţie şi inovaţie fn anlr~onimia
unor slavi bilingvi : lipovenii. (Contribuţii la studiul influenţei romdneşli).
4) 31 ianuarie 1966, Lect. Luci a D j am o-Di ac o ni ţ ă, Un text slavon de farmacoterapie
populara din sec. al XVI-iea.
5) 14 februarie 1966: Conf. Const an t i n N. V e 1 ichi, Romdnia şi mişc4rile naţionale
din Balcani (1840-1877).
6) 28 februarie 1966: Prof. I. C. Chiţi mi a, „Istoria lui Skinder" în literatura română
şi în literaturile sud-est europene.
7) 14 martie 1966: T r. I o nes cu-Ni ş co v, Proiecte de alianţe şi uniuni balcanice tn anii 60
ai secolului al X I X-lea.
8) 28 martie 1966: Conf. dr. docent Pan de 1 e O I te anu, „Fiore di virtu" tn literaturile
sud-est europene.
9) 4 aprilie 1966: Lect. L u c i a D j a m o-D iac o n iţă, Contribuţii la paremiologia balcanic4.
10) 18 aprilie 1966: Prof. I. P ă t r u ţ, Cu privire la vechea influenţ4 bulgară asupra limbii
romdne.
- Conf. G. M i h ăi 1 ă, Referat pentru şedinţa Comisiei internaţionale pentru dicţicmarul limbii
slavone.
11) 9 mai 1966: Acad. E mi 1 Petrov ici, Elementele sud-slave orientale ale istroromdnei
şi problema teritoriului de formare a limbii romdne.
12) 16 mai 1966: Prof. P. P. l' an ai te s cu, Literatura de cancelarie în sud-estul Eu1'opei.
13) 30 mai 1966: Conf. Ar i t o n Vrac i u, Cu privire la acţiunea substratului în limbile balcanice.
14) 27 iunie 1966: Conf. G. Mi hăi 1 ă, Istoriografia rom4n4 veche (sec. XV-jumtltatea
sec. XV I I) în leg41ur4 cu istoriografia bizantintl şi slav4.
15) 17 octombrie 1966: Prof. Dan Simon e s cu, Informare despre cercetarea c4r/ilor
chirilice pe plan european.
- Conf. E mi I V r a bi e, Informare despre o c4l4torie de studii în R. P. Polon4 şi
R. D. Germană.
- Prof. M. No vi co v, lbr4il11anu despre literatura rus4.
16) 14 noiembrie 1966: Conf. E. Vrabie, Ccmtribuţii la influen/a rom4neasc4 veche asupra
limbii ucrainene.
17) 28 noiembrie 1966: Asist. S. V ai mb erg, Despre calcul raporturilor de sinonimie.
18) 12 decembrie 1966: Dan Zamfirescu, secretar ştiinţific de redacţie la uRomanoslavica»: 1nv4/dturile lui Neagoe Basarab. Istoria textului şi tllhnica folosirii izvoarelor.
19) 9 ianuarie 1967: A 1 ex. A n dr o ni c, Rom4ni, bulgari, ruşi şi bizantini la Dundrea de
] os la sfîrşitul secolului al X-lea.
20) 23 ianuarie 1967: Prof. Pan de 1 e O 1 te anu, Contribuţii la literatwa omilllico-didaclic4
precoresian4.
1
1

Vezi darea de sea.ml asupra lucrlrilor Conferintei ln ccRomanoslavlauo XIV, 1967.
Lista continuă pe cea publicat! ultima datl ui Rsl. XII, 1965, p. 401-404.
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21) 6 februarie 1967: Lector Mihai I Marinescu, Date privitoare la români într-o publicaţie ruseasca de la sjirşitul secolului XIX şi începutul secolului XX.
22) 13 februarie 1967: Prof. G h. Iv ă nes cu, Deosebiri locale în influenţa veche slavă asupra
•
limbii rom4ne.
23) 27 februarie 1967: Conf. Rodica Cioc a n-1 vă nes c u, Aspecte caracteristice ale
barocului din Boemia şi Polonia şi rolul lor tn dezvoltarea culturii europene în
secolul XVII.
24) 13 martie 1967 : Prof. I. C. C hi ţi mi a, Cultura literară a lui Adam Mickiewicz.
25) 20 martie 1967: Asist. Mihai Mitu, Contribuţii la studiul vieţii şi operei lui Ioan
Budai-Deleanu (perioada activităţii lui la Lvov. Preocupările de etimologie slavo-rom4nă).

26) 27 martie 1967: Lector EI e na Lin ţ a, Consideraţii asupra creaţiei poetice a lui Tadeu
Hîjdeu.
27) 10 aprilie 1967: Lector N. Ci ac hi r, Date noi despre contribuţia Rom4niei la eliberarea
Cehoslovaciei 1944-1945.
28) 17 aprilie 1967: Mari a Comşa, şef sector la Institutul Arheologic al Academiei,
Influenţa culturii romane provinciale asupra culturii slavilor în epoca formării statelor.
29) 8 mai 1967: Lector Luci a D j am o-Di ac o ni ţ ă, Contribuţii la studiul lexicului
graiurilor slave actuale din Albania ( Boboştica şi Drenovjane).
30) 15 mai 1967: Conf. G. Mi hă. i I ă., Sintagma (pravila) lui Matei Vlastaris şi începuturile lexicografiei rom4neşti (sec. XV-XVI).
31) 29 mai 1967 : G h e org he D uz i n c h ev i ci, Date şi interpretări noi asupra legă
turilor dintre Serbia şi Rom4nia în anii 1866-1868.
32) 19 iunie 1967: - Prof. Carmen Ghica, Un portret-miniatură al logofătului Ioan Tăutu
tntr-o psaltire slavo-rom4n4.
- D u mit r u Cop i I u, Eminescu şi Puşkin. Mistificări şi demistificări.
La filiala din Cluj
1) 28 octombrie 1965: Acad. E. Petrov ici, Informare asupra lucrărilor Comitetului
internaţional al slaviştilor (Viena, sept. 1965).
2) 18 noiembrie 1965: Asist. G r. Bene de k, Atlasul limbii slovace.
3) 26 ianuarie 1966: Prof. I. Pătruţ, Informare asupra vizitei fn R. S. F. Îugoslavia
(nov. - dec. 1965).
- Lect. Mari a Z dr e n g he a, Atlasul dialectal bulgar.
4) 12 martie 1966: Acad. E mi I Petrov ici, Informare asupra unei călătorii în Franţa
(dec. 1965).
- Lect. O no f re i A I a şi O no f re i Vin ţ e I or, Limba folclorului lipovenesc.
5) 7 mai 1966: Acad. E. Petro vi ci, A avut latina orientală elemente slave J
6) 8 noiembrie 1966: Acad. E. Petrov ici, Elementele slave ale istro-romdnei şi problema
teritoriului de formare a limbii romdne.
- Prof. I. Pătruţ, Informare asupra unei călătorii în Grecia.
- Prezentare de cărţi.
7) 13 decembrie 1966: Lect. V a Ie n t i n G r. C he I aru, Influenţe lexicale rom4neşti tn
opera lui Ivan Vazov.
8) 25 ianuarie 1967 : Lector A 11 a Vin ţ e Ier, Limba folclorului şi dialectele teritoriale.
La filiala din Iaşi
1) 13 octombrie 1965: Asist. Livia Cot orc ea, Unele precizări tn legătură cu aspectul
verbal în indo-europeană şi în slavă.
2) 27 octombrie 1965: Prep. Mihai Pan ţ î r u, Ctteva considera/ii despre aplicarea metodei
matematice la cercetarea limbilor slave.
3) 24 noiembrie 1965: Rad os Andreas, Romanul ca specie literard în lumina ultimelor
discuţii.

4) 18 decembrie 1965: Conf: A. Vraciu, Asupra raporturilor lingvistice dintre balto-slavă
şi toharianti.
5) 27 ianuarie 1966 : Discutarea tem:iticii celui de-al V I-lea Congres Internaţional al Slaviş
tilor. Stabilirea titlurilor comunicdrilor ce vor fi prezentate la Congres de Filiala
din laşi a Asociaţiei.
https://biblioteca-digitala.ro

CllONICA

327

6) 23 februarie 1966: Conf. A. Vraci u, Aspectul verbal în limbile neindo-europene (in
comparaţie cu aspectul din slavii.).
7) 30 martie 1966: Conf. A. Vraciu, PrimelB gramatici letonB şi tnsemnil.tate11 lor pentru
studierea acestui idiom baltic.
8) 27 aprilie 1966: Conf. A. Vraciu, Recenzii de cărţi:
1. VI. Gheorghiev, Iv. Duridanov, H3blK03HOHUe, Sofia, 1959.
2. E. B. Agaian, BeOeHUe 6 RJblK03HDHUe, Erevan, 1960.
9) 25 mai 1966: Conf. A. Vraciu, Recenzii de cărţi:
1. Dicţionar romdn-bulgar ;
2. Dicţionar bulgar-albanez.
10) 26 octombrie 1966: Asist. A. Rad os, Probleme ale tragicului în romanul „1nfrîngerea"
de A. Fadeev.
11) 25 ianuarie 1967: Cercet. şt. Z a m fi r a Mi h ai 1, Despre regionalismul ş a pc ă şi neologismul omonim.
13) 22 februarie 1967: Lect. Mihai Loz bă, Recenzia cărţii lui A. A. Leontiev, C110110 11
perre11oii OeRmellbHocmu

La filiala clin

Timişoara.

1) 10 decembrie 1965 : Lect. Ce z ar Apr e o te se i, Raport de activitate al filialei pe ultimi
doi ani şi proiectul planului de muncii pe 1966.
- Lect. T h. T r â p c e a, Recenzie la P. P. Panaitescu: „1nceputurile şi biruinţa scrisului
in limba romdnă" cu o prezentare a operei autorului.
2) 10 ianuarie 1966: Lect. Ce z ar A p re o te se i, Informare cu privire la documentarea
ştiinţifică efectuată în U.R.S.S. (2.X.~.XII.1965) şi la lucril.rile Aduntlrii generale a Asociaţiei Slaviştilor din R. S. Romdnia (20.XII.1965).
3) 11 martie 1966: Asist. I. Ev se ev şi asist. A. Ev se ev, Contribuţii la studiul interferenţei gramaticale tn condiţiile bilingvismului slavo-romdn.
- Discutarea tematicii celui de al VI-lea Congres internaţional al slaviştilor de la Praga.
4) 6 mai 1966: Lect. Mari n Bucă, Observaţii asupra funcţiei sinonimelor în limba rusă
contBmporană.

5) 31 octombrie 1966: Asist. Ivan Ev se ev, Procedee matriciale de caYacterizare semantică

a unit~ilor lexicale (pe baza materialului ilustrativ din limbile rusă şi romdnă)
- Lect. Cezar Apr e o te se i, recenzia cărţii: Puşkin tn Moldova de B. Trubeţkoi.
6) 18 noiembrie 1966: Prof. G h. I vă nes c u, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Aspectul verbal in slava primitivil
·
7) 14 decembrie 1966: Lect. Marin Bucă, Variantele cuvintului şi sinonimia în limba
rusii.
-Conf. T h. N. T r â pc ea, Cinci documente slavo-romdne din sec. XVII-XVII!
privitoare la obiceiul pilmînlului în „Ţii.rile Române".
8) 8 februarie 1967: Conf. E mi 1 Vrabie, secretar al Comitetului Asociaţiei Slaviş
tilor din Republica Socialistă România, Cercetil.rile de slavistică tn R. P. Polonil
şi R. D. Germ<inil. (impresii dintr-o cil.lillorie de studii).
9) 30 mai 1967 : Lect. A 1 f r ed Hei nr ic h, Elemente de filozofie kantiană în prima parte
a operei lui I. S. Turghenieu.
Asist. A m e t i s t a E v s e e v: recenzia cărţii Legil.turi literare ruso-românto
de E. M. Dvoicenko-Markova.
La filiala din Craiova

1) 9 decembrie 1965: şedinţă de constituire.
2) 12 octombrie 1966: Lect. V a 1 e n t i n G r. C he 1 aru, Activitatea Asociaţiei Slaviştilor Filiala Craiova în anul academic 1965-1966 şi planul de perspBctivil. pe anul
1966/1967
- Lect. V a 1 e n t i n G r. C h e 1 aru, Probleme romd1J0-slave la primul Congres internaţional de studii balcanice şi sud-est europene, Sofia, sept. 1966.
- Lect. Aur e 1 G o 1 im as, Vlaicu Vodil şi bulgarii.
- Prep. C o r n e 1 i a C î r s t e a şi asist. O c t a v i a n T o r o p .u, Prezentilri şi semnalil.ri bibliografice.
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3) 30 noiembrie 1966: Lector V a Ie n tina Vin t i 11, Korolenko şi Romdnia.
- Asist. O c t a v i a n T o r o p u, Delimit4ri privind pătmnderea slaiilor vechi la Dunăre<&
de Jos. Epoca şi ttll'it01'iul.
- Asist. EI i sa beta Ş o ş a şi lect. V. G r. C he I aru, Semnalări bibliografice.
4) 8 martie 1967: Asist. C o r n e 1 ia C î r st ea. Poetul sovietic L. M artfnov: Conţinut
şi măiestrie artistică (cu exemplificilri.)
- Asist. E 1 i sa beta Ş o ş a, Termeni dB înruaire de origine slavă în limba română
(cu referire la lucrarea lui V. Scurtu).
-·Semnalări şi discuţii bibliografice: lector Gh. Dogaru.
5) 13 martie 1967: Lector V. G r. C he 1 aru, Probleme româno-slave şi slavo-române
fn lucrările recente: Al. Rosetti şi H. Mihăescu.
- Lector Au re 1 G o 1 im as, P1obleme ale culturii românesti vechi fn „Romanoslavica" vol. X I I I.
'
Asist. V. Tor opu, Semnalări bibliografice.
Paralel cu activitatea în domeniul comunicli.rilor ştiinţifice, comitetul de redacţie al
«Romanoslavicii» şi-a intensificat eforturile în vederea tipăririi volumului XIII, conţinînd lucrările Sesiunii ştiinţifice festive „Ioan Bogdan şi istoria culturii româneşti", precum şi alte materiale de cultură veche românească.
Comitetul Asociaţiei Slaviştilor, urmînd indicaţiile Ministerului Învăţămîntului, a trasat
redacţiei sarcina de a antrena cît mai multe cadre didactice din învăţămîntul superior în munca
ştiinţifică. Rezultatul acestor directive se oglindeşte în volumele XIV - Lingvistică. şi XV Literatură-Istorie, din seria ~Romanoslavica», volume alcătuite din colaborări ce aparţin în
majoritatea absolută cadrelor didactice din instituţiile de învă.ţli.mlnt superior de la Bucureşti,
Cluj, Timişoara, precum şi cercetătorilor din Institutele Academiei Republicii Socialiste
Român a din Bucureşti, Cluj, Iaşi. «Romanoslavica• este, astfel, o oglindă. a activităţii în
domeniul filologiei slave şi slavo-române de pe întreg cuprinsul patriei noastre, şi recolta ultimilor doi ani poate fi apreciată din ceea ce s-a publicat în volumul XIV şi în volumul de faţă
(Comunicările prezentate la Congresul de la Sofia vor apă.rea în Actele Congresului, cu excepţia
celei a tov. G. Mihăilă, care se publică şi aici în formă dezvoltată).
Printre hotăririle organizatorice mai însemnate luate în perioada iunie 1965-iunie 1967
menţionăm crearea unei noi filiale a Asociaţiei Slaviştilor, la Craiova, avînd ca responsabil pe
tov. Lect. Valentin Gr. Chelaru, şi alegerea lov. conf. dr. Emil Vrabie în funcţia de secretar
al Comitetului Asociaţiei Slaviştilor, in locul tov. G. Mihăilă., decanul Facultăţii de limbi
şi literaturi slave a Universităţii din Bucureşti care la 12 noiembrie 1966 s-a văzut obligat
să demisioneze din cauza multiplelor sarcini deţinute în învăţămintul superior, care făceau
din ce în ce mai dificilă. rezolvarea operativă a problemelor urgente, administrative şi redacţionale. Acceptlnd demisia tov. G. Mihăilă, tov. acad. E. Petrovici, preşedintele Asociaţiei,
a elogiat, în numele comitetului şi al său personal, activitatea deosebit de rodnică. dusă cu
entuziasm şi competenţă. de tov. G. Mihăilă de-a lungul a opt ani cît a coordonat activitatea
ştiinţifică. în cadrul Asociaţiei şi a îngrijit, ln calitate de redactor responsabil adjunct (calitate
pe care domnia sa a refuzat să o facă cunoscută. public, dar pe care a îndeplinit-o efectiv
în mod curent) apariţia la timp şi in bune condiţii ştiinţifice a publicaţiei ~Romanoslavica»,
incepind cu volumul IV şi pînă la volumul XIII inclusiv. Tov. acad. E. Petrovici şi-a exprimat convingerea că noul secretar, a cărui activitate în calitate de mebru al comitetului şi
al comitetului de redacţie este de mult cunoscută· membrilor Asociaţiei, va continua, la acelaşi nivel, şi în acelaşi ritm, munca de coordonare ştiinţifică şi de pregătire şi tipărire a publicaţiei
« Romanoslavica».
În şedinţa sa din 24 ianuarie 1966 Comitetul Asociaţiei a hotărit cooptarea tov. Dan
Zamfirescu, - care de la 1 ianuarie 1962 efectuează munca de redactor al publicaţiei «Romanoslavicat - in comitetul de redacţie, în calitate de „secretar ştiinţific de redacţie". Hotărîrea
a fost motivată. de faptul că tov. Dan Zamfirescu a avut o contribuţie importantă la tipărirea
volumelor, V, VI şi VII «Romanoslavicat, pregătite anterior, şi la adunarea, pregătirea şi tipărirea materialelor din volumele VIII-XIII.
Comitetul a cooptat ca membru, în locul tov. Valeriu Ciobanu, decedat Ia 21.XII.1966,
pe tov. prof. univ. dr. docent Pandele Olteanu.
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Asociaţia Slaviştilor din Republica Socialistă România a avut durerea să piardă în
ultima vreme pe trei dintre membrii săi : Emil Gane, membru fondator, decedat la 29 aprilie
1966, G. Bezviconi, cunoscut cercetător al relaţiilor româno-ruse, decedat la 30 aprilie 1966
şi Prof. P. P. Panaitescu, decedat la 14 noiembrie 1967.
Întreaga activitatea a Asociaţiei Slaviştilor din Republica Socialistă România se desfăşoară sub îndrumarea şi cu sprijinul permanent al Ministerului Invăţămintului.
Asociaţia a continuat să-şi ţină şedinţele tn sala Muzeului de Istorie a oraşului Bucureşti,
iar tn celelalte patru oraşe - Cluj, Iaşi, Timişoara şi Craiova tn localurile facultăţilor de
filologie ale Universităţilor respective.
Comitetul Asociaţiei Slaviştilor din Republica Socialistă România ţine, şi pe această cale
să aducă mulţumiri călduroase Ministerului Învăţămintului pentru sprijinul acordat, precum
şi celorlalte instituţii şi organizaţii care au contribuit la buna desfăşurare a activităţii membrilor ei.
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I GHEORGHE G.

BEZVICONI

I

1910-1966

La 30 aprilie 1966 a încetat din viaţă istoricul Gheorghe G. Bezviconi, membru al
din Republica Socialistă România.
Născut la 14 aprilie 1910, şi-a făcut studiile la Chişinău şi Bucureşti. Incă de pe
dnd era elev, şi-a manifestat predilecţia şi talentul deosebit în cercetarea istoriei patriei.
Debutează în publicistică din adolescenţă şi la virsta de 23 de ani, în 1933, înfiinţează o
revistă istorică «Din trecutul nostru». Audiază cursurile lui N. Iorga şi îşi îndreaptă apoi
studiile spre filozofia istoriei.
Lucrările sale ii aduc recunoaşterea şi preţuirea nu numai în ţară ci şi peste hotare.
In 1935 i se conferă Marea Medalie de Aur a Institutului de Istorie şi Heraldică al Franţei,
în 1936 - Crucea Ligii Republicane Franceze a Binelui Public, clasa a III-a şi Medalia de
onoare Vermeil, a Societăţii Academice „Arts-Sciences-Lettres" din Franţa. In 1938 primeşte
premiul. „Hanul Ancuţei", pentru cercetări istorice.
După 23 August 1944, Gheorghe G. Bezviconi şi-a consacrat toată viaţa sa studierii
relaţiilor româno-ruse. Cercetarea arhivelor, bibliotecilor şi în special a manuscriselor, manus-crise ce se află în depozitele româneşti, i-a luat ani şi ani de muncă stăruitoare, pasionată.
Activitatea ştiinţifică a lui Gheorghe G. Bezviconi începe, aşa cum am arătat mai
sus, cu studii şi articole publicate la diverse periodice din ţară şi străinătate. Printre lucrările
de mai mare amploare menţionăm Călători ruşi tn Moldova şi Muntenia (1947) care îi va
aduce premiul „Năsturel" al Academiei Române pe anul 1948, Contribuţii la istoria relaţiilor
romano-ruse (1962) o sinteză de reală valoare, elogios primită de către specialiştii de la noi
şi din U.R.S.S., Necropola capitalei, Bucureşti, 1963.
După îndelungate cercetări şi după examinarea directă a sute de manuscrise inedite,
a pregătit o vastă lucrare cu privire la actele şi manuscrisele ruse aflate în arhivele noastre.
Multe lucrări şi articole au rămas nepublicate. Întreaga viaţă a lui Gheorghe G. Bezviconi constituie un exemplu de muncă plină de abnegaţie dedicată ştiinţei. Cu Gheorghe G.
Bezviconi dispare unul din cei mai asidui cercetători în domeniul istoriei relaţiilor românoruse şi ai istoriei Moldovei.
Asociaţiei Slaviştilor

Al. Vianu

I

Prof. PETRE P. PANAITESCU

13 martie 1900-14 noiembrie 1967
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Bacinski, A. D., 313
Bagration, general rus, 320
Baiazid, sultan, 139, 181, 194, 196, 198,
201. 285
Baila, Ion, 105
Bainschi, Ion, pîrcălab, 250, 253
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Bakunin, Mihail, 317
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Balaşevici-Potoţkii, arhiva lui, 313
Balbin, Boguslav, 315
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Balş, G., 255-257
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Bălţăţeanu, Nicolae, 101
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Bart, Petru, 111
Barteniev, P. I., 191, 292
Barycz, H.. 203
Basarab, domn (1324-1352), 177
Basarab, Ioan. voievod, 285
Basarab, Laiotă, voievod, 186
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Baskakova, T. I., 319
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