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Noi

cercetări

despre Botev

Prof. C.N. Velicl1i
Dragi colegi,
Vă

•

•

rog

stimaţi oaspeţi,

să-mi daţi

voie ca. înainte de a trece la eiqi11ne1·e;1
comunicării mele, să încep cu câteva cuvint<" legate de frun1oasa
noastră aniversare de azi. V1·eau să vă s1i11n că sunt foarte
bucuros şi mândru - da, acesta este cu,·ăntul - că acum 40 de
ani am făcut parte şi eu din <lcel gri11J. r1u 1irea numeros. de
entuziaşti cercetători ştiinţifici şi cadre didactice universitare
care, în frunte cu neuitRţii noştri profesori. am înt"iir1tat
Asociaţia slaviştilor din România.
Da, sunt mândru pentru că în acest tin1p, nu prea lung, ea
a desfăşurat o activitate ştiinţifică mai pres11s de orice laudă. Mă
gândesc la atât de numeroasele sesiuni de co11111nică1·i ştiinţifice
pe care membrii Asociaţiei le-au expus şi dezbătut aici. 1nă
gândesc apoi la comunicările de o mal mare greut<1te ştiinţifică
ţinute tot de membrii ei, cu prilejul cong1·eselor internaţionale de
slavistică, balcanistică, istorie, lingvistică ş.a .. toate publicate în
prestigioasa noastră revistă „Romanoslavica" - ajunsă la cel deal 33-lea volum - care s-a bucurat şi se bucură de o bună
primire nu numai în tară, ci şi peste hotare, u11de a fost şi este
trimisă pe bază de schimb. Că articolele publicate aici au o reală
valoare ştiinţifică o arată numeroasele recenzii care S·<111 făcut.
dar şi alte împrejurări, dintre care voi atinge numai 11r1a. l<1l-o!
Sunt sigur că, din cel prezenţi aici. în sală, puţini au av11t-o î11
111ânâ. Este o carte bulgărească. apărută la Sofi;1, îr1 1987. sub
titlul Pagini din trecut11l popor11lui bulgar (450 p.). Cartea r1 a
circulat în ţară la noi. In schimb, sunt co11vins că 1ne111lJ1·ii
Asociaţiei noastre cunosc foarte bi11e ap1·0;11Je jt1111ătate <li11
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conţin11tul ei. şi l'•tă de ce. ln 1970, Academia noastră ml a
tipărit

în lini tJa

franceză

teza de doctorat La coritribt1tion de

l'emigratlori b11lgare de Rot1n1anie

a la

Renaissance politique et

culturelle d11 peuple b11lgar·e. Am trimis căteva volume şi în

Bulgaria, între care şi poetului Gh. Djagarov, pe atunci
preşedintele lJnlunli Scriitorilor bulgari, dar şi vicepreşedinte al
Bulgariei. C:ăţiva ani 1nai târziu, mergând în Bulgaria, cu o
delegaţie. an1 fost prin1iţi de '1celaşl vicepreşedinte Djagarov, cu
care am avut o convorbire ceva mal lungă. Cu acest prilej m-a
felicitat pentru numeroasele niele a1·tlcole privitoare la relaţiile
româno-bulgare, m'1i ales clin epoca Renaşterii bulgare, şi ml-a
spus că autorii care pregătesc acum cel mal întins tratat de
Istorie a Bulgariei - cercetători şi cadre didactice universitare i-au prezentat o listă de 17 articole ale mele, mal ales din
„Romanoslavica". rugănd11-l să le dea un foarte bun traducător
din româ11ă în bulgară. Le-a1n recomandat pe doamna Marina
lvanova, de la Varna. excelentă traducătoare. Mal mult, am
verificat traducerea p1·in sonclaj -parte eu, parte prof. Veselin
Tralkov, care l-a scris şi prefaţa, şi aşa a apărut această carte,
care este în mare măsură „Romanoslavica". Din cele 17 articole,
6 sunt din această publicaţie. Pe unele din ele membrii
Asociaţiei le-au auzit prezentate alei, pe altele le-au citit în
„Romanoslavica", în româneşte. Mă grăbesc să adaug că nu sunt
singurul în această situaţie. Ştiu că şi regretatul Traian Ionescu
- Nlşcov a fost rugat de un coleg de la Praga să-i traducă în cehă
un articol ce-l apăruse în româneşte în „Romanoslavica". Iată,
deci, valoarea acestei reviste. Şi cu aceasta închei, 11rând
Asociaţiei şi revistei viaţă 111ngă şi succese şi mal mari. Iar
acum. putem trece la com11nicarea de azi, pe care am intitulato Noi cercetări despre Botev.
Îmi pare rău că brăilenii mel n-au fost gata cu cartea mea IIRISTO BOTEV ÎN ROMÂNIA - mică, 172 p .. care e încă în pagini
şi care ar fi trebuit să fle pe masă, aici. la finele lunii mal 1. De
ea e vorba? Şi da. şi nu. Da, pentru că întreaga comunicare de
azi e cuprinsă în ea. Cartea prezintă întreaga activitate a lttl
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Botev în România. Cercetările la care mă refer s-a11 ,'G<c,1t în
Bulgaria de către docentul Ilia Todorov. Dar la încep1it '''·' ·vo1·bi
despre o problemă despre care n-a scris nimeni din toţi (;<:! ce au
publicat despre Botev. Este vorba de t'aptul că pc>?.tul a
menţionat într-un articol al său idealul politic natio1i;•l al
tuturor românilor, chiar dacă nu l-a numit cu aceste cu·\Tfnte.
În 1874 se vorbea mult în cercurile emigraţiei bulgare de la
noi de o federaţie sârbo-bulgară sau despre o federaţie a ţă1·!!0r
balcanice. Karavelov credea că numai o federaţie sârbo· bi1lg«1·ă
va elibera Bulgaria. Botev şi Levski afirmau că o asemer1ea
federaţie se va putea face numai când toate popoarele balcanice
vor fi total independente. În ziarul său .Zname", nr. 3, din 22
dec. 1874, Botev scria: România trebuie să fie ridicată la rangul
de regat şi să fie ajutată să-şi traseze graniţele sale naţionale (de
fapt, aici înţelegea Austro-Ungaria) pe seama Austriei şi, în
parte, pe a Rusiei (aici înţelegea Basarabia ocupată de Rusia).
lată cum vedea Botev viitoarea Românie. De aici se vede că,
în ceea ce ne priveşte, el a redat cel mai bine idealul politic al
românilor. L-a redat corect şi complet, pentru că trăia de mai
multi ani în România şi circula printre oamenii din 'jurul lui Ion
Brătianu şi C.A. Rosetti, care discutau mereu acest ideal. În
acelaşi articol, Botev vorbeşte şi despre popoarele balcanice,
făcând consideraţii mai mult sau mai puţin corecte. dar acestea
nu ne interesează aici şi acum, când vă rog să ascultaţi din
paginile cărţii mele problema pe care a cercetat-o Ilia Todorov: e
vorba de aşa-zisul comunism al lui Botev. falsificare· ce a
dominat şi mai domină şi azi, pe alocuri, în ştiinţă.
Toate au pornit de la Vellko Popov care, începând din 1871,
a fost învăţător la şcoala bulgară din Galaţi şi la care a locuit un
timp Botev. După cele scrise sau spuse de acesta in 1887 lui
Zahar! Stoianov, primul biograf al lui Botev, într-o scrisoare
adresată în 1921 către C.C. al P.C. Bulgar şi în 1924
profesorului Mihail Dimitrov, unul din principalii biografi ai lui
Botev, rezulta că în martie 1871, sub influenţa ideilor Comunei
din Paris, el (Popov) şi Botev au devenit comunişti (termenul
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corect ar fi trebuit să fle „comunarzi"), au înfiinţat la Galaţi
„Comuna bulgară" şi au felicitat din partea acesteia, printr-o
telegramă, pe comunarzi la Paris. în sfârşit, că tot atunci Botev
ar fi scris la Galaţi „Simbolul credinţei bulgare" şi că au plecat
amândoi prin oraşele româneşti care aveau aşezări bulgare mal
Importante, înfiinţând birouri ale Cornu.net şi lăsând copil ale
„Simbolului".
Din nefericire însă, nici telegrama şi nici „Simbolul" nu s-au
•
păstrat în original, acestea fiind date de Popov, în 1887, lui
Zahari Stoianov, care însă nu le-a publicat; până la urmă,
acestea s-au pierdut. Dar Popov ar fi avut grijă să-şi păstreze
copii, pe care le-a dat apoi flilor săi, lui Mihail Dimitrov şi altora ..
Pentru prima oară „Simbolul" s-a tipărit abia în 1934 de către
G. Bakalov, la Sofia, în cartea acestuia despre Botev. După cum
se vede, foarte târziu, adică după 63 de ani. A doua oară s-a
tipărit în 1940 tot de G. Bakalov, de astă dată la Kiev, dar într-o
versiune care nu era identică cu prima, ultima având 22 de
cuvinte mal mult. După 1945 s-a tipărit de mai multe ori, tot în
versiunea lungă.
În ceea ce priveşte telegrama de felicitare a Comunei din
Paris, şi aceasta este cunoscută în două variante. Nimeni nu a
insistat asupra acestul lucru. De fapt. în timpul regimului
totalitar din Bulgaria, nimeni n-ar fi îndrăznit s-o semnaleze,
deoarece aceasta ar fi însemnat negarea autenticităţii acestor
documente şi, în consecinţă, a comunismului lui Botev. Ca
urmare. ambele au fost publicate de mal multe ori, Iar comuniştii bulgari s-au declarat singurii moştenitori ai Ideologiei
lui Botev, cu toate că încă la timpul său dr. Russel, prietenul de
Idei al poetului, a protestat împotriva acestul neadevăr. S-a
ajuns până acolo, încât la cel de-al zecelea congres al P.C.
Bulgar, din aprilie 1971, Todor Jivkov (şi, după el, o serie de
literaţi, publicişti) au considerat „Simbolul" ca fiind „Manifestul
Comunist al bulgarilor". ln ianuarie 1991, când în Bulgaria a
început, în sfârşit, sâ se scrie liber, cercetătorul Ilia Todorov2 a
deschis această problemă şi a ajuns la concluzia ca, până la
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descoperirea unor documente incontestabile, atât telegra1na, cât
şi .Simbolul" să nti mai figureze printre operele lui Botev.
Care este adevărul cu aşa-zisul comunism al lui Botev'?
Poetul a cunoscut ideile socialiştilor apuseni prin filie1·a 1·usă.
Botev a af!1·111at, după Proudhon, că orice guvern este un complot
împotriva libertătli poporului. Totuşi, el îr1suşl, atunci când a
fost cazul, a vorbit de un .guvern provizoriu" al poporului bt1lgar.
Vorbind despre ideile comuniste ale lui Botev. trebuie să ne
referim, în primul rând, la activitatea poetului din primăvara şi
vara anului 1871, aşa cum a fost ea relatată de Veliko Popov, şi
la documentele ce o reflectă. Este vorba de înfiinţarea „Comunei
bulgare", de telegrama trimisă Comunei din Paris şi de „Simbolul
credinţei Comunei bulgare". Am arătat 111ai sus că Zahar!
Stoianov nu a ·publicat aceste documente, deşi le-ar fi avut în
mână date de Veliko Popov. Pentru prima oară „Simbolul" a fost
tipărit în cartea lui G. Bakalov despre Hristo Botev, apărută la
Sofia, în 1934. Aici găsim însă o redacţie diferită de cea publicată
în 1940, şi după aceea de multe ori, prin faptt1l că este cu 22 de
cuvinte mai scurtă. Spre a evita neplăcerile ce le-ar fi putut avea
cu poliţia bulgară, Bakalov a afirmat că ar fi găsit-o în arhivele
de la Z.,foscova, printre relatările trimise de consulul Rusiei de la
Galat!, Romanenko. In realitate, după cum i-a recunoscut lui
Mihail Dimitrov, şi el avea o copie dată de Veliko Popov.
Pentru a doua oară „Simbolul" s-a tipărit la Kiev. în 1940, în
volumul: Hrlsto Botev, Opere alese, prefaţat de G. Bakalov şi
alcătuit, de fapt, tot de el. Aici, însă, .Simbolul" apare în edltle
întregită, adică împreună cu cele 22 de cuvinte ce lipseau din
textul publict în 1934. La 8 decembrie 1944 „Simbolul" este
publicat, pentru a treia oară, de V. Christu, de astă dată în editle
prescurtată şi fără a Indica de unde are textul. Aceasta l-a
deter111lnat pe Mihail Dimitrov. care a publicat operele lui Botev
în 1945, să-l obiecteze lui V. Christu că nu a Indicat faptul că
luase textul „Simbolului" de la Bakalov.
Publicând textul „Simbolului" pentru a patra oară, în ediţie
într~gită.
Mihail
Dimitrov
nu
.
.
'
. ' alătură însă şi telegrama de
felicitare către Comuna
deoarece s-a îndoit de textul ei.
. din Paris,
.
:
;
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Ca răspt1ns, Vasile Cl1ristu tipăreşte în ziarul „Narod", din 8
septembrie 1945, textul întregit al „Simbolului", împreună cu
telegrama de felicitare către Comuna din Paris, afirmănd că a
găsit textul lor în hărtiile rămase lui de la Ion Ionescu-Căpăţână.
Aici adaugă că prima dată ar fi publicat textul „Simbolului"
„după o altă ciornă", fără a da alte detalii. ln sfârşit, Mihail
Dimitrov publică şi el textul telegramei, însă abia în volumul al
doilea al Operelor lui Botev. În notă el arată că telegrama, aşa
cum a publicat-o Vasile Christu, diferă de textul pe care îl
avusese el de la Veliko Popov. El avea o frază în plus, dar în
schimb nu arăta calităţile semnatarilor - Botev ca preşedinte al
Comunei bulgare şi Popov ca secretar al ei. Totuşi, Dimitrov
publică în volumul al doilea telegrama, afirmând că a intrat în
posesia ei de la fiul lui Vellko Popov, Z. Vellclkov. Găsim aici şi
propoziţia care era în plus (Să trăiască Comuna!). După părerea
noastră, şi Vasile Christu a avut tot textul dat de Z. Velicikov.
Deci, atât „Simbolul ", c{it şi telegrama au existat în câte două
copii diferite. Aceasta este concluzia pe care o trage lila Todorov
şi care este corectă: cel puţin câte una din aceste copil nu sunt
autentice. Dar, se întreabă Todorov, şi nu numai el: Oare însă
numai acestea nu sunt autentice? Ca urmare. Todorov a
examinat toate semnăturile poetului care s-au păstrat până azi
şi dovedeşte că abia din 1874 ·poetul a semnat cu numele
cunoscut azi, Botev. Până la aceasta dată el iscălea Hristo
Petkov (întreg, prescurtat sau doar cu iniţialele H.P.), sau cu
pseudonimul Ceavdar.
Referitor la textul „Simbolului", acelaşi Ilia 1'odorov
menţionează că încă în 1934, G. Bakalov, publicându-l, a
remarcat că nicăieri în scrierile sale, Botev nu a folosit expresia
„proprietatea obştească asupra tuturor bunurilor". Bakalov nu a
mers mal departe, deoarece, dacă ar fi făcut-o, ar fi ajuns la
concluzii nedorite de el, mai ales că încă din 1911 fusese
prevenit de dr. Russel Sudzilovski că se angajase pe o cale
greşită. lntr-ad„văr, într-o scrisoare către Bakalov (din 8
septembrie 1911) acelaşi prieten de idei al lui Botev (Russel) îi
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scria: „De evenimentele din Franţa (adică despre Cor11t1r1a din
Paris - n.n.) şi despre social-democraţia germană ce începe a se
naşte, Rusia şi, cu atât mal mult, Bulgaria au fost atât de
departe din cauza condiţiilor social-politice, scopurile 11aastre
practice au fost atât de diferite de ale lor, încât interesul nostru
faţă de ele a fost doar teoretic. Orice om cu o raţi11ne sănătoasă
nu poate nici măcar să gândească la •Comună• sau la soclaldemocraţle printre mujicii ruşi şi încă mal puţin printre ţăranii
bulgari". Şi, tot în aceeaşi scrisoare. dr. R11ssel îl preve11ea pe
Bakalov: „Ce aveţ! cu Hrlsto Botev? A murit doar şi, o dată cu el,
şi acea vreme şi acele condlţ!l subiective şi obiective. Au rnurit,
s-au dus în veşnicie şi niciodată nu se vor întoarce" ... „Sau pe
Dvs. vă conduce dorinţa de a lega partidul d1111111eavoastrâ de
.
Botev? De a trage asupra acestul partid aureol<t 111e1norlei lui?
Aceasta nu e bine".
lila Todorov merge mai departe şi menţionează că n11 n11111al
expresia remarcată de Bakalov şi citatâ mai sus nu se î11tâlneşte
nicăieri în scrierile poetului, el şi multe altele, prlr1tre care citează:
„patrie unică şi Indivizibilă a tuturor oamenilor'' sau „succesul şi
triumful comunismului prin revoluţ!e", „viitoarea orânduire comunistă în lumea întreagă etc." Toate aceste expresii datează dintr-o
perioadă mal târzie sau, după cum precizează Todorov, amintesc de
„frazeologia revoluţ!onară din perioada de după victoria revoluţie!
din Octombrie din Rusia şi, mal exact, de după înfiinţarea în 1919
a lntemaţ!onalel a treia comuniste, care a lansat lozinca „victorie!
revoluţiei mondiale". Atunci, continuă lila Todorov, a luat flintă şi
partidul comunist bulgar, care s-a declarat unicul urmaş al
ideologie! lui Botev, Iar opera poetului a fost considerată drept
comunistă. S-a ajuns până la acele „monstruoase răstălmăciri",
cum le numeşte Todorov, având în vedere articolele lui Bakalov din
ziarele comuniste bulgare, din Iunie 1922. în care poetul era numit
„precursorul comunismului" (Rabotn!cesko delo) sau „prevestiton1l
armatei roşii" (Narodna a1111lja).
Să ne întoarcem însă puţin la Zahar! Sto!anov. lncepând să
scrie Biografia lui Botev, acesta s-a adresat. încă di11 1882, către
https://biblioteca-digitala.ro
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toţi

acei

puţini

contemporani al poetului care se mai aflau în viaţă. Aşa s-a ajuns la Veliko Popov, care i-a promis că-i va oferi
date sau documente, dar care nu s-a ţinut de cuvânt. Stolanov
însă a Insistat. Aceasta o dovedeşte scrisoarea sa din 8 Iunie 1884
către Popov, în care îl aminteşte de promisiunea făcută şi-l roagă
să pună pe hârtie tot ce ştia: „Ceea ce poţi face tu nu poate face
nimeni altul", adăugând: „am date de la Ştefan Botev, fratele său,
dar nu sunt complete". Dar nici de astă dată Popov nu s-a ţinut
de cuvânt. Se vede că Stoianov nu a renunţat, deoarece în arhiva
sa, care se păstrează, găsim o scrisoare a lui Popov, din mai
1885, (ca răspuns la altă sc1·isoare a lui Stoianov}, în care-! scrie
că a fost şi este încă foarte ocupat, dar că-! va pune pe hârtie
ceva despre Botev. Îl roagă însă să nu se grăbească atât de mult,
mai ales că şi el are intenţia să scrie ceva despre viaţa sa de
emigrant, legată de aceea a lui Botev. Alte scrisori între cei doi nu
mai există în arhiva lui Stoianov. Aflăm, însă, din scrisoarea din
4 noiembrie 1921 a lui Popov, către Comitetul Central al P.C.B.,
că în 1887 Stolanov - acum preşedinte al Sobranle! - l-a vizitat
din nou şi că el i-ar fi dat originalele „Simbolului" şi telegramei,
păstrându-ş! însă copii după ele, dar că Stoianov nu le-a publicat. Atât el, cât şi următorii biografi al lui Botev au considerat
că nu a făcut-o, pentru a nu arăta cât de aproape a fost Botev de
ideile Comunei şi de comunarzi. Dar, după cum afirmă, pe bună
dreptate, Ilia Todorov, această afirmaţie nu stă în picioare.
Aceasta pentru că, în biografia pe care a scris-o, Stolanov însuşi
vorbeşte de aceste simpatii, şi nu numai ale lui Botev, ci şi ale al.
tora. Stoianov însuşi afl1111ă că la Galaţi cel mai vajnici apărători
ai Comunei erau Meledin, Botev şi încă doi emigranţi ucrainieni.
Mergeau prin cafenelele frecventate de emigranţi, unde explicau
şi propagau ideile Comunei. Ba îl citează şi pe Ivan Vazov, care
în 1871 era la Galaţi şi ca1·e îi mărturisise că pe atunci Botev era
un comunist (adică adept al Comunei) atât de aprig, că l-a vorbit
atât de convingător despre Comună, încât, dacă l-ar n1al fi
întâlnit. ar fi fost gata şi el să creadă că numai Comuna va salva
omenirea.
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Dar simpatiile lui Botev nu se mărgineau doar la sin1pla propagandă, ci t1rmăreau şi unele probleme organizatorice, pe care
le discuta mai ales cu Meledin. Mal mult, Stolanov arată că la
una dir1 aceste întăln!ri, la care ar fi asistat şi Popov, acest,1 di11
urmă a aflat că se urmărea înfiinţarea unei organizaţii socialiste
a emigranţilor, care să aibă tipografia şi organ11l el de presă,
biblioteca şi statutele el proprii, în care să se prevadă, printre
scopurile urmărite, şi eliberarea Bulgariei de sub stăpâni1·ea
otomană etc.
Dar, expunând ideile lui Botev despre „Comună", Zahar!
Sto!anov adaugă ironic: „Şi în Bulgaria ar fi do1·it el Comuna din
Paris? Noi protestăm în numele me1noriei lui că acest lucru nu e
adevărat" [De la această frază au pornit toţi acela care l-au
acuzat pe Stoianov că ar fi fost cel dintâi care ar fi minimalizat,
denaturat şi falsificat în mod conştient Ideile comuniste ale lui
Botev şi personalitatea sa).
·
Şi Ilia Todorov se întreabă: Oare Stolanov a denaturat ideile
lui Botev sau cel care au vrut, cu orice preţ, să lege nun1ele n1arelu! poet de partidul comunist bulgar, aşa cum au făcut-o Veliko Popov, Gheorghi Bakalov şi alţii după el, cu toate că unul
dintre ei (Baka!ov) fusese prevenit de dr. Russel?
Într-adevăr, Zahar! Stoianov vorbeşte foarte frumos despre
Comuna din Paris. Atunci de ce nu a publicat şi cele două
documente amintite mai sus? Dar, se întreabă acelaşi Ilia
Todorov, avem oare siguranţa că Veliko Popov i le-a dat? În
lucrarea sa, Sto!anov publică numeroase documente legate de
Botev - scrisori, telegrame, chitanţe etc. Ar fi fost foarte nimerit
să le publice. N-a făcut-o pentru că se temea? ln situaţia lui şi
cu înalta funcţie politică pe care o deţinea, nu se putea teme de
aşa ceva. Sau nu le-a publicat pentru că nu avea încredere în
ele, deoarece nu le socotea autentice? Dacă nu a făcut-o, de ce
aceste două documente nu s-au păstrat în arhiva sa, ca atâtea
altele? Căci nimeni nu poate crede că Zahar! Stolanov ar fi putut
distruge asemenea documente! Sau nu cumva nu i le-a dat
Popov, care a ezitat atât de mult şi care vroia să scrie el însuşi
ceva despre viaţa lui de emigrant legată de Botev?
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ur1de ajunge, Jt1decând obiectiv, orice om, cunoscător al
epocii şi al oamenilor el, Şi parcă acestea sunt singurele
întrebări care ne duc la acelaşi răspuns, la aceeaşi afirmaţie, şi
anume câ ni1 Boteu a fost acela care a scris şi semnat telegrama
şi „Sirnboli1l"? Să enumerăm câteva din cele, puse sau nepuse de
Ilia Teodor·ov. Este foarte adevărat că Botev a fost adeptul
Comunei din Paris. Este posibil să fi !nftinţat, teoretic, şi o
organizaţie. pe care a numit-o Comuna sau altfel. Este posibil să
fi vorbit şi de o telegramă de felicitare, sau de un program de
viitor al el. Dar de ce nu s-au păstrat originalele? Dacă au foat
prin mai multe oraşe româneşti unde au înfiinţat filiale sau
birouri, atunci desigur Ismailul şi Brăila nu puteau lipsi. Cine
au fost mernbrll Comunei la Galaţi şi în celelalte oraşe? Au
amuţit cu toţii? De ce nt1 a vorbit nici unul dintre contemporanii
lui Botev atâţia amar de ani? Nici Meledin, nici tipograful
Panlcikov, nici Ivan Ar1donov, nici Kiro Tuleşkov, nici d.r.
Russel?
La toate acestea, Ilia Todorov nu a dat întregul răspuns logk:.
El a cerut doar ca telegrama şi .Simbolul" să nu mal fig.ureze
printre operele lui Botev până când nu vom avea dovezi clare că
sunt autentice. lntregul răspuns ar trebui completat aşa: ...
deoarece aşa cum s-au publicat pdnă acum, ele preztntd texte
alcătuite de Veliko Popou după amintirile sale din discuţiile cu
Botev, când acesta era în culmea înflăcărării, completate cu
Imaginaţia ascultătorului. A socoti comunismul poetului după
ideile din „Simbol" înseamnă a greşi, el rămânând şi în 1871 1872 acelaşi socialist utopic. Este adevărat că Botev a avut !n
mâinile sale şi literatură marxistă şi pentru unele teze Izolate
şi-a dat adeziunea. Aceasta însă nu schimbă nimic în prtvtn.ţa
ipoteticei telegrame şi Ipoteticului .Simbol".
Trebuie însă să adăugăm că şi părui la articolu.I lui l:lia
Todorov „Simbolul" a fost obiectul unor numeroase isdoJ.el1,
comentarii. Interpretări şi aprecieri. Unii s-au îndoit de
autenticitatea lt1!, neput.'ind însâ sâ scrie acest lucru. alţjj au
afirmat că poetul c1r fi fo>;t lniluer1ţat de „Manifestul Comun.ist"
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al lut Marx, deşi chiar o parte dintr-înşii recunoştea1J, îr1 acelaşi
timp, că poetul nu a înţeles esenţa comunismului „ştiinţific". Pe
de altă parte, însuşi Engels, apreciind „Comuna", conslc\eră că
aceasta, deşi era de acord cu ideile comunismului, nu a fost
condusă de marxişti şi nici nu s-a desfăşurat sub steagul
marxismului. Precizând că cele două elemente nu trebuie
confundate ş! că, în realitate, Comuna din Paris a fost un
amestec de blanqu!sm şi de proudhonlsrn, Iar Botev n-a
cunoscut n!el r.nul din documentele ei, ci a aflat totul despre ea
din presă, rămâne un socialist utopic, chiar dacă articolul său
Plâns ridicol, scris în memoria comunarzilor care au mers până
la jertfa supremă, a fost deseori comparat cu cele scrise de Marx
în apărarea Comunei din Paris.
Botev a cunoscut, după 1872, Capitalul lui Marx,
exemplarul respectiv purtând pe el semnătura prietenului său
Stambolov, Iar după alţii ar fi citit şi Manifestul Comunist. Dar,
în 1874 - 1876 el s-a ocupat aproape numai de publicarea
poeziilor sale şi, mal ales, de pregătirea încercării de răscoală de
la Stara Zagora, !ar apoi de cele ce l-au dus la suprema jertfă. ln
afară de Spânzurarea lui Vasil Levski, poetul nu a scris în aceşti
ani nici o poezie. lntr-o astfel de situaţie, deşi este clar că a
cunoscut Ideile lui Marx, nu putem vorbi de o Influenţă a lor în
publicistica sa.
Altceva este atunci când ne referim la Internaţionala I şi la
ideile ei, relatate ş! de ziarele româneşti. În articolul său
publicat în „Zname" din 27 iulie 1875, deşi Botev era preocupat
de problemele ce agitau Comitetul Central Revoluţionar Bulgar, el
scria u1·111ătoarele despre Internaţionala I: .Oricine ştie că
nevoile şi suferinţele apropie şi unesc oamenii, făcându-l să fie
sinceri între ei şi să se ajute reciproc, pentru a scăpa de răul
general. Toţi muncitorii săraci, de orice naţie ar fi şi oriunde ar
locui, sunt fraţi între el, fraţi de suferinţă şi de soartă vitregă.
Asuprit! şi jefuiţi de guverne şi bogătaş!, muncitor!!, chiar dacă
ar lucra până n-ar mai putea, tot nu vor avea ce să mănânce ş!
tot vor trăi mai rău decât vitele. Dar, toate aceste suferinţe ale
https://biblioteca-digitala.ro

lor, to,,re ned1·,·ptăţile 1>e care le suferă i-au determinat pe
111uncltori să se înţeleag;ă între ei, să se unească şi să vadă de
unde provine răt1l şi cu111 vor putea să scape de el. Sub Influenţa
aceloraşi cauze s-a născut şi s-a dezvoltat aşa-numita
Internaţic·r,,,/ă, al cărei scop este să unească pe toţi muncitorii
nedreptăţi\, ;nt1·-un î11treg raţional şi conştient, pentru a putea,
cu forţe c·omune, să scape de asuplitorii lor şi să-şi obţină
drepturile ele1nentare ale fiecărui om, de a trăi liber şi de a se
întreţine din propria n1uncă, fără a fi silit să hrănească tot felul
de paraziţi, care şi-au însuşit dreptul de a-l fi stăpâni şi care
trăiesc pe de-a gata, fără să muncească."
Şi mai sunt şi alte texte în acest sens. Dar timpul nu ne
permite să le mal cităm. Oricum ar fi, Botev rămâne un socialist
utopic şi un mare democrat revoluţionar, şi nu un comunist, aşa
cum au vrut să l facă P.C.B. şi, în plimul rând, Veliko Popov,
prin fal„ificărlle arătate mal sus.

'

NOTE
1 Lucrarea a apărut între timp în „Analele Brăilei" (Muzeul
Brăilei), serie nouă, an II, 1996, nr. 2, 172 p. (extras).
2 Ilia Todorov, Simbol-Verintu na bdlgarskata komuna. în
revista „Letoplsi", Sofia, 1991, nr.1, p. 118-137.
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CONSTANTIN

....
RACOVIŢA

ŞI CONTRIBUŢIA

SA LA
DEZVOLTAREA SLAVISTICII RO
Ecaterina Fodor, Solomon Vaimberg
Se împlinesc, în 1997, 80 de ani de la naşterea şi 50 de ani
de la trecerea în eternitate a unui eminent cercetător şi, totodată, a unei mari speranţe a slavisticii şi lingvisticii româneşti,
Constantin Racoviţă, dispărut prematur, dar, prin ceea ce a
izbutit să lase posterităţii în nici trei decenii de viaţă (a murit în
ianuarie 1947), înscris durabil şi definitiv în istoria acestor discipline.
Născut la 20 august 1917, la Chişinău, a absolvit Liceul
''Gheorghe Lazăr'' din Bucureşti în 1936, după care s-a înscris la
Facultatea de Litere şi Filosofie a universităţii bucureştene,
unde şi-a dat, în iunie 1940, licenţa. Student deosebit de dotat,
a făcut dovada capacităţilor sale prin câteva rezultate notabile
(''Bilă albă cu distincţie'' la Istoria slavilor, ''Bilă albă cu elogii''
la Fonetica limbii române)*.
Nu avea decât 20 de ani când, student fiind, şi-a redactat
primele lucrări direct în franţuzeşte: L'article en russe şi Notes
sur le bilinguisme, publicate, ambele, în ''Bulletin linguistique'',
VI, 1938, p. 90 - 138 şi 238 - 242. Subiectul acestor lucrări, ca
şi al tuturor celor pe care le-a elaborat mai târziu, şi l-a găsit
singur. Dacă în materie de lingvistică generală şi românească
avea la cine să ceară o îndrumare sau un sfat, pentru a-şi verifica propria concepţie sau pentru a-şi preciza punctele de
vedere, în materie de limbi slave şi, mai ales, de rusă, nu şi-ar fi
găsit pe atunci, la Bucureşti, interlocutori la înălţimea
exigenţelor sale ştiinţifice. Iar slavistul Racoviţă s-a lansat, de la
început, cu o competenţă unanim recunoscută, într-o cercetare
asupra unei probleme a slavisticii generale şi a rusei, şi încă
dintre cele mai spinoase. El a pus în lumină sitt1aţia articolului
•
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volum considerabil de fapte şi pune la contribuţie o impresionantă bibliografie în diverse limbi, cu nu puţine titluri de ultimă
oră, printre care unele apărute în Rusia Sovietică şi, deci, prin
forţa împrejurărilor, mai puţin accesibile la noi, de exemplu
Russkaja Pravda, editată de E. F. Karski, St.-Petersburg, 1930 .
Din istoricul problemei, ur·111ărit în detaliu de autor, se pot
desprinde o seamă de concluzii de principiu: nu se poate vorbi
de o tendinţă slavă comună de constituire a articolului, chiar
şi·
.
pentru limbile care, pe parcursul evoluţiei lor, au dezvoltat, în
măsură mai mare sau mai mică, această parte de vorbire; vechea
slavă nu cunoştea articolul (p. 92); semnalarea, la un moment
dat, a articolului în bulgară şi rusă reprezintă o simplă isoglosă
(p. 97). Apariţia articolului în aceste două limbi se explică pe căi
diferite.
In rusa veche există o seamă de texte, mai ales de origine
populară, în care apare frecvent pronumele demonstrativ postpus, T'b respectiv ta, taja (fem.), to, toje (neutru} şi alte variante,
cu valoare de articol. Folosirea sa nu are caracter sistematic, el
lipseşte nu rareori acolo unde ne-am fi aşteptat să-l întâlnim.
Fenomenul, astăzi în plină regresiune, caracterizează graiul vorbit la Kiev în secolele XI - XII, respectiv la Moscova în secolele
XVII - XVIII (p. 105). În unele texte, mo este plasat adesea înaintea substantivului, ceea ce s-ar putea explica, după Racoviţă, prin
aceea că respectivii autori, simţind necesitatea articolului - care
exista în propriul lor grai - n-au îndrăznit totuşi să-l plaseze în
postpoziţie, spre a nu li se reproşa vreo influenţă populară (p.
116). Procedeul articulării a luat naştere în cadrul subdialectului velicorus de nord, în regiunea oraşelor Novgorod, Pskuv,
Poloţk, Smolensk şi Kiev (graiurile din zona Kievului aveau
numeroase trăsături comune cu cele din nord, explicabile, după
Şahmatov, prin strânsele relaţii dintre Kiev şi Novgorod}.
Articolul a apărut după ce grupul de nord s-a separat de alte
grupuri dialectale, care nu aveau articol - deci, după secolul al
IX-lea -. dar înaintea fuziunii grupului de nord cu grupul oriental (r·eprezentat astăzi de subdialectul velicorus de sud, care nu
•
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articolul) - deci, înainte de secolul al Xi-lea (p.117 121). Chiar în această perioadă, în limba scandinavilor - deci, şi
a tribului vareg - ia naştere articolul postpus. Se constată,
arată Racoviţă, un paralelism strâns între articolul rus şi cel
scandinav. Presupunâr1d că a fost împrumutat doar ca o
tendinţă, p1·ocedeul articulării a putut, mergând în rusă pe o
cale proprie, să ct1noască o involuţie, pe când în scandinavă s-a
ajuns la un articol con1parabil funcţional cu cel antepus din
franceză sau germană (p. 123 - 125). Oricum, din secolul al
XVII-lea se constată, în rusă, declinul articolului - şi nu numai
în limba literară, care l-a evitat întotdeauna, ci şi în limbajul
popular, colocvial. O explicaţie a fenomenului o poate constitui
însăşi structura rusei, limba sintetică, păstrătoare a declinării.
Or, articolul şi-a făcut apariţia doar în limbile cu structură
analitică, fiind strâns legat de simplificarea declinării. Se pare,
totodată, că articolul a fost asimilat particulelor cu valoare
.
stilistică, foarte frecvente în limba populară, dar mai mult sau
mai puţin rare în lirnba literară: mol, de, bis', nu inda, tak vot,
sebe, ka, te şi altele. Probabil că forma to (de nom. şi ac. sing ..
neutru) s-a diferenţiat prima de alte forme, intrând în seria particulelor afective. (p. 131).
Cercetările ulterioare, datorate altor lingvişti, n-au făcut
decât să completeze şi să adâncească o seamă de detalii ale
tabloului schiţat cu mână sigură de învăţatul român. Că exista
o tendinţă de constituire a articolului în rusa veche rezultă fie şi
din opoziţia dintre adjectivele cu şi fără pronumele demonstrativ
j& lja, Jo} la finală. Din cele cu pronume, simţite ca forme articulate cu articolul hotărât, s-au dezvoltat formele pline ale adjectivelor din rusa modernă. Treptat, criteriul dete1·111inării - indeterminării, pe care se întemeia distincţia dintre adjectivele nominale
şi cele pronomi11ale (prevă';;ute cu pronume demonstrativ), a fost
substituit de criteriul funcţiunii sintactice: formele nominale s-au
specializat în exprimarea predicatului, cele pronominale în exprimarea a tributului 1. În graiurile ruseşti de azi, partict1lele postpuse se pot ataşa la diverse părţi de vorbire {să nu se uite că
'
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articolul clasic este· ocurent numai în sfera substantivelor şi
adjectivelor), variind uneori chiar şi în acelaşi context, fără a
mai respecta regulile de acord în gen şi număr. De aici rezultă
că particulele postpuse din dialectele ruseşti nu pot fi asimilate
celor din bulgară şi macedoneana slavă, legate de categoria
determinării - indeterminării. În rusă, ele au doar o funcţiune
emfatică, de reliefare a unui segment din enunţ2, ceea ce confi1·111ă întru totul punctele de vedere susţinute de C. Racoviţă.
În succintele, dar sustanţialele sale note despre bilingvism,
apărute în acelaşi volum cu studiul mai înainte analizat, autorul
studiază, în principal, modul de exprimare al vorbitorilor nativi
de limba rusă care şi-au însuşit încă din copilărie limba română.
Autorul evidenţiază preferinţa acestora pentru te1·111inologia oficială de origine românească (de exemplu institucija, în loc de
ucrezdenie), tendinţa de a adopta modele sintactice mai apropiate
de cele româneşti (Ja ne otkryval okno e mai frecvent decât Ja
ne otkryval okna), de a suprima genul animat (Ja viZu te zlvotnye se răspândeşte în detrimentul lui Ja viZu tech zivotnych). Se
semnalează calcuri de tipul voz'mem tramvaj în loc de poedem
tramvaem. Se observă tendinţa de generalizare a lui stavlt' în
dauna lui klast', ca reflex al întrebuinţării unui singur verb
românesc cu sensul global de ''a pune (în orice poziţie)''.
Să încercăm, în încheiere, să fo1·111ulăm câteva trăsături
definitorii ale personalităţii lui C. Racoviţă, aşa cum se desprind
ele din opera sa.
O primă şi deosebit de evidentă caracteristică a capacităţii
ştiinţifice a lui C. Racoviţă este .precocitatea sa: la o vârstă când
multi viitori învăţaţi nici nu debutaseră în coloanele periodicelor
de specialitate, Racoviţă avea la activ o serie întreagă de lucrări
de. primă mărime, ieşite parcă de sub pana unui cercetător cu
decenii de experienţă in materie.
Lui C. Racoviţă trebuie să i se recunoască independenţa în
concepţie şi în tratare, şi aceasta nu numai pentru că temele pe
care le-a abordat nu i-au fost sugerate de nimeni, ci şi pentru că
însăşi slavistica din
vremea
sa
se
baza,
în
principal,
pe
studiul
.
.

.

.

.

.
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limbii slave vechi şi al slavonei. Or, lucrările sale marchează, cu
aplicaţie la rusă, o orientare crescândă spre studiul limbilor
slave vii3.
Studiile sale învederează excepţionala sa pregătire în domeniul slavisticii, dimensiunea impresionantă a documentării bibliografice, din care ştia totdeauna să extragă sursele de bază,
uşurinţa cu care mânuia limbile slave, ca şi alte limbi europene
de circulaţie.
·
Expunerea faptelor atestă inventivitate şi imaginaţie lingvistică, rezultat al unui spirit asociativ de rară anvergură (e de ajuns
să ne gândim la paralela scando-rusă în privinţa articolului).
Lui C. Racoviţă îi este proprie o deosebită capacitate de orientare, atât în problemele de principiu, de lingvistică generală,
cât şi în cele particulare, concrete, el delimitează sincronia de
diacronie, limba de vorbire, norma de uz.
Spirit previzionar şi anticipator, C. Racoviţă prefigurează, în
lucrările sale, curentele lingvistice care vor tine afişul actualităţii începând cu a doua jumătate a secolului. Faptele prezentate pe marginea bilingvismului, consemnate mai sus, se
încadrează în cele mai bune tradiţii ale teoriei contactelor
lingvistice, ale sociolingvisticii şi, prin intermediul analizei erorilor generate de interferenţă, ale analizei contrastive4.
In fine, C. Racoviţă are meritul de a fi pus bazele rusisticii
lingvistice din ţara noastră. Contrar unei păreri destul de
răspândite, care plasează începuturile acestei discipline prin
anii '50, deci după extinderea limbii ruse în învăţământul
românesc, la care se adaugă intervalul necesar apariţiei
primelor cursuri, manuale, culegeri de studii, lucrările lui C.
Racoviţă, adevărate modele ale genului, demonstrează fără
putinţă de tăgadă că rusistica teoretică în România aparţine
croI1ologic perioadei antebelice5. Faptul că la noi studiul limbii
ruse dobândea, la acea epocă, statutul unei ramuri de cercetare
distincte nu poate fi decât o dovadă în plus a nivelului ridicat şi
a diversităţii de preocupări ce caracterizau atunci lingvistica şi
filologia românească 6.
.
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NOTE
.
* Datele au to::;t extrase din foaia matricolă a lui C. Racoviţă
- păstrată în arhiva Facultăţii de Litere a Universităţii din
Bucureşti - de către secretara-şefă, Aurelia Marinescu, căreia
autorii îi aduc şi pe această cale prinos de recunoştinţă.
1 Cf. şi A.T. Rudnev, Vnutrennie zakonomernosti upotreblenija imennych i mestoimennych prilagatel'nych v drevnerusskom
jazyke, ''Slavia'', 1957 ,2, p. 204 ş. u.
2 ln problema particulelor postpuse, vezi Rtlsskaja dialektologija, sub redacţia lui R.I. Avanesov şi V.G. Orlova, Moscova,
1965, p. 221, 238. Pentru alte limbi slave, vezi Slavjanskiejazyki,
sub redacţia lui A.T. Şirokova şi a lui V.T. Gudkov, Editura
Universităţii din Moscova, 1977, p. 218, 234; P. Nachtigal,
Slavjanskie jazyki, traducere din slovenă de H.M. Elkina,
Moscova, .1963, p. 262; Ecaterina Fodor, Contribuţii la istoria pronumelor demonstrative din limba polonă, Rsl, VIII, p. 129 - 133.
3 ·O asemenea orientare a fost consemn.ată de G. Mihăilă,
Slavistica românească de la Ioan Bogdan la Emil Petrovici
(Lucrările de lingvistică}, Studii de lexicologie şi istorie a lingvisticii româneşti, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1973, p. 188.
4 O privire istorică, practic exhaustivă, asupra gramaticilor
contrastive ruso-române de la începuturi până la mijlocul secolului nostru o datorăm lui S. Wolf, Prelegeri de gramatică rusă.
Din istoria gramaticilor contrastive ruso-române, Editura
Universităţii Bucureşti, 1995. Parte integrantă, alături de gramaticile contrastive, a lingvisticii aplicate, lexicografia bilingvă a
beneficiat şi ea de o analiză aprofundată, sub for111a unei teze de
doctorat elaborate de R. Chivescu, Contribuţii la studiul lexicografiei ruso-române, conducător ştiinţific prof. univ. dr.
Ecaterina Fodor, Bucureşti, 1988.
5 Incursiuni teoretice în materie de rusă, abordată însă într-un context tematic mai larg, pot fi semnalate şi înainte de C.
Racoviţă, cf. Ilie Bărbulescu, Fonetica alfabetului cirilic în textele
' '
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române din veacul XVI şi XVII, în legătură cu monumentele pale o-,
sârbo-, bulgaro-, ruso- şi româno-slave, cu o Introducere despre
"Felurile de scriere'' şi "Alfabetul ciriilic şi ortografia slavă la
români'', Bucureşti, 1904; Margareta Ştefănescu (-Serghi),
Elementele ruseşti-rutene din limba românească şi vechimea lor,
teză de doctorat (consacrată în special toponimicelor de origine
ucraineană), Iaşi, 1924 (ap. G. Mihăilă, op.cit., p. 190, 192).
6 Referinţe bibliografice despre C. Racoviţă: A. G(raur),
Constantin Racoviţă, ''Bulletin linguistique'', XV, 1947, p. 116 117; Id., ''Cum vorbim'', II, 1950, 1, p. 13 - 14; Id., Constantin
Racoviţă la 20 de ani de la moartea lui, ''Limba română'', XVI, .
1967, 1, p. 3-4; I.O. Suciu, Constantin Racoviţă, ''Revista istorică
română'', XVII, 1947, fasc. 1-2, p. 202 - 203; G. Mihăilă, op. cit.,
p. 206 - 207; Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de
lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Albatros, 1978, p.
216; Enciclopedia istoriografiei româneşti, conducător ştiinţific
Ştefan
Ştefănescu,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
şi
Enciclopedică, 1978, p. 278 - articol de F(lorin) C(onstantiniu).
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TE ÎN LIMBI
CALCURI SAVANTE FO
EUROPENE MODERNE DUPĂ ENGL. WHO'S WHO
Victor Vascenco
Există

expresii, aparţinând iniţial unei singure limbi, care
fac o ''carieră'' cu totul excepţională, în sensul că se propagă ca
razele unui cerc sau ale unei sfere şi pătrund treptat în idiomuri
din cele mai diferite. Am numit acest fenomen calc lingvistic
· radial sau poliglot, pentru că se au în vedere, concomitent, mai
multe limbi-ţintă, numărul acestora fiind teoretic nelimitatl.
Acestui domeniu de expresii (fenomenul se întâlneşte
preponderent sub for111ă de calc frazeologic) îi aparţine şi WHO'S
WHO din engleză care, poate, nu devenea un clişeu cu un înalt
coeficient de repetabilitate, dacă un editor englez n-ar fi avut
ideea să-l folosească, cu aproximativ 150 de ani în u1·111ă, ca titlu
al unui ingenios anuar biografic2, imitat mai târziu ca structură
în numeroase ţări din Europa şi America. Odată cu acest tip de
publicaţie, care a căpătat o mare rezonantă în lumea editorială3,
s-a răspândit şi expresia, redată ca atare, deci în engleză, sau
tradusă în alte limbi .
.Prototipul. Aspecte tipologice. Există, mai întâi, două tipuri
de ortografiere. Scris cu minusculă la iniţială, cel de-al doilea
pronume interogativ actualizează o sintagmă predicativă liberă
cu valoare interogativă (Who's who?). Scris cu majusculă,
marchează o sintagmă predicativă fixă, stabilă, utilizată ca titlu
al unui anumit tip de anuar (Who's Who). În cea de-a ·doua
ipostază, singura care ne interesează mai jos, expresia devine un
clişeu curent, dotat cu o înaltă frecvenţă şi se reproduce în
multiple fo1111e iterative şi în diverse vesiuni aloglote (vezi
următoarele două secţiuni ale studiului).
Există şi două tipuri temporale: cu predicat la prezent şi cu
predicat la trecut. În cea de-a doua situaţie (Who Was Who,
•
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valoarea expresiei în rusă : ''Kto kem byl''), spre deosebire de
prima (Who's Who, valoarea expresiei în rusă: ''Kto est' kto"), se
desemnează publicaţii periodice care conţin date (şi) despre
personalităţile defuncte, asemenea anuare alcătuindu-se pe
baza biografiilor din Who's Who-urile apărute, de regulă, în
ultimii zece ani4. Astfel, în Who was who in the USSR, publicat
la Metuchen (USA)5, în 1972, figurează şi biografii ale unor
somităţi care nu mai erau în viaţă în deceniul când a fost
alcătuit anuarul, de ex.: M.V. Frunze, comandant de oşti (18851925), L.D. Troţki, om politic (1879-1940), B.A. Larin, lingvist
(1893-1964) etc., în timp ce în Who's Who in the USSR6, apărut
la Viena în 1962, sunt consemnate exclusiv biografiile
contemporanilor: V.I. Abaev, V.V. Vinogradov ş.a., pentru a nu
aminti decât câţiva lingvişti din acea perioadă. Deosebirea dintre
cele două tipuri de anuare este sesizată exact şi laconic de către
V.K. Muller, în dicţionarul său bilingv7: Who's Who - biograficeskij
spravocnik sovremennikov, Who Was Who - biograficeskij spravocnik
umersich.
Din punctul de vedere al raportării . la realitatea
extralingvistică expresia în discuţie. sea cu predicat la prezent,
reflectă o bogată paletă tematică,
desemnatul (element
defini.tortu al sensului · referenţial)8 putând viza: diferenţierea
morfofiziologică (sexul)9, diferenţierea profesională 1 O, cea
instituţionalăll sau regionalăl2, clasificarea pe ţărtl3 sau
continentel4 şi, în sfârşit, globul pământesc în totalitatea sa.
i.e. personalităţile de valoare excepţională de pe întreaga
planetăl5.

· Calcuri în limbi occidentale. Calcurile lingvistice de mai jos
sunt evident calcuri savante, căci s-au format pe calea scrisului
(graţie tiparului) şi sunt în genere opera unor autori şi editori
bilingvi. pătrunzând, cu timpul, în anumite sfere, mai mult sau
mai puţin largi, ale limbii comune. Ele sunt, totodată, calcuri
frazeologice, întrucât reprezintă grupuri de cuvinte destul de
închegate semantic, stabile şi se reproduc cu uşurinţă de la o
limbă la alta, în virtutea unui înalt coeficient de repetabilitate cu
https://biblioteca-digitala.ro
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care este dotat prototipul (această trăsătură, din urmă, ne pare
a fi deosebit de importantă pentru a sublinia caracterul lor
locuţionar). Ele confir·rnă teza potrivit căreia expresiile culte,
lipsite de nuanţe afective şi, prin aceasta, opuse locuţiunilor
populare, sunt, în cele mai mult cazuri, importate 16.
ln afara hotarelor britanice de origine, deci pe teritoriul
lingvistic al altor ţări, expresia în discuţie se întâlneşte în trei
situaţii.

1. Se menţine în original, deci în engleză, şi se menţionează
numele ţării sau al regiunii geografice respective, de ex.: Who's
Who in Italyl 7, Who's Who in the Soviet UnionlB, Who's Who in
Scandinavial9. Este un tip viabil, productiv.
2. Se menţine în original (ca în situaţia de mai sus) şi,
paralel, se menţionează traducerea ei, de ex.: Who's who in
France. Qui este qui en France20. Uneori, ordinea este
intervertită, adică se începe cu versiunea aloglotă, de ex.: Wer ist
wer? Das deutsche Who's Who2 l. Este, tipologic şi, statistic
vorbind, un caz mai puţin răspândit.
3. Se traduce şi se augmentează, fără nici o aluzie la
expresia-prototip din engleză, de ex.: Qui est qui en Belgique
francophone22, Wer ist's? Unsere Zeitgenossen. Zeitgenossen lexikon23, Quien es Quien en el Uruguay24. Este un caz la fel de
viabil ca şi primul tip. Cele mai multe calcuri ale expresiei Who's
Who ne întâmpină în limbile ger·rnanice. Astfel, în germană, pe la
începutul secolului nostru se folosea un calc adaptat la
specificul acestei limbi, propriu-zis un semicalc, căci cel de-al
doilea pronume nu era wer, ci "s, for·n1ă redusă a pronumelui es
cu valoare impersonală: Wer ist's?25. Mai târziu, începând cu
anii '50, apare şi se impune calcul Wer ist wer?26, corespondent
exact al prototipului englez, deci cu repetarea pronumelui
interogativ wer. Această variantă este singura formulă care
circulă azi în ge1·111ană ca titlu de anuar.
În olandeză, respectiv în flamandă, se remarcă aceeaşi
situaţie ca şi în germană. Mai întâi s-a folosit un semicalc. cu
dat pe locul al doilea (oland. dat = germ. es): Wie is dat?27,
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pentru ca mai târziu, inclusiv în zilele noastre. să se afirme
calchierea integrală, cu repetarea pronumelui interogativ wie:
Wie es wie?2B. Şi în olandeză, respectiv în varianta ei flamandă,
s-a impus, aşadar, cea de-a doua formulă, fidelă prototipului
englez.
In suedeză circulă un semicalc, asemănător versiunii
arhaice din germană. şi olandeză, anume Wem ar det, fără·
semnul întrebării29 (sued. det. fiind corespondentul germ. es,
respectiv al oland. dat), în timp ce în norvegiană ne întâmpină,
consecvent, formula cu pronume interogativ reluat, identică cu
structura prototipului englez Hvem er Hvem'f30.
ln România expresia este atestată, potrivit investigaţiilor
noastre. în două limbi: în franceză, Qui est qui (fără semnul
întrebării)3 l şi în spaniolă: Quien es Quien (tot fără semnul
întrebării). Este vorba despre spaniola vorbită în Uruguai şi în
Columbia (în spaniola din Columbia, cel de-al doilea pronume
este ortografiat cu minusculă)32.
Calcuri în limbi slave. Cele menţionate mai sus, la începutul
secţiunii pecedente, cu privire la caracterul savant al calcurilor
din limbile europene occidentale sunt, fireşte, întru totul
valabile şi în cazul calcurilor din limbile slave.
Şi aici se întâlnesc trei situaţii privind soarta prototipului:
1. Expresia din engleză se menţine în original şi se
precizează numele ţării respective: Who's Who in Poland33,
Who's Who in Russia Today34.
2. Expresia din engleză se menţionează suplimentar, cu valoare explicativă, după traducerea ei în slavă: Kto est' kto v
sovremennoj rusistike (Who's Who in R1tssian Linguisticsj35.
3. Expresia din engleză se traduce fără a menţiona prototipul: Kdo je kdo, 91/92. Ceska republika36, Kto je kto na
Slovensku, 1991?37. Este cel mai productiv tip în slavă.
De menţionat, ca precizare la triada tipologică de mai sus,
că sunt redactate în limba prototipului, deci în engleză, numai
lucrările de sub I, în timp ce lucrările de sub 2 şi 3 sunt editate
într-una din limbile slave .
•

•

•
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în aceste limbi, calcurile în discuţie au apărut, în general,
mai târziu decât în limbile occidentale, şi anume începând cu
anii '70. Idiomurile slave în care am depistat aceste calcuri vor
fi menţionate mai jos, în o.rdinea atestării lor.
Cea mai veche atestare o găsim în sârbo-croată (1970), cu
mult înaintea apariţiei unor asemenea calcuri la slavii de vest şi
la cei de est. Este vorba despre Ko je ko din titlul unui anuar
apărut la Belgrad în anul menţionat mai sus: Jugoslovenski
savremenici. Ko je ko u Jugoslavlji38, în care figurează
personalităţi din toate cele şase republici foste iugoslave din
perioada premergătoare anului 1970.
Pe teritoriul lingvistic slav occidental calcul apare mai întâi
în polonă, Kto }est kim, care ne întâmpină în structura
următorului titlu de lucrare: Kto }est kim w Polsce. Informator
biograficzny39 (Varşovia, 1989). Despre personalităţile din
Polonia s-au editat lucrări de tipul Who's Who şi mai înainte (de
exemplu, în 1982)40, însă în limba engleză.
Următoarele atestări slave de vest, tot cronologic, apar în
cehă, Kdo je kdo (în două anuare: Kdo je kdo, 91/92. Ceskci
republika41, 1991, şi Kdoje kdo v Ceske republice42, 1994), şi
în slovacă, Ktoje kto (într-un anuar apărut în 1991: Ktoje kto na
Slovensku)43.
În domeniul slav oriental calcul poate fi semnalat
deocamdată numai în rusă: Kto est' kto în titlul unui anuar
apărut cu câţiva ani în ur111ă, la Moscova {K.to est' kto v Rossii i v
bliznem zarubez' e. Spravocnik44 şi într-o lucrare biografică asupra
lingviştilor-rusişti, apărută în ajunul celui de-al VIII-lea Congres
'
internaţional MAPRJAL de la Regensburg, 1994 (Kto est' kto v
sovremennoj rusistike45). Lucrări de tipul Who's Who privind
personalităţile ruse, respectiv sovietice, au apărut şi în deceniile
precedente în Austria46, USA4 7 şi în Germania48, fiind
redactate, însă, în engleză. Ele sunt, deci, neimportante pentru
discuţia de faţă.
Toate aceste calcuri sunt destul de recente, deci propriu-zis
neologice şi, prin urmare, oarecum neobişnuite pentru
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vorbitorul monolingv contemporan. Ele surprind prin noutatea
lor (sau i-au surprins pe locutori în perioada când au apărut) şi,
pentru mai multă claritate, se cer adeseori a fi explicitate.
Acest lucru se face prin intermediul unor determinanţi,
scurte sir1tagn1e explicative, fie prepuse (plasate înaintea
calcului), ca de exemplu în sârbo-croată; Jugoslovenslci .
savremenici (pentru cei iniţiaţi explicaţia este propriu-zi.s de
prisos, căci - dt1pă cum am arătat la început - într~un Who's
Who nu se includ decât biografiile persoanelor în viaţă), fie
postpuse, caz mai des întâlnit. Astfel, în polonă imediat după
partea principală a titlului, Kto jest kim w Polsce, urmează
precizarea Informator biograficzny. De asemenea, în rusă: după
Kto est' kto v Rossii... se adaugă cuvântul Spravocnik, 'îndreptar,
ghid', iar după Kto est' kto v sovremennoj rusistike urmează, sub
formă de dete1·111inant sui-generis, traducerea întregului titlu
rusesc în engleză: Who's Who in R11ssian Linguistics.
Ca orice cercetare întemeiată pe surse aflătoare într-o
singură bibliotecă, fie ea cât de bună (în cazul de faţă,
Heidelberger Universitătsbibliothek, unde am conceput aceste
rânduri). studiul de faţă nu pretinde să fie exhaustiv. Există,
probabil, şi alte limbi europene care pot fi atrase în discuţie,
inclusiv din Europa de sud-est, pentru care, din câte ştiu, se
pregăteşte în prezent la Atena un Who's Who in the Balkans.
Nu-i exclus ca expresia să apară cândva şi în spaţiul lingvistic carpato-dunărean, deşi în română nu ne putem imagina un
calc textual (*Cine este cine) de tipul celor discutate mai sus. Ar
fi rebarbativ49.
·

NOTE
1. Vezi lucrarea noastră Studii de lingvistică teoretică şi
aplicată, Bucureşti, 1996, p. 51-59.
2.
Vezi
A.
Room,
L.V.
Kolesnikov
ş.a., Velikob1·itanija,
,
·..
Lingvostranovedceskij slovar', Moscova. 1978, s.v. W/1o's W/10.
'
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3. Din 1849, când a apărut pri1nul Who's Who, până în
prezent au fost editate, în diferite ţări, sute de lucrări de acest
tip. Există chiar editt1ri cu această denun1ire (în Elveţia,
Ger111ania, Cehia şi în alte ţări), specializate în publicarea
sistematică a unor asemenea anuare.
4. Vezi A. Room, L.V. Kolesnikov ş.a., op. cit., s.v. Who Was
Who (p. 453).
5. Who was who in the USSR.
A Biographic Directory
containing 5.015 Biographies of Prominer1t Soviet Historical
Personalities. Compiled by the Institute for the Study of the
USSR, Munich, Germany. Edited by I-Ieinrich E. Schulz, Paul K.
Urban and Andrew I. Lebed, Metuchen, N.Y., 1972, 678 p.
6. Who's Who in the USSR, 1961/62. Edited by Dr. Heinrich
E. Scli.ulz aud Dr. Stephen S. Taylor, Vienna, 1962, 964 p.
7. V.K. Muller, English-Russian Dictionci1·y. Moscow, 1981,
s.v. who (p.840).
8. Pentru concept vezi, bunăoară, lucrarea noastră Studii de
antroponimie, Bucureşti, 1995, p. 237 - 239.
9. Vezi, de ex.: Who's Who of American Women.
A
Biographical Dictionary of Notable- Living American Women,
Volume I (1958-1959), First Edition, Nashville, 1958, 1438 p.
'
10. Vezi, de ex.: The Academic Who's .Who 1973-1974.
University Teachers in ''le British lsles in Arts, Education aud
Social Sciences (f. autor., London, 1973, 522 p.
1
11. Vezi, de ex.: "1 .1.o's Who in European Institutions and
Enterprises 1993, Ziiric 1, 1992, 2 298 p.
12. Vezi, de ex.: V'ho's Who in Central and East Europe
1933 /34. Edited by R.P. D. Stephen Taylor, Ziirich, 1935, 1163 p.
O nouă ediţie a apărut în 1995, la Berlin (articolele biografice
sunt însoţite, de d< ta aceasta, de fotografii din viaţa
personalităţilor respect ve). Conţine şi biografii ale principalelor
personalităţi române din perioada anilor '30, de ex.: G.
Adamescu, I. Agârbice< nu, Alfred Alessandresco, C. Angelesco,
T. Anghelutza, I. Apostolescu, C. Argetoianu. G. Assan, Sava
Athanasiu, Al. Averescu, D. Avram etc.; Who's Who in
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Scandinavia. Edited by Karl Strute and Dr. Theodor Doelken,
vol. I (A-K), vol. II (L-Z), Essen, 1981. Figurează biografii ale
personalităţilor din toate cele 5 ţări ·scandinave: Danemarca,
Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia.
13. Vezi, de ex.: Who's Who in Poland. Edited by Lidia
Becela, Lubomir Mackiewicz ş.a., Warsaw, 1982, 1054 p. Who's
Who in Russîa Today. A Biographical Dictionary of more than
2.100 Individuals from the Russian Federation including the
Other Fourteen
Former
USSR
Republics.
Edited
by
Ulrich.
Joachim Schulz-Torge, Miinchen, New Providence, London,
Paris, 1994, 478 p. Alcătuit incomplet şi subiectiv.
14. Vezi, de ex.: Who's Who inLatinAmertca. Part I, Mexico,
Edited by Ronald Hilton, London, Oxford, 1946, 130 pp.
Lucrarea constă, în total, din 7 volume.
15. Vezi, de ex.: Who's Who in the World, llth edition, 19931994. New Providence (f. autor, f. an), 1300 p. Figurează şi
biografii ale unor personalităţi române.
16. Teză susţinută de Florica Dimitrescu, în Locuţiunile
verbale în limba română, Bucureşti, 1958, p. 178.
17. Who's Who in Italy,_ 1995. Edited by Giancarlo Colombo.
Bresso/Milano, 1995, 1154 p.
18. Who's Who in the Soviet Union.
A Biographical
Encyclopedia ... Edited by Borys Lewytzkyi, Miinchen, New York,
London, Paris, 1984, 428 p .
.
19. Vezi mai sus, nota 12, al doilea titlu.
20. Who's Who în France. Qui est qui en France. Dictionnaire
biographique de personnalites fran1;ais ... , 14e ed., 1979-1980,
Paris, 1979, 1610 p.
21. Wer ist wer? Das deutsche Who's Who, XI. Ausgabe von
Degeners Wer ist's? Herausgegeben von Walter Habel, Berlin
1951, 892 s.
22. Qui est qui en Belgique francophone 1981-1985. N-am
putut-o consulta; cităm apud: Frans van Egmond, Wie îs wie în
Nederland 1984/ 1988, Eerste uitgave, 's-Gravenhage, Den
Haag, 1984 (coperta interioară).
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23. Wer· ist's?, Un.sere Zeitgenosse. Zeitgenossenlexikon.
Zusammengestellt und herausgegeben von Herrmann A.L.
Degener, Leipzig 1906, 1356 p.
24. Quien es Quien en el Uruguay. Direcci6n General: Jacobo
Swier Graffner, Montevideo, 1980, 688 p.
25. Vezi titlul complet în nota 23.
26. Vezi titlul complet în nota 21.
27. Vezi, de ex.: V.'ie is dat? Biografische gegevens van
Nederl:i.nders die een vooraanstaande plaats in hat
maatschappelijk leven innemen met vermeldlng van adressen,
's-Gravenhage, Nijhoff, 1956, 704 S; Wie is dat in Vlaanderen?
Biografisk lexicon van bekende tijdgenoten in Vlaams-Belgie ... ,
Brussel, 1953, 284 p.
28. Vezi, de ex.: Frans van Egmond, Wie is wie in Nederland
1984/ 1988. Eerste uitgave, 's-Gravenhage, Den Haag, 1984,
1404 S: Wie is wie in Vlaanderen 1980-1984, lucrare semnalată
în anuarul lui Frans van Egmond (vezi supra).
29. Vezi, de ex.: Vem dr det. Svensk biograftsk handbok
1995. Redaktion Hans Uddling, Katrin Paabo. Norstedts Forlag,
Stockholm, 1994, 1276 p.
30. Hvem er Hvem? 1994, 14. utgave, Redaktr Jon Gunnar
Arntzen, Oslo, 1994, 662 p. (Ed. l, 1912).
31. Vezi titlurile din notele 20 şi 22.
32. Vezi: Quien es Quien en el Uruguay. Direcci6n General:
Jacobo Swier Graffner, Montevideo, 1980, 688 p.; Quien es quien
en Colombia, 1978. Biografias contemporâneas. Redacci6n de
Felipe Gonzâles Toledo, Bogota, 1972, 400 p.
33. Who's Who in Poland. Edited by Lidia Becela, Lubomir
Maclciewicz etc., Warsaw, 1982, 1054 p.
34. Vezi cea de-a doua lucrare din nota 13.
35. Kto est' kto v sovremennoj rusistike (Who's \Vho in
Russian Linguistics). Redaktory: Jurij Karaulov. Arto Mustajoki,
Moskva-Helsinki, 1994, 330 p.
36. Kdo je kdo 91 /92. Ceska republika. Federâlni orgâny
CSFR. I. dil A-M. II, dil N-Z. Nalcladatelstvi Kdo je Kdo, Praha.
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1991, 1298 p. Este interesant finalul propoziţiei cu care începe
prefaţa, căci se precizează aici modelul englez: "Vâzeni ctenâi'i,
podruhe v Ceskoslovensku se vâm dostâvâ do rukou publikace
analogickâ zahranicnim knihâm typy Who's Who" .
. 37. Kto je kto na Slovensku, 1991? Zostavili Vladimir
Adamec, Richard Blech etc .. Bratislava, 1991, 236 p. Şi aici, ca
şi în cazul anuarului ceh (vezi nota precedentă), se menţionează,
la ..p.
S. prototipul englez.
-.
, . 38. Jugoslovenski savremenici. Ko je ko u JugoslavljL Glavni
redaktor Radosin Rajovic, 1970, 1208 p.
··· .. -39. Kto }est kim w Polsce. Informator biograjlczny. Edycia 2.
Redaguje zesp6l Lidia Becela, Maria Borejsza et alii.
Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, 1584 p. Aducem pe
ac<::astă cale mulţumiri colegului conf. dr. Mihai Mitu, care ne-a
pus la dispoziţie lucrarea în discuţie.
40. Vezi nota 33.
41. Vezi nota 36.
42. Kdoje kdo v Ceske republice 94/95. Za spolecnost Modry
s.r.o. ing. Marek Nemec, ing. arch. Mihael Ti'estfk, Praha, 1994,
692 p.
43. Vezi nota 37.
44. Kto est' kto v Rossii i v bliinem zarube'Z'e. Spravocnik,
Moskva, 1993, 784 p. Anuarul este întocmit superficial şi
incomplet. Nu figurează, de ex., nici un lingvist.
45. Vezi nota 35. O recenzie asupra acestei lucrări am·
publicat în Rsl, XXXII (1994, apărut în 1995), p. 319-325.
46. Vezi nota 6.
47. Vezi titlul din nota 5.
48. Vezi titlul din nota 18. De asemenea, cel de-al doilea
titlu din nota 13.
49. Colegul nostru, prof. dr. G. Mihăilă, membru corespondent al Academiei Române, se pronunţă pentru următorul
echivalent în română: Cine ce este? (comunicare. orală).
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- CONTRIBUŢIA SA
f1LAVlSTICII RO
EŞTI

Barbă şi

Siegfried Wolf

Dezvoltarea slavisticii rorr1âneşti a avut un specific aparte.
Ca disciplină ştiinţifică, ea s--a afirmat - în virtutea destinului
de-a ne fi constituit istoric ca o insL1lă a latinităţii înconjurată
de popoarele slave şi de maghia1-i - drept o componentă firească
a ştiinţei şi culturii noastre naţionale. De aceea, sfera
confluenţelor slavo-române a stat în atenţia n1ultor oameni de
cultură din trecutul apropiat sau mai îndepărtat de epoca pe
care o parcurgem. În mod deosebit s-a manifestat în acest sens
Ştefan Berechet, pentru care ideea apropierii de ţările şi
popoarele vecine a devenit crezul vieţii şi activităţii sale.
Studiul de faţă reprezintă o încercare de a rândui într-un fel
la locul cuvenit personalitatea şi stăruinţele lui Ştefan Berechet,
profesor şi cercetător, care în primele patru decenii ale secolului
nostru s-a dedicat cu pasiune investigaţiilor pe multiple planuri
din aria tematicii slavo-române, cuprinzând probleme de istorie,
drept, teologie, literatură, folclor, filologie, lingvistică. Problemele instruirii şi pregătirii speciale militare, în raport cu poziţia
geografică a ţării în acest spaţiu al Europei s-au înscris şi ele în
cercul preocupărilor sale constante. El s-a impus şi manifestat ca om de catedră, ofiţer, publicist, traducător şi cercetător drept un specialist de ţinută şi înaltă calificare în slavistică, în
sensul cel mai larg al acestei noţiuni. Chiar şi o sumară trecere
în revistă a principalelor repere biografice, a studiilor u1111ate şi
a funcţiilor deţinute ilustrează un interesant şi pilduitor destin
de cărturar patriot şi preţuitor al valorilor spirituale ale altor
naţiuni.

Ştefan
judeţul

Berechet s-a născut în localitatea Moşoaia, din
Argeş, la 16 ianuarie 1885 (anul naşterii consemnat în
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Enciclopedia Cugetarea a lui Lucian Predescu, din 1940, şi în
Bibliografia românească modernă, din 1984; Enciclopedia
română Minerva, din 1930, consemnează greşit anul naşterii
1887) şi a decedat, se presupune, în anul 19461. A făcut studii
la Seminarul de la Curtea de Argeş şi la Seminarul Central din
Bucureşti, urmând apoi cursurile Academiei Teologice din Kiev
şi Petersburg. În 1909 a obţinut licenţa în Teologie la Bucureşti,
în 1922 - licenţa în Drept la Iaşi, unde în 1926 a devenit doctor
în Drept. A fost ofiţer la Marele Stat Major, între anii 1914 1916, apoi la Marele Cartier General, între anii 1916 - 1~18
(când România participă la primul război mondial pentru
întregirea ţării în graniţele ei fireşti), funcţionează din nou la
Marele Stat Major în anii 1919 - 1921, fiind în acelaşi timp
profesor pentru limbile rusă şi bulgară la Şcoala Militară din
Bucureşti, la Consiliul de Război al Corpului II Bucureşti, apoi
între anii 1923 - 1926 al Corpului III Chişinău. Aspectele
concrete ale atribuţiilor sale în cadrul instituţiilor militare
centrale rămân, în cea mai mare parte - după propriile-!
mărturisiri - sub semnul anonimatului2. Tot între anii 1923 1926 a fost profesor suplinitor de limba română şi drept la
Seminarul Superior Teologic din Chişinău.
La 2 noiembrie 1925 căpitanul Ştefan Berechet, împuternicit
în calitate de comisar regal, pronunţă la Tribunalul Militar din
Chişinău rechizitoriul în faimosul proces al rebeliunii de la
Tatar-Bunar3, în care au fost inculpaţi peste 500 de participanţi
la ''revolta'', inspirată şi organizată de elemente din afara ţării4.
ce a avut loc în zilele de 12 - 17 septembrie 19245. (Nu este
exclus ca dispariţia lui Ştefan Berechet, în jurul vârstei de 60 de
ani, în împrejurări necunoscute, imediat după încheierea ultimului război mondial, să fie legată de rolul său în acest proces).
De la 1 octombrie 1926 funcţionează la Universitatea din Iaşi ca
profesor suplinitor, de la 1 iunie 1927, ca profesor agregat, iar
de la 1 iunie 1930, ca profesor titular de Istoria Dreptului vechi
românesc. În paralel, în anii 1926 - 1927 desfăşoa1·ă la
Facultatea de Teologie din Chişinău activitatea didactică de
•

•
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profesor suplinitor de Istorie bisericească nouă, cu privire
specială asupra Bisericii ortodoxe6. Între anii 1926 - 1930
profesează, totodată. avocatura la Chişinău. De la 1 februarie
1930 este membru supleant în Comisia disciplinară a Corpului
didactic primar - secţia laşi. Ultima informaţie biografică de care
dispunem este aceea că în 1941 continua să fie profesor de
Istoria vechiului drept românesc la Facultatea de Drept a
Universităţii din Iaşi7. De-a lungul anilor a participat cu
expuneri la congrese internaţionale de bizantinologie de la Atena
(1930, 1934), Sofia (1935), Roma (1938), Leipzig (1940).
În continuare, i1e vom opri cu precădere la acele aspecte ale
activităţii sale care au contingenţă cu domeniul slavisticii.
În anii 1915 şi 1916 a predat limba rusă la Institutul de
Studii sud-est europene, înfiinţat în ianuarie 1914, care avea ca
scop ''cercetarea ştiinţifică a naţiunilor din zona ·Carpaţilor şi
Balcanilor şi a Europei sud-estice în general, fiind condus de un
consiliu format din N. Iorga, C. Mu.rgoci şi V. Pârvan8. Pe lângă
limba rusă, aici s-au mai predat bulgara, sârbo-croata, greaca,
albaneza, turca, maghiara. În 1917, un grup de ofiţeri de la
Marele Cartier din Bârlad îl solicită să ''le predea câteva din
principiile limbii ruse''. În perioada 1918 - 1921 a predat limbile
slave la şcolile militare pregătitoare de infanterie, artilerie,
administraţie, geniu şi marină, iar în anul şcolar 1921 - 1922 la
Şcoala specială de geniu 9.
Ştefan Berechet a pledat constant pentru cunoaşterea
limbilor popoarelor vecine, a limbilor slave în general. Şi nu a
făcut-o numai de pe poziţiile ofiţerului pentru care ''o armată
nepregătită în cunoaşterea limbilor vecinilor săi este o armată
slabă'· 10, ci şi de pe poziţiile filologului slavist care se întreabă
-cum este oare cu putinţă să se studieze limba românească a
primelor ei secole de dezvoltare fără cunoaşterea limbilor slave
în fond? (... ). Studentul în litere - continuă el - nu va fi în stare
să dezlege nici o simplă inscripţie veche de biserică, necum să
poată citi un document vechi în care se vorbeşte despre trecutul
nearnului său, dacă nu va cunoaşte cel puţin una din limbile
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slave moderne, pe temelia căreia va putea clădi cunoştinţele de
· slavonească veche·· 11.
·
Revenind la predarea limbii ruse, trebuie să mentionăm că
Ştefan Berechet se situa pe poziţii metodico-pedagogice noderne.
Astfel, el considera că o limbă străină este necesar să fie predată
de un specialist în domeniul de activitate al auditoriului,
deoarece numai aşa elevii îşi vor putea însuşi terminologia de
specialitate. Un alt principiu metodic care trebuie respectat este
succedarea lecţiilor la o distantă nu mai mare de două zile,
astfel ca elevii să fie într-un contact permanent cu limba
studiată. Cele 25 de ore consacrate într-un an şcolar limbilor
străine la şcolile militarei se păreau deci cu totul insuficiente.
Pornind de la ideea că procesul de predare şi însuşire a unei
limbi străine nu se poate desfăşura cu succes dacă profesorul şi
elevii nu au la îndemână un manual corespunzător, Ştefan
Berechet a elaborat Gramatica limbii ruse pentru elevii şcoalelor
militare de infanterie, artilerie şi cavalerie (partea I şi a II-a,
Bucureşti, 1919, 118 p.), continuând astfel tradiţia statornicită
în învăţământul nostru militar de predecesorii săi Em.
Grigorovitza şi Zamfir Arbore, autori şi ei ai unor manuale de
limba rusăl2.
·
În prefaţa gramaticii, autorul formulează o serie· de idei
remarcabile prin modernitatea lor: gramatica - matematica
limbii, necesitatea punerii accentului pe cuvintele ruseşti (''o
gramatică slavă modernă fără accente este o corabie fără
cârmă"),
importanta cunoaşterii obiceiurilor, a istoriei,
literaturii popoarelor a căror limbă o studiem. ''Ar fi bine conchide el - ca ofiţerilor elevi să li se dea posibilitatea să
cunoască ţara unde se vorbeşte limba slavă studiată, pentru aşi obişnui urechea cu muzica limbii, a înţelege mediul şi
împrejurările în care trăieşte acel popor'' .
Gramatica, redactată în limba română, cu material ilustrativ
în limba rusă, este alcătuită din 28 de lecţii care cuprind
alfabetul şi pronuntarea, apoi toate părţile de vorbire. Un
element nou în abordarea problemelor de ortoepie într-o lucrare
•
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de rusistică elaborată în ţara noastră îl constituie folosirea
ter1nenilor de 'akanie' şi 'okanie' şi referirile la normele ortoepice
moscovite. În domeniul morfologiei este de evidenţiat tendinţa
autorului de a pune pe primul plan paradigmele părţilor de
vorbire. Sunt de semnalat numeroase comentarii pe care le face
autorul privitor la diferite fenomene lingvistice din limba. rusă,
recurgând, pe alocuri, la sumare comparaţii cu limbile română,
franceză şi italianăl3.
Ştefan

. Berechet şi-a făcut debutul în presă destul de
timpuriu, la vârsta de 18 ani. În cariera sa, a desfăşurat timp de
40 de ani, începând din 1903, o amplă şi variată activitate
publicistică şi de cercetare, efectuând numeroase investigaţii în
arhivele străine (mai ales în ţările slave), manifestându-se, în
acelaşi timp, şi în sfera traducerilor literare şi ştiinţifice din mai
multe limbi străine: rusă, polonă, sârbo-croată, bulgară, greacă
modernă, germană, franceză, italiană, spaniolă. A scri.s. sute de
articole, eseuri, cronici, recenzii, prezentări, dări de seamă şi
info1·1naţii în paginile a circa 40 de publicaţii de diferite profiluri
şi ziare de largă circulatiel4, abordând o variată gamă tematică
din domeniul istoriei, paleografiei, dreptului, teologiei, învăţământului, educaţiei, artei, literaturii, folclorului, tradiţiilor şi
obiceiurilor naţionale, punând în circulaţie ştiinţifică documente
slave despre români, prezţntând figuri de cărturari, voievozi,
fete bisericeşti, monumente şi lăcaşuri de cult etc. Cea mai mare
parte a acestor infor·r11aţii ''a fost scoasă - scria el în 1938 - din
materialele străine şi, mai cu seamă, din literaturile slave, care
tăinuiesc multe izvoare istorice, literare şi juridice, cl.1noscute
•

nouă"l5.

Acest obiectiv s-a materializat în ianuarie 1920, când a
apărut la Chişinău publicaţia . ''Spicuitor în ogor vecin. Ştiri
istorico-literare despre noi şi vecini", condusă de Ştefan
Berechet şi Constantin B.obulescu. Din comitetul de redacţie
făceau parte: Ştefan Ciobanu, Vasile Harea, L.T. Boga, Justin
Frăţinaru, Silviu Dragomir, diaconul Vasile Popescu. Revista a
avut o apariţie neregulată până în anul 192416. în primul ei

https://biblioteca-digitala.ro

42
număr (fasciculele 1 - 3, ian.-febr. 192017 este inserat un
articol programatic din partea redacţiei
Ce voim noi. Se
•
regăsesc aici, într-o formă sintetizată, componentele crezului
ştiinţific al lui Ştefan Berechet. Astfel, revista îşi propunea să
contribuie la lămurirea unor fapte istorice privind relaţiile dintre
români şi popoarele vecine, să publice documente slave şi
greceşti privitoare la ţara noastră, să acorde locul cuvenit
călătorilor slavi pe la noi, să publice inscripţii din biserici şi
mânăstiri necunoscute până atunci.
Ştefan Berechet a inclus în revista condusă de el articole cu
o tematică variată: Călătoria lui D. Bantâş - Kamenski prin ţara
noastră la 1808; O hartă rusă din 1790; Manuale bulgare tipărite
în România; Dovezi noi asupra secularizării averilor mănăstireşti;
Particularităţilor cojurătorilor la români după documente slave

etc. Au mai colaborat la revistă: Şt. Ciobanu, N. Constantinescu.
G.T. Kirileanu, I.C. Filitti, P.P. Panaitescu, L. Marian, S. Zotta şi
alţii. Publicaţia s-a bucurat de ecouri favorabile în presa
vremiil8.
În 1921 Ştefan Berechet înfiinţează împreună cu Artur
Smutny revista bilunară ''Vecinii noştri•• 19, care a avut, însă, o
existenţă efemeră, încetându-şi apariţia în acelaşi an, din lipsă
de fonduri. Cu un profil asemănător revistei precedente, noua
publicaţie îşi propunea să prezinte publicului românesc pe
vecinii României, cu statele care s-au închegat după primul
război mondial. "Această lume cu care ne vom duce împreună
traiul - se spune în articolul redacţional din primul număr - este
o lume slavă atât de puţin cunoscută la noi. Se cere să o
cercetăm mai temeinic, cu mai multă iubire, folosul sufletesc şi
material fiind al amândurora''.
Dacă ''Spicuitor în ogor vecin" se referea cu precădere la
epoca veche a relaţiilor cu ţările vecine, noua publicaţie aborda
perioada modernă şi contemporană a acestor relaţii. Pe lângă
alte materiale, Ştefan Berechet semnează în revistă o rubrică
permanentă de ştiri din Rusia Sovietică, Polonia, Iugoslavia,
13u1garia. Referindu-se la dispariţia acestor două publicaţii, din
•
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lipsă

de fonduri, iniţiatorul lor scrie mai târziu: ''Am bucuria,
însă, că multe din acele materiale publicate acolo au fost folosite
de atâţia istorici. Chiar dacă au avut o viaţă aşa de scurtă,
··.
totuşi scânteia lor a luminat pentru o bucată de vreme îngusta
potecă a istoricilor noştri••20.
În sfârşit, tot el a condus în calitate de director şi publicaţia
"Întregiri'', buletin al Institutului de Istoria Dreptului vechi
românesc, de la Iaşi, apărută în 1938.
Cea mai ''aloroasă contribuţie a lui Ştefan Berechet în
domeniul slavisticii o constituie culegerea, publicarea şi
descrierea unor manuscrise slavo-române, aflate în arhive ruse.
În aria acestor preocupări se înscrie volumul Documente slave
de prin arhivele r11se, culese şi traduse de Ştefan Berechet,
Bucureşti, 1920. Aşa cum reiese din scurtul Cuvânt introductiv,
volumul reuneşte o serie de articole scrise în perioada 1909 1916, când îşi făcea studiile în Rusia, şi care se referă la câteva
manuscrise alcătuite pe pământ românesc în secolele XVI-XVII,
păstrate la secţia manuscrise de la Biblioteca Academiei din
Kiev. Cartea a apărut la îndemnul lui Nicolae Iorga care, de
altfel, găzduise aceste studii în revista ''Neamul românesc
literar''. Dintre studiile din acest volum vom menţiona Insemnări
de pe manuscrisele slavo-româneşti din Biblioteca Academiei
Imperiale din Kiev, care se referă la un ceaslov slavon din
157521, o Evanghelie slavonă din sec. XVIII şi o Alexandrie22;
Două Evanghelii slavone de origine română din secolul al X'II-lea,
pe care Berechet le-a găsit în Muzeul bisericesc de pe lângă
Academia din Kiev şi care, după părerea sa, au fost scrise în
Moldova şi Incă un manuscris al lui Antim Ivireanul (1709). Este
vorba aici de un manuscris găsit la Kiev, a cărui importanţă este
subliniată şi de faptul că N. Iorga a cerut în 1912 Academiei
•
Române să-l fotografieze în culori, lucru care nu a fost însă
realizat. Un clişeu alb-negru făcut de Ştefan Berechet a fost
utilizat de I. Bianu în alcătuirea unei comunicări. În studiul său
Un Cr·onograf ilustrat, atribuit mitropolitului Antim Ivireanul (Rsl,
XIII, 1966, p. 309 - 355) Gabriel Ştrempel face o descriere
'
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detaliată

manuscris scoţând, totodată, în evidenţă
contribuţia lui Ştefan Berechet. După cum consemnează G.
Mihăilă în Rsl (vol. XXIV, 1986), în atenţia lui Ştefan Berechet sau aflat şi preţioasele manuscrise slavo-române cuprinzând
a

aceluiaşi

!

Sintagma lui Matei Vlastaris.
Făcând

o apreciere

generală

asupra manuscriselor slave cie
origine românească, Ştefan Berechet subliniază că, în
comparaţie cu manuscrise alcătuite în Peninsula Balcanică, în
aceeaşi epocă, ele se deosebesc prin scrisul lor mare şi frumos,
prin bogatele vignete şi prin faptul că multe s-au păstrat foarte
bine.
Unele dintre lucrările lui Berechet sunt rodul unor
colaborări, onorante pentru el, cu marele savant N. Iorga şi cu
alţi cărturari ai vremii. Am menţiona aici lucrarea Două
·documente moderne bulgare. N. Iorga, Ştefan Berechet, Virgil
Popescu Râmniceanu (publicate de Ştefan Berechet), laşi, 1918,
62.p ..
Este de remarcat că adesea Ştefan Berechet intervine cu
comentarii în textul traducerilor pe care le face, pentru a aduce
unele precizări şi completări. Un exemplu în acest sens îl
constituie traducerea unor scrisori expediate de A.S. Puşkin
prietenilor săi în timpul şederii la Chişinău, pe care Ştefan
Berechet le-a publicat sub tiţ:l.ul A.S. Puşkin despre revoluţia din
182123. Traducând o scrisoare pe care poetul rus a trimis-o în
martie sau aprilie 1821 lui V.F. Raevski, Ştefan Berechet insistă
asupra unor confuzii privitoare la acţiunea lui Tudor din
Vladimiri. Astfel, Puşkin spune că Tudor Vladimirescu "a ieşit
din Bucureşti cu un mic număr de arnăuţi înarmaţi şi a anunţat
că grecii nu mai sunt în stare să rabde apăsările şefilor turci, că
s-au hotărât să scape de jugul nelegiuit, că-s hotărâţi să
plătească numai birurile puse de guvern" şi că "această
proclamaţie a aţâţat toată Moldova". Ştefan Berechet subliniază
că Tudor nu s-a sculat pentru greci, ci pentru ai lui împotriva
grecilor şi că proclamaţia amintită nu este a lui Tudor, ci a lui
Ip.silanti. Incercând să explice motivul confuziei, Berechet scria:
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Sau poetul este infor111at greşit de scopurile celor doi şefi, sau
lipseşte ceva din scrisoare".
Scrierile lui Berechet s-au bucurat deseori de aprecieri şi
tecenzii din partea lui N. Iorga, a istoriografului Gheorghe
Ghibănescu (1864 - 1936), membru corespondent al Academiei
Române, a prof. univ. Ilie Minea (editor al revistei "Cercetări
istorice"), a filologului slavist Ilie Bărbulescu (1873 -1945), a
istoricului slavist Mihai Costăchescu (1884 - 1953), membru
coresp.Jndent al Academiei Române, a scriitorilor I. Duscian,
Iorgu D. Ivan etc., cât şi a unor învăţaţi din Franţa, Germania,
Italia, Grecia .. O carte a lui Ştefan Berechet (Dreptul bizantin şi
influenţa lui asupra legislaţiei vechi româneşti; Contribuţii la
istoria vechiului drept românesc J24 a apărut în 1934 în
traducere· germană la Atena25 şi în 1935 (în rezumat) în
traducere rusă la Sofia26 .
Nicolae Iorga, recenzând cartea Autobiografia stareţului
Paiste Velicicovski (Iaşi, 1918), scria în paginile revistei "Neamul
românesc": "D. Ştefan Berechet, care studiază de mulţi ani
legăturile noastre cu Rusia şi cu poporul rusesc, la cunoaşterea
cărora a adus multe cunoştinţe importante, publică în aceste
vremuri în care nimic nu mai e comun decât ziarele «grupărilor»
şi nimic mai rar decât o carte"27.
Comentariile lui N. Iorga conţin, desigur, şi observaţii,
precizări, completări, amendări; în genere, însă, marele istoric
apreciază constant utilitatea investigaţiilor lui Ştefan Berechet .
Profesorul Ilie Minea remarca la Ştefan Berechet "puterea sa
dovedită de muncă"28, "multă erudiţie", afirmând că fără
·cercetările sale, care sunt multe şi preţioase, (... ) nu s-ar putea
scrie istoria dreptului românesc"29, că lucrările sale sunt
"'foarte preţioase nu numai pentru studenţi, dar şi pentru orice
cititor"30.
Slavistul ieşean Ilie Bărbulescu vedea în personalitatea lui
Berechet pe "un harnic şi dezinteresat cercetător al trecutului
românesc", găsind scrierea acestuia - I. Cinci biserici vechi din
Chişinăru; II. O inscripţie din 1797 ca fiind o lucrare
4
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"interesantă,

prin descrierile ei folositoare pentru ştiinţa
istorică, uneori şi pentru cunoaşterea limbii româneşti şi a
curentelor ortografice care, la reprezentarea în scris a limbii, se
întretăiau pe pământul Basarabiei la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul celui de-al XIX-lea"31.
Citind în manuscris Cursul de istoria vechiului drept
românesc, aflat încă sub tipar, Gh. Ghibănescu califică această
lucrare drept "eminentă". "N-am cuvinte - scria el - de a lăuda
(... ) erudiţia autorului", al cărui efort "va sluji la elucidarea
multor chestiuni din vechiul drept scris şi tipărit în Ţările
Române"3~.

Cum am amintit mai sus, lucrările lui Ştefan Berechet s-au
bucurat de o bună primire în cercurile de specialitate din
străinătate. Astfel, referindu-se la lucrarea ·Istoria vechiului
drept românesc (vol. I, Iaşi, 1934), prof. E. Hermans din Roma
nota în revista "Orientalia Christiana Periodica" (1935, p. 534):
"Este un volum deosebit de preţios al cunoscutului profesor
ieşean. Sunt folosite surse române, bizantine, slavone, greceşti,
ruseşti, franceze, austro-ungare. Lucrarea va fi de mare folos
tuturor acelora care se interesează de dreptul vechi românesc,
pentru bogăţia informaţiei şi forma clară"33. Despre aceeaşi
lucrare, dr. Georg Stadtmuller din Breslau (Wroclaw) scria în
publicaţia "Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft"
(1936, p. 189): "Ştefan Berechet , directorul tânărului seminar
pentru drept vechi românesc din Iaşi s-a făcut remarcat prin
lucrări deosebit de valoroase în acest domeniu. Cartea de faţă
înseamnă un mare pas înainte ... "34.
În preocupările sale de slavist, în accepţiunea largă a
termenului, de învăţat şi om de litere, un loc important îl aveau
traducerile, foarte diverse prin profilul lor: de la manuscrisele
vechi din slavonă, latină sau greacă, a tălmăcirii scrierilor de
genul "călătoriilor" din limbile rusă sau sârbă, aparţinând epocii
moderne, până la creaţiile literaturii artistice clasice ruse sau a
ce~orlalte popoare slave.
1n anul 1916, chiar în timpul bătăliilor armatei române
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;:entru întregirea ţării, Ştefan Berechet traduce din limba
~er·111ană lucrarea Dezvoltarea statului român, :!ar peste vreo
.:ouă decenii, în 1939, în preajma celui de-al c\oilea război
'"""'ondial, transpune din franceză în română Scurtă privir·e a
=~iceiului neamului românesc, ambele aparţinând lui Nicolae
::rga35, pe care traducătorul, în prefaţa la cea de a doua
~·..:.crare, îl numeşte "uriaşul scrisului românesc", "vulturul
.;:.i...ridirii
româneşti".
În 1918, anul împlinirii idealului naţional, Berechet tălmăceşte
-''n rusă monografia lui Ştefan Ciobanu36 despre Dosoftei (1624 : 694)37, cărturar român şi mitropolit al Moldovei, pe care
-~ 'rnăcitorul îl caracterizează drept "mucenic al cărţii", iar despre Şt.
::obanu, alcătuitorul monografiei, scria: "numai un român deplin
:'..:.Iloscător al limbii ruse şi slave a putut să ne dea complectul
::;.'.:Jlou al activităţii şi vieţii mitropolitului Dosoftei. De aici se vede
=~oia de a ne cunoaşte prin studiul adâncit al limbii, literaturii,
'.;,,<:oriei şi a obiceiurilor şi a tot ceea ce formează fiinţa unui popor
f'leein". Această traducere a lui Ştefan Berechet a fost consemnată şi
::::, Istoria literaturii române a lui G. Călinescu38_
În acest plan trebuie amintite lucrările de tipul călătorilor
străini prin ţara noastră, căro1·a cercetăto1·ul le-a acordat o
atenţie aparte. Am semnala dintre acestea Informaţii noi despre
'lctivitatea arhiepiscopului Ambrozie Serebrennilcov ca exarh şi
Gavriil Bănulescu Bodoni ca vicar ajutor în Principatele Române
i11pă călătoria mitropolitului Iona (Gr11zinul) din 179139. unde se
:face o încercare de a prezenta relaţiile româno-ruse îndeosebi
~rin raporturile bisericii ortodoxe române cu cea rusă,
subliniindu-se rolul călugărilor care călătoreau prin Ţările
.:\.omâne; Călătoria lui D. Bantâş-Kamenslci în 180840; Călătoria
~ui Porfirie Uspenslci la noi 41. Într-un volum omagial dedicat lui
X. Iorga42, Ştefan Berechet publică studiul Un călător sârb
:cecunoscut la noi: Ioachim Vuici (1840), în care extrage tot ce
'..nteresează istoria românilor din lucrarea Călăto1·ia lui I. Vuici,
::rerat sloveno-sârb prin Ungaria, Valahia, Moldova, Basa1·abia,
scrisă pe scu1;t de mâna proprie.
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Printre contribuţiile lui Ştefan Berechet în domeniul
traducerilor se cuvine consemnată transpunerea din limba rusă
în limba română a lucrărilor cu caracter istorico-juridic ale lui
Leon S. Casso43: Petru Manega - un codificator al Basarabiei şi
Rusia şi bazinul dunărean, traduse în 1923 şi, respectiv, în
1940.
Ştefan Berechet manifestă o deosebită admiraţie fată de
istoria zbuciumată a poporului sârb. Acest simţământ l-a
îndemnat să traducă, în 1916 dramatica povestire a
locotenentului Marianovici - Tragica odisee a regelui Petru al
Serbiet44. ln acelaşi an, 1916, scrie un amplu şi vibrant studiu
despre Poezia epică populară ca izvor al vitejiei şi naţionalismului
sârbesc (Bucureşti, Tipografia profesională Dimitrie C. Ionescu,
1916)45,
O altă direcţie de preocupare a lui Ştefan Berechet a
constituit-o literatura artistică. El milita în mod constant pentru
răspândirea masivă a literaturii din ţările slave vecine. Prefeţele,
cu care însoţea orice lucrare, indiferent de profilul şi conţinutul
său, constituiau luări de poziţii programatice: Incotro mergem?,
Un cuvânt de lămurire, Ce vrem noi? etc.
Din literatura polonă, Ştefan Berechet a tradus, în 1918,
Pentru pâine şi, în 1920, Păzitorul farului, de Henryk
Sienkiewicz. Din literatura clasică rusă a avut preferinte pentru
A.P. Cehov, traducând în 1916 schiţele Bucurie, Moartea unui
funcţionar, iar în anul 1941 Afacerea pierdută. Într-unul din
volumaşele "Bibliotecii slavo-române" pe 1920 se anunţa că se
află sub tipar Părintele Serghie, de Lev Tolstoi, La izvorul
fericirii, de Henryk Sienkiewicz, Poveşti (din rusă şi bulgară) etc.
Orice prilej de manifestare publică, orice intervenţie de a sa
prin viu grai, de la catedră sau pe calea tiparului se transforma
în pledoarii pentru cunoaşterea reciprocă şi apropierea
spirituală prin cultură cu ţările convieţuitoare în această parte
a lumii. In cuvântarea pronunţată la începutul anului şcolar
1919 - 1920, în fata elevilor şcolilor militare din Bucureşti,
Ştefan Berechet . argumenta în felul următor însemnătatea
'

'
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studiului limbilor slave moderne: "Importanţa studierii limbii
ruse nu este numai militară. Cine ar putea să tăgăduiască
superioritatea literaturii ruse faţă de celelalte literaturi
mondiale? La noi s-a creat o părere foarte neagră şi nedreaptă
faţă de tot ce este rusesc şi bulgăresc"46.
În scrierile lui întâlnim numeroase luări de poziţii lucide, o
concepţie realistă şi obiectivă, în care se îmbină rigoarea analizei
faptelor şi actului documentar cu conştiinţa superioară a
omului de ştiinţă în a promova per·manent adevărul, chiar şi în
împrejurări în care acest lucru nu era uşor de făcut.
'Vecinătatea ne-a silit să fim legaţi de Rusia. Nesinceritatea
conducătorilor ei - nu a poporului, însă - ne-a îndepărtat de ea.
Din îndepărtarea prin istorie s-a produs îndepărtarea în
creaţiunile literare. Desigur că de aici nu-i nici un folos.
Împrumuturile literare, mai cu seamă, îşi au un anumit rost în
viaţa popoarelor. Cunoscându-se prin literatură, ele se apropie
(... ) şi se ajută reciproc". Simptomatic este că prin aceste
rânduri el îşi începe articolul Eminescu în ruseşte, apărut în
ziarul ieşean "Oraşul nostru", care a închinat în întregime
numărul din 11 iulie 1928 operei şi personalităţii marelui poet
român, şi în paginile căruia semnează evocări şi amintiri M.
Sadoveanu, G. !brăileanu, Victor Eminescu, Matilda Poni, M.
Manoliu şi alti oameni de cultură ai vremii. Salutând ca un
"lucru minunat" apa.rtţia a opt poezii eminesciene în traducerea
rusă a poetului başarabean Vasile Laşkov47, Ştefan Berechet
conchidea: "Eminescu este poetul nostru cel mai adânc ( ... ). Prin
Eminescu în ruseşte s-ar face legătura între cele două lumi:
română şi rusă:48.

Aplecat cu pasiune asupra descifrării vechilor manuscrise şi
tipărituri, Ştefan Berechet a deprins un limbaj viu colorat, uşor
arhaizant, slova sa purtând pecetea timpului, ceea ce a
imprimat un parfum aparte atât publicisticii, cât şi traducerilor
sale. Neiertătorul şi grăbitul timp a acoperit cu pâcla uitării, în
mare parte pe nedrept, numele şi truda acestui harnic spicuitor
prin ogoarele livreşti ale vecinilor noştri. De acolo el a scos la
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un mănunchi de mărturii şi dovezi ce au adus unele
lămuriri asupra istoriei şi spiritualităţii noastre fiind, totodată,
şi purtător al unui nobil mesaj. Suntem convinşi că scrierile sale
nu sunt de neglijat, ele fac parte din patrimoniul preţios al
slavisticii româneşti.
•

NOTE
1. Bibliografia românească modernă (1831 - 1918),
coordonator Gabriel Strempel, vol. 1, Bucureşti, 1984, p. 341,
notează anul morţii, 1946, cu semn de întrebare.
2. Ştefan Gr. Berechet, Activitatea publicistică între
9.XI.1903 - 15.X.1926, Chişinău, p. 30.
3. Ştefan Berechet, Rechizitoriul în procesul rebeliunii de la
Tatar-Bunar, "Universul", An XLIII, 1925, nr. 257 din 7.XI; nr.
260 din 11.XI; nr. 261din12.XI; nr. 262 din 13.XI şi nr. 264 din
15.XI.
4. Dr. D.I. Duscian, Mijloacele de care se servesc bolşevicii să
şi salveze partizanii prinşi, "Universul", An XLIII, 6.XI.1925, p. l.
5. V. Mihai Manea, Bogdan Teodorescu, Istoria românilor (de
la 1821 până la 1989). Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1995, p. 279.
6. Cf. Enciclopedia română Minerva, Cluj. 1930, p. 175.
7. Unele date biografice se găsesc la Lucian Predescu,
Enciclopedia Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri,
Bucureşti, 1940, p. 96 - 97.
8. Vezi Bulletin de l'Institut pour l'etude de l'Eur·ope SudOrientale, Vălenii de Munte, 1914, p. 62.
9. Cf. Şt. Berechet, Privind în urmă, Vaslui. 1938, p. 40.
10. Şt. Berechet, Idei din cuvântarea despre însemnătatea
studiului limbilor slave moderne, ţini1tă la începutul an11lui şcolar
1919 / 1920 grupelor de elevi cari studiază limba rusă şi bulgară
de la şcolile militare de infanterie şi administraţie, pr·ecum şi la
şcoala militară de infanterie şi geniu din Bucureşti. "Spicuitor în
ogor vecin", ian. - febr., 1920, p. 16.
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11. Ibidem, p. 17.
12. In legătură cu aceasta vezi mai pe larg Siegfried Wolf,
Prelegeri de gram~tică rusă. Din istoria gramaticilor contrastive
ruso-române, EUB, 1995, p. 138 - 143 şi 150 - 15?,..
'--"-...
13. Alte amănunte despre această gramatică 'J'ezi la Siegfried
Wolf, op. cit., p. 156 - 158.
14. Dintre publicaţiile în care au apărut scrierile lui Ştefan
Berechet amintim: "Citirea" - Craiova ( 1903, 1904); "Neamul
românesc literar" (1910 - 1912); "Spicuitor în ogor vecin" Chişinău (1920, 1924); "Vecinii noştri" - Chişinău (1921).
"Universul" - Bucureşti (1925); "Revista arhivelor" (1926);
"Biserica Ortodoxă Română" (1925-1926, 1936); "Lumea" - Iaşi
(1929); "Revista critică" (1929); "Opinia" - Iaşi (1933); "Vremea
şcoalei" - laşi (1928, 1933).
15. Vezi Ştefan Berechet, Privind în urmă, p. 1 - 2.
16. Vezi descrierea bibliografică amănunţită în Publicaţiile
periodice româneşti, tom III. 1919 - 1924, Bucureşti, Editura
Academiei, 1987 (sub nr. 2 778).
17. Menţionăm că exemplarul aflat la BAR are u1·n1ătorul
autograf: "Domnului prof. I. Bianu cu semn de adânc respect.
Şt. Berechet, 5. I.1921".
18. Vezi recenzia lui V. Bogrea din "Dacoromania", Cluj. II,
1921, p. 792 - 793.
19. Vezi descrierea bibliografică în Publicaţiile periodice
româneşti, tom III (sub nr. 3 191).
20. Ştefan Berechet, Privind în urmă, p. 2.
21. Pe fila 106 se află însemnarea: "Cu bunăvoirea Tatălui,
grăbirea Fiului şi desăvârşirea Sf. Duh, acest ceaslovaş l-a făcut
preotul (... ) (aici Şt. Berechet semnalează ştergerea numelui n.n.) în anul 7083, în zilele evlaviosului şi iubitorulL1i de Hristos
Domnului Petru Voievod".
22. Cf. Jiva Milin, Din istoricul cercetării manuscriselor slavoromâne, Rsl, XXVIII. 1990, p. 209.
·
23. Articolul a apărut în volumul Documente slave din arhivele
nLSe culese şi traduse de Şt. Berechet, Bucureşti, 1920, p. 41-45
~·
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24. Vezi şi Prof. Şt. Gr. Berechet, Legătura dintre dreptul
bizantin şi românesc, vol I, Izvoarele, Vaslui, 1937, 376 p.
25. Ştefan Gr. Berechet, Der Einfliiss des byzantinischen
Rechts auf das alte rumânische Rechts, Athen, 1934
26. Ştefan Gr. Berechet, Vlijanie vizantijskogo prava na
rumynskoe pravo do 1865 g., Sofia, 1935.
27. N. Iorga, O datorie mai puţin, "Neamul românesc, XIII,
nr. 141, 24 mai 1918, p. 13.
28. Ilie Minea, "Cercetări istorice" II-III (1926-1927), p. 282.
29. Ilie Minea, Ibidem, VIII-IX (1932-1933) nr. 3, Iaşi, p. 347
- 348.
30 Ilie Minea, Ibidem, X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 407 (Cu
privire la Istoria vechiului drept românesc, Iaşi, 1935).
31. Ilie Bărbulescu, "Arhiva, Iaşi, XXXII (1928), nr. 3-4, p.
286-287.
32. Gh. Ghibănescu, "T. Codrescu, revistă istorică", an II,
nr. 3, l.VI.1933, p. 47.
..
33. Citat după Ştefan Berechet, Privind în urmă, p. 62.
34. Ibidem, p. 63 .
35. Dezvoltarea statului român, · traducere de Ştefan
Berechet, Bucureşti, Editura traducătorului, 1916; Scurtă
privire a obiceiului neamului românesc, tradusă liber de Şt.
Berechet, Iaşi, 1939. (Ambele lucrări au fost incluse acum două
decenii în volumul Nicolae Iorga 1871-1940, Bucureşti, 1976).
36. Ştefan Ciobanu (1883, Talmaz, Tighina - 1950), istoric
literar, academician (1918), prof. univ. la Chişinău şi Bucureşti;
studii şi cercetări asupra literaturii române, a raporturilor
culturale româno-slave şi a începuturilor scrisului românesc.
37. N.S. Caban (Ciobanu), Dosithei, Mitropolit Socavskij i ego
kniznaja dejateln.c:zst, Kiev (trad. în rom. de Ştefan Berechet sub
titlul: Dosoftei Mttropolitul Moldovei, Iaşi, 1918).
38. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până
în prezent, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, cu o prefaţă de Al.
Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 980.
·
39. În. "Luminătorul", Chişinău, nr. 27, l.XII.1923, p. 1 - 14 .
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40. În "Spicuitor în ogor vecin", anul I, 1920, fasciculele 4 t2„ p. 138 - 145.
.
41. Documente slave din arhivele ruse, culese
şi traduse de
.
Ştefan Berechet, p. 59.
42. Lut Nicolae Iorga. Omagiu. 1871 - 5/ 18-- iunie 1921,
C1aiova, Ed. "Ramuri", p. 319-346. Vezi şi recenzia lui N.
Georgescu la acest volum, publicată în "Dacoromania", Cluj, II,
l~l, p. 835.
43. Leon Casso (1865~1914), profesor de drept civil la
Moscova şi ministru al instrucţiunii publice în Rusia.
44. Vezi şi. retipărirea sub formă amplificată: Henry Barby şi
liocot. Marianovici: Tragedia unui popor şi a regelui său,
traducere de Ştefan Berechet, Bucureşti, Editura Librăriei Pavel
Suru, 1917, 147, 148 p. (Biblioteca slavo-română, nr. 6-8).
45. Tirajul acestei lucrări se vindea în folosul familiilor
roncentratilor companiilor de mitraliere ale regimentelor 4 şi 44
!JI'n.fa nterie.
46. Ştefan Berechet, Idei din cuvântarea despre
rLSemnătatea studiului limblor slave moderne ... p. 23.
47. Laşkov, Vasile (18-62 -1932), poet basarabean care a
scris numai în limba rusă.
48. Ştefan Berechet, Eminescu în ruseşte, "Oraşul nostru
an I, nr. 10, 11 iulie 1928, p. 3.
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CALAMBURUL ÎN TRADUCERILE ROMÂNEŞTI
DIN LIMBA RUSA

-

Anatol

Pedestraşu

Traducerea literară este un fenomen complex, care
depăşeşte cu mult echivalarea semantică şi gramaticală a semnelor. reprezentând ''nu substituirea unui cod lingvistic prin
altul. ci egalizarea, din punct de vedere comunicativ şi pragmatic a două mesaje" 1.
Un loc deosebit îl ocupă în traducere calamburul. care
reclamă redarea atât a "literei", cât şi a ''spiritului" textului original. care impune o strategie specială din partea traducătorului,
şi anume găsirea unui echivalent sttuativ ce permite o dublă
interpretare2. ln ultimul timp sunt tot mal numeroşi lingviştii
(de exemplu L. Hjelmslev, G. Mounin ş.a) care consideră că în
cazul redării unui mesaj, a unei idei, a unei expresu cu sens
metaforic dintr-o limbă în alta (întâlnite mai ales în cadrul literaturii beletristice) în locul cuvântului traducere ar trebui folosit
termenul de translatte3.
Desigur, redarea funcţiei metalingvistice a calamburului
uneori nu este posibilă fără anumite pierderi, renunţări. Măies
tria traducătorului constă, în acest caz, în a stabili, pe de o
parte. elementele care conttn do1ninantele functionale şi care.
prin urmare, trebuie păstrate în traducere, iar pe de altă parte,
elen1entele care contribuie, în mai mică măsură, la crearea
calamburului şi care pot fi omise sau înlocuite.
În traducerea calamburului din limba rusă în română se pot
întâlni rnai n1ulte cazuri (constatarea este valabilă şi pentru tra ducerile din alte lin1bt).
l. Uneori este posibilă redarea fiecărui component în parte
al Jocului d e cuvinte. calamburul creat astfel în limba traducerii
păstrându - şi nealterate atât structura. cât şi sensul.

• :;1 : r-.· ··
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Astfel. calamburul preferat al lut Turkin. unul dintre eroii
nuvelei lonâct de A. Cehov, permite aplicarea acestui procedeu:
11 JI eMy rosop10, 'ITO OH He HMeeT HHKRKOfO PUMCKOZO npaea CHAeTL y ce6.H
B 6011bHH~e". li spuneam doctorului că n-are nici un drept roman
să se zăvorască la el în spital. BL1 He HMeeTe HHKaKoro puMcKozo
npasa ye3)KaTL 6e3 y)l{HHa". "N-ai nici un drept roman să pleci fără a
fi cinat" (traducere de Anda Boldur).
Procedeul menttonat este aplicabil şt la redarea unui alt
calambur. folosit de acelaşi personaj al lui Cehov:' 3To c 6aweu
cmopoH1>1 secbMa nepneHOUKy11J1ptto''. ''Asta-i foarte perpendicular din
11

1

partea dumitale".
Un alt exemplu îl poate constitui porecla BllA,Il;HK dată de
nişte ziarişti redactorului şef în povestirea Scrisori şi telegrame

de A. Aleksin. Acesta nu este un htpocortstlc, cum pare la prima
vedere (deşi ar putea fi. pentru că numele redactorului şef este
Vladimir), ci un cuvânt compus abreviat, cu următoarea semnificaţie: Bna .O: H K - „BnaAblKa AOMOB H KBapTHP" (în atribuţiile persoanei în cauză intra şi repartizarea locuinţelor). In traducerea
românească, acest apelativ poate avea aceeaşi interpretare:
''Vlădică al imobilelor şi camerelor", păstrându-se atât sensul,
cât şi tipul calamburului (substantiv compus abreviat).
Unii traducători, din dorinţa de a reda cât mai fidel originalul. aplică acest procedeu şt în cazurile în care jocul de
cuvinte respectiv nu o permite. Un asemenea caz II găsim în
piesa Neisprdvitul de D. Fonvizfn, tradusă de Tamara Gane.
Radicalii comuni pe care îi au, pe de o parte. verbele npHnaran, şi
cy~ecTBOB8Th, iar pe de altă parte. terme_nU gramaticali npunaraTenLHoe şi cym,ecTBHTeni.ttoe l-au permis autorului să creeze calamburul:
1

- qTO JK. Bhl B Heii (B rpaMMaTHKe) 3HaeTe?

- MHoro.

Cy~ecTBHTeJibHa H npH11araTeJJLHa.

- ,D:Bepb, HanpHMep, KaKoe HMH: cyiqecm6umellbHoe HJIH npUAazamellbHoe?
- Aeepbt Koropa neeph?
- KoTopa ~BepL! BoT 3Ta.
- 3Ta? llpiu1a2ame11bHa.

- Ilo'leMy }Ke?
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- IloToMy, 'ITO oua IIPMJJO)Kena K CBOeMy MecTy. Bon y 11ynaHa rnecTa

..

,,

ue.rr.em1 ;::t;Bepb CTOHT ew.e tte uaBernatta, TaK Ta noKaMecT cyiqecmsumeAbHa .

Traducerea ad litteram a acestui Joc de cuvinte (deşi traducătoarea, din dorinta de a fi cât mai explicită, amplifică argumenaţia lui M1trofan, eroul principal al piesei). nu reuşeşte să
redea umorul din calamburul lui Fonvizin:
Ce ştii de gramatică?
- Multe. Am învăţat substantiva, un lucru ce este, şi adjectiva, un lucru ce se alipeşte de substantivă.
- Uşa, de pildă, e substantiv sau adjectiv?
- Uşa! Care uşă?
- Care uşăJ Uita asta, să zicem.
11

-

- Asta e adjectivă.
- De ce asta?
- Pentru

că

săptămâni uşa

e lipită la locul ei. Uite, la cămară, de şase
nu e pusă în balamale şi stă aşa. Asta-1 deocam-

dată substantivă''.

2. Când procedeul de mat sus nu este aplicabil, se recurge
la traducerea parţială a calamburului: se traduce un singur
component (de obicei, cuvântul cheie}, iar celelalte elemente se
înlocuiesc cu alte cuvinte. Astfel. o serie de cuvinte subordonate
unei anumite rime nu poate fi tradusă, evident, decât printr-o
altă secte de cuvinte, care trebuie să rimeze în limba traducerii.
Un exemplu din povestirea Zvăpăiata de A. Cehov: - "HaTiop
MopT ... nepshIH copT„.

- 6opMOTan ou, no.I:(6Hpa.s1 pH<ÎJMY, - KYiJOpT„.

qepT ... nopT . . . "Fragmentul a fost tradus astfel: "Nature morte .. .

primul sort, - îngăimă el, căutând rime, - tort. .. cort ... port .... ".
În traducerea citată (realizată de Otilia Cazimir şi Nicolae
Gumă). corectă în ansamblul ei, este discutabilă folosirea termenului francez nature morte; în rusă uanopMopT este un imprumu t din franceză care nu are sinonim, în timp ce limba română
cunoaşte formaţia lexicală natură moartă, care ar fi putut fi
folosită în traducere.
Turkin, eroul cehovian amintit mai sus, crezându-se foarte
spiritual. foloseşte tot felul de calambururi, precum şi expresii
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cuvinte stâlcite sau create de el. Unele dintre traducerile aces·tor jocuri
cuvinte (traduceri realizate de Anda Boldur) sunt,
după părerea noastră, discutabile. Astfel, formula de mulţumire
„lloKop11uJ10 Bac 6naro,n;apro" (în care jocul de cuvinte se bazează pe
paronimia n01copHolno1<op'4uJ10) este tradusă 11 Mulţumesc multos",
iar salutul „BoHJ1Cypme!", creat prin ataşarea sufixului imperativului -me la cuvântul francez bonjour (după modelul cuvântului
rusesc 3,npascTeylime/) este redat prin urarea "Fiţi bonjuratl"
Este un procedeu care presupune mult efort şi cunoaşterea
tuturor subtlUtătHor limbii din care şi în care se face traducerea.
Traducătoarea N. Demurova mărturiseşte cum a redat un
calambur din engleză în rusă: a căutat toate sinonimele ambelor
componente ale calamburului, apoi a găsit toate valentele
fiecărui sinonim în parte şi le-a analizat cu atenţie, până ce a
descoperit o legătură tntre două dintre ele, legătură ce permitea
crearea jocului de cuvinte. Pentru un alt calambur a recurs la
paronimie: pe baza radicalilor comuni a două cuvinte paronime
a compus jocul de cuvinte folosit tn traducere. 4
3. ln cazurile în care nu· se pot apllca primele două procedee,
traducătorul creează un nou joc de cuvinte care prin unele date
aminteşte de calamburul din original. dar este construit pe alte
. baze
cu mijloace -gramttcale şi lexicale d1fertte5.
Calambururtle se construiesc, cel mai adesea, pe bază de
fa1nil11 de cuvtnte, sinontmie, antonimie, omonimie, paronimie,
polisemie sau îmbinări de cuvinte, de obicei frazeologice, dar nu
numat. Atunci când aceste fenomene sau unitătf lexicale nu
coincid în ambele limbi sau coincid part.fa!, dar nu suficient pentru a crea un joc de cuvinte, traducătorul fie foloseşte în limba
traduceri! acelaşi Up de construcţie lexicală, dar cu alte elemente, fie transferă calamburul pe care-l creează în altă sferă de
fenomene lexicale sau gramaticale. Este un procedeu care solicită în cea mai mare măsură imaginaţia creatoare a traducătoru 
lui şi măiestria sa de a reda ideea, sptrttul" textului original.
Un exemplu care ilustrează acest procedeu: în nuvela Ionâcl
de Cehov. un vorbitor de limba germană, care cunoaşte lin1ba

de

ot

11
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scrie într-o scrisoare: "B HMeHHH ucnopmuJJucb Bce 3anupameAbcmsa H 0680/lUJlaCb 3acmeH11usocm&". Fraza conţine
două calambururi. Primul are la bază faptul că verbul 3a11upamb
(a încuia) şi substantivul 3anupameJZbcmeo {tăgăduire). deşi au
rădăcină comună, nu sunt apropiate din punct de vedere
semantic: calamburul a fost redat prin jocul de cuvinte ce are în
vedere paronim1a încuietoare/încheietură: ltLa moşie s-au stricat
toate încheieturile". Cel de-al doilea joc de cuvinte se bazează pe
falsa familie de cuvinte 3acmeHitU60Cmb (timiditate) - cmeHa (perete)
şi pe faptul că există un cuvânt cu prefixul 3a- format de la cmeHa
(3acmeu01c). Pentru redarea acestul calambur traducătoarea a
creat un joc de cuvinte pe baza paronimelor var - far, rezultate
din cunoscuta_ tendtntă a vorbitorilor de limba germană, atunci
când vorbesc o altă limbă, de a înlocui sunetul sonor v cu
perechea sa surdă J Calamburul „06(w11unacb 3acmett11ueocmb" a fost
redat prin jocul de cuvinte: "s-a 1sprăf1t profizia de far".
4. Calambururile a căror traducere în altă limbă prezintă
dificultăţi deosebite pot fi redate prin aşa-numita 'traducere
prin compensare"6: fie se introduce un calambur de altă natură
undeva, în altă parte a textului, fie se creează un joc de cuvinte
ce vizează o altă situaţie, diferită de cea la care se referă calamburul din textul original. Un exemplu de "redare prin compensare": jocul de cuvinte ".H H~Y no KOBPY, TbI H~ewb noKa Bpewb, OH
H~eT noKa apeT" (bazat pe "omonimia" formelor no KOBPY şi noKa spy)
este folosit în nuvela Ionâct de Cehov fără referire la vreo situaţie
anume. Traducătoarea (Anda Boldur) introduce în traducerea pe
care ne-o propune un element legat de împrejurările în care se
desfăşoară acţiunea; personajul care rosteşte calamburul se află
lângă o trăsură, cu mâna pe capra vizitiului. ceea ce ii permite
traducătoarei să creeze un joc de · cuvinte adaptat la situaUa
dată: "Ţjn - te de capră şi vezi să nu te-mpungă" (construit pe
baza polisemiei substantivului capră). Soluţia propusă de traducătoare denotă inventivitate şi o bună cunoaştere a tehnicii
traducerii, deşi introduce o nuanţă care lipseşte în textul original: Turktn, eroul lui Cehov (prezentat în nuvele ca un personaj
rusă

în

mică măsură,

1

·.
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mărginit şi

lipsit de tmaginatte), nu face decât să reproducă un
calambur existent în limba rusă, folosit şi de alU vorbitori, pe
când traducerea românească lasă impresia că Jocul de cuvinte
respectiv ar fi o lmprovizaţte, o creaţie a lu! Turkin.
tn practica traducerii se întâlneşte - e drept. destul de rar un alt mod de a aborda redarea calamburului, şi anume omiterea acestuia.
Teoria modernă a traducerii nu recomandă nJci omiterea
calamburului. nici folosirea la subsolul pe.ginii a notei ·explicative: "Joc de cuvinte intraductibil". Deşi unii teoreticieni ai traducerii exprimă anumite rezerve faţă de posibilitatea redării
tuturor tipurilor de Jocuri de · cuvinte (de exemplu, A. V.
Feodorov: Se pot exprima îndoieli în legătură cu posibilitatea de
a traduce orice fel de calambur"7, majoritatea cercetătorilor este
de părere că orice calambur poate fi redat de o manieră sau alta.
Exemplele noastre dovedesc, sperăm. faptul că jocurile de
cuvtnte ..ortcât de mari ar f1 dificultăt.lle legate de traducerea lor.
pot fi redate dintr-o limbă ln alta, demonstrând astfel lipsa de
realism a teoriei lntraductibilităţU.
11

Note
ţ

'
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Material ilustrativ
06ope, Moscova, 197 4.
BpuzaiJup. HeiJopocil&, Moscova - St. Petersburg

AnaTonHir AneKCHH, Jl6110HJ1 60
~·

H.

<l>oHBH3HH,

1963.
A. n. qexoo, Ilo6ecmu u pacCKa3bl, Moscova, 1972.
A. Cehov, Schiţe şt nuvele, Bucureşti, Ed. Univers, 1971
(Ionâci, trad. de Anda Boldur; Zvăpăiata, trad. de Otilia Caztn1!r
şi Nicolae Gumă).
O.I. Fonvizin, Teatru, Bucureşti, "Cartea rusă", 1953 (trad.
de Tamara Gane}.

KAJIAMBYP B IlEPEBO'AAX C PYCCKOfO .H3bIKA HA PYMhlCKMH
(PeJroMe)

BhHIBJISUI cneQH4>HKY H TPY.II.HOCTH nepeBo.a;a KaJtaM6ypa, aBTOP Ha*
XO,II.HT 11eThipe B03MO)l{HOCTH nepe.IJ;aTh lffPbl cnoe c PYCCKOrO .R3h1Ka Ha

1.

nepeBo,n;, Il03BOJI.H10II.(HH cox.paHHTb H CMbICn
KanaM6ypa, H ero CTPYKTypy; 2. nepeeo,ll CTep)l{Heaoro KOMnoHeHTa KaJiaMPYMbIHCIOHi:

6ypa

AOCJIOBHhIH

.H 3aMeHa OCTaJibHbIX KOMIIOHeUTOB .II.PYL'HMH cnosaMH;

3. nepe.uoc

KaJiaM6ypa B cq,epy .o.pyrux JieKCHlf:eCKHX H rpaMMaT:wreCKHX 11BJieHHH, T.e.
co3.Jl,aHHe KaJiaM6ypa npyroro THrra; 4. KOMnencHpy10iu11:H rrepeeo.n. AeTop
He corrrauraeTcR c cyw.ecTey10w.eu reopue:H uenepeeo.o.1tMocTH, oTctaHBaR
TaKHM o6pa30M TO'IKY 3peHHS, cornaCHO KOTOPOH
.a;aeTCR nepen;a'le ua APyroH: »3hIK .

. „: „
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The Problematic Hero: Nietzsche's "superman"
as Dostoevski's "underground man"
and Saul Bellow's "schlemiel"
Mihai Mândra
Ubennensch, Ntetzsche's "superman", seems to us to belong
to the same spiritual family as Dostoevski's "underground man"
and Bellow "schlemtel", especially if we take into account their
relattonshtp with the World, their status of problematic heroes
setting out on a quest for genuine values in a "fallen" novelisttc
land.
It could prove useful to look at a few recent constderattons
concerning Nietzsche's "superman" in contemporary philosophy.
As Keith Ansel-Pearson states in his study on Nietzsche's
moral and political thought l there are philosophers like Michel
Haar, who consider that "overman unfolds a philosophy of the
future wich ts somethtng quite different from a philosophy of
progress"2. On the other hand Robert Pippin considered that
Ubennensch ts a radically contingent "ideal" wich can only
answer the specific needs of late bm~rgeots culture3. In a similar
manner Laurence Lampert interpreted the signtftcance of the
"Ubermensch" in terms of "a critique of the last man construed
as a 'Lockean ideal' of self-contentment in wich the social contact serves only to guarantee the production of uniform and universal beliefs"4.
Pearson himself, however, perceives the "overman" not as
beyond (liber) humanity: "By overcomtng himself man comes to
know himself as 'man' too". Man can do this by "going down" and
learning who he is. Zarathustra himself is supposed to "go
down", as he is not the "superman" . Actually there has never
been one. Zarathustra trtes only tobe a teacher. Humanity is to
be redeemed. It will be freed from its enslavement to an exterior
moral order. This conception of the "superman" represents
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Ntetzsche's concern for man's future moral gutdance once the
Christian moral tnterpretation of the world has lost lts power.
There ts a strong emphasis on the notion of "Qbcr" denoting a
creative, "playful labour of Self-overcomtng"5.
It is noteworhy, a revealing phenomenon, that after mcetlng
the crowd, after the first contact wtth the world of everydayncss,
Zarathustra realtzcs that he should not be a "herdsman"
because he has actually come to lure men away from the ''hcrd".
He has come as a law-breaker and lawmaker who seeks only
fricndship. At thc end of the prologue Zarathustra is quite sure
that he ts not gotng to speak to •alle". He resolves "to seek out
fellow-travcllcrs who arc traversing thc bridge to the overman
wtth a creative wm6.
The "underground man" is intcrestlng tn this context as fic ttonal suggestlon of Zarathustra's "gotng under". With
Dostoevskt ft fs a mtddle stage whcn thc World ts momentarily
rejected and the Self is strongly fndivtdualized, coached to fight
Othcrness creatively. The brutal rejcction of Lisa's generous Iove
may be understood as the neccssary cxperiencc of freedom,
away from the World. Strengthentng his Self, getting ready for
the. worldly traps, strivtng for change and authenticity, the
"underground man" wtll often miss the target markfng unnecessary victlms, rejectlng genuine values.
Such strong reactlons to the World's attempts at recruiting
hlm will gtve the "underground man" a chance of survtval, of a
rebtrth. A new character wtll emerge from the "underground"
(Alyosha Karamazov, Myshkin). He Will be endowed with existential memory that Will protect him from the murderous prlson
of pure reason.
Bellow's "schlemlel" makes ltself conspicuous. in these clrcumstances, because of h1s double, paradoxical nature, which
rebels agalnst the fake dchuman1z1ng worldly coercive strateg}'.
This character, in a permanent conflict with his social environment and the "hollow people"7, due to hts innocent nature and
his incapactty to see his way through life, tgnoring its devtous.
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mean set-up, seems, on the contingent level, to have been
defeated. However he is a vlctor in spirit and moral perfectton.
That ts why tn Bellow's novels he is a go-between: he brtngs the
good news (humanity is around the corner, 1t only needs to be
noticed and properly encouraged) and tries to help those whose
Being is buried by the "burden" of guilt and prejudice called
"htstory" and "culture". He is a convincing example of the possibility one has to defeat the evil of existentlal routtne by keeping
alive the eternal human values lost on mankind's way towards
material progress. This is a fruitful creative paradox: if he did
not suffer because of the World he could not defy and defeat it
with weapons ignored by the World. Here and there , in dtfferent
stages of hts evolution, the Bellowian "schlemiel" shows up as
Joseph in Dangltng Man, Asa Leventhal in The Vlctlm, Tammy
Wilhelm in Seize the Day. More advanced degrees of maturation
of this character are represented by Augte March {The
Adventures of Augle Marche), David Citrine (Humboldt's Gift},
Henderson (Henderson the Rain Klng) and Artur Sammler (Mr.
Sammler's Planet).

However, Herzog, the protagonist from the homonymous
novei. the liberal humanist, as Ruth Wisse sees him in The
Schlemiel as Modern HeroB seems · to typify best the East
European personage. The novei provides, in detail, the protagonist's biography. His chtldhood is a gloss to his adulthood. The
present crisis seems to have been trtggered by his parents' ambitlon to push their son too far towards a larger than life utopian existence and eminence, a projection of their frustrated egos.
The child grasps easily his mentors' spurtousness. As a grownup he will be haunted by htgh aspirations not always confinned
by honest achievement. Now Herzog, in the middle of an existential crisis. "goes under" (Untergang). It is not only Nietzsche,
but also Freud. It is soul therapy: Herzog talks Ws heart off and
the reader is supposed to play the role of the sympathetic
shrink. This is inner search and possibly self-dtscovery through
dramatic monologues and letters. The World is not given a
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chance to answer. At this stage Herzog ts not interested in the
World: he lives in the "underground".
The three "types" represent three hypostases of the battle
gotng on between Seif and the World. They show the Selfs strenuous cfforts to obtain an authent!c version of existence in a "fallen" universe marked by sinful history: a sertes of counterfeited
arbitrary tmages pretcndtng to explain Man in Time. These
"types" complete a·n d justify each other offering an overall picture of some essential features of the problematic hero.
If we consider Zarathustra a mental model then we can eastly acknowledge tWs democratic relationship between the aspirtng young man and thc surroundtng human entities gathered or
organlzed within a sintagm containing the "underground man" .
and the "schlemiel", Ţhey are all problematic heroes, in the spirit of George Lukâcs's definition of the novelistic protagonist9.
They arc thrown into a "fallen" World and they have a mtssion,
like Galahad in Wastcland: to revive the World and to keep
intact thcir Selves.
Thc problematic hero, the protagonist in these fictional
areas, gutdes and fs gutded by co-characters. He gets involved
by 1nvolving the Others in every subplot, floating freely around.
The moral rule dom1nat1ng this game seems to be: persuade and
make fricnds, do not coercc and do not preach and convert
dcUbcratcly. Alyosha Karamazov, surrounded by seething
human pass1on and dangerously active "last men" (Fedor
Karamazov, Smerdiakov, Groushka), Zarathustra, calls those
betngs dcvoted to the shadows of the World. He wtll share these
people's lives trying to make them Ws companions on the way to
wholcness, not by preachtng so much as by participating in their
daily ex1stential labyrlnthine affatrs.
Augic March, Bellow's picaresque ph1losopher. wtll stmply
"ltve" tn a very personal manner hts relat!onshtp wtth Einhorn.
the Renltngs, Thea Fenchel and his brother Simon, never accepttng thcir vcrstons of rcality or trytng to impose his cautious.
dctached goldcn mtddlc way philosophy of life.
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These problemtic heroes' capacity to deal with Otherness tn
such a serene fruitful manner (as they learn and practice extstence every moment of their adventurous 11fe) is the result of a
Zarathustrfan enthusiastic love for "ea.rth" and humantty.
1t is obvious that Zarathustra has not descended to estab!ish a new religion to r edeem mankind but to teach the practice
of life. This is probably Ntetzsche's understanding of Jesus'
tea chings: the attempt of a rebel who belteved in life and fn
m a n's goal to exist authenUcally. in oppositlon to the Jewish
Church and the social hierarchy of Israel, an imposttion of an
absolute theoretical version of truth. The truth, seems to say
Zarathustra, is to he lived and dtscovered in everydayness. What
is wonderful aboul man is that this revelation of the meantng of
life is continous, a never-ending process, the journey and adventure as means of Self discovery.
Zarathustra "goes under", descends from the peaks of spiritual freedom to the man chained to "earth", out of Iove for him.
Prometheus redivivus. The dead God he proclaims is a dogmatic
God (a Zeus), extsting only outside man's soul. The "underground man". like the Bellowian "schlemiel", is urged to act by a
genuine divine impulse of orthodox Christian origin. He rejects
the World and he despises it, although he gets fervently involved
tn a love-hate relat1onship with his peers. The divine orthodox
roots save the. "underground man " fro m m a dnes s a nd des truction. Bellow's "schlemtel" survives due to the same deep belief in
and love for man. He inhertts the Emersonian outgotng attitude
towards Na ture, the Transcendental1st feeling that wholeness
may be reached on the earth.
Both "types" rebel in the same manner: confession, as monologue or letter of compla int. takes place in solitude. There is an
outburst of sui-generis colloquial speech (heteroglossia); tt ts
tronical. s a rcastic , passlonately biting reality. questiontng it. It
is a worldly (the Bakhtinian World is there as "heterogloss1a"
and "carnival") Self assertive discourse. This is wy thesc "types"
could exfst only in a typical novelistic area: only herc Sclf and
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World can meet tn a complex truthful way.
There are also marked dtfferences between the "schlemiel"
'
and the ·"underground man" 1n the technical representation of
the1r rebell1on. The "underground man" appears as a "voice". a
colourful a1sert1ve one. Still, there is no obvious physical presence Al far a1 the speaker is concemed.The "voice" is persuasive
and extremely human, an earthly complatnt and illustration of
the Self hurt 1n 1ts ex1stent1al core by the World. Bellow's
11
• 1chlemtel" 11 a clearly outlined personality 1n point of historical
backjround and 1oc1al 1tatu1 (Joseph, Tommy Wilhelm, Herzog)
And. ht1 drama unfold1 at the level of practica!, everyday life.
Dellow mtght have been strongly influenced by European culturttl trAdtttonlO, but the Puritan and transcendentalist inheritAnee domtnAtelil htlil work: 1ptrttual meditation is perfectly
mtttehed by httppy conttn1ency. Soul ltfe and matter of fact extstene@ tnt1r1ntn1le, cooperate and make each other continuously.
However, Her101 t1 A 1enutne "1chlemiel", in the best traditton of Bh&lom Aleehem, 1oltloqutztng fervently, always at odds
wtth the world, Hts 8t1lf=rt1htt1ou1 offended vo1ce may be doubted1 tt t1, ttfter ttll, the Mtory of A problematic hero wishing h!m11
8@lf "more humttn , mt:1re 1ub1tttnttal than the World whtch
oppo1@1 htm.
11
11
Whllt both type1 httve tn common, tn a more obvtous way,
18 iht drttmlltle dtllleettettl Alpect of thetr confe1ston1: both the
11
11
11
und@r1round mttn ând the schlemtel" reveal themaelves
throujh twtRted, pârAdoxti:iAl itAtement1, refutatton1, dentali
Afid qu@1ttofi8 whti:ih only htlhlt,;ht thetr problemllttc nature.
'filt8 !:lttttud@ lt@@pi! i@lf Elltve, tn ll ft&httn,; Clondtttt:1n. There ta no
d!:lfii@l' of 8ofi@nlfii t\()Wfi llfid reiai:ihtn,; ia et:1mpromt1e wtth the
•

Werld.
Ni@tzsehe's teacher of "superman" values, lives his condition
intefi8ely as he ie aware of its complex:lty: "Man ie a rope, tied
Set\W@h beast arid over1nan - a rope over an abyse". Hls greatfiesâ lies in tlie fact that "he is a bridge ahd not a pur11ose
11
(Zwecli) • At thls pol11t we could a!!ik l!ke Robert H. Cousitiea11 l l:
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'And his hope?" Cousineau answers quoting from the Prologue:
'What 'cari· be · loved in man is that he is an overture" (ein
Ubergant). The. critic concludes: "He is a going-over, a transition,
over a bridge ~hich is not yet" 12.
The "underground man'' rejects with hostility the "foolish
romantic" writers, reason, science, logic (Kant, Darwin, Schiller),
active forces of a dead culture. "In my opinion", he will say "two
multiplied by two makes four is sheer brazenness. Two multiplied by two looks down on you, comes to you brazenly and spits
in your face. I agree that two multiplied by two makes four is
praiseworthy; but if we are to praise everything around us then
two mul tip lied by two inakes five is very nice too" 13.
The theoreticians
of existence, later on embodied by evil
.
characters (Raskolnikov, Stavroghin, Ivan Karamazov) whose
amorality is the result of vain unpromising imitation, are rejected. Murders and other monstrosities are the outcome of far
fetched understanding of the World, of sets of theories which
originally might have been the fruit of a real, direct confrontation. "Supe1·111an", as. perceived by Raskolnikov, is a grotesque
caricature of the complex, profound spiritual crisis experienced
by a philosopher who thought of the nature of life as a continous
arduous fight. against indifferent
everydayness.
.
The Dionysian education suggested by Nietzsche tried, as
ecstatic nihilism, to destroy modern decadence by the Self s
efforts to transcend its limits. It opposed the idealistic "taming"
process started by suppressing the vital instincts and encouraging feeling of guilt and fear of sin. Nietzsche's educational selection was an attempt at the sublimation, through spiritual perception, of the · human instincts. This is why Raskolnikov is
wrong and Dostoevski uses him as an exemple of dangerous distance from life and the common perception of man which leads
to murder.
With Bellow ·· guilt, a concept partly inherited from the
Puritan tradition, appears as "burden", an obsession which may
destroy its victims slowly. Guilt and death are synonymous in
•

•

.
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the Bellowian world where life means an honest rejection of any
Jonathan Edwards notions making God a manie subversive man
hater. Such characters like Augie March and David Citrine will
defeat Otherness by ignoring the "burden", trusting, in
Emersonian spirit, their nature as a sacred gift that should not
be spoiled by prejudiced patter11s of sinful civilization.
Dionysus, for Nietzsche, is a symbol of Being, endowed with
the necessary existential energy to transform every impulse into
positive action. "Superman" wil preserve from wild, primitive
Being the wealth and vigour of genuine instincts and he wil
integrate them into superior, spiritual order. This is the definitlon of his freedom
We could say that the "underground man" represents a middle stage, an asolutely necessary step in the process of acknowledging his condition and assessment of his Self against . the
shifting, şpurious background of the World. There are
. Dostoevskian characters which will come out from the "undergroud" and will go in different directions: such vain theoreticians
who fail when they try to materialize their chimeras, like
Rastolnikov and Ivan Karamazov. They act in the name of some
theories wich have nothing to do with truthful human existence:
problematic heroes like Alyosha Karamazov and Myshkin who
will dedicate their lives entirely to positive activities meaning to
save men and help them to regain their lost dignity.
Under the influence of European existentialism and the
moral failure of the Eisenhower era Bellov's first "schlemiel" will
prove very eager to exchange messages with the World, to communicate with Otherness. They will show, like Zarathustra, a
strong desire to humanize the World14.
Nietzsche's "superman" has a lumlnous individuality. His
Self is in perfect agreement with the Cosmos. It is opposed by
mean selfish (focus on the Self, ignoring the World, when Self is
no longer substantial but worldly) beings (the "holow man") hidden behind the solid social wall. built by the. "herd". Once the
Selfs substantial load is diminished its capacity for Iove is also
•

•

•
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.'. ...cced. Tl1is is \Vhy ar1y eg~1litarian ideology is rejected.
_:-__::\·idualis111 is uset-ul here 1n order to create tl1e necessary dis:.;:-.:e between Self arid the World. In this way any forcef11l frus::--"" ::ng incorporation of tl1e Self is replaced by a passionate,
:.__ ...c:::-ul relationsl1ip with the World. With Dostoevski ar1d Bellow
:_:_ " aspect leads to a!"l emphatic application of tl1e classic nov:-.:s :ic formula: the Self narrates and is "narrated" \Vithin the
-;;: ::-ld. 1'he problematic hero confronts tl1e \Vorld and evolves
- :_'.'.e engaged in this creative "bellicose" activity.
One may say that "Ubermensch", t.he "underground man"
-=---:C: the "schlemiel" are hypostases of the problematic hero who
.-:_:.:-ted his "officially" recorded career as a picaro in the 16th
: e:ttury novel, but \Vho could l1ave been detected previoi..1sly in
:...:eratic cultural areas defining Job, Gilgamesh and Ga\vain.
-=:.'.s is an aristocratic caste ennobled by sufferance, the result
: : deep preocci..1pation for their condition of throWI"l beings in a
:'.:e.:,raded World .
Frorn the very beginning, . in the Prologue, Zarathustra
::.:=pears as a Christian figure. He suffers for the "last men" and
::-_e tries to redempt the souls of tl<ose who "are" but do not
::xist". One acknowledges here the Dostoevskian protagonists'
::.cation of a ll:een quester of substantial landscapes as well as
::..e Bellowian hero's stubborn effort to keep his Self intact,
·..:rispoiled by the World, but passionately participating in its
:·:eryday affairs. Zarathust1·a also intends to teacl1 the mob to
::'.:-once witl1 tl<e passion typical of genuine Being. One dances on
:~.-: same rope linking ti1e I-Iurnan and t11e Spiritual. n1an and
--:.:perrnar1 (actually lesser man and real man). It is this very
: :·ening of the man 011 the earth to the sky and the honest per: :-ption of the same ea1·t.h as birhplace of Being wicl< make man
. : ":a ble ("be faithful to the earth", will recommend Zarathustra).
1'l1e co1<crete everyday living of transcendental values within
.c.:1d outside the World, tl1e direct confrontation of Nature (the
=:l11ersor1i~tn experience confirn1ed in Walde1<) have the same sig:·.:Jicance. Experie11ce and in1mediate, n1atter of fact reality save
•

0
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the Bellowian protagonist when his Self and his quest are in
danger of being swallowed by the World engulfing tl1en1 after lt11·ing them with hypocritical grand plots. Joseph feels in danger
and resorts to one agency of immediate experience. He joins the
army during the war."Hurray for regular hours! And for the
supervision of the spirit! Long live regimentatlon!" 15, will he
shout, momentarily saved. Augie March will succeed in staying
away from the utopias of the "lotus eaters", calling unceasingly
upon solid concrete experience, the stoic philosophy of life, for
help.
Doubt is necessary and creative for these types of problematic heroes. According to Hegel the habit of everyday routine,
which does not entail deep existential activity of the Self, leads
slowly and quietly to its demise. This is why alienation, the feeling of heomelessness (unheimlich) may induce responsible
choices, honest perception of experience lived as danger and joy,
as proofs of authentic humanity. Zarathustra will realize that it
is useless to carry around the body of the dead rope dancer. The
"underground man" should also be understood as a stage
towards the making, the fulfillment of the Dostoevskian problematic hero. It is the "going under" stage (Untergang), the transition recommended by Zarathustra: it means the recovery,
througţi sufferance, of the Self enriched by World experience .
. With Myshkin and Alyosha Karamazov the maturation of the
Self is favored by ortodox Christian empathy. Bello\v's
"schlemiel", a "fallen" man bewailing his condition in the romantic pessimistic novels (The Victim,Herzog, M. Sammler's Planet) is
reborn through irony and stoicism accepting experience openly
(Ubergang) in the optimistic novels (The Adventures of Augie
March, Henderson, the Rain King, Humboldt's Gift).
The three Nietzschean metamorphoses suggest the stages of
the problematic hero's existentialist journey .. The camel reveals
the narrowness of insignificant, empty existence. The lion suggests enslavement to total freedom, loneliness in the spiritual
desert. It is energy wasted in the complex construction rnade out
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of mirage, of Self delusion. The lion is embodied by the theoretician whose Selfwas turned into mere intellect (e.g. Basteshaw in
The Aduentures of Augie Marche, Raskolnikov in Crime and
Punishment). The child, the last metamorphosis, like Augie,
Henderson, Alyosha Karamazov and Myshkin, will choose "wonder" in front of Existence, divine revelation. The roots of the
numinous are orhodox Christian with Dostoevski and
Puritanical with Bellow.
T1'e child stands for hope too: there is hope 1n this symbol
suggesting the rebirth of substantial, genuine commun1cation
between Self and the world.
As the three "types" discussed here are all embodtments of
the child and, except for Zarathustra, whtch created a philosophical model, the other two are novel protagonists, classtcal
problematic heroes, we also draw a narrative technical conclu·
sion: the child, as a Nietzschean metamorpholllil'I, may offer some
hope for the rebirth of the novel tn the postmodern era. Tuia
revival of a classical ltterary genre, the only one able to render
tn a complex manner the confrontatton between the World and
the tl1rown Self, wtll give the contemporary reader a chance to
expertence wholene11, like ht1 luckier forerunner1, in '1n 11ge of
anttnovellll, decon1truction of the Self !i!nd itli! envtronment, 1kep·
tical, ironical, 1parklingly intelli,e11t il'lmel!l that 1Anorf!! tht!!
ltuman 11oul and ît~ €lx!t'lttl11titll r1e~1de,
NOTES
l. Kett Anl!lell·flearl!l@n, Nt@t~sEâti@ CJ©uttt@F R@uss@tiu,
C11mbrîd'e Univerl!lity flrel!ll!l, l ~~ 1.
'.î. D.B. Allisoh (ed.), Th@ netv Nietzscf1e, Nietzsche and
.\letaphysical Language, Ca1nbricige, Mass., MI1' P1·ess, 1985, pp.
'.l4-28, quoted by Pea1·son on p. 159.

3. Robe1·t Pipp!11, Ir·oriy · arici i\[{f1·111t1titi11, ir1 I1'011y arid
1\[fl1·niatio11 iri Ntetzsche's "'l'li11s Spo/ce Zc1rf1i/111st1·a„, M.A. ()!llesple
,111cl T.1'3. Slrlit1g (ecls), N1('tzscl1e's Ne\v Seas, Cl1Jeagci, Cl1icago
I l11ive1·stty l)1·ess, 198H, ii. 52. ljitcilf~ll l1y l't~n1·sc111 ci11 ll· 159.
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4. Laurence Lampert, Nietzsche's Teaching, New Haven, Yale
University Press, 1987, p. 24, quoted by Person on p. 159.
5. Ibidem.
6. Ibidem, p. 161.
7. As the "last men" are called by Zarathustra.
8. University of Chicago Press, 1980.
9. Georg Lukăcs, Teoria romanului, Chap. 4, translated into
Romanian by Viorica Nişcov, Bucureşti, Univers, 1977.
10. We are thinking of the influence of French existentialisn1
in the l 950s.
11. Robert H. Cousineau, Zarathi1stra and the Ethical Ideal,
John Benjamin Publishing Company, 1991 .
12. Ibidem, p. 89.
13. Quoted by Ion Ianoşi, Dostoevski, tragedia subteranei,
Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968, p. 36.
14. To humanize, in Zarathustrian te1·rr1s, would mean to
reach the "superman" condition, as man is the "last man" with
Zarathustra and then "superman" could mean better than "last
man", 1.e. genuine man. This perception of "humanizing" and
"superman" may enlighten the reader in understanding Bellow's
"schlemiel" in the tradition of Jewish East European culture, as
a "mensch", a real man in moral terms.
15. Saul Bellow, Dangling Man, New York, Vanguard Press,
1994, p. 191.
•

Eroul problematic: ''supraomul'' lui Nietzsche ca ''om al subteranei'' la Dostoevski şi ''mesager-victimă'' la Saul Bellow
(Rezumat)
Lucrarea se ocupă de aplicarea conceptului de "erou problematic", preluat din Teoria romanului de Georg Lukăcs, la
"supraomul" lui Nietzsche, "omul din subterană" al lui
Dostoevski şi "mesagerul-victimă" (" schlemiel". în engleza americană), din romanele lui Saul Bello•v.
Modelul lui Lukăcs este dezvoltat de la dimensiunile sale
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n1etafizice şi istorice la cele exitenţialiste, cu influenţe heideggeriene, mai ales prin interferenţă cu Fiinţa (Sein).
Zarathustra, tîpul nietzschean al eroului problematic, este
perceput aici ca adept al omului pe deplin conştient de existenţă, gata să înfrunte indiferenţa reificatoare a Lumii, propunând "sl1praomul" ca antidot al existenţei subumane. "Omul din
subtera11ă" apare ca o pregnantă reprezentare a unui moment
fertil de criză existenţi;::.lă, erou problematic în formare, aflat în
stacliul de ascundere în Sine, de respingere a Lumii. Ulterior,
prin personaje benefice ca Alioşa Karamazov şi Mâşkin, acesta
va ieşi la lumină şi va participa, asemenea lui Zarathustra, la
procesul de conştientizare a fiinţei, în mod activ, prin implicare
directă. Pe de altă parte, personaje malefice ca Svidrigailov,
zămislite de subterană, vor alege existenţa inautentică, dictată
de teorii, "versi11ni" orgolioase ale sensului vieţii.
Personajul lui Saul Bellow, un "tip" ca şi "omul din subterană", reia motivul dramatic al eroului problematic în contextul
culturii americane, începând cu epoca Eisenhower. "Mesagerul victimă" (the "schlemiel"), pe care îl traduc astfel în li1nba română
pentru a sugera statutul său complex în relaţiile cu Lumea, victimă a acesteia într-o primă etapă (Joseph din Nehotâ1·âtul, Asa
Leventhal din Victima) şi apoi mesager, ajutând celelalte personaje să comunice, el însuşi evoluând în relaţie cu ele (Augie March
în Aventurile lui AtLgie Marcf1, llcr1derson dir1 I:ler1de1·sori, 1·egele
ploii), pare să piardă în lupta cu presiunea contingenţei, deşi
învinge pe plan spiritual şi uman.
În concluzia studiului asupra celor trei tipuri de erou problematic se sugerează ideea că ultima metamorfoză pomenită de
Zarathustra, copilul, reprezintă o speranţă şi pentru renaşterea
rornanului, ca gen literar ales, sing11rul capabil să redea, în termenii exegezei bahtiene, prin "hete1·oglossie" şi "carnavalesc",
Lumea în conflict cu Sinele. Supravieţuirea romanului în context postmodernist ar însen1na victoria Sinelui asupra forţelor
destructive ale raţionalităţii trut.aşe. păstrarea integrităţii sale
într-un unive1·s care tinde să de1no11teze şi să i·eit.ice Fiinţa.
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STRUCTURA EROULUI Tl'.TRGHENIE
Adriana Cristian
Cunoscându-şi

bine natura talentului, T11rgheniev nu a fost
tentat de romanul de tip balzacian, de romanul frescă, ciclic, ce
presupune multiple planuri interferente, o derulare amplă a
evenimentelor şi o intrigă complicată. Arta lui romanescă ar
putea fi apropiată mai degrabă de cea a lui Stendhal. Ambii
scriitori plasează în centrul romanului un personaj care, prin
p1·ezenţa şi concepţiile sale, prin repudierea fermă a banalităţii
şi inerţiei intelectuale tulbură, chiar de la apariţia sa, liniştea
celor din jur, provoacă dezbateri aprinse, polarizează pe ceilalţi
eroi şi, în ultimă instanţă. determină liniile acţiunii şi întreaga
structură a operei.
Avem de a face, astfel, cu o estetică nouă a naraţiunii
scurte, rapide, am spune cinematografice, pentru că succesiunea neîntreruptă a planurilor, evocarea directă, succintă şi
clară,
prezenţa continuă în prim-plan a
protagonistului
subminează logica tradiţională a naraţiunii, modifică radical
gramatica ei.
Turgheniev este reticent, chiar zgârcit în analiza şi
aprecierea atitudinilor, gesturilor şi sentimentelor eroilor săi,
ceea ce are drept consecinţă ren11nţarea la digresiunile
colaterale obositoare şi constituie o altă trăsătură distinctivă
faţă de romanul balzacian şi, totodată, conferă laconism
naraţiunii. Cu un simt regizoral deosebit în alegerea scenelor, el
trece în plan secund sau renunţă la vocea auctorială, la comentariul propriu. Personajele trebuie să acţioneze independent.
Dar suita de fapte şi situaţii obiective, decupate abil, nu transcrie la modul absolut neutru realul. Întotdeauna transpare,
abia perceptibil, o undă de stibiectivitate, concretizată îr1
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simpatia sau antipatia naratorului, în umorul blând sau incisiv.
Prin toate aceste elemente inovatoare Turgheniev a precedat
tehnica ''realismului obiectiv'' din cinematografie 1.
Memorialistica, corespondenta romancierului, articolele
critice şi recenziile lui, convorbirile cu confraţii de breaslă ne
dezvăluie unele procedee specifice, ne introduc în laboratorul
său de creaţie.
Astfel, în conturarea unui personaj. Turgheniev pleca
întotdeauna de la un prototip real, . care îi servea drept ''fir
călăuzitor''. Impresiile din observaţiile directe erau supuse unei
riguroase filtrări artistice pentru înlăturarea tuturor detaliilor
inutile. Iar trăsăturile necesare pentru creionarea profilului
intelectual şi etic al eroului erau completate cu altele relevante,
datorate imaginaţiei. Căci arta - sublinia scriitorul - ''nu are
menirea doar să repete viata•·2. Pentru ca personajul să capteze
atenţia cititorului, să-i trezească interesul, el trebuie să fie
prezent în timpul lecturii, şi nu un individ ''a cărui istorie este
povestită''. Totodată, romancierul considera tipizarea drept
principiu fundamental în crearea personajelor. Eroii, sublinia în
repetate rânduri Turgheniev, trebuie "să stea pe picioare
proprii'', precum cele create, cu alte procedee, de către Gogol.
lnsă nu este suficient să fie doar verosimile şi vii. Ele trebuie să
conducă ''la triumful adevărului artistic'', Luat din ''adâncurile
realităţii''. eroul trebuie ''să devină un tip''.
''Nu ştiu cum să vă explic procesul însuşi al dezvoltării
.
caracterelor în mintea mea - îi spunea Turgheniev unui confrate
american. - Orice rând scris de mine este insipirat de ceva care
fie că mi s-a întâmplat mie personal, fie de ceva la care am fost
martor ocular. Aceasta nu înseamnă că eu copiez episoade reale
sau personalităţi vii - nici vorbă de aşa ceva -, dar aceste scene
şi personalităţi îmi oferă materialul brut pentru construcţii
'
artistice. Rar mi se întâmplă să descriu vreun individ cunoscut,
deoarece în realitate nu întâlneşti tipuri pure, necombinate. De
obicei mă întreb: pentru ce oare a predestinat natura pe
individul respectiv, cum se va manifesta la el o anumită
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trăsătură

de caracter, dacă o dezvolţi . în consecvenţă
psihologică? Dar nu iau doar o trăsătură unică a caracterult1i
..
sau o anumită particularitate pentru a crea un personaj
masculin sau feminin; dimpotrivă, mă străduiesc să nu relev
particularităţile; încerc să-i prezint pe bărbaţii şi femeile mele
nu numai en face, ci şi en profil, în astfel de situaţii care ar fi
fireşti şi, totodată, ar avea valoare artistică. Eu nu mă pot lăuda
cu o imaginaţie pute1·11ică şi nu mă pricep să construiesc edificii
aeriene··3.
Aşadar, procesul tipizării necesită o complicată şi riguroasă
selectare a. trăsăturilor caracterologice, o îndelungată şi
profundă reflecţie, pentru a evita posibilele incongruente şi
pentru a respecta consecvenţa psihologică.
Iniţial, mărturisea romancierul, ''mă urmăreşte un personaj,
însă multă vreme nu-l pot prinde''. Şi, în mod bizar, acest
personaj virtual adesea era de plan secund şi abia mai târziu se
contura cu claritate şi profilul protagonistului. In perioada
elaborării romanului Rudin, de pildă, s-a cristalizat mai întâi
figura lui Pigasov şi numai după aceea a eroului principal. Însă,
această fază a ''elaborării'' personajului, ''când în imaginaţie
bântuie, întretăindu-se, tot felul de chipuri info1111e'', fază foarte
dificilă, de altfel, este "cea mai plăcută vreme pentru artist'' spunea Turgheniev.
''Când începe să mă preocupe un anumit caracter - îi
mărturisea romancierul aceluiaşi Hjalmar Bojesen -, el pune
stăpânire pe mintea mea, mă u1·111ăreşte zi şi noapte şi nu mă
lasă în pace, până nu mă debarasez de el. Când citesc, îmi
şopteşte la ureche părerile sale despre cele citite, când mă duc
la plimbare, el îşi exprimă opiniile despre tot ceea ce aud sau
văd. În sfârşit, sunt constrâns să mă predau; mă aşez şi îi scriu
biografia. Mă întreb atunci: cine au fost părinţii lui, ce fel de
oameni erau, ce tip de familie reprezentau, care au fost
obiceiurile lor etc. Apoi trec la istoria educaţiei eroului meu, la
înfăţişarea lui, la regiunea unde şi-a petrecut anii îri ·care s-a
format caracterul său. Uneori merg mai departe, cum s-a
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întâmplat, de exemplu, cu Bazarov. M-a acaparat în aşa măsură,
încât am scris, în numele lui, un jurnal, în care el îşi expunea
opiniile despre cele mai importante probleme curente, religioase,
politice şi sociale ... „4.
Deci, în această etapă a elaborării, romancierul alcătuia cu
migală ''jurnale'' în numele eroilor săi.·. Pe lângă ''jurnalul'' ltti
Bazarov, avem cunoştinţă şi de ''ju1:11alul'' lui Şubin (ln ajun),
care cuprindea - după mărturisirile, lµi, Turgheniev - gânduri,
impresii, sentimente, atitudini şi gesturi, crochiuri ale portretului fizic, descrierea raporturilor cu celelalte personaje, căpătând
uneori proporţii considerabile. Astfel, ''jurnalul'' sculptorului
Şubin număra mai multe pagini decât întregul roman ln ajuri.
Nu erau neglijate, sub acest aspect, nici celelalte personaje.
Scriitorul întocmea pentru fiecare din ele ''fişe personale",
similare cu ''dosarele poliţiei pariziene'' - glumea un confrate -,
ce cuprindeau numeroase şi precise date biografice, succinte
caracterizări etc.
Abia după încheierea acestei intense munci pregătitoare, fără
de care nu putea face «nici un pas'', Turgheniev se apuca descrierea romanului respectiv. Procedând în acest mod, era firesc să
nu agreeze abundenta detaliilor biografice în operele altor scriitori şi atrăgea atenţia asupra faptului că detaliile trebuie să figureze doar în ''preistoria'' personajelor. ln caz contrar, când detaliile sunt prea abundente, eroul nu crează impresia de om viu,
''care ar fi trăit vreodată şi nici nu ar fi putut să trăiască''5.
Din această manieră originală de lucru decurge şi o altă particularitate: personajele turghenieviene apar în faţa cititorului
ca personalităţi formate, cu concepţii clare despre lume şi
•
menirea omului în societate. S-ar putea, de aceea, compara
unele personaje ale romanelor scriitorului rus, sub aspectul
structurării lor, cu aisbe:.·gul, la care, se ştie, partea ascunsă
sub apă (la eroi - ''preistoria'') este incomparabil mai mare decât
cea de la suprafaţă (din paginile operei finişate).
Acelaşi lucru este valabil, după opinia sa, şi în privi11ta analizei psihologice. Într-o recenzie dedicată comediei lt1i A.N.
•

•
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Ostrovski, Fata fără zestre, Turgheniev formulează câteva
observaţii revelatoare pentru arta sa romanescă: ''Domnul
Ostrovski - scria el - pătrunde în sufletul fiecăruia dintre
personaje, (... ) aceasta este, indiscutabil, o operaţie necesară, însă
ea trebuie executată de către autor în prealabil. Eroii trebuie să
fie foarte clar conturaţi atunci când îi aduce în taţa noastră.
Asta-i psihologie, ni se va spune, să admitem, însă.
psihologul trebuie să dispară în artist"6.
Romancier1_il consideră că orice gest, orice atitudine sunt
revelatoare prin ele însele, spun mai mult despre intenţiile şi
sentimentele eroului şi sunt mai convingătoare decât
comentariul autorului, deoarece într-o mişcare involuntară, (... )
într-un gest (... ), ni se oferă posibilitatea de a pătrunde mai
adânc în substanţa caracterelor şi a raporturilor'' între ele,
·decât în cele mai migălos elaborate, aşa-numite analize
psihologice··7. Cu atât mai mult, cu cât ar1alîza psihologică
·extrem de detaliată" este "o pseudo manieră", obositoare şi
inutilă. ''Descrierea amănunţită a caracterului este nepotrivită,
în pofida verosimilităţii ei aparente" şi duce, în ultimă instantă,
·1a fărâmiţarea caracterelor", la văduvirea lor de tipicitate şi
·pregnantă vitală''s. Or, numai personajele tipice şi vii se
întipăresc
temeinic în memoria cititorului. . Totodată,
aglomerarea detaliilor, de orice natură ar fi ele, impietează
asupra ritmului naraţiunii, care trebuie să fie cât mai alert. ln
virtutea acestor argumente, Turgheniev respinge un asemenea
procedeu, însă, în mod firesc, nu renunţă la sondajul psihologic,
aplicat cu un deosebit simţ al măsurii.
.
Pe baza celor expuse succint în această comunicare putem .
'
conchide: maniera singulară de structurare a personajelor în·
opera lui Turgheniev se distinge printr-o maximă economie a: ·
mijloacelor artistice, prin măsură şi bun gust, prin menţinereH:
protagoniştilor într-un prezent continuu şi în prim plan, .
prefigurând aşa-numitul "realism obiectiv'' al celei de a şaptea
.
arte, cât şi poetica "prozei comportamentale'' din prima Jumătate
a secolului nostru.
'

' ' !1
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NOTE

1. Cf. R.-M. Alberes, Istoria romanului modern, Bucureşti,
1968.
2. I.S. Turgheniev, Soeinenija, în 12 volume, ed. 2, vol. 4,
Moscova. 1980, p. 494.
3. Hjalmar Bojesen, Vizit k Turgenevu, în cartea I.S.
Turgenev v vospominanijach sovremennikov, vol. 2. Moscova,
1969. p. 355.
4. Ibidem, p. 355 - 356.
5. I.S. Turgheniev, Prefaţă la unul din romanele lui Du
Camp, tradus în limba rusă, în: Literaturnoje nasledstvo, vol 31
- 32. Moscova, 1937. p. 667.
6. I.S. Turgheniev, Soeinenija. ed. cit., vol. 4, p. 495.
7. Ibidem, p. 496.
8. Ibidem, p. 494. 495.
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Simpozionul omagial
'' 400 de ani de la naşterea
Mitropolitului Petru Movilă''
(20 noie111brie l 99E))

https://biblioteca-digitala.ro

Cuvânt de deschidere
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P1·of. dr. Sanda Râpe;:in11,
decanul Facultăţii de limbi şi liter·aturi

străine

Este un privilegiu al Facultăţii r1oastre de a ono1·a împreună cu Asociaţii Ştiinţifice apropiate nouă - f·iguri
reprezentative ale culturii universale care, î11 n1od direct sau n1ai
puţin direct, au înrâurit dezvoltarea culturii, literaturii, limbii
române. Efortul participanţilor la aceste întâlniri. de a desluşi
pagini, încă tulburi, din viaţa, activitatea şi scrierile unor
personalităţi dintre cele mai diverse, din toate epocile şi de pe
toate meridianele, readuce în centrul ater1ţiei noastre mesajul
lor, care îşi menţine forţa după ani,· decenii, veacuri. Îmi vin în
minte sesiunile organizate anul acesta, şi constat că figurile
asupra cărora s-a oprit alegerea noastră provin toate - în mod cu
totul surprinzător - din aceeaşi perioadă. Cervantes. Descartes,
Petru Movilă - trei contemporani (ultimii doi până la aproape
coincidenta anilor de naştere şi de moarte), trăind în una şi
aceeaşi Europă, dar în diverse puncte ale ei şi meniţi în
consecinţă să răspundă unor nevoi diferite.
Este un caz aparte cel căruia îi este dedicată reuniunea de
astăzi: ''român ortodox prin naştere, dar şi cetăţean şi nobil
polon'', devenit mitropolit ortodox "într-o ţară catolică (în care
aristocraţia era catolică, dar şi ortodoxă, calvină, unită)"; Petru
Movilă se manifestă ca o personalitate care poate fi abordată
atât din punctul de vedere al teritoriilor care l-au adoptat sau
asupra cărora s-a exercitat influenţa sa (Ucraina, Polonia,
Rusia), cât şi din punctul de vedere al pământului care i-a dat
naştere - po1·11ind de la legăturile care, aşa cum arată Petre P.
Panaitescu, "îl făceau nedespărţit cu sufletul de Moldova în care
se născuse'' şi care au constituit, tot timpul vieţii, "temelia
sufletească a energiei sale''. În acelaşi timp. citind dintr-un text
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scris acum patruzeci de ani, am putea constata actualitatea
afirmaţiilor făcute: "Il est permis (... ) d'admirer cette rencontre
de }'Orient et de l'Occident dans un homme qui f\1·t un
precurseur et dont l'oeuvre vaut d'etre conn1.,1e sinon imiîee de
tous ceux qui, de nos jours, cherchent â renouer les liens
spirituels entre l'Orient et !'Occident''.
Figura emblematică a lui Petrt1 Movilă a generat asemenea
comentarii, interpretări, fo.r1111.1le uneori s:inteti.zante, ca1·e se
constituie ca puncte de sprijili. indispensabile în descrierea
personalităţii sale. Este astfel admirabilă pre2enta:rea pe care 1-o
face Sextil Puşcariu î1i. Isto1ia lite1·aturii române. Epoca uetfie
(Editura Emi11esct1, 1987, p. 78 - 80): ''Soarta a voit ca din sânul
românilor să se nască cel mai mare apostol cultural al
împărăţiei moscovite. Cel ce avea să devină la vârsta de 37 de
ani vestitul mitropolit al Kievului, acel er11dit ca nimeni altul în
întregul sud-est european, cel ce a înfiinţat vestitele şcoli ruseşti
şi a răspândit î1i. întreg Răsăritul creştin cărţi bisericeşti. era tln
fiu de don1n molclovean (... ). Zguduit în suflet de sângeroasele
lupte ce se dădeau intre membrii familiei sale pentru tronul
Moldovei, schimbă l1lamida de purpură, ce î~o ţinea în
perspectivă ambiţioasa sa maică, cu haina modestă de monal1.
Elev al şcoalelor din Polonia, ca şi alţi fii de boieri moldoveni, el
porni renaşterea ortodoxiei, introducând în ea umanismul
occidental, care avea la bază studiul limbii latine şi respectul
profund pentru cercetarea ştiinţit1că''.
Semnificative pentru epoca în care a trăit, gesturile lui Petru
Movilă au avut răsunet în învăţământ, religie, teologie, tipărire
de cărţi, pentru a numi domeniile cele mai importante, iar
însemnătatea lor, pe toate aceste planuri, incltlsiv pe planul
răspândirii lir11bii lati1i.e ca lin1bă de cultură şi - indirect - pe
acela al răspândirii limbii române ca limbă de cult, nu este încă
elucidată pe deplin, în toate amănuntele.
Dar, dincolo de aspectele care ţin de cunoaşterea ştiinţifică
a unei întregi epoci. a mon1entelor care au marcat-o şi a
reprezentanţilor ei, ajt1ng până la noi trăsăturile de caracter ale
.
. .
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omului Petru Movilă, pe care numai o personalitate deosebită le
deţine şi care explică prestigiul şi autoritatea sa, forţa cu care
s-a impus, datorate - toate acestea - nu numai unei fur1cţii
însemnate, ci în primul rând unui spirit de excepţie: ne
fascinează la Petru Movilă deschiderea şi rigoarea, devotamentul
fată de cauza căreia i se consacră şi toleranţa faţă de cauza
celorlalţi.

La confluenţa mai multor culturi din centrul şi estul
Europei, revevdicată de toate aceste culturi, figura lui Petru
Movilă a rămas la noi, vreme îndelungată, doar o preocupare a
specialiştilor .. Postfaţa volumului (recent apărut la Editura
Enciclopedică, îngrijit de Ştefan Gorovei şi Maria Magdalena
Szekely), cuprinzând studiile pe care i le-a dedicat, de-a lungul
anilor, Petre P. Panaitescu, poate fi considerată ca o provocare
adresată celor chemaţi să rescrie astăzi istoria culturală a
$
românilor spre beneficiul şi înţelesul tuturor: "experienţa celor
desţăraţi, creatori de valoare universală, dar dincolo de hotarele
tării, nu era preţuită de oficialitatea timpului (pe care nu mai e
nevoie să-l precizăm - n.n.), prizonieră a unor concepţii
autarhice şi a tuturor zăgazurilor''.
Suntem onoraţi de prezenta atâtor oaspeţi de seamă, care
sunt alături de noi în această dificilă şi - pentru unii - rodnică
-i ncercare.
•

•
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6araTLOX KpaiHax JiaTHHOIO, rpeu;:r:.KOIO, PYMYHCLKOIO, IIOJILCLKOIO,
pociHCLKOIO,

cep6CLKOIO,

aHrlIÎHCLKOIO

MOBaMH.

,D,o

crrpaBH

BHKJia.n;aHH51 B KHiBCLKOMY KoneriyMi IleTpo MorHJia 3anpocHB
pyMyHCLKHX .n;i51qiB HayKH IlaMBY i CTe<PaHa BepHH.n;y, KKi 3po6HJIH
• w

••

CBlH BHeCOK B yKpalHCLKY KYJILTypy.

3 .n;pyroro 6oKy, IleTpo MorHna He 3a6yBaB rrpo PyMyHiIO, i B
1635 pou;i B KHMnynyHry 3a H:oro iHiu;iaTHBOIO i yqacTIO 3acH0BaHo
.n;pyKapHIO. TpoxH IIÎ3Hillle HOBa .n;pyKapH51 6yna BÎ)J,KpHTa B Jlccax

(1642).

IlpH u;iH: .n;pyKapHi nocnaHHH 3 KHeBa IleTpoM MorHJIOIO

yKpaiHCLKHH MaHCTep-rpaBep IJIJI51 3aCHOBY€ IIIKOJIY KHHro.n;pyKapiB,

..
.
. .
B 5IK1H roTyBaJIHC51 I 3 5IK01 BHHIIIJIH PYMYHCLKl crreu;taJitCTH, m;o CTaJIO
.

. ....

....

OCHOBOIO )J,JI51 3acHyBaHHH KHHro.n;pyKapc:r:.Koi cnpaBH PYMYHCLKOIO
MOBOIO.
Y Jlccax xe )J,JI51 po3BHTKY PYMYHCLKoi KYJILTYPH i HayKH i )J,JI51
3Miu;HeHH51 KOHTaKTÎB Mix npaBocnaBHHMH u;epKBaMH YKpaiHH i
PyMyHii IleTpoM MorHJIOIO 6yno 3acHoeaHo KoneriyM Tp:r:.ox iepapxie,
KY,D;H BÎH HarrpaBHB Co<PpoHiK Iloqac:r:.Koro i ÎHIIIHX yKpaiHCLKHX npo<Pecopie.

-

,D,JI51 rri.n;HHTT51 aBTOPHTeTy YKpaiHC:r:.Koi npaBocnaBHoi u;epKBH
MHTponoJIHT IleTpo MorHna. KaHoHi3yBaB eenHKe qHcno ,n;i51qjB
YKpaiHC:r:.Koro npaBocnae'51 -

qeHu;ie KHeeo-Ileqepc:r:.Koro MOHac-

THP51, 5IKHX noqaB IIIaHyBaTH eec:r:. rrpaBOCJiaBHHH CBÎT.

3

.n;pyroro

6oKy, )J,JI5I 3MÎu;HeHH51 KOHTaKTÎB Mix YKpai:HOIO i PyMyHiew, IleTpo
Mornna rrpHB03HTL Mom;i IoaHa 3 CyqaeH i )J,JI51 HHX B KHeBi Ha
KHTaeBi 6y.n;ye u;epKBy. IoaH CoqaBCLKHH CTaB IIIaHOBaHHM CBHTHM B
YKpaiHc:r:.KoMy npaeocnae'i.
IIocTaT:r:. IleTpa MorHJIH cnpaBe,D;JIHBO BH3HaeTLC51 yciMa KpaiHaMH 3HaqHOIO )J,JI51 p03BHTKY eeponeH:c:r:.Koi KYJILTYPH i B nepIIIy qepry
yKpaiHCLKOl i PYMYHCLKoi. Bi.n;.n;aIOqH HanexHe IleTpoei MorHni,
YKpaiHc:r:.Ka rrpaeocnaeHa u;epKea roTyeTLC51 .n;o H:oro KaHoa:i3au;ii, m;o
rrpae.n;orro.n;i6HO MOXe Bi.n;6yTHCH B rpy.n;Hi u;:r:.oro poKy.
· IleTpo MorHJia - u;e ,!1,JI51 Hac qy.n;oBHH rrpHKJia.n; cnyxiHH51 crrpaei

.
.
..
BCTaIIOBJieHH51 I 3MlD;HeHHH )J,py)l{HIX CTOCYHKIB Ml)!{ HaIIIHMH Kpa1HaMH.
·-,

-·

-·
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PETRU MOVILA -

400

Acad. Eugen SIMION
Academia Română sărbătoreşte azi 400 de ani de la naşterea
teologl1l11i răsăritean şi a on111l11i de cult11r·ă Petru Movilă. Al
patrulea din cei şase fii ai don1nitorului Simion Movilă s-a
născut la Suceava, la 21 decembrie 1596, şi a murit, ca
.
n1itropolit al Kievului, 50 de ani mai târziu, la 22 decembrie
1646. Scrierile lui teologice, îndeosebi Othodoxa Corifessio Fidei
Catholica et.Ap(ostolica) Ecclesia.e Orientalis, cunoscută mai ales
sub numele de Mărturisirea ortodoxă, scrisă în latină şi tipărită
î11 polonă şi slavona ucraineană, i-a11 adus reputaţia unui om
învăţat şi înţelept. Cronica epocii ni-l înfăţişează şi ca un
eminent păstor spiritual şi iscusit animato1· cultural în ţările din
lumea creŞtinismului răsăritean. De numele lui se leagă
tipărirea a numeroase cărţi religioase şi juridice, precum şi
organizarea de colegii religioase în care, pe lângă scrierile sfinte,
se învăţau temeinic o serie de discipline umanistice, printre care
se aflau gramatica, filosofia şi retorica. Reputaţia colegiului de
pe lângă Lavra Pecerska, al cărui arhimandrit este chiar Petru
Movilă, este mare şi, după modelul lui, va fi înfiinţat la Trei
Ierarl1i, pe vremea lui Vasile Lupu, un colegiu teologic ce va juca
un rol important în viata spirituală a Moldovei. De numele foarte
întreprinzătorului mitropolit al Kievului se leagă şi apariţia
tipografiilor româneşti de la Câmpulung (1635), Govora (1637) şi
laşi (1642), cu meşteri formaţi la şcoala de la Lavra Pecerska. De
sub teascurile acestora vor ieşi primele cărţi româneşti în
Muntenia şi în Moldova. Mitropolitul nu şi-a uitat niciodată
obârşia şi pe frontispiciul uneia din. cărţile editate el se numea
„fiu al voievodului Ţării Moldovei" şi reproducea stema
Movileştilor cu emblema celor două Ţări Româneşti.
•
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Petru Movilă este, nu mai încape vorbă, o personalitate a
lumii ortodoxe şi este în acelaşi timp un erudit în limbile latină,
slavonă şi polonă. Mărturisirea ortodoxă, acceptată în martie
1643 şi de Patriarhiei de la Constantinopol, a fost cunoscută prin
traducerile greceşti. latineşti şi slavone de teologii europeni şi a
servit multă vreme, ne spun comentatorii lui Petru Movilă, în
disputele dintre creştinismul apusean şi creştinismul
răsăritean. In 1691 lucrarea este tipărită în româneşte, la
Buzău, în traducerea lui Radu Greceanu şi sub supravegherea
filologică a învăţatului cronicar Constantin Cantacuzino. Ea a
cunoscut, ulterior, 19 ediţii, ultima fiind din 1996. Antim
Ivireanu scoate şi el, în 1699, la Snagov, o ediţie în limba greacă
a Mărturisirii ortodoxe.
Slaviştii români mai noi, de la P. P. Panaitescu la G. Mihăilă,
au descoperit în harnicul şi eruditul teolog ortodox şi un
remarcabil scriitor în genul oratoriei religioase şi al literaturii
memorialistice. Când se discută acest aspect, sunt aduse în
discuţie îndeosebi două documente: Prefaţa tipărită în limba
slavo11ă la Triodul înflorit ( 1631) şi cuvântarea - ,,rostită parte în
limba polonă, parte în limba română'' - cu ocazia căsătoriei
domnitei Ma1·ia, fiica lui Vasile Lupu, cu prinţul polon Janusz
Radziwill, în februarie 1645. O căsătorie - am zice azi - politică,
celebrată la biserica Trei Ierarhi, asupra căreia relatează şi
Miron Costin în Letopiseţul său: ,,În anul 7153 (1645) au făcut şi
nunta fiicăi sale Vasilie vodă, ceii mai mari, doamnei Mariei,
după cneazul Ragivil, om de casă rr1are, den cneadzii Litfei ... Şi
aşea s-au făcut nunta aicea, în Iaşi, la care câţiva domni den
Ţara Leşască singuri cu chipurile sale au fostu. cu curţile lor, şi
Pătraşco Moghila, feciorul lui Simion Vodă, mitropolitul de
Chiev. Iară soli trimişi era de la Racoti cneadzul Ard~lului,
Chimir1i Ianăş, cu daruri, şi de la Matei vodă, domnul
muntenesc, singur Ştefan mitropolitul Ţării Munteneşti şi Radul
logofătul şi Diicul spătariul ... Şi aşea, cu petrecănii trăgându-se
veselita câteva săptămâni, au purces cneadzul Ragivil cu
doa1nna sa în Ţara Leşască, ctt dzestre foarte bogate". Di11
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păcate,

partea rostită în limba română nu s-a păstrat, s-a
păstrat însă textul apărut în limba polonă, în două ediţii. Gratie
strădaniei,, profesorului G. Mihăilă putem să citim, într-o
· traducere corectă şi expresivă, aceste texte, ·legate într-o
oârecare măsură şi de cultura română. Primul, mai sus citata
Prefaţă, este dedicat lui Ioan Moise Movilă - „domn, voievod
adevărat şi legiuit, prin destinul părintesc 1noştean al Ţării
Moldovlahiei, frate dintr-o mamă" şi are structura şi valoarea
unui discurs moralistic şi creştinesc. P. P. Panaitescu îl
compara cu Învăţăturile lui Neagoe ... , comparaţie ce trebuie
acceptată cu precauţiune, dat fiind puţinătatea textului
movileau. El cuprinde un număr de sfaturi legate de tema
datoriile unui bun
conducător. Ideea mai generală este că un bun
.
.
conducător trebuie să se îngrijească şi de treburile duhovniceşti,
nu numai de cele lumeşti, şi că între preocupările politiceşti şi
cele dumnezeieşti, mai importante sunt cele dumnezeieşti. N-ar
fi, poate, fără rost să cităm aceste îndemnuri către fratele
domnitor, pregătit să-şi asume o mare responsabilitate: ,, l. La
conducerea tronului tău întru cele politiceşti, să împlineşti mai
întâi pe acestea: Să alegi şi să numeşti în slujbe (officia) bărbaţi
buni, evlavioşi şi vrednici a conduce, tot aşa cum odinioară pe
Moise, cel dintr-un nume cu tine, Ietro, socrul său, l-a sfătuit,
zicându-i (Ieşirea, cap. 18.): ,,Alege-ţi din tot poporul oameni
drepţi şi cu frica lui Dumnezeu, oamenii drepţi urăsc lăcomia,
şi-i pune căpetenii peste mii, căpetenii peste sute'', care şi
·celelalte. Şi adăuga: ,,De vei face lucrul acesta, ( ... )te va întări şi
Dumnezeu''. 2. La judecăţi, vina să fie mai întâi cercetată, şi
abia apoi hotărârea să fie luată, după cum Dumnezeu a poruncit
prin Moise lui Israel (Deuteronomul. cap. 17): ,,La judecată,
ascultând cele ce ţi se spun, să cercetezi amănunţit, iar dacă va
fi adevărat, atunci să moară vinovatul''. 3. Se cuvine să trăieşti
în pace cu toţi cei dimprejur, aşa cum a fost Abimelec (Facerea,
21) cu Avraam, David (I Paralipomena 19) cu Hanun, Solomon cu
regele Hiram şi alţii.
4.
Pentru
libertatea
patriei
şi
a
supuşilor
tăi
.
.
să· lupţi bărbăte'şte, după cum poruncesc cei cinci regi de la
•
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Sodoma (Facerea, 14), Debora şi Barac (Judecători, 4), Ghedeon
şi Eftae''. Cum se vede, aceste îndemnuri frăţeşti şi duhovniceşti
nu şi-au pierdut cu totul actualitatea.
A doua cuvântare a prea venerabilului întru Dumnezeu
părinte Petru Movilă, ţinută la Iaşi în faţa preamăritului domn
Ioan Vasilie, ne introduce şi mai mult în intimitatea gândirii
mitropolitului de Kiev, stâlp al ortodoxiei. Şi, evident, ne spune
ceva despre personalitatea lui intelectuală. Petru Movilă este, se
vede limpede, un bun orator, discursul lui pe tema tainei
căsătoriei este bine organizat, împodobit cu analogii şi sfaturi
iscusit strecurate. El porneşte de la ierarhia cerească imaginată
de Dionisie Areopagitul pentru a ajunge la starea de feciorie şi,
am zice azi, la rânduiala şi la morala conjugalităţii. Predicato1·ul
are fantezie cărturărească, erudiţie şi bună rânduială morală în
vorbe, căci iată ce spune el despre îndatoririle soţilor: ,,Deci soţia
r- I trebuie să dea ascultare şi supunere bărbatului său, dar nu
; orbeşte, ci conştient, aşa cum şi biserica dă lui Hristos, adică în
tot ce concordă cu voinţa lui Dumnezeu şi cu împlinirea
poruncilor sale şi cu obiceiurile bune şi cuce1·11ice trebuie să fie
ascultătoare. Dar dacă, Doamne fereşte, soţul o împinge pe
soţie, folosindu-se de această ascultare, într-o direcţie opusă,
adică fie s-o îndepărteze de la credinţa ortodoxă-catolică, fie s-o
împingă spre făptuirea unui păcat, atunci nu trebuie să fie ascultătoare. Bărbatul să ştie că femeia nu este făcută din călcâiul
lui, ci din coasta lui, şi de aceea nu poate să-i poruncească, ca
unui sclav absolut şi în chip neplăcut, orice ar vrea, ci ca unui
tovarăş să-i ceară lucruri care sunt în concordanţă cu voinţa lui
Dumnezeu, iar ea lui precum capului şi stăpânului, în· toate
aceste privinţe trebuie să-i fie ascultătoare. Căci şi Sara, după
sfântul Petru, îl asculta pe Avraam, numindu-l domn. In plus,
soţia trebuie să-l înde1nne pe bărbatul său la smerenie,
·•
moderaţie, blândeţe, la slujbe, post, rugi dese, pomeni şi alte
fapte cucernice, ea fiind din fire mai înclinată spre aceste
lucruri, să-i fie exemplu, să-l îndemne şi să-i dea implus, mai
ales dacă băr·batul nu este de religie ortodoxă sau şovăie în
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CATEVA DATE MAI NOI IN LEGAT
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MITROPOLITUL PETRU MOVILA
-

Dr. ANTONIE P

EALĂ

cu

- Mitropolitul Transilvaniei

Mulţi

români au ·făcut de timpuriu nume şi renume nu
numai între graniţele Ţărilor Româneşti, ci şi în afara lor.
Aceştia din urmă, mai· ales, au contribuit la lărgirea renun1elui
Ţării . şi la intrarea noastră, prin aceasta, în universalitate.
Hotarele României culturale au cu totul altă configuraţie decât
cea pe care ne-o arată harta. Ele cuprind Europa până în .
Spania, America de Nord şi America de Sud, Australia şi Insulele
Fidji, Ucraina, Rusia şi--Biberta,: 2 11li:r fie i11teresant să se ocupe
cineva exhaustiv de adunarea sub cupola unui Pantheon
rornâneasc a acestor nume care cuprind scriitori şi poeţi,
profesori cunoscuţi mai mult în alte ţări decât la noi, oameni de
ştiinţă, mari descoperitori, generali de renume, actori, pictori şi
chiar un preşedinte de stat sau prim-ministru, undeva într-un
continent îndepărtat. Dar, mai mult despre acestea, poate altă
dată.

De data ·aceasta aş vrea să mă opresc la un moment
aniversar, la un român intrat în Istoria Bisericii Ortodoxe
Universale şi a culturii europene, os domnesc dintr-o familie
domnitoare atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, fiu şi
frate de domni, ajuns şi print al Bisericii pe scaunul Kievului,
'
Mitropolitul Petru Movilă (n. 1596).
Deşi economia de timp m-ar îndemna să trec direct la ternă,
cred necesar să întârziu un moment ca să-l aşez pe Petru Movilă
alături de un alt mare prelat înaintaş, român, care a strălucit pe
scaune ierarhice apusene, extinzându-se şi prin el, de timpuriu
(sec. XVI), graniţele culturale şi spre Vest. Acesta a fost Nicolaus
Olahus, n. în 1493, la Sibiu, arhiepiscop şi mitropolit primat de
Strigoniu, .regent,· os domnesc
şi el, trăgându-se din, Vlad Ţepeş
.
•

- I

'
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,
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credinţă,

atunci trebuie să depună toată strădania pentru a-l
readuce la sfânta credinţă, sau pentru a întări credinţa în el, şi
aceasta prin necurmate rugi către Domnul Dumnezeu,
rugându-l c;µ rugi fierbinţi şi lacrimi pentru convertirea lui,
postind, dând de pomană şi preoţilor, pentru ca prin ofrandele
aduse să jertfească fără de sângele lui Hristos, pentru
îndreptarea' lui. Unei asemenea cucernice soţii sfântul Pavel îi
aduce îmbărbătare spunând: •Bărbatul necredincios se sfinţeşte
prinfemeia credincioasă», ca şi cum ar fi zis: se întâmplă adesea
ca soţul necredincios să fie readus la credinţă creştină de către
soţia credincioasă. Soţia bună, pentru a putea evita certurile şi
necazurile, trebuie în supunere şi suferinţă .să păstreze tăcerea,
căci astfel îndepărtează toate tulburările din casă. De aceea şi
sfântul Pavel cel mai mult cere tăcere de lafemeie, când spune:
•Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc
femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să
stea liniştită». Mai presus de toate virtuţile, ca crinul printre
flori, tăcerea o înalţă pe femeie, căci aceea care-şi ţine gura
închisă, care nu e certăreaţă, care mai bine tace şi suferă, decât·
să vorbească, păstrează pacea în casă''.
O morală conjugală care azi, desigur, s-a schimbat. Tăcerea
nu mai este o virtute supremă a femeii postmoderne. Nici
smerenia, nici supuşenia... Petru Movilă definea modelul
feminin în funcţie de mentalităţile epocii sale şi ale bisericii
ortodoxe.
Ne amintim cu recunoşinţă, azi, de faptele şi de osârdia
acestui om învăţat şi părinte spiritual înţelept care a fost
mitropolitul Petru Movilă, pornit din Suceava Moldovei. El
rămâne pentru noi un simbol al creştinătăţii răsăritene şi al
voinţei de a răzbi prin cultură şi credinţă într-o lume nesigură şi
•

violentă.
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CÂTEVA DATE MAI NOI ÎN LEGĂTURĂ CU
MITROPOLITUL PETRU MOVILĂ
Dr. ANfONIE PLĂMĂDEALĂ - Mitropolitul Transilvaniei
Mulţi

români au făcut de timpuriu nume şi renume nu
numai între granitele Ţărilor Româneşti, ci şi în afara lor.
Aceştia din urmă, mai ·ales, au contribuit la lărgirea renumelui
Ţării şi la intrarea noastră, prin aceasta, în universalitate.
Hotarele României culturale au cu totul altă configuraţie decât
cea pe care ne-o arată harta. Ele cuprind Europa până în
Spania, America de Nord şi America de Sud, Australia şi Insulele
Fidjt, Ucraina, Rusia şi· .Siberia.' Af ff "interesant :să se ocupe
cineva exhaustiv de adunarea sub cupola unui Pantheon
româneasc a acestor nume care cuprind scriitori şi poeti.
profesori cunoscuţi mai mult în alte tări decât la noi. oameni de
ştiinţă, mari descoperitori, generali de renume, actori, pictori şi
chiar un preşedinte de stat sau prim-ministru. undeva într-un
continent îndepărtat. Dar, mai m·u lt despre acestea. poate altă
dată .

De data aceasta aş vrea să mă opresc la un moment
aniversar, la un român intrat în Istoria BtscricU Ortodoxe
Universale şi a culturii europene, os domnesc dintr-o familie
domnitoare atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, fiu şi
frate de domni, ajuns ş~ print al Bisericii pe scaunul Kievului,
Mitropolitul Petru Movilă (n. 1596).
Deşi economia de timp m-ar îndemna să trec direct la temă,
cred necesar să întârziu un moment ca să- l aşez pe Petru Movilă
alături de un alt mare prelat înaintaş, român, care a strălucit pc
scaune ierarhice apusene, extinzându-se şi prin el, de timpuriu
(sec. XVI), graniţele culturale şi spre Vest. Acesta a fost Nicolaus
Ola_h us, n. în 1493, la Sibiu, arhiepiscop şi mttropoltt primat de
Strtgoniu, regent, os domnesc şi el, trăgându-se din .Vlad Ţepeş
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şi

fiind r11dă şi cu Corvinii din Transilvania, prieten al lui
Erasmus de Rotterdam, a1nandoi din familia marilor umanişti ai
vremii I.
Să revenim acum la Petru Movilă.
Celebrtl mai ales prin Mărtu1isirea Ortodoxă, care îi poartă
numele, una din cele câteva că1·ţi si1nbolice de căpătâi ale
Ortodoxiei, aprobată de Sinodul de la laşi din 1642, Petru Movilă
are o operă mult mai largă, despre care s-a scris mult. Despre
unele date mai noi în legătură cu dânsul am mai scris şi eu, dar
aceasta s-a întâmplat în vremea când istoria Bisericii şi a
culturii creştine era obligată să se ascundă doar în reviste
bisericeşti, cu tiraj redus şi cu circulaţie numai între clerici, aşa
că reluarea unor ten1e menite să clarifice unele ele1nente
biografice din viaţa marelui mitropolit, acum la lumina zilei şi
într-un cadru mai larg, mi se pare necesară, mai ales într-un an
comemorativ (400 de ani de la naştere, 1596 - 1996).
lnfor111aţii ajunse până la noi au trecut prin câteva mâini
cărora trebuie să le plătim tributul cuvenit. E vorba de
informaţii primare. Descoperirile de acum câţiva ani de la Kiev,
în subteranele catedralei Uspenia, s-au datorat prof. dr. Oles
Bilodid şi arhitectului arheolog dr. Victor Harlamov. Pe acestea
le-a preluat, mergând la fata locului, regretatul cercetător
istoric, mare iubitor de documente vechi, preotul dr. Paul
Mihail, de la care le-am valorificat la vremea aceea, prezentându-le şi comentându-le în revista ,,Mitropolia Ardealului"2, şi apoi într-un capitol dintr-o carte3. Tot în acelaşi număr
al revistei noastre au mai scris cu prilejul acelei comemorări şi
prof. univ. dr. Ştefan Ştefănescu, prof. univ. dr. I. C. Chitimia,
poetul Ioan Alexandru, pr. prof. O. Stăniloae şi pr. dr. Paul
Mihail.
''
Raportul cercetătorilor Oles Belodid şi Victor Harlamov4 n-a
putut fi publicat în Uniunea Sovietică din vremea aceea. A f"ost
meritul savantului Pr. Paul Mihail că a putut aduce o copie după
acest raport autograf, la Bucureşti, unde a putut fi tradus din
limba ucraineană de Zamfira Mihail şi Dinu Ursu5.
•
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rirc>bler11e ne vor i·eti11e a ter1 lia: câ tev<1 i11 t.ti1·111<1 lii
asttJ)fa să1iătt1rilor arl1eologice care at1 clt1s la desc:CJile1·i1·ea
i·(,Cc:11tă a 111cJ1·111âr1tltll1i lt.li I)etr11 Movilă şi, î11 <li clc)ile<l 1·<.'il1(!, vo111
î11ce1·c;1 urf' sc11rt con1er1tariu la tot recerit ciescoperit11l Necrol(Jg
rosti.t la î11111orrr1ântarea mit1·01Jo!it11l1.1i.

1. Multă vreme s-a şti11t că sicriul c11 1·ă111ăşiţele IJă1r1ânteşti
zile• 1r1it1·oi.1olil11l11i a t'•Jst î11g1·01Jat 1~1 calec.l1·a!a St'. Sofi<et ditl l(iev.
OrtocJ,;cşii au vrut ca prin în1r1orn1ânt.area l11i în catedr·ala Sf.
S1Jf.i<.1 să apere catedrala de a111enir1t<11:ea de a fi oc11pată ele 1111iţi.
· B:ra tocn1ai perioada în care la !{iev se ducea o l11ptă î11tre cele
do11ă co1·1fesi11ni. Şi catedrala a fost într-adevăr apărată.
At1lorit:o1lea 1r1itropolit11lui a ră1r1as tot at.âl de p11ternică şi dt1pă
inoarte, ca şi în viaţă6. Dar 1nai târzi11, când pericolul va fi
t1·ec:1.1t, sicri11l a fost rr1utat. O i11dic<1\ie asup1·a 1·eînl111r11ării
exista îr1 LetopiseţiLl de la Mezighirslc ( 1608-1700): ,,Î11 an11l
164.7, îr1 noaptea de 1 ianuarie s-a stins rnilropolitLtl Kievult1i,
Galiţiei şi al întregii Rusii, Petru Movilă, şi i-a i·ost dus trupul de
la Mănăstirea Pecerska la Sf. Sofia, biser·ica mitropoliei dir1 Kiev,
1<1 siaLi..tl panttlt1i Kisel, castelan şi voic\'Od Kievean, ca rnăsură
de apărare împotriva noilor eretici, adică a pse11do-creşti11ilor, a
ti<:ăloşilor Liniaţi, astfel ca ei să 11t.1 {)tt.nă stă.pâni1·e pe biserica
Sf. Sofia, şi a rămas trupul lui la Sf. Sof1a, nu puţin timp, pentru
ca episcopii, arhimandriţii şi egumenii, ca şi alţi clerici, să se
adu11e pentru acea înmorn1ântare. Şi a fost în1normântarea lui
în ziua celor 40 de mucenici, 9 111artie, î11 a doua săptămână a
postLtlLti 111a1·e, î11tr-o inarţi, câr1d i-21 fosl <1d11s trupul de la Sf.
Soi.ia la mănăstirea Pecerska pentru-sltijba
ltti
Dumnezeu,
cu
u11
·
•
111<tre sobor ele I)Opor creştin şi făcâncl cererno11ia rânduită., i·at1
cle1)tls t1·L1pul îr1 biserica mare Uspenia a Maicii Dornnului, în
•

cri1Jtă"7.

I se îrr11)linea astfel, cu p11ţină î11târziere, dorinţa de a f'i
î11gro1)at în catedrala Uspenia.
Atât i111111~1i că r1101·r11;î11tt1l era de r1egăsit. Dar ideea de a-l
că11ta totuşi î11 Catedrala Uspe1·1ia s-a cloveclit f'ericită.. Aşa au
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începul săpăturile arheologice. Adânc, în peretele subsolult1!
catedralei, deşi bombardat în 1941, prin n1oloz s-au descoper·it
la adâncime de aproape 3 m. urmele sigure ale sarcofagului îr1
care a fost înmormântat Petru Movilă, identitatea fiir1d11-!
confirmată de două plăci metalice pe care se aflau însemnele
heraldice ale stemei domneşti a Movileştilor. S-a identificat şi
numele autorului gravurilor, şi anume Ilia, vestit artist-gravor î11
epocă, lucrător la Lavra Pecerska. S-a mai putut constata că
sarcofagul fost înmormântat într-o criptă zidită.
Pe o placă de argint, cu litere cursive şi cuvinte prescurtate.
Belodid şi Harlamov au putut descifra următorul text: „În acest
mormânt a fost aşezat trupul marelui şi slăvitului bărbat Petr11
Movilă, fiul prea puternicului voievod al Moldovlahiei, Sin1eo11
Movilă, născut în anul de la naşterea lui Hristos ... (despre a1111l
naşterii lui Petru Movilă vom vorbi mai jos - nota aut.). Acesta
şi-a petrecut anii tinereţii în slujba militară a Luminăţiei Sale
Regele Poloniei şi al Întregii Pospolite, Jighimont al treilea,
punându-se pe sine şi pe oştenii săi cu curaj la Hotin împotr·iva
turcului. Apoi în anul (1628). la rugămintea şi prin vrerea
fraţilor întru Hristos ai marii şi făcătoare de minuni Lavr·e a
Mănăstirii Pecerska din Kiev, a devenit Arhimandrit al acestei<l.
La anul (1633) la rugămintea întegului corp duhovnicesc, a
cnejilor Şlahtei Polone Pravoslavnice şi a întregului popor
rusesc, a devenit Arhiepiscop, .Mitropolit Pravoslavnic al
Kievului, Galiţiei şi Î11tregii Rusii, de asemenea Exar·htll
Sfântului Tron Apostolic al Constantinopolului. Pe acest scaun
stând, a suferit multe necazuri din partea vrăjmaşilor Bisericii
Pravoslavnice, pe care i-a înfrânt cu slavă, a înfrumuseţat şi
renovat pe dinlăuntru şi dinafară bisericile Rusiei şi îndeosebi
Biserica din Capitală, Sfânta Sofia din ~ev, a ridicat şcoli la
Kiev pe lângă Biserica Frătimii a Sfintei Epifanii cu învăţători
pravoslavnici care cinsteau pravilele Sfântului Marele Vasilii.
Pe acest Arhiereu, Judecătorule ale celor vii şi morţi, veşnic
odihneşte-l împreună şi în faţa Arhiereilor celor bine plăc11ţi Ţie.
Iar tu, citiror al acestei plăci, să te rogi ca Arhier·eul ce aici
•

.

•
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odihneşte să

se bucure de milostenia Domnului, ca Păstor atât
de necesar Bisericii Lui Sfinte, să-L dăruiască cu darurile Lui.
S-a pristăvit în a(nul) ( 164 7) la ( 1) ianuarie la (3) ceasuri din
noapte··8. E vorba de epitaful mitropolitt1lui Petru Movilă.
Sunt foarte importante aceste descoperiri, prezentate pentru
"'•
prima oară, tipărite, în revista ,,Mitropolia Ardealului'', în 1987.
La sfârşitul studiului lor, Belodid şi Harlamov încearcă să
completeze ceea ce nu e clar în epitaf: data naşterii lui Petru
Movilă. Ei cre::l că data naşterii (la Suceava) ar fi anul 1574,
adică mai devreme cu 22 de ani decât s-a ştiut până acum (adică
1596). Bazându-se pe această „descoperire'', îl fac pe Petru
Movilă profesor în Franţa, la colegiul La Fleche, coleg cu Veron,
care a fost profesorul lui Rene Descartes!
Am făcut şi eu unele socoteli în legătură cu aceasta. Nu
insist acum. Ipoteza nu se poate susţine. Şi nici nu e exhaustiv
lămurită. Dacă s-ar fi născut în anul 1574, ar însemna că în
timpul Sinodului de la Iaşi avea 68 de ani şi a fost ales
mitropolit la Kiev, la vârsta de 59 de ani, şi nu la 37 de ani, şi
că a intrat în monahism la 50 de ani, şi nu la 29 de ani.
De asemenea, ar însemna că la moartea tatălui său avea 33
de ani, şi nu 11, şi că s-a dus la studii în Occident la 43 de ani,
şi nu la 21. Tot greu s-ar explica şi faptul că atunci când a luat
parte la bătălia de la Ţuţora avea 46 de ani, iar la bătălia de la
Hotin avea 4 7 de ani. În epitaful de la Kiev se spune însă că a
fost militar ,,în tinereţe'. La 47 de ani nu mai era tânăr!9
'.

2. În aceeaşi vreme cu descope1·irea mormântului lui Petru
Movilă, Părintele Paul Mihail a descoperit la Kiev şi textul poate în exernplar unic - al unui panegi1·ic, alcătuit la moartea
mitropolitului şi citit la slujba de înmorn1ântare. Autorul
f)a1-1egiricului, scris în limba poloneză, este călugărul Iosif
Kalirnon, student în acea vreme la „Colegiul Movileau'' de la Kiev.
I>ărintele Stăniloae l-a numit „un pc!em elegiac". Pe acea vreme
lJcraina era sub dominaţia Polo11iei. Poate aşa se explică
t·olos!rea lin·1bii poloneze la alcătuirea poen1ull.1i, „de o uimitoare
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calitate poetică'' (Stăniloae), sau autorul va fi fost polonez.
Parintele Stăniloae şi prof. I. C. Chiţimia credeau că poemulpanegiric a putut avea mai mulţi autori, pe lângă Iosif Kalimon,
care ar fi strâns laolaltă mai multe texte. Unitatea stilistică a
panegiricului - foarte bogat în metafore de mare poezie - ar
putea totuşi să indice un singur autor, deşi nu sunt excluşi şi
unii colaboratorilO.
·
Panegiricul poartă titlul ·Jale reînnoită, scris. în 164 7 şi
tipărit în tipografia Lavrei Pecerska. E dedicat cu iubire marelui
mitropolit de neam domnesc, se face amintire de familia lui, de
herbul familiei şi semnificaţiile lui, se fac analogii valorice:
,,Movilă - movilă", adică nume cu semnificaţie de înălţime.
Panegiric elegiac fiind, se întâlnesc des cuvinte ca jale, plângere,
tristeţe, lacrimi şi bocete şi, desigur, având în vedere cărţile pe
care le-a scris şi instituţiile pe care le-a ctitorit, e numit
fntemeietorul. Peste ani, în secolul al XIX-lea, va fi numit
,,începătorul a toate'' un alt mare român, în Transilvania. E uşor
să ne dăm seama că e vorba de Mitropolitul Andrei Şaguna, şi el
autor de cărţi, organizator de tipografie, întemeietor de şcoli şi
de instituţii fundamentale, care îl înscriu în familia culturală a
lui Petru Movilă.
Mo1·111ântul de curând descoperit, cu epitaful scris pe argint,
ca şi Panegiricul, tot de curând descoperit, readuc în conştiinţa
noastră a celor de azi o personalitate bisericească şi culturală de
mari dimensiuni, realizată în afara graniţelor noastre, dar
rămasă prin origine, limbă şi iubire, în spaţiul spiritualităţii şi
al culturii româneşti.
•

NOTE

1. A se vedea Ştefan Bezdechi. Nicolaus Olahi1s, primul
umanist de origine română, Ed. ,,Ram'', Aninoasa. Gorj. 1939; cf.
Antonie Plămădeală, Un român în Europa secoliLlui al XVI-iea:
Nicolaus Olahus, ..Telegraful ro1nân", nr 37-40. 1993, p. 3, col. 2.
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2. Nr. 6, 1987, şi nr. 1, 1988.
3. Calendar de inimă românească, Sibiu, 1988, p. 163 şi
urm. Pr. dr. Paul Mihail scrie: „1. P. S. Dr. Antonie Plămădeală a
luat iniţiativa de a comemora împlinirea a 340 de ani de la
moartea Mţtropolitului Petru Movilă, în rev. Mitropolia
Ardealului'', cf. M.A., 6, 1987, p. 36.
4. Oles Iv. Bilodid, născut în 1934, licenţiat al Facultăţii de
Filologie din Kiev, doctor în ştiinţe filozofice, şeful Catedrei de
limba ucraineană a Facultăţii de Filologie, Universitatea din
Kiev, autor a peste 100 de lucrări în domeniul lingvisticii estslave, al istoriei şi al arheologiei, din care amintim: Kievul în
istoria lingvisticii (1982). Victor Al. Harlamov, născut în 1946,
diplomat al Facultăţii de Arhitectură din Kiev, arhitect-arheolog
al Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe Ucrainene,
şeful şantierului de arheologie-arhitectură al Lavrei Pecerska
din Kiev .. Este Autorul reconstrucţiei grafice a Catedralei
Uspenia din Kiev (sec. XI), a bisericii Sf. Teodor din Kiev (sec.
XII) etc.
5. Rev. „Mitropolia Ardealului'', 6, 1987, p. 59-71.
6. Cf. Belodid şi Harlamov, op. cit., p. 61.
7. Ibidem.
8. M. A., nr 6, p.67.
9. Amănunte în: Antonie Plămădeală, Petru Movilă, câteva
descoperiri recente care îi întregesc biografia, dar i-o şi încurcă, în
i·ev. ,,Mitropolia Al·dealului", nr. 6, 1987, p. 55-57.
10. Panegiricul a fost publicat în traducere, în „Mitropolia
Ardealului'', nr. 1, 1988, p. 7-28.
•
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ÎN LEGĂTURĂ CU LOCUL STUDIILOR
LUI PETRU MOVILA
Stanislav SEMCINSKI (Kiev)

'

Anul 1574, ca anul naşterii marelui cărturar ucrainean de
origine română Petru Movilă, a fost invocat în ultimul timp şi
pentru argumentarea studiilor viitorului mitropolit în Europa de
vest, cu toate că aceste lucruri parcă nu au o legătură directă
între ele. Astfel, unul dintre cercetătorii, care s-au ocupat de
biografia lui Petru Movilă, scria nu demult: "Apare o contradicţie
ciudată. Pe de o parte, Petru Movilă avea o educaţie strălucită
.
vest-europeană, pe de alta - el n-a putut-o obţine, fiindcă era
prea tânăr'', (dacă s-a născut în 1596 - S.S.). 1574 ca an de
naştere a lui, continuă acest cercetător, "îi adaugă 22 de ani de
viaţă, aceasta însemnând că perioada kieveană a activităţii sale
el a început-o nu ca un tânăr neexperimentat, ci posedând toate
datele necesare. În trecut îi rămâneau ani lungi de învăţătură la
universităţile din Europa Apuseană, serviciul militar. Orişice
îndoieli în această privinţă trebuie să dispară de la sine" 1.
Însă îndoielile şi dubiile privind studiile lui Petru Movilă în
Europa nu dispar de la sine şi mulţi dintre cercetătorii vieţii şi
activităţii mitropolitultti continuă să manifeste rezerve faţă de
ipoteza propusă. Am avut de mai multe ori ocazia să-mi expun
părerea despre inter1Jretarea eronată a ligaturii din anul naşterii
lui Petru Movilă, menţionat în epitaful de pe sicriu2. Pe de altă
parte, se recunoaşte, aproape în unanimitate, că Petru Movilă
şi-a început învăţătura la Lvov, fiindcă pe vremurile acelea în
Moldova nu existau şcoli asemănătoare cu cele din c,raşul
galiţian. Cu vreo patru decenii înainte ca Petru Movilă să fi
împlinit vârsta şcolară, domnul Moldovei, Iacob Despotul, avea
de gând să organizeze în renumitul prin viile şi vinurile sale
Cotnari un colegiu cu limba qe predare latină, dar peste un an,
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în 1563, domnitorul ft1 orr101·ât de boieri-complotişti şi plan11l r111
a fost realizat3. Nu se ştie IJe ce se bazează C. Rezachievici
atunci când declară că Petru Movilă ar fi învăţat la şcoala Fr·ăţiei
ortodoxe din Suceava4. Nu există probe care ar atesta existe11t<1
unei astfel de şcoli în prim11l deceniu al secolului al }..'VII-lea.
În 1586, Frăţia ortodoxă de la Lvov a înterr1eiat o şco;1l:'i
pentru copiii membrilor acestei asociaţii. Boierii moldoveni îşi
trimiteau odraslele la această şcoală şi, n1ai ales, aceia dir1tre ei
care erau membri ai Frăţiei. Istoricii ro1nâni sunt de păr·ere că l<i
această şcoală a stttdiat cronicarul Grigore Ureche. 1'atăl să11,
cunoscutul om de stat din Moldova, Nestor Ureche, tutor·ele
copiilor lui Ieremia Movilă, a fost înscris la 'Frăţia ortodoxă de la
Lvov5 .
Mai există şi o altă ipoteză în privinţa studiilor 11.1i Grigore
Ureche, care aparţine istoric11lui E. Russev (Chişină11). Acesta
consideră că Ureche îr1tr-adevăr a studiat la Lvov prin 16121617, însă nu la şcoala Frăţiei, ci la Colegiul iezuit6. Iez11iţii ai1
înfiinţat colegii la Lvov şi Cameniţa, în 1608 (mai târziu şi în alte
oraşe din Ucraina). În aceste colegii puteau să înveţe carte 1111
numai copiii catolicilor şi uniţilor·, ci şi cei din familii or·todoxe.
În acest fel, misionarii catolici sperau să-i convertească în viitor·
pe elevii lor ortodocşi la catolicism sau, cel puţin, la uniţi.
Concluzia lui E.M. Russev se bazează pe afirmaţia cronic<1rului Miron Costin, care în Opisanie Ziemi 1\1.oldawslciej i
Multanskiej atesta; "Ureche, mare vornic de Ţara-de-Jos al 'j'ăr·ii
Moldovei, acesta a învăţat în şcolile de arte liberale în ţar;1
coroanei poloneze"7. Tocmai atunci la Colegiul iezuit de la I~vov
studia şi viitorul hatman ucrainean Bogdan Hrnel'niţl1:i.
Deoarece Petru Movilă era caru de aceeaşi vârstă c11 Grigo1·e
Ureche şi cu Bogdan I-Imel'niţki, nu este excl11s ca dânsul să t.i
învăţat împreună cu ei la aceeaşi şcoală şi, posibil, în hceeaşi
clasă. În orişice caz, cunoscutul istoric ucrai11ean Myl1ailo
Hruşevskyi îl numea pe Petr11 Movilă învăţăcel iezt1it"8.
Oricum, Petru Movilă şi-a început studiile la I,vov, î11
pcraina, şi nu în Europa de vest. Majoritatea biogr·at.ilor· l11i
•

.
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P('.trlt Movilă st1r1t de aco1·d că, d111iă r11oa1·tea tatălt1I să11, î11
1607. rna1na s<1 îrnpreună Cll copiii, dt1pă o trecere ele sct11·lă
di11·;1tă prin M11ntenia şi Tr·ansilvania, s-a rnt1tat îr1 Ucr<1ina, la
posesiur1tle familiei din cadrul statt1lul 'polonez.
Ipoteza aceasta nu exclude, tott1şi, posibilitatea. stucliilor· lt1i
l'etru Movilă la şcoala Frăţiei or·tcicloxe cllr1 Lvov. Doar
111itropolitul cunoştea foarte bine nu nt11nai latina, ci şi lir11l)a
greac{1, după cum mărturiseşte că1-tt1rart1l ucr·ainean Meletie
Sn1otryţki într-o scrisoare adresat;) 111itropolitt1lui ur1it Iosif
Veliarnin R11ts'kyj: "a învăţat şi latina şi greaca"9. La şcoala
Frăţiei limba greacă era studiată serios, pe când în colegiile
Iezuite nu i se acorda aceeaşi atenţie ca latinei. Pe de altă pa1·te,
î11cepând din 1592, limba latină devi11e unul dintre otiiectele cele
mai irnportante şi la şcoala Frăţiei din Lvov 1 O.
Unii biografi ai lui Petru Movilă, referindu-se la tradiţia
aristocraţilor moldoveni de a-şi trimite odraslele la carte în ţările
e11ropene, surit de părere că dânsul şi-a continuat studiile la
universităţi din Europa de vest. Însă nirneni nu citează exemple
din aşa-zisa "tradiţie". Faptul se explică uşor: la începutul
secolului al XVlI-lea, o astfel de "tradiţie" pur şi simplu nu exista
în Moldova. Primul cărturar cunoscut din Ţările Române care a
studiat în Europa a fost Constantin Cantacuzi110, acesta a
învăţat la Universitatea din Padova, la douăzeci de ani după
moartea lui Petru Movilă. Cea rrtai târziu a studiat în Olanda
Mihail Halici, dar aceştia nu reprezentau aristocraţia
moldovenească. Primul cărturar originar din Moldova care,
posibil, ar fi studiat în Europa, putea să fie Amfilohie
Hotineanul, autorul unui manual de aritmetică scos după un
model italian. La Livorno, în Italia, începând din 1793 a învăţat
t·iul marelui logofăt din Moldova, Constantin Manu. Mai târziu,
după ce a învăţat la Lvov, şi-a completat studiile la Viena şi
Ro1na Gheorghe Asachi.
Î11 secolul al XIX-lea la boierii şi boier11aşii din Moldova (ca
şi la cel din Ţara Ron1ânească) a d(:venit, într-adevăr, o t1·adiţle
şi 111odă trin1lterea copiilor la învăţătură în Franţa, Elveţia,
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Italia, Austria, Ger·rnania (să ne aducem aminte de numele lui M.
Kogălniceanu, V. Alecsandri, A. Russo, M. Eminescu), dar
. aceasta a avut loc în alte timpuri, şi nu la începutul secolului al
XVII-lea, când pentru boierii moldoveni Polonia era şi
"străinătate" şi "Europa". Deci nu este neapărat necesar să
căutăm urmele de negăsit ale studiilor lui Petru Movilă îr1
universităţile europene, cum au procedat unii dintre biografii
săi. A fost numită Sorbona ca unul din locurile unde ar fi studiat
viitorul mitropolit al Kievului. Arhiele Sorbonei s-au păstrat
intacte, dar acolo nu se găsesc mărturii despre învăţătura
vlăstarului de domn moldovean.
Cercetătorul ucrainean V. Şciurat a emis ipoteza că Petr-u
Movilă ar fi studiat la Colegiul La Fleche, din Franţa. Această
ipoteză este îmbrăţişată de partizanii ideii "bătrâ11ului" Petru
Movilă, însă ei nu bagă de seamă că ipoteza nu se potriveşte cu
1574 ca an de naştere al mitropolitului. Colegiul La Fleche a fost
deschis abia în 1604. Deci, dacă Petru Movilă s-a născut în
1574, atunci el ar fi învăţat la colegiul din castelul medieval
francez în cel de-al patrulea deceniu al vieţii sale, ceea ce pentrt1
un elev de colegiu pare de necrezut.
V. Şciurat admitea că Petru Movilă s-a născut în 1596, ca şi
R. Descartes, care a învăţat la acelaşi colegiu. Savantul de la
Lvov îşi construia ipoteza pe mărturia unei scrisori anonin1e din
cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-iea, care s-ar fi
păstrat în arhiva bisericii Beresky-pid-Liskom, din episcopia
Peremişlului. În această scrisoare pe o temă filozofică autorul ei
lua apărarea lui Petru Movilă şi a ideilor sale, motivând prin
faptul că preceptor al mitropolitului a fost (argumentul fuit ipse)
cunoscutul pater Varon, profesorul lui Descartes de la colegiul
La Flechel 1 (de fapt, numele corect al profesorului era Fmnvois
Vairon). Cuvântul latinesc praeceptor ("învăţător"), pe lângă
sensul său direct, poate avea şi unul metat·oric, autorul scrisorii
având în vedere că Petru Movilă a citit operele lui Fr. Vairon şi
nu că i-a ascultat lecţiile. Deci Vairon a fost un îndrumător la
distanţă, î11 spaţiu şi timp, al lui Petru Movilă. Un amănunt
•
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suplimentar: Fr. Vairon s-a născut în 1575 şi, dacă este
acceptată ipoteza naşterii lui Petru Movilă în 1574, atunci
profesorul era mai tânăr decât discipolul său - situaţie posibilă,
dar puţin probabilă.
În pr~ţent istoricii nu mai sunt ferm convinşi de studiile din
Franţa ale lui Petra Movilă. În manuscrisele mitropolitului nu
există măcar o glosă franţuzească care ar atesta în mod direct
studiile sale în Franţa. Inginerul genist Guillaume Levasser de
Beau plan, . care conducea lucrările de construcţii militare în
Ucraina şi care îl cunoştea personal pe Petru Movilă, ar fi
comunicat despre studiile acestuia în Franţa sau măcar despre
cunoştinţele sale de franceză, dacă acestea ar fi fost reale. Însă
Beau plan rămâne mut în această privinţă 12. ·
Cel mai răspicat răspuns negativ la ipoteza studiilor lui
Petru Movilă în Europa de vest a fost formulat de acad. E.M.
Medynski: "Este imposibil ca dânsul să fi învăţat la o universitate străină, studiile universitare necesitând pe atunci mult
timp (6-8 ani şi chiar mai mulţi). Petru Movilă deja la etatea de
20-22 de ani era ofiţer în armata poloneză. Când ar fi învăţat la
universitate? Doar n-a fost admis la facultate un băieţel de 1213 anii Dacă ar fi obţinut educaţia în străinătate (mai ales la
Paris!), despre aceasta ar fi trâmbiţat «colaboratorii» săi, care,
pentru a-l linguşi, semnalau în numeroase panegirice calităţi
pozitive ale lui Petru Movilă, născocite de ei" 13.
Această părere este în general acceptabilă, cu excepţia acelei
părţi în care se vorbeşte despre "calităţile pozitive născocite" ale
mitropolitului l(ievean. Fără îndoială, autorii panegiricelor
uneori hiperbolizau calităţi sau fapte din biografia persoanei
căreia îi dedicau scrierile, dar acesta era u11 tribut plătit genului
respectiv. Însă panegiriştii nu născoceau nimic (cum se poate
vedea şi din menţionarea unei comete în anul când s-a născut
Petru Movilă). În legătură cu aceasta aş n1enţiona următoarele:
La argumentele aduse la Sesiunea ştiinţifică omagială a
Acaden1iei Române, consa:::rată î1nplinirii a 400 de ani de la
11<1şterea
mitropolitului cărturar Petru Movilă, de către
•
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Mitropolitul Olteniei - Nestor Vornicescu - şi Mitropolitul
Ardealului,Crişanei şi Maramureştului - Antonie Plămădeală în privinţa anului de naştere al lui Petru Movilă aş mai aduce
încă unul, şi anume unul astronomic. Printre panegiricele
închinate lui Petru Movilă se vorbeşte de mai multe ori despre o
cometă care ar fi apărut pe cer la naşterea mitropolitului şi care
era tratată ca o prevestire fericită, după cum cometa Halley a
vestit lumii naşterea lui Iisus Hristos.
Astronomul kievean S. Vsechsviatskyi a descris în cartea sa
parametrii tuturor cometelor periodice şi neperiodice văzute de
omenire în secolele trecute şi înregistrate de diferiţi observatori.
După datele acestui savant, în 1574 locuitorii din emisfera
· nordică a globului n-au văzut nici o cometă. Cu doi ani înainte
s-a înregistrat apariţia unui astru nou în constelaţia Cassiopeei,
dar această super nova în curând a pălit. şi s-a stins spre
începutul lui .1574. ·Deci nu este acesta anul naşterii
. cărturarului. Dar nici în decembrie 1596 n-au fost observate
comete. Atunci "felix cometa" din panegirice să fie doar o figur·ă
stilistică hiperbolizată de autorii acestora? Dar de ce oare trei
autori diferiţi, în mod independent unul de altul, au porr1enit de
cometă? Să nu ne grăbim cu concluziile. Strămoşii noştri din
secolul al XVI-lea au văzut pe cer o stea cu coadă în iulieaugust 1596.
Apariţia acestei comete (cu intensitatea luminii de mărimea
a doua astronomică) a fost înregistrată în constelaţia Vizitiului
de către renumitul astronom danez Tîho Brohe şi a fost
observată de alţi cunoscuţi astronomi, precum Mestlin, Rotman,
Snellius şi alţii. Ea a fost văzută în toate ţările de la ţăr1nul
Oceanului Atlantic şi până la Marea Galbenă, inclµsiv de
astronomi chinezi. Pesemne, autorii panegiricelor au auzit
despre amintirile de familie ale lui Petru Movilă, că în a11t1l când
s-a născut acesta a apărut pe cer o cometă, însă au mutat data
apariţiei din iulie în decembrie, ca s-o apropie mai mult de ziua
naşterii
marelui nostru cărturar. Deci, panegi1·iştii r111
născoceau nirr1ic, ci relatau fapte reale.
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a 1111 I.)r:tru Movilă nu se cl<i l01·eQză neapărat unei şcoli vest-eu1·op(~ne. Nu e nevoie să rnlni1naliză1n nivelul învătăn1ântulul din Ucrainu şi Polonia. Tocmai acest
fapt îl are în vede1·e ce1·cetătorul i'o111;\n, ar1:1i1nandritul T.
Ionesct1, oeâ11d scrie: "Cunoştinţele de li1r11:1a latină nu reprezir1tă
o cor11plicaţie de nerezolvat t·ără iţ>oteza unei călătorii .la
Paris" 14. Nivel11l înalt de dezvoltare a cult11rii şi învăţământultli
la începutul secolului al XVII-lea î11 Uc1·11ir1a şi Polonia este
evident.
În activitatea sa, Petru Mo\rilă s·a t'olosit de diverse limbi:
slavonă, latină, ucraineană, polorieză, ro111âr1ă. Există texte şi
predici elaborate de Petru Mo\rilă 111 p1·i111ele rJatru limbi din cele
en11merate mai sus, conţinând şi glose g1·eceştt, care atestă
c11noştintele sale în limba gre<1că vecl1e. C11noştintele de limba
i·omână nu numai că se întt<leg de la si11e, dar s"all păst1·at
mărturii directe despre ut!lizarett acestei lin1bi în predica
pronunţată la Iaşi în 1645, la căsători<l fiicei lui Vasile I...upu,
Maria, cu Janusz Radziwill. În vorbirea lui Petru Movilă s-a
reflectat interferenta dintre lirr1bile care le cunoştea 15. Dar, cum
am mai spus, niciodată î11 aceste texte nu pate fi depistată
măcar o singură mărt11rie tt cu1i.oştir1ţelor sale de franceză.
În pri\rinta studiilor lui Petr·u MoVilă, S. Golubev a mai
propus o versiune: băiatt1l a învăţat acasă, Frăţia de la Lvov
trimiţându-i pe profesori la domicilil.l (aşa cum au studiat copiii
cneazului K. Ostrc)z'k1l6_ Această fj)Oteză a fost susţinută şi de
Alexei Matee\ric1, care scria:"La Lvov, Petru MoVilă a învăţat de la
1111 profesor li111bile rl1să. în terrni11c)l<)gia epocii - ucraineana -,
polonă şi latlr1ă, iar apoi a co1i.tir1t1at stl1diile la şcoala locală cu
alţi tine1·1 moldoveni" 17. Măr·tur!i clirecte în acest sens nu există,
îr1să o sci·iso<ire îr1 limba }'')lo11c2:5 a J\Aarga1·etei Movilă, de la
Didyli\r (localitate în actuala regiune I,vov), datată 7 august
1614, 111 care văduva lui Simion Movilă îi roagă pe membrii
Frăţiei de la Lvov să intervină şi să clarifice unele neînţelegeri
!sc<1te între ei şi profesor11l fiili)r săi, pe care îl t1·imite din acest
111otiv la Lvov. Dar în 1614 Pet1·u Movilă avea aproape 18 ani şi,
Deci,

eruciiţia excepţională
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pe semne, era vorba despre profesorul fraţilor săi mai mici.
Deci Petru Movilă, după toate probabilităţile, a început
învăţătura la şcoala I<'răţiei ortodoxe de la Lvov, unde a putut
să-l cunoască pe renumitul cărturar ucrainean Iov Boreţ'kyi,
profesor la această şcoală şi rectorul ei în 1604-1605 care,
ulterior, devenit mitropolit al Kievului, l-a susţinut anume pe
Petru Movilă la Alegerile din 1627, pentru postul vacant de
arhimadrit al mănăstirii Lavra Pecerska. Totuşi, nu poate fi
exclusă ipoteza studiilor lui Petru Movilă şi la Colegiul iezuit din
Lvov, mai ales după moartea neaşteptată a tatălui. Întemeindu. şi colegiul de la Kiev, care cu timpul va deveni Academia
Movileană, Petru Movilă a imitat întru totul programul şcolar de
la colegiul iezuit.·
S-a mai susţinut şi opinia conform căreia Petru Movilă ar fi
•
continuat studiile la Academia Zamojska din Zamostie, de lângă
Holm (Chelm) 18. Această presupunere nu ar părea imposibilă.
Doar marele hatman de coroană Jan Zamojski i-a adus pe
Movileşti la tronul Moldovei tocmai atunci când fondase
Academia ce îi purta numele. Nu aparţine hazardului nici faptul
că Petru Movilă a inclus în stema sa şi elemente simbolice din
stema familiei Zamojski. Mai târziu, el va trimite· pe absolvenţii
colegiului său să se perfecţioneze tocmai la Academia Zamojska.
Însă izvoare noi, demne de toată încrederea, nu ne permit să
aderăm la această ipoteză. Printre listele de studenţi ai acestei
academii lipseşte numele lui Petru Movilă 19.
În mod asemănător provoacă multă incertitudine şi ipoteza
studiilor lui Petru Movilă la Cracovia. Prof.. V. Mykytas' l-a
declarat pe mitropolitul Kievului absolvent al Universităţii
Jagelone20, dar nu a adus nici o dovadă în această privinţă.
ln orice caz, Petru Movilă s-a format sub irtfluenţa .
profesorilor de la şcoala Frăţiei ortodoxe de la Lvov şi a acelor
materii ce le putea studia la colegiul iezuit din acelaşi oraş.
Elaborând reforma şi sistemul său de învăţământ, el a
împrumutat toate lucrurile pozitive cunoscute în şcolile unde a
învăţat, pentru a le folosi în programul şcolar al colegiului care
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l-a purtat numele. Prin aceasta se explică devotamentul său faţă
de credinţa strămoşească, pe de o parte, şi deschiderea sa către
alte confesiuni, atitudinea conciliatoare faţă de catolici,
exceptând poziţiile principiale şi preţuirea literaturii scrise în
limba latină.

NOTE
1. Oles' Bilodid, Zahadka Petra Mohyly. "Kyjivs'ka
starovyna", 1993, nr. 3, p.63.
2. S. Semcinski, Când s-a născut Petru Movilă?, "Revista de
lingvistică şi ştiinţă literară", 1995, Nr.3, p. 50-56, S. Semcinski, Do dyskusiji pro rik narodzennia Petra Mohyly. 'Petro Mohyla i
Kyjiv,
1996,
p.
29sucasnist'. (Do 400-riccia vid dnia narodzcnnia)".
•
31. Vezi şi tezele referatului preze11tat la "Miznarodna naukova
konferencia "Kyjevo-Mohylians'ka akademia v istorii Ukrainy".
(Tezy dopovidei)'' - Kyjiv, 13-15 zovtnia 1995, p. 22-24.
3. C.C. Giurescu, D.C. Giurescu, Istoria Românilor din cele
mai vechi timpuri până astăzi. Ed. a doua, revăzută şi adăugită,
Bucureşti, 1975, p. 390.
4. C. Rezachievici Zv]azky kyjivskoho arhiepiscopa Petra Mohyly z
moldavs'kymy kniazivstvamy Ukrajins'kyj istorycny iurnal, 1996, nr. 3, p. 78.
5. Eugeniu de Barwinski, Ştiri Nouă asupra familiei Ureche.
"Prinos lui D.A. Sturdza la împlinirea celor şaptezeci de ani",
Bucureşti, 1903, p. 203.
6. E.M. Russev, Cronografia moldovenească din veacurlle XVxvm. Chişinău, 1977, p. 134.
7. Miron Costin, Opere, vol. I, Bucureşti, 1965, p. 316.
8. Mihailo Hruşevski, Z istoriji relihijnoji dumky na Ukrajini
Kyjiv, 1992, p. 95, cf. p. 98.
9. Citat după monografia lui S. Golubev, Kievskii mitropolit
Petr Moghila i ego spodvijniki. Vol I, Kiev, 1883, p. 18.
10. Istoria ukrajins'koji kultury. Za zahal'noju redakţijeju
!vana Kryp'jakevyca, Kyjiv, 1944, p. 244.
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11. V Sciurat. Peregrinatia ili put' do Ierusalymu Da11iila
Arhimandrity Korsun'skoho z Bieloji Rossiji, Jovkva, 1906. Cf. V.
Sciurat Ukrajl11s'ki zerela do istorijifilosofiji. Istorycno:filosoficnyj
naeerk. Lvov, 1908, p. 26-32.
12. Description d'Ukraine, qui sont pltisieurs Provinces du
Royaume de Pologne, contenues depuis les confins de lli
.
Moscovie, jusques aux limites de la Transilvanie. Ensemble leurs
moeurs, faţons de vivres et de faire la guerre. Par le Sieur de
Beauplan. A. Rouen. MDCLX.V, ediţia facsimilată, publicată la
Kiev în 1990.
13. E.M. Medyns'kyj. Brats'ki skoly Ukrainy i Bilorussiji XV XVII stolttt'a, Kyjiv, 1958, p. 113.
14. T. Ionescu, La vie et l'oeuvre de Pierre Movila, Paris,
1944, p. 26.
15. Ihor Sevcenko, The Many Worlds of Peter Mohyla Ukrainian Studies Fundation. Harward University - Cambridge,
Massachusetts, 1984, p. 21 şi urm.
16. S. Golubev, Op. cit., p. 16.
17. A. Mateevici, Opere, Vol. I, Chişinău, 1993, p. 361.
18. Rezachievici C. Zv'jazky kyjivs'koho arxijepyskopa Petra
Mohyly z moldavs'kymy knjazivstvamy, Ukrajins'kyj istorycnyj
zumal, 1996, No.3, p. 78.
19. Album student6w akademji Zamojskej. 1595-1781.
Opracowal Henryk Gmiterek, Warszawa, 1984.
20. V. Mykytas', Davn'oukrajins'ki studenty i profeso1·y.
Kyjiv, 199 4. p. 37.
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PETRU MOVILA:
Vocaţia

pionieratului cultural
Acad. Mihai Cimpoi

·,

În concertul cultural al lumii, cultura română şi-a impus
nota originală printr-o indiscutabilă vocaţie a pionieratului,
recunoscut - evident -· ca principiu formativ. Începutul este, în
viziunea românească asupra universului, o realitate absolută
şi presupune o trecere peste opoziţii, fie că sunt pure, ca cele
kantiene, nemijlocite, ca la Schelling sau dialecticizate de
devenire, ca cele hegeliene. Meşterul Manole e, în acest sens, un
mit al începutului, după cum Mioriţa este un mit al sfârşitului,
adică, de fapt, al permanentului început universal. Dar, parcă
celelalte mituri - al Dochiei şi Zburătorului - nu sunt tot mituri
•
ale începutului? Nu e întâmplător faptul că, în domeniul
filozofiei, ne-am adus contribuţia cea mai originală printr-o
focalizare a recesivităţii structurale a lumii (Mircea Florian), a
contradictoriului (Ştefan Lupaşcu) şi a întemeierii (Constantin
Noica). Şi pe tărâmul filozofiei istoriei sau al filozofiei culturii,
retractilitatea spiritului cunoscător se concretizează în creş
terile-descreşterile
cantemiriene, în "fântânile haşdeiene" sau
personanţa blagiană ("orizontul inconştientului").
Anume retragerea, ca dat organic al fiinţei româneşti, îl
făcea pe Martin Heidegger să ne pună cunoscutul diagnostic:
românii se situează în ontic, nu în ontologic.
Începutul, spre care omul român merge ignorând golurile şi
miturile de sorginte indiană, este un plin în sensul grecilor
vechi, este ceva care se împli11eşte.
Retrocentrismul culturii româneşti explică uşurinţa cu care
se ard etapele şi cu care se înfăptuiesc pionieratele culturale,
fapt demonstrat cu prisosinţă de Petru Movilă.
Retragerea
absolutizată în spaţit1l românesc şi din
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considere11tL1l ele a evit<1 "teroarea istoriei" (Mircea Eliacle), 11t1
pare st1·ăir1ă nici cultur·ii unlver·sle, cii.ci. aşa ct1111 ~1!.i1·n1{1 C:i:oetl1t:
în Geistes-Epocf1en, rez11mâr1d o lt1cr·ar·e de doctorat a !tti
Gottfried Ger111an, există o per1na11entă t"asci11;1ţie a golt1!t1! 111
care începe a pătrunde spiritt1l, o te11dinţă vie ele ide11tif.icar·e <:ti
timpul arl1etipal al prin1ordiilor. Creclir1ţa popt1lar<'i exe1·<· i t ,·1
mereu o reîntruchipare, antropo1norfizare, persor1if.ic<1r·e a er)ot:ii
primitive. Omul caută înfrigurat zările lirnpezi ale exister1tt'i.
îndreptâr1du-se îndărăt spre tair1ă, spre "origir1ile" L1r1iverst1l11i
vizibil. O atare retragere este o caracteristică uni\rers<1lă <t
credinţei populare şi a celei bisericeşti, din care se alir11e11lt:z2i
raţiunea.

Fireşte,

Mărturisirea

01·todoxă,

lucrare
de căpete11ie
movileană, este fidelă întru totul canoanelor, dog1nelor Bise1·icii
şi Sfintelor Scripturi, suferind interpolări, amendări şi deplasă1·1
de accente în ediţiile olandeze, greceşti şi româneşti, datorate ltti
Laurentius Normannus, Ernestus Julius Kimmel, Meletie
Sirigul. Aşa cum supu11erea dogmaticului nu lasă nici o ş;111să
de libertate scriitorului bisericesc, este greu să depistăn1 f"ond11l
original al expunerii.
Or, citind atent expunerea incipientă de argumente în
evantai, trăsătură dominantă a barochistului Petru Movilă,
bănuim de îndată că este scrisă şi concepută de un ron1ân. În
sprijinul acestei aserţiuni vine preocuparea accentuată de a
impune, în spirit biblic, bineînţeles, începutul lumii ca plin şi ca
unitate: "Credinţa este, după cum zice fericitul Pavel, ipostazis,
adecăte supt stare celor ce nădăjduiesc şi dovadă l1icru1·ilo1· ce nu
se văd. Căci că întru aceste s-au mărturisit cei bătrâni".
Mărturisirea ortodoxă
se construieşte structural, pe o
revelare mistică a analogiei perfecte a marii lumi şi liirnii niici, în
sensul
concepţiei
renascentiste:
descoperii;ea
lur11ii,
descoperirea omului. Într-o asemenea analogizare se int1·evede
goetheana zare limpede existenţială sau românescul început
plin, temeinic, ce dă certitudinea fiinţei. Dumnezeu, ca
"făcătoriul tuturor zidirilor, celor văzute şi nevăzute, pre 0111 au
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zidit, zămisluit din fără de materie, adecăte suflet cuvântătoriu
şi din trup material, ca să se cunoască că unul zămisluitul om,
că însuş acesta este făcătorul amândurora lumilor cei fără de
materie şi cei cu materie. Şi pentru pricina acesta omul se
numeşte lume mică, căci ţine în sineş pilda a toatei marii lumi".
Personalitatea lui Petru Movilă însăşi se modelează prin
această răsfrângere renascentistă a preceptului biblic al zidirii
lumii şi al zidirii omului ca microcosmos.
Tonul ex:hortativ, de pareneză preamăritoare a credinţei
drepte şi faptelor bune se păstrează şi în partea ce priveşte
zidirea lui ca "lume mică".
Principil.l unic, Dumnezeu apare ca fără de început şi fără de
sfârşit, ca "în toate fiind şi toate plinindu-le".
Toposul central al .Mărturisirii ortodoxe este zidirea lumii ca
lume a plinurilor şi zidirea duhului omului întru Dumnezeu.
Omul ca "lume mică" este investit cu daruri şi virtuţi de
autoziditor, conform adagio-ului i·enascentist al lui Pico della
Mirandola: "Tu, omule, propriul tău plăsmuitor şi sculptor".
Cultu1·a cere o conjugare de acte de zidire divină şi de zidire
de sine a unui homo singalare, homo unico, astfel încât faptele
culturale movilene sunt susţinute de un patos al în-fiinţării ca
cel ce marchează profund compoziţiile pictl.1rale şi sculpturale
ale Renaşterii, ce reprezintă în coloane, porţi, basoreliefuri
pregnante, porticuri, mase monumentale, procesul creării
oamenilor, muncii artelor, adică ceea ce, în termenii Mărturisirii
ortodoxe, înseamnă "pricină şi începătură".

Este semnificativ că şi oamenii de ştiinţă ucraineni,
americani, canadieni, polonezi, identifică în personalitatea
barocă a lui Petru Movilă un om de renaştere, care a îmbinat
simbiotic, în domeniul filozofiei religiei, determinismul divin al
comportamentului etic cu ideea autovalorii omului (B. Lobovi, în
vol. Petru Movilă i sutasnist', Kiev, 1996, p. 20); "în activitatea
lui Petru Movilă sunt foarte clare contururile caracteristice ale
epocii renascentiste (M. Coşula, idem, p. 25).
Model de om al începuturilor absolute, care iniţiază faptele
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de la gradul zero al zidirii - zidirea lumii mari şi autozidire a
lun1ii mici - Petru Movilă este şi un model de românisn1
transplantat pe tărâmuri străine, în alte paidei culturale. Este
di111er1slunea perso11alitălii sale, care aducea pretuirea lt1i
Nicolae Iorga în co11ferir1ţele sale de la Vălenii de Munte, di11
1938: "Petrt1 Movilă, pri11 urmare, este creatorul· Bisericii
Ortodoxe şi al culturii şi conştiinte,i nationale ruseşti în părţile
acestea dinspre Apus. Nimeni nu poate tăgădui şi aceea ce este
interesant şi duios pentru noi este că omul care s-a mutat în alt
mediu şi a adus servicii unei alte culturi şi naţiuni, în
'
inti111itatea lui a rămas
român până la sfârşit". (Nicolae Iorga,
Hotare şi spaţii naţionale. Afirmarea vitalităţii romaneşti, Galaţi,
Edit11ra Porto-Franco, 1996, p. 203).
Împărtăşind, peste o acoladă de vremuri, ceea ce gândea
româneşte atunci când rămânea numai el cu sufletul său,
românii basarabeni au decis, în ciuda dificultăţilor econon1ice
cu care se confruntă, să deschidă o Casă-muzeu la Chişinău şi
să-i înalţe o statuie în strada care-i poartă nurnele.

·••
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Unele probleme ale relaţiilor etno-culturale
româno-ucrainene (folclorul obiceiu1·ilor)
Gr. C . .Bostan - Membru de onoare al Academiei Române

I

Obiectul principal al investigaţiilor cercetătorilor culturii
noastre populare (din Basarabia, Bucovina şi, parţial, din ţară)
câteva decenii la rând ( anii '70 şi începutul anilor '80) a fost
dete1111inat, în mare parte, de ''principiul leninist al unităţii
fenomenelor vieţii sociale şi spirituale'', în baza căruia acad. V.
Jirrnunskil şi adepţii săi au elaborat ''teoria istorico-ţipologică''
de mare circulaţie, până aproape de zilele noastre. Erau căutate
pretutindeni şi relevate cu multă insistentă anumite "punţi de
legătură'', ''paralelisme", ''comunităţi'' şi. mai cu seamă,
influenţe est-slave (ruseşti, ucrainene) în substratul vechi al
datinilor, mitologiei, poeziei, muzicii noastre populare. În afara
studiilor comparative rămâneau multiple aspecte importante,
esenţiale, ale culturii populare, fiind, în principiu, ig11orate
caracteristicile individuale ale repertoriilor naţionale,
originalitatea specifică a poporului nostru, ca şi a altor popoare,
exprimată în ecuaţii estetice.
Ne vom referi doar la unele lucrări istorico-etnografice,
etnologice şi, parţial, lingvistice în care sunt luate în discuţie
constante definitorii (datini, arhetipuri poetice specifice) ale
spiritualităţii noastre româneşti.
E de remarcat faptul că studiile comparate având drept scop
relevarea paralelismelor şi comunităţilor româno-est-slave. de
natură genetică (veche slavă, ucraineană) vizează unele. dintre
cele mai complexe şi originale (în plan zonal şi chiar local)
fenomene etno-culturale româneşti de o vechime considerabilă.
Ne vom referi, în cazul dat, la studiul monografic (în multe
aspecte valoros) al lui V. Zelenciuc. membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Schiţe ale
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obicei11rilor populare rnoldoveneşti (Cl1işir1ău, 1959)2 ş.a. în care

•

autorul încearcă să den1onstreze că îr1 stadit1l iniţial de forr11are
a poporului rnoldovenesc prin secolele XII-XIV s--a desfăşurat 1.111
proces unic de constituire a tradiţiilor în aceste etnii. Anurne, î11
acestă epocă - conchide V. Zelenciuc - au putut avea loc în1p1·umuturi ale unor tradiţii slave şi invers'' ({J. 65-65). Nu aver11
intenţia să negăm posibilitatea interacţiunilor şi intert-erenţelor
culturale, mai cu seamă în zonele lirnitrofe din spaţiul carpatonistrean, dar nu putem accepta unele absolutizări ale
elementelor de ordin particular. Etnoge11eza poporului nostru
(de la Dunăre până pe Nistru) nu poate fi lin1itată zonal (şi cor1cepută separat numai pentru "moldoveni''). Prezenţa elementelor
slave în terminologia datinilor noastre nu presupu11e întotdeauna şi o însuşire a t·itualului respectiv. Chiar şi în localităţile
cu populaţie mixtă de pe Nistru (fostul judeţ Hotin) se observă o
surapunere, o dublare terminologică. În ceea ce {Jriveşte,
bunăoară, ritualul simbolic al bradului la nuntă şi înmormântare, eroarea e şi mai gravă atunci când se preti11de o comunitate
''moldo-est-slavă"; or, acest simbol descinde la foarte multe
popoare din miticul pom al vieţii, care la români e bradul
carpatin, atât de frecvent în colinde, cântece funerare şi alte
specii. În fine, de ce nu se admite că ritualurile noastre de
familie au putut să constituie sistematic, până la contactul
masiv al strămoşilor noştri cu slavii de est (adică cu al doilea val
al migraţiei slavilor, în secolele XII-XIV), pe baza tradiţiilor getodace şi romane, desigur, cu unele elemente suprapuse mai
târziu. Observăm că termenii ce ţin de temelia macrostructurală
a ritualurilor de familie sunt, în cea mai mare parte, de origine
romană şi dacică: - nuntă - lat. nuptiae; cununie - lat. coronare;
mire, der. mireasă, ''frumos" - cf. alb. mire ''frumos''p; socru,
•
soacră - lat. socer, sacra; nun, (nună) lat. nonnus; p"eţitor - lat .
petire - petere ş.a. Mai târziu, în Evul mediu, asupra datinilor
noastre de nuntă se extinde termenul vornic (diminutiv:
vornicel), venit din administraţia timpului, cuvântul fiind de
origine livrescă; la fel, cuvântul staroste, atestat de D. Cantemir
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în Descriptio Moldaviae, a dublat termenul de origine latină
peţitor. În genere, din întreaga serie de noţiuni principale ce ţin
de ritualul nunţii, peste o sută de te1·111eni sunt de origine latină;
2 - traco-dacică (cu echivalente în albaneză), 40 de origine slavă
(adesea în diverse zone laterale); 3 - neogreacă; 6 - turcească
ş.a. 3 .
într-un studiu privind tipologia ceremonialului nupţial, A.
Hâncu distinge o variantă ''moldo-ucraineană'' (în Bucovina) a
ritualurilor. Informaţiile de teren obţinute de noi în ultimele
decenii infirmă această concluzie eronată; nu există subdiviziuni
româno-slave (ucrainene) ale nunţii; în spaţiul carpato-nistrean
.
s-a conservat ceremonialul clasic românesc (ca şi în ciclul de
datini ale calendarului agrar - colinde, pluguşor ş.a.), în formele
originale ale oraţiilor descrise de S. Fl. Marian spre sfârşitul
secolului trecut. Influentele est-slave, asupra cărora s-a insistat
atât de mult, au un caracter sporadic, periferic, local4. Se
impune, deci, necesitatea unei analize comparate, mai detaliate,
a ciclurilor de datini populare şi a sistemelor de fo1·111ule poetice,
în vederea ierarhizării paralelismelor şi similitudinilor (reale sau
aparente) de natură istorico-tipologică sau contactologică,
precum şi, mai cu seamă, pentru a releva caracteristicile
specifice ale culturii populare la românii, ucrainenii ş.a. din
spaţiul carpato-nistrean.
Implică unele
precizări
şi problema împrumuturilor
ucrainene în teatrul popular românesc, problemă asupra căreia
vom insista în mod mai detaliat.
În spaţiul carpato-nistrean şi, mai cu seamă, în Bucovina
(regiunea Cernăuţi) şi nordul Basarabiei, dar cu apariţii
sporadice şi la sud, în Bugeac şi Valea Nistrului de Jos, s-a
produs pe parcurs de secole o ciclizare şi o sincronizare a
manifestărilor dramatice ce ţin de diverse stadii istorice de
dezvoltare a datinilor şi poeziei sărbătorilor de iarnă. Acest
complex (sau, poate, pentru unele localităţi mai potrivit ar fi
termenul conglomerat) dramatic este denumit în mai multe
feluri: bandă (benzi), în sens de "ceată" - atunci când (mai cu
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seamă

în Bucovina) alte forme ale teatrului Uocul zoomorfic,
scenele din viaţa cotidiană) sunt subordonate subiectelor
istorice, voiniceşti, haiduceşti etc; capra - atunci când acest joc
zoomorfic ''deschide'' spectacolul; malanca sau (mai rar, în
nordul Basarabiei şi în ţinutul I-Ierţei) hurta - atunci când fac
corp comun cu jocul zoomorfic, episoadele Mălăncii şi dra1na
propriu-zisă, cu subiecte dezvoltate: fantastice (Făt-Frumos),
mitologice (Mărţişorul), liturgice (Irozii, Trei crai de la răsărit),
istorice (Brâncovenii - cunoscută mai ales în Bucovina),
'

voiniceşti

(Gruia lui Novac,

Novăcia),

haiduceşti

(Codrenii,

Bujorul, Jienii, Păunaşii codrilor ş.a) - toate aflându-se şi astăzi

în repertoriul folcloric activ al satelor bucovinene şi, parţial, al
raioanelor de nord ale Basarabiei.
Componentele de bază ale mălăncii (termen generic pentru
toate manifestările dramatice, mai frecvent în Bucovina), de o
vechime diferită, ţin şi de isoglose etnografice diferite. Masca
zoomorfică a caprei şi jocul respectiv sunt cunoscute la foarte
multe popoare în locurile unde s-au păstrat ritualurile cu
atribute zoomitologice: români, slavi (bieloruşi, ucraineni,
polonezi, slovaci, parţial ruşi ş.a.), scandinavi, italieni (în
Sicilia), armeni ş.a. Însă, dacă la sud reminiscenţele practicilor
totemice au evoluat în formele clasice ale ''dionisiacelor'' şi
''saturnaliilor'', apoi la nord-est ele au intrat în albia ritualurilor
agrare din ciclul iniţial - de "pregătire'' a recoltei şi belşugului.
Urme ale funcţiei magice de fertilizare (principiul similia
similibus) s-au păstrat până azi la românii din nordul Bucovinei:
''Dacă vreţi ogoarele să vă rodească,/ Să aveţi pâine în casă,
primiţi capra"5. O formulă ritualică asemănătoare cu cea
românească a fost atestată şi la polonezi (''Gdzie koza 'chodzi,
tam zyto rodzi''6 - ''Pe unde umblă capra, pe acolo rodeşte
secara''), ucraineni (idem)7, ruşi (f.n.e K03a poroM, TaM )J{HTO
CToroM··S - "Unde împung coarnele caprei, acolo se adună stoguri
de secară''). Nu putem presupune în mod deliberat o reluare a
formulei slave de către românii bucovineni, deoa1·ece tradiţia
poetică - într-o formă n1ult mai dezvoltată - e cunoscută şi
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dincolo de zonele limitrofe de la nord de Carpaţi, bunăoară în
Bicaz: ''Unde capra joacă, pământul răstoacă, U11de tropoteşte,
oarzele-nfloreşte··9. Comunitatea relativă (funcţional-te111atică} a
textelor citate (la rorr1âni şi slavi) e deterrr1i11ată de at1-ibl1tia
ritualică agrară - a jocului d1·amatizat al caprei (ţapului} ca
personifitare demonologică ·a proliflcării zoologice şi fe1·tilităţii
telurice.
Unul dintre cele mai stabile episoade ale jocului caprei moartea şi învierea sau îmbolnăvirea şi vir1decarea animalului ţine de credi11ţa într-un eventual deces (sau plecare în altă lume}
şi înviere (sau reîntoarecere) a zoototen1ului sau daimo11ului
protector al 11aturii. Unii cercetători întrevăd o legătură directă
între aceste acte {precum şi alte momente ale joculLti zoomorfic}
şi cultul orgiastic, cu ofrande sacre aduse zeului Dionysos sau
Bachus IO.
Unele spectacole sincretice ale popoarelor contemporane
(sec. XIX-XX} ne amintesc, în mare parte, de scenele de tip
carnavalesc, cu dansuri, cântece şi jocuri zoomorfice (capră,
· ţap, urs, păsări) ale dionisiacelor şi saturnaliilor. Vom avea,
însă, de constatat că aceste legături ge11etice (cultul lui Dionysos
t'iind foarte răspândit în lumea antică, mai cu seamă la traci} în
diferite zone etnografice s-au realizat în mod diferenţiat, în
funcţie de tradiţiile locale. La români intervin - ·ca elemente
distinctive - bocete şi descântece de boli sau de deochi (textele
diferă de la o localitate la alta). Nucleul ritualic (moartea învierea animalului) este completat cu un mare număr de măşti
antropomorfe, dintre care unele ţin· de o tipologie europeană:
moartea, dracul, doctorul (vraciul), vânzătorul, ·evreul ş.a. În
multe variante din localităţile est-carpatice, pe lângă ''babe'',
"moşnegi''. urs (din episoadele dramatice ''Babele'', ''Moşnegii'')
figurează şi ''malanca'', ce se prezintă ca o întruchipare
si1nbolică a unei fete ha1·11ice şi frumoase, peţite de ''malancari".
Mo$ii (moşneagul, baba), ca tipuri dramatice, sunt cunoscute şi
î11 Bulgaria de· nord-vest. unde a existat în Evul mediu un
f)ltte1·nic. substrat etnic ro1nânesc (''cTape11 11 6a6a'), precum şi la
-.
.
.
. . .
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hutulii din Carpatii

răsăriteni

(care

păstrează

multe relicve ale
populaţiei străvechi din această zonă). Cercetătorul ucrainear1
V. Şuhevici a înregistrat, la sfârşitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea, 24 de denumiri de jocuri
populare, în care, ca şi la ron1âni, episod11l central îl constituie
scena înmormântării moşneagului şi bocetul babeil 1.
Atestările frecvente şi investigatiile pe teren marchează, cu
aproximatie, masivul unde s-au localizat initial cele mai multe
dramatizări populare numite generic "Malanca'' - nordul
Basarabiei (Otaci, Ocnita) şi, mai cu seamă, raionul MoghilevPodolski, de pe Nistru (în imediata vecinătate cu Moldova).
Despre o asemenea localizare a <latinei ne mărturisesc şi
colindele ucrainene despre Malancă:''Harna Mana11Ka n ,Il;ttecTpi
6yna''- (1987) -"Malanca noastră a fost la Nistru'', "ManaiiKaHa,IPtecTpmJKa'' ''Malanca de peste Nistru'', ''Mana11Ka n ,ll,necTpi no.o;y
6pllJia'' - ''Malanca a luat apă din Nistru'', (înregistrată în 1950 în
satul Belicin, la frontiera cu Moldova)l2, precum şi cele
basarabene: ''Mălăncuta din Hârlău/ Se plimba pe Mojilău'•l3.
Aproape toate cântecele ucrainene ale Mălăncii (peste 20 de
variante şi versiuni), inserate în ampla antologie Colinde şi
urdturtl4 au fost înregistrate pe Nistru, la frontiera cu Moldova,
în P<>Qolta sau în localităţi apropiate de acestea (actuala regiune
Ivano-Frankovsk), mai rar în Transcarpatla; în Ucraina de stepă
"Malanca'' nu a fost cunoscută.
Cu toate acestea, în mod traditional se consideră că
"Malanca" (atât multe episoade dramatice, cât şi textele
colindelor ce se interpretează în cadrul spectacolului) a fost
împrumutată de către români (în plan zonal} de la ucraineni şi
adaptată întrucâtva la repertoriul nationa115. In tij"avoarea
.
acestei opinii mărturisesc'', la prima vedere, mai multi factori: 1.
răspândirea zonală a versonajului Mălăncii (în afară de
localitătile mentionate, a mai fost atestat la români doar în
câteva sate din sudul Bu.covinei, în cadrul unui conglomerat
enorn1
de
peste
30
de
măşti,
numit
''Hurta''
sau
"Turca••l6
şi
.
.
.
doar
sporadic
''Malanca",
ca
la
ucraineni);
2.
frecventa
mai
mare
-.
'
'
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•
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a personajului în localităţile limitrofe din nordul Bucovinei; 3.
interpretarea de către românii din unele sate bucovinene
(Mahala, ·Carniana) a colindei ''Mălăncii'' în limba ucraineană,
fapt semnalat de către E. Niculiţă-Voronca, în 190317.
Argumenele enunţate ne par, însă, departe de a fi suficiente
pentr4, a susţine concluzia despre un masiv împrumut
ucrainean în teatrul nostru popular. În primul rând, constatăm
că în ''Malanca'' bucovineană lipsesc cu desăvârşire replici şi
personaje stabile distincte ce ne-ar fi putut veni anume de la
ucraineni (vom vedea mai încolo că şi ''Malanca'', în sens de
prenume şi de denumire generică a spectacolului popular, ar
putea să fie de origine ·mult mai veche decât se presupune). ln al
doilea rând, . apariţia pe alocuri a măştii cazacului ne
mărturiseşte mai mult despre o oarecare popularitate a acestui
personaj într-o anumită epocă, decât o eventuală reluare (un
împrumut) din folclorul vecinilor. Cercetătoarea rusă N.I.
Savuşkina surprinde o particula1·itate tradiţională a teatrului
popular în genere - tentativa de a introduce în repertoriul
naţional ''chipuri'' istorice şi personaje specifice altor etnii, de
obicei ale etniilor conlocuitoare sau învecinate (evreu, ţigan, rus
etc.)18. Spre exemplu, în sudul Bucovinei, un negustor poartă
turban turcesc sau haine greceşti; alături de aceste personaje
apare, rareori, şi un cazacl9. În al treilea rând, în conglomeratul
''Mălăncii'' bucovinene şi nord-basarabene pretutindeni locul
central îl deţin scenele istorice autohtone: episoade din viata
eroilor populari, a haiducilor şi de luptă - împotriva invaziilor
străine, scene la care se alătură, deseori, şi motive din folclorul
recruţilor, de înstrăinare etc.
Rămân, deci, ''sub semnul întrebării" numai personajul
localizat al Mălăncii şi un tip de colindă semnalat de E. Ntculiţă
Voronca. In Mahala - remarca cercetătoarea - în apropiere de
Cernăuţi şi de Moldova. ''Malanca'' se cântă la fereastră
''ruseşte" (ucraineşte - Gr.B.). Abia în ultimul timp (adică la
sfârşitul secolului al XIX-lea), cărturarii au introdus cuvinte
româneşti. Nu e o traducere din ruseşte, ci o compoziţie proprie,
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populară de

prin aceste părţi20. E vorba de colinda: A "Gospodarilor de casă, Sloboziţi Malanca-n casă; Al - C-afară
plouă de varsă; B - Şi straiele ne-a strica ... ; B 1 - Straie mândrempărăteşti, Nu eşti vrednic să le plăteşti; D - Că Malanca chef
va face, Şi Malanca va jucare; Dl - Focu-n vatră V-aţâţare; 02 Şi casa va măturare; 03 - Şi blidele va spălare21. Se omite un
pasaj reluat dintr-un cântec de dragoste: ''Prin pomătul lui Ion/
Toate păsările dor111/ Numai una n-are somn/ Şi zboară din pom
în pom/ Şi zboară - din creangă-n creangă/ Şi strigă: Ioane
dragă''.

Crâmpeie din textul ''introdus de cărturari'' acum un secol
(E. Niculiţă-Voronca) în locul celui ucrainean au mai fost
atestate sporadic şi în alte localităţi bucovinene.în actualul
raion Storojineţ, după versurile ''Şi blidele va spălare'' se mai
adaugă câteva caracteristici ale gospodinei (''Ea cuptorul vi l-a
unge şi vitele vi le-a mulge'')22. La sud de Carpaţi, personajul
Mălăncii a pătruns în repertoriul dramatic fără a aduce cu sine
şi colinda respectivă, ce se considera a fi venită de la ucraineni.
Or, dacă se presupune o reluare de către români în unele
sate bucovinene şi o transpunere parţială a unei colinde ucrainene, atunci e necesµr să fie căutat şi identificat "prototipul'',
pentru a se vedea în ce măsură a fost însuşit de acesta. ln
antologia Colinde şi urături (Ko11J1iJKu ma 14eiJpi6KU) distingem,
printre cele 20 de variante ale "Mălăncii'' - doar trei texte mai
mult sau mai puţin ''comparabile'' cu· o seamă de texte ale
colindei româneşti (a Mălăncii):
I. rocnop;apro, rocnop;apot1Ky,/ IlycTHTb p;o xaTH ttaruy ManattO'lKy,/
Ha11ra MaJiaHKa uMie po6HTH:/ RK rroruHTH, TaK noruHTH./ Ha11ra ManattKa
Kat1ypa rracJia/ A:lK 3aKH HCHa 30PH ue 3racJia23. -''Gospodare, ·
gospodarule,/ Lasă să intre ''Malanca'' în casă/ Malanca noastră e
harnică (poate lucra)./ E'l ştie să coase şi să spele/ Ivfp.lanca
noastră a păscut gâştele/ Până la apusul soarelui''.
II. Formula iniţială (''Primit! Malanca'')... Harua MaJiaHKa
rocnop;HHH/ RK HaMaCTHTH, TaK rroMHe/ Harna MaJiaaKa 3aAHHCTpHHKa,/
Ha KaMeHi HOrH MHJia./ ToHKHH xcl;>apTyK 3aMO'lnJia24 - ''Malanca
•

-
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noastră-i gospodină bună/ Ştie

a vărui casa şi a spăla/ Malanca
noastră vine de dincolo de Nistru/ Şi-a spălat picioarele pe o
piatră,/ Şorţul şi l-a udat'' .
.;.
III. Formula iniţială, după care urmează:''ManaHKa 6y,D;e MHCKH
MHTH,/ A .D:i.D: 6y,D;e IOilIKY IlIHTH./ MarraHKa 6y.D:e xaTy MeCTH./ A ,IJ,i.D. 6y,IJ,e
cMiTH HeCTH./ MarraHKa 6y,IJ,e rrpHrrir MaCTHTH/ A .D.i.D: 6y,IJ,e rrrHHKY
MiCHTu25 - ''Malanca va spăla blidele,/ Iar moşneagul va scoate
gunoiul afară,/ Malanca va vărui cuptorul,/ Iar moşneagul va
frămâl"lta lutul''.
Sunt evidente câteva puncte de tangentă şi chiar coincidenţe
textuale ale versiunii româneşti, înregistrate de Elena Niculiţă
Voronca în satul Carniana, de lângă Cernăuţi (şi atestate parţial
mai târziu în câteva sate din nordul Bucovinei), cu cele trei
variante ucrainene de pe Nistru (mai ales cu a treia).
Incontestabil, în plan local s-a produs un impact şi, în
consecinţă, o reluare selectivă de elemente structurale într-o
localitate cu populaţie mixtă. Probabil, colinda ucraineană a
''Mălăncii'' "a fost adusă în acest sat de către lingurari'', după
cum notează Elena Niculiţă-Voronca26. Însă mediul folcloric
românesc, cu puternice rădăcini autohtone, a ''dezvoltat-o'' în
scurt timp şi a cuprins-o în albia tradiţiilor locale. S-a creat, de
fapt. o nouă colindă, ceea ce îi dă folcloristei temei să o
considere drept ''o compoziţie proprie populară de prin aceste
părţi''. care îmbină constante poetice româneşti, axându-le pe
ideea de hă111icie şi iscusinţă în ale casei a fetei de măritat.
În versurile ucrainene reproduse mai sus lipsesc, bunăoară,
tangentele teXtuale cu secvenţele A, B, C, D (centrale) din ·
colinda noastră (deşi, la prima vedere, textele par a fi
asemănătoare în detaliu). Doar secvenţele 02, 03 din colinda
românească pot fi identificate în varianta III a colindei
.
ucrainene, înregistrate în nordul Basarabiei (Otaci, Ocniţa), ceea
ce ne poate duce la o ipoteză contrară celei tradiţionale
(susţinute, după cum am văzut, până în prezent de cercetători
din Republica Moldova şi din Ucraina) despre "primatul'' textului
ucrainean. Ţinând seama de varietatea şi evoluţia artistică a
:
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colindelor româneşti ale Mălăncii (unele mostre vor fi reproduse
mai jos), e firesc să ne gândim şi la posibilitatea reluării de către
vecini (în nordul Basarabiei, pe Nistru) a unui text al colindelor
noastre şi a traducerii lui parţiale în limba ucraineană.
Circulaţia "Mălăncii'' ucrainene (sau, mai bine zis, în limba
ucraineană) pe Nistru, în localităţile apropiate de Moldova, ca şi
în Bucovina, a fost, desigur, stimulată nu numai de tradiţiile
proprii, ci şi de mediul folcloric românesc. Altminteri, cum am
putea explica ''localizarea'' şi la ucraineni, anume într-o zonă de
contact cu repertoriul nostru.
Ţinem să mai subliniem faptul că pentru majoritatea
· localităţilor româneşti din actuala regiune Cernăuţi şi din
nordul Basarabiei mai caracteristic este tipul de colindă a
Mălăncii mult mai dezvoltată decât cel ''adus de lingurari'' (Elena
Niculiţă-Voronca) şi asemănător cu versurile ucrainene de pe
Nistru: ''Mălăncuţa din Hârlău/ Se plimba prin Mojilău/ În ·
papuci şi în rochiţă./ Mălăncuţa-i fată mare/ variantă: ''Busuioc
verde-n cărare/ Semănat de-o fată 1nare/ Fată mare dempărat,/ S-a cerut la măritat,/ Dar părinţii n-au lăsat''/; şi
varianta:· A cerut-o gineraru,/ Gineraru, boier mare,/ Dar
părinţii n-au lăsat-o./ A luat-o un blestemat,/ De mănâncă
.
nespălat/ Şi se culcă ne-nchinat; Se repetă: ''Busuioc verde-n
cărare/ Semănat de-o fată mare/ Şi-a nămit de l-o plivit/ Ca să
fie dăruit/ La flăcăi făr' de musteaţă/ De se-nvaţă-a strânge-n
brată./ Poftim, boieri mari, la masă/ Primiţi Mălăncuţa-n casă,/
Că afară plouă de varsă/ Şi din straşină ne pică/ Mândre haine
pe noi strică./ Las' să ploaie, nici nu-mi pasă,/ Noi avem
Malanca-n casă,/ Poftim, boieri mari, la masă./ Boieri, să vă
·~
fie,/ La mulţi ani cu bucurie"27.
Am prezentat integral acest tip de colindă a ''Mălăncii'', care
nicidecum nu poate fi apropiat de colinda ucraineană, el fiind
axat pe un simbol românesc (busuiocul) şi pe o situaţie de
subiect alegoric, dar cu ''ieşire'' spre motive cunoscute din lirica
noastră erotică. Doar locul acţiunii, indicat în colindă, e acelaşi
sau aproximativ acelaşi, ca în versurile ucrainene, în care se
-
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spune că Malanca şi-a spălat picioarele în Nistru sau că fata
vine de peste Nistru (adică din partea Moldovei).
l'ri11 urmare, dacă unele detalii ale spectacolului în discuţie
(originea tipului de colind înregistrat de Elena Niculiţă-Vo1·onca)
rămân încă neclarificate până la capăt, apoi în principiu putem
totuşi conchide.,(în baza celor expuse mai sus) că ''Malanca'' la
românii din nordul Basarabiei şi nordul Bucovinei nu poate t.i
considerată drept un împrumut asiv, ci doar parţial, de la vecinii
ucraineni; ca ansamblu ritualic car11avalesc, ea s-a constituit
prin acumularea treptată a tradiţiilor etnografico-folclorice,
existente la noi din timpurile cele mai îndepărtate Uocuri
zoomorfice, scene din viaţa cotidiană, de tipul ''Moşnegilor", care
includeau şi '.'Masca'' unei fete tinere, iar ca text - motive
profund originale de colinde de fată şi cântece de nuntă).
· Edificatore este şi structura ritmico-melodică a colindei
româneşti a ''Mălăncii'': 8=4+4: ''Gos-po-da-rul cel de ca-să/ N-o
pri-mi Ma-lan-ca-n ca-să''. Acest tipar e specific pentru
cântecele noastre de nuntă: "Plângi mi-rea-să şi sus-pi-nă"28.
Colinda ucraineană e constituită conform altui model: 9=4+5;
10::io6+6: foc-rro-,n;a-pro,/ fOC-IJO-,D;a-poq-Ky
•
.
Mai rămâne, totuşi, în afara explicaţiei un important
·element comun la români şi ucraineni - numele personajului
principal - Malanca - care apare anume într-o zonă de difuzare
şi interferenţe culttirale. Se consideră aproape unanim că el nea parvenit de la ucraineni, însă dacă acest cuvânt este raportat
la sărbătoarea Sfintei Melania (ultima zi a anului), atunci nu
înţelegem de ce el n-a putut fi ''reluat'' din calendarul creştin în
i11od independent de către români şi ucraineni într-o anumită
zonă limitrofă? B.M. Iatimirski, într-un studiu publicat în anul
191429, abordează şi altă problemă, la care nu găseşte răspuns
plauzibil: de ce anume Sfânta Melania a servit ca pretext pentru
a fi personificată în travestire populară? Mai reţinem, pe lângă
acesta, faptul că la noi, ca şi la ucraineni, Malanca este, fără
excepţie, o fiinţă tânără, nu o ''martiră'' (conform calendarului).
Merită, credem, atenţie ipoteza folcloristului chişinăuean
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Victor Cirimpei, potrivit căreia ''moldovenescul'' Malanca este un
cuvânt autohton, o relicvă arhaică30. La români sunt cunoscute
numele: Malanca, Malancu ş.a., în zonele nord-vestice31, unde
nu este înregistrat alaiul ''Mălăncii''. Ipoteza nu ne va părea prea
deplasată, dacă vom tine seama de faptul că în zona Carpaţilor
s-au conservat şi alţi te1·111eni străvechi cu unele corespondente
orientale: rom. doină/ daina; la ucraineni - . dana-dana, ca
for111ulă de refren, idem la polonezi iar, mai departe, la lituanieni
şi letoni, termeni consideraţi de unii cercetători de prestigiu32
drept reminiscenţe lexicale indo-europene păstrate în fondul
autohton şi perpetuate până în zilele noastre.
Popularitatea de care se bucură drama noastră haiducească
şi voinicească în Bucovina şi nordul Basarabiei, ca fenomen
folcloric remarcabil prin varietatea de subiecte şi modalităţi
scenice, a determinat un proces activ
de
penetraţie a unor
.
motive şi variante integrale ale ei în repertoriul folclorului
ucrainean al obiceiurilor de iarnă. Cercetările susţinute pe teren·
în ultimele două-trei decenii, în raioanele de frontieră etnicoistorică între actuala regiune Cernăuţi, fostul judeţ Hotin şi
localităţile cu populaţie ucraineană de pe Nistru s-au soldat cu
unele descoperiri de texte inedite, ce pot fi calificate drept nişte
versiuni ucrainene ale dramelor noastre populare. Interpretarea
lor a fost u1111ărită pe parcursul câtorva ani (1976-1985) în
satele Podvirovka şi Zelionaia, din raionul Kelmenţi, regiunea
Cernăuţi, Medveja, din raionul Briceni, în nordul Basarabiei.
Aici dramele noastre sunt cunoscute cu denumirea generică
de "Malanca''; ele introduc în structura lor şi elemente din jocul
zoomorfic, scene din viata cotidiană, precum şi episoade
din
,...
dramele haiduceşti şi voiniceşti. Cea mai amplă adaptare a
pieselor populare româneşti la repertoriul ucrainean s-a realizat
în anii '70-'80 ai secolului nostru în satele Podvirovka şi
Medveja. Textele înregistrate aici constituie o sinteză artistică a
multor variante ale dramelor noastre. precum şi ale unor
componente din repertoriul ucrainean (vezi monografia noastră
•
Corelaţii tipologice şi contacte folclorice, Chişinău, 1985, unde
.
. .
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am reprodus textul integral al unei versiuni ucrainene a
dramelor noastre haiduceşti, voiniceşti ş.a., p. 4 7-53).
NOTE
1 B. M. )KnpMyIICKHH, HapoiJHblu zepouttecKuu 3noc. CpaBHume11&Houcmoputtec1ţue ottepKu, MocKBa-JleHuHzpaiJ, 1962.
2 B. C. 3eneHqyK, 011epKu 1tto11ilaBcKou HapoiJHou 06pJ1iJHocmu, Chişi
nău, 1959.
3 RelaţiifolLlorice moldo-11.lSO-llcrainene, Chişinău, 1981, p. 80-81.
4. Folclorul obiceiurilor de familie, alcătuit, articol introductiv, comentarii de A.P. Hâncu şi V.S. Zelenciuc, Chişinău,
1971, p. 278.
5. Arhiva de folclor a Universităţii din Cernăuţi (AF, nr. 214, f.
26), înregistrat în 1961, în s. Molodia, raionul Adâncata, Bucovina.
6 Ka11eHilapH&1e 06&111au u 06pJ1iJ&1 6 cmpaHax 3apy6eJ1CHou EBpon&1,

Moscova, 1971, p. 226.
7 Ko11J1iJKu ma iqeiJpiBKu, Knîa, 1965, p. 560.
8 Ilo3JUJI Kpecm&JIHCKUX npaJiJHUKOB, Leningrad, 1970, p. 126.
9. Romulus Vulcănescu, Mitologia română, Buc11reştl, 1985, p. 518.
10. G. Vrabie, Folclorul. Obiect - principii - metodă - categorii,
Bucureşti, 1970, p. 463.
11 I'Yl-O'll&tquHa, Hanncaa npo<P. B. lllyxeanq, J11>aoa, q, III, 1905, p.
241-256.
12 Ko11J1iJKu ma iqeilpi BKU, p. 581.
13. Poezia populară a obiceiurilor calendarice, ale. N. Băieşu,
Chişinău, 1975, p. 213, trei variante: Ocnita-Donduşeni,
Grinăuţt-Edinet, Drepcăuţi-Briceni.

14 Ko11J1iJ1<:u ma iqeiJpi BKU.
15. Vezi comentariile lui N. Băieşu la textele incluse în
antologia Poezia populară a obiceiurilor calendarice, p. 389: Se
susţine că ''Malanca'' (obiceiul şi textele poetice) a fost
împrumutată de către moldoveni de la poporul vecin ucrainean.
Autorul mizează pe lucrările unor cercetaşi din secolul al XIXlea, ca S. Bogoslovski ( On&1m ucmopu1<:0-cmamucmu11ec1<:ozo onucaHuJI
4epK6U u npuxoiJa HacaiJa llla6&1 ÂKKep.MaHCKOZO ye3iJa, ,,KHUIHHeBCKHe
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1872, nr. 24, p. 817). A.Z.C. Arbore
(Basarabia în sec. XIX, Bucureşti, 1898, p. 232) ş.a.
16. N. Jula, V. Mânăstireanu. Tradiţii şi obiceiuri româneşti.
Anul nou în Moldova şi Bucovina, Bucureşti, 1969, p. 11
(Frătăuţii Noi - Rădăuţi, zona Paşcanilor etc.).
17. Elena Niculită-Voronca, Datinile şi credinţele poporului
român, Mihalcea, 1903, p. 105.
18 H. H. CanymKHHa, Bonpocbl no3mUKU HapoiJHou iJpa.Mbl 6
cpa6Hume11bHOM u3y'leHuu, în VIII MeJ1CiJyHapoiJHb1u c7>e3iJ c11a6ucmo6,
MOCKBa, 1978, p. 4 78.
19. N. Jula, V. Mânăstireanu, op. cit., p. 16-17.
20. Elena Niculită-Voronca, op. cit., p. 105.
21. Ibidem.
22. Înreg. în s. Budinet - Storojinet în 1961. lnf. Cozaciuc
Ilie, 83 a (în 1961)
23 Ko11J1iJKu ma UJeiJpi 6KU, p. 593-594 (Podolia).
24. Ibidem, p. 596 (Galiţia).
25
n. HecTepoBCKHH, Beccapa6cKUe PYCUHbl. HcmopUK03mHozpaţ/5u'leCKUU a'lepK, Bapwana, 1905, p. 123 (înreg. până la 1900,
în nordul Basarabiei).
26. Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., p. 105.
27. Poezia populară a obiceiurilor calendarice, p. 214 .
.
28. Cântece şi melodii de .Jocuri populare moldoveneşti,
Chişinău, 1975, p. 197.
29 E. M. Ru;HMHPCKHM, ,,Ma11aHKa'' KaK 6uiJ C6J1mo'IHozo 06pJ1iJoeozo
pJ1J1CeHUJ1, ,,3THorpaci>H'lecKoe 0603peHHe'', 1914, nr. 1-2, p. 76.
30. V. Cirimpei, Urme jolclorico-mitologice moldoveneşti· de
vechime protoindoeuropeană, în Specii folclorice şi realitatea
istorică, Chişinău, 1985, p. 24.
31. N.A. Constantinescu, Dicţionar onomastic .românesc,
,
Bucureşti, 1963, p. 315.
.
32. B.P. Haşdeu, "Doina'' răstoarnă pe Rossler, "Columr1a lui
Traian'', 1882, nr. 10, p. 529-536. Originea autohtonă a
cuvântului doină/ daina a fost susţinută de acad. A. Rosetti,
prof. S. Sen1cinski (Kiev) ş.a.
enapxHaJihHhie Be;i:i;OMOCTH'',
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PETRU MOVILA
SAU ADEV
TA MODERNITATE
A ESTULUI SLAV
Dan Horia MAZILU
între oimenii de carte români pe care soarta i-a făcut
peregrir1i prin lume se află şi Petru Movilă, al patrulea din cei
şase fii ai lui Simion Movilă, domn, pe rând, în Ţara Românească
şi îr1 Moldova. Ajuns ,,mitropolit al Kievului, Haliciului şi al
întregii Rusii'', Petru Movilă este primul teolog ortodox care a
dialogat nestânjenit cu Apusul catolic. Umanist de marcă,
personalitate complexă care a polarizat, pentru câteva decenii, o
întreagă suită de valori spirituale, unindu 1,: într-un uriaş efort
de întoarcere spre Europa şi distribuindu-le apoi sub fo11na unei
rodnice înrâuriri, el ocupă o poziţie privilegiată în galeria
efigiilor culturale ale epocii. A surprins oare alegerea lui Petru
Movilă, la 6 septembrie 1627, în rangul de arhimandrit al
celebrei Lavre Pecerska din Kiev, puternica şi influenta
stavropighie de pe malul Niprului? Judecând după ecourile din
epocă, ajunse până la noi, şi mai ales după amploarea
discuţiilor din vremurile mai apropiate, se pare că nedumeririle
s-au născut mai mult în paginile scrise (uneori cu o vădită
tendenţiozitate) despre Petru Movilă de cercetătorii timpurilor
· noastre. Căci pe Movilă, cel de atunci, contemporanii îl
cunoşteau foarte bine. O mărturiseşte şi consemnarea lucrărilor
seimului provincial al Jitomirului, for în care s-a petrecut
elecţiunea: ,,întregul cler (... ) a ales ca arhimandrit al Lavrei
Pecerska din Kiev pe ilustrul Petru Movilă, fiul voievodului Ţării
Moldovei, faţă bisericească îndeobşte cunoscută''. O confirmă
apoi şi diverse personalităţi ale timpului, de a căror prietenie şi
preţuire s-a bucurat acesta. Iar atunci când cuvintele de
apreciere vin din partea unui adversar, cum a fost Meletie
Smotritki (autor al unei gramatici pe care Antim Ivireanul găsea
•
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util a o retipări către sfârşitul secolului a XVII-lea), ele sunt
cu atât mai demne de încredere. Urmaşii însă, s-au mirat,
fireşte, căci (după ce luptase, probabil, la Ţuţora, în anul 1620,
bătălie în care a murit protectorul său, cancelarul Stanislaw
Zolkiewski), în anul 1621, cel care urma să ajungă ,,marele
Arhimandrit", mitropolit şi exarh al patriarhiei ecumenice din
Constantinopol, lua parte în rândurile oştirii polone, ca virtual
pretendent (a nutrit, la un moment dat, acest gând) la tronul pe
care şezuse părintele său, la marea înfruntare de sub zidurile
Hotinului, ducându-şi, apoi, pâlcurile de oşteni să protejeze
pământul Moldovei şi pe oamenii lui de excesele polonezilor
învingători. S-au arătat nedumeriţi cei care au încercat să
înlănţuie cursul evenimentelor istorice, mai ales din cauza
absenţei ştirilor - în anii următori - despre cel care avea să
devină subiectul alegerii din 1627, a lipsei informaţiilor în
măsură să furnizeze elementele de motivaţie a deciziei. Şi
presupunerile au fost diverse, nelipsind, ca mai totdeauna,
supoziţiile evident exagerate şi uneori răuvoitoare. Alegerea lui
Petru Movilă drept arhimandrit al Lavrei Pecerska nu poate fi
privită - aşa cum au încercat să afirme unii istorici - ca o
realizare a intenţiilor exclusiv religioase, izvorâte din dorinţa sa
de a intra în slujba bisericii, îmbrăcând haina de călugăr şi
păşind pe calea ascetismului. Formularea aceasta include o
poziţie extremă, greu de acceptat, după cum la fel de dificil de
primit ca atare ni se pare şi explicaţia care vede în mirajul
bogăţiilor cuprinse în numeroasele moşii ale mănăstirii din Kiev
·•
mobilul care l-a atras pe feciorul voievodului din Moldova către
viaţa monahală. Fără a exclude relativa pondere pe care ar fi
putut să o aibă cele două motivaţii în desăvârşirea actului făcut
de Petru Movilă (spiritul religios profund al familiei Movilă - care
dăduse Moldovei un mitropolit, pe Gheorghe, şi îşi legase
numele de zidiri ecleziastice - era un fapt cunoscut în epocă, la
fel ca şi bogăţia domeniilor aflate în stăpânirea Lavrei kievene),
trebuie totuşi să precizăm că împrejurările, cauzele şi motivările
interne şi externe ale alegerii sale în acel cin călugăresc - şi,
•
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evident, ale propensiunii ulterioare - se ·circumscriu într-uri
context mult mai complex, în care planurile social, politic şi
religios se întrepătrund şi se intercondiţionează.
Factorii exte1·11i care au contribuit la desemnarea lui Petru
Movilă în .,funcţia amintită - printre care cităm influenta
relevabilă a mitropolitului de Kiev, Iov Boreţki, sub a cărui
oblăduire spirituală tânărul Movilă se afla de câtva timp - li se
alătură, primând desigur asupra lor, valoarea incontestabilă a
lui Petru Movilă însuşi, bazată pe solida-I cultură şi pe prestigiul
ce i-l ofereau tara sa de baştină şi tradiţia numelui ce îl purta.
(Movileştii, familia care izbutise să alcătuiască o veritabilă
dinastie, ridicaseră pe tronul Moldovei şi - incidental - pe cel al·
Ţării Româneşti câţiva voievozi: Ieremia şi fiii lui, Constantin şi
Alexandru, Simion şi băieţii lui, Gavril şi Moise). Aceste fapte au
dete1·1ninat, în primul rând (celelq.lte supozitii rămân simple
speculaţii generate de felurite intenţii), alegerea fiului lui Simion ·
Movilă ca arhimandrit al acelei citadele a ortodoxiei ucrainene Lavra Pecerska -, iar întreaga activitate pe care o va desfăşura
ulterior arhimandritul, şi apoi (din 1633) mitropolitul Petru
Movilă va confirma această ipoteză.
Cum se scurseseră primii treizeci de ani din viata lui Petru
Movilă (se născuse la 21 decembrie 1596) - şi-au pus întrebarea
istoricii -, ce au însemnat cele trei decenii de până în 1627, an
al apogeului, şi întrebarea a apărut firesc, pentru că izvoarele
istorice ale timpului nu ne spun aproape nimic (excepţie făcând
doar mentionarea lui în rândurile combatanţilor de la Hotin, în
1621) despre anii de for111are, contemporanii săi arătându-se
încă o dată (căci multe dintre ,,începuturile'' marilor oameni· ai
culturii noastre vechi sunt marcate de lipsa informaţiilor
precise) deosebit de parcimonioşi în transmiterea unor date utile
în configurarea contextelor. Un singur lucru era cert: în arena
religioasă
şi,
implicit, culturală a Ucrainei apăruse o
personalitate de excepţie, un om ale cărui cunoştinţe i-au uimit
pe cei din jur prin diversitate şi profunzime. Trebuia . deci
căutată sursa acestei instrucţii cu totul neobişnuite. Au fost
' .
•
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Lvovului (oraş cu care Movileştii au
întreţinut relaţii per·rnanente), lăcaşuri unde Movilă putea să
acumuleze o bună parte din informaţiile fundamentale, deşi,
după părerea noastră, discuţia s-ar fi cuvenit începută cu
instrucţia pe care copilul de voievod a primit-o, împreună cu
fraţii săi, în casa părintească, cu profesori autohtoni sau aduşi
din alte locuri, practică încetăţenită în familiile nobiliare
româneşti. Dar şcoala ,,frăţiei'' laice din Lvov, au zis cercetătorii,
nu putea - cunoscut fiind, în genere, nivelul ei - să asigure
pregătirea remarcabilă cu care s-a prezentat candidatul
seimului provincial din Jitomir şi, în această situaţie, ipoteza
unor studii în Occident - ipoteză sprijinită şi pe considerarea
atentă a activităţii ulterioare a cărturarului român - a devenit
plauzibilă. A fost propusă Olanda, cu renumitele ei centre de
studii eline, apoi Sorbona, pentru a ajunge, în cele din ur·rr1ă, la
ideea frecventării unui alt colegiu francez. Argumentele nu
lipsesc: într-un text, intitulat Magna ars disserendi de qualibet
materia, descoperit în arhiva unei aşezări din Ucraina apuseană,
un apărător anonim al lui Movilă le răspunde denigratorilor,
care îl învinuiau pe înaltul prelat de absenta unei pregătiri
corespunzătoare: ,,Per summum nefas vituperatur. Varonem
enim praeceptorem habebat eminentissimum''. A fost oare
Movilă, prin 1609, se pare, elev al lui Varon (mai exact Veron),
în colegiul La Fleche din regiunea Anjou, şcoală fondată de
iezuiţi prin 1604 şi pe care o va frecventa Descartes? Dificil de
răspuns în absenta unor alte elemente mai concludente. De
altfel, construirea unor astfel de supoziţii nici nu este absolut
necesară, desăvârşirea instruirii tânărului român putând să se
producă foarte bine, credem noi, într-una din şcolile poloneze de
rang superior celei din Lvov, cum era, de pildă, Colegiul
Zamojski, o veritabilă academie a vremii, înfiinţată în 1595, de
hatmanul Jan Zamojski în oraşul Zamosc.
Fapta de cultură a acestui mare organizator şi prornotor care
a fost Petru Movilă - greu de cuprins în descrieri lapidare, căci
unor astfel de formulări le scapă, de obicei, înlănţ11irile interr1e
întâi

menţionate şcolile
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ale evenimentelor - a1· putea fi totuşi, în ciuda simplit.icării,
condensată şi imaginată ca o perpetuă <11·de1·e pentr11 zăn1islirea
cărţii. 111 carte, în alcătuirea, multiplicarea, răspândirea şi
cercetarea ei asiduă a fixat cărt11rar11l ro1nâ1·1, ajur1s î11alt prelat
al Kievului ucrainean, soluţia propăşirii unui întreg sistem ale
cărui valori s-a străduit să le trezească dintr-o moleşeală
letargică, §ă le ordoneze şi să le apropie de 1noctelele pe care i le
propunea cultura europeană a tin1pului ...V--a111 dat şi nu voi
înceta până la moarte să vă dau cărţi şi prof"esori" - spunea
Movilă în predoslovia Antologhtonului din 1636, rezumând î11tr-o
singură frază un program de activitate de dimensiuni
i1npresionante, program a cărui concretizare i-a solicitat eforturi
considerabile. Era nevoie, în primul rând, de ordine, de
organizare şi de disciplinare fermă a celor pe care intenţiona să-i
înregimenteze în această campanie şi Movilă a rezolvat cu multă
energie (1·ăuvoitorii, căci n-au lipsit nici atunci, l-au acuzat elitar
de duritate) aceste situaţii. Erau apoi necesari oameni 1101 şi
Movilă i-a adus. Tipografia Lavrei este înzestrată cu r1oi
completuri de litere, numărul meşterilor sporeşte, vin să lucreze
aici Tarasie Zemka, tipograf, dar şi- cărturar şi poet de mare
sensibilitate. Pamvo Berânda, român şi el, se pare, întemeietor
al lexicografiei ucrainene moderne. Petru Movilă începe - cu o
productivitate vădind, desigur, şi mobiluri propagandistice imprimarea cărţilor de vitală necesitate în desfăşurarea
serviciului religios. Procură manuscrise care purtau girul
teologilor de la Athos sau texte demne de încredere (cum a fost
manuscrisul Octoihului de la Mănăstirea Neamţu, pe care i-l
aduce, în 1629, din partea voievodului Miron Barnovschi,
Varlaam, pe atunci doar egumen la Mănăstirea Secu), lucrează
la restituirea unor versiuni certificate de confruntări filologice
(cum se întâmplă cu Liturghierul din 1629, ,,tradus - zice Movilă
în p1·efată - timp de câţiva ani de pe textul grecesc şi comparat
cu textele ediţiilor greceşti'' ), le tipăreşte, le reeditează - semn
al grabnicei epuizări -, le distribuie, urmărind pas cu pas
înfăptuirea telurilor programate. Nu se sfieşte - în virtutea
•
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sale despre profitabilele dechideri - să utilizeze şi
izvoarele occidentale (în Trebnicul cel mare din 1646, operă
capitală a perioadei movilene - cu texte grăitoare în privinţa
umanismului creştin profesat de miropolitul din Kiev, pentru
care ,,omul înseamnă cerul sau majestas Domini'' - cercetătorii
au depistat elemente din tipărituri apărute la Roma), ba, mai
mult, recomandă şi altora procedeul. Este exemplificator, în
acest sens, cazul călugărilor de la Kutein, care, tipărind în 1637
romanul Viata lui Varlaam şi Ioasqf(într-o ediţie ce poartă stema
lui Petru Movilă şi o dedicaţie în versuri adresată aceluiaşi
patron spiritual), folosesc pentru tălmăcire nu texte greceşti şi
slavone, aşa cum ar fi cerut dogma şi după cum stăruitor
încearcă ei să ne convingă încă din titlu, ci - după cum au
dovedit concludent cercetătorii - versiunea latină a lui Jacob
Billius.
Tipografiile, consecvent susţinute de Petru Movilă,
traversează o etapă de prodigioasă activitate. Meşterii alcătuiesc
un corp select, laudele pe cae le închină protectorului lor (în
1630 Pamvo Berânda şi Tarasie Zemka compun o Imnologhie în
care începutul fiecărei strofe realizează acrostihul ,,Lui Petru
Movilă arhimandrit al Lavrei Pecerska, fiu al voievodului Ţării
Moldovei'') se răsfâng implicit şi asupra lor, cărţile pe care
aceştia le imprimă se bucură de o deosebită apreciere. Aşa se
face că emisarii lui Movilă, dirijaţi în ţările ortodoxe din jurul
Ucrainei în cadrul unei bine precizate campanii de expansiune
culturală (căci numai astfel poate fi just interpretată sosirea
acelui Meletie Macedoneanul, grec sau macedo-român de neam,
la curtea lui Matei Basarab), reuşesc de regulă în misiunile lor.
Deşi aflaţi de mai mult timp în tratative cu Roma, cărturarii din
preajma lui Matei Basarab înclină totuşi, în cele din llrmă (aşa
cum vor face şi conaţionalii lor din Moldova), spre procurarea
tipografiilor trimise de mitropolitul Kievului, astfel că la
Câmpulung (din 1635) şi la Iaşi (din 1642) încep să funcţioneze
tiparniţele care scot primele cărţi româneşti din secolul al
XVII-lea. Cititorului de azi îi pot părea, desig,ur, exagerate frazele
'

https://biblioteca-digitala.ro

141
încărcate,

bogat ornamentate şi pline de reminiscenţe
mitologice, din encomionurile adresate lui Petru Movilă. Lectura
lor trebuie să ţină seama de un element fundamental: toate sunt
texte emanând de la nişte literaţi ai Barocului, şi, drept urmare,
podoabele stilistice şi ornamentaţiile fastuoase apar ca nişte
prezenţe obligatorii ce înveşmântează subiecte care pot fi cu
uşurinţă descrise în termeni cât de cât exacţi. „Preastrălucite şi
milos.tive doamne, părinte al nostru, patron şi fondator - i se
adresează în prefaţa Euchariste1·ionuli1i din 1632, Sofronie
Poceaski, profesor de retorică la colegiul din Kiev, acelaşi care,
peste câţiva ani, va fi primul rector al colegiului de la Trei Ierarhi
din Iaşi -, eşti la fel ca aurul printre metralele nobile, ca
diamantul printre nestematele iubitorilor ştiinţei ... " Singurele
simboluri, socoteşte panegi1·istul, potrivite să-l glorifice pe cel
care, mai mult decât Mucius Scaevola, ,,strămoşul" roman de
nepieritoare faimă al Movileştilor (ascendenta cu pricina era o
,,descoperire'' a heraldicii poloneze), îşi sacrifică cu osârdie
întregul trup şi aduce pe pământurile ucrainene pe ,,Minerva,
regina ştiinţelor", sunt ,,Heliconul şi Parnasul cel cu două
piscuri'', ,,în stare să înalţe pân-la cer numele glorioşilor
Movilă ... "
· Ce a făcut de fapt Petru Movilă pentru învăţământul
kievean, pentru şcoala ucraineană în general? Întrebarea e
firească, pentru că, şi în acest plan, unele dintre opiniile
urmaşilor (care au văzut în aceste acţiuni doar o încercare
inutilă
de introducere în şcolile Kievului a scolasticii
occidentale, demult depăşită în Europa) sunt în dezacord cu
entuziasmul contemporanilor. O analiză atentă a situaţiei pe
care Movilă a găsit-o la instalarea sa ca arhimandrit al Lavrei
Pecerska, a iniţiativelor sale şi, mai ales, a rezultatelor concrete
ne va convinge că elogiile contemporanilor, beneficiari direcţi ai
acestor acţiuni, nu păcătuiau deloc prin exagerare.
În mănăstirea Lav1·a Pecerska fiinţa o şcoală; o întemeiase
cu câţiva ani mai înainte un predecesor al lui Petru Movilă,
Elisei Pletenetki. Era însă o şcoală de nivel elementar, de carte
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slavonă,

•

cum mai erau şi altele în Ucraina, aşezăminte modeste.
care nu puteau în nici un caz intra în competiţie cu colegiile înfiinţate de călugării iezuiţi - aflaţi în plină penetrare spre Est -,
întrucât le lipsea o programă de învăţământ judicios alcătuită,
iar studiului limbii latine, atribut indispensabil al omului cult
din epocă, i se acorda un interes minor. Printre cauzele de prim
ordin care împiedicau ridicarea nivelului învăţământului în
şcolile existente în Ucraina, cea mai importantă era lipsa
profesorilor bine pregătiţi. Nu trebuie neglijată nici opoziţia
marcată pe care o ridicau cele mai conservatoare elemente ale
clasei conducătoare ortodoxe, cărora studiul limbii latine, de
pildă, ca să nu mai vorbim de retorică sau dialectică, li se părea
un sacrilegiu, un pas covârşitor pe drumul către erezie. Evident
că o atare stare de lucruri nu-l putea mulţumi pe Petru Movilă,
omul de cultură deschis spre toate înnoirile vremii sale şi
clericul convins că decăderea ortodoxiei este o consecinţă a
nivelului precar al învăţământului. Rezolvarea, în plan general,
a acestei situaţii o propune Movilă în Memoriile sale, un fel de
.„Jurnal'' rămas multă vreme în manuscris, şi ea constă în
înfiinţarea unor ,,colegii''. care să fie strict ortodoxe în spiritul
lor, iar în ceea ce priveşte nivelul ştiinţific să poată fi comparate
cu cele mai bune şcoli poloneze sau apusene. Era un plan de
proporţii mari, cu consecinţe previzibil remarcabile, la a cărui
realizare Movilă a pornit, prin transformarea şcolii în
mănăstirea din Lavra Pecerska în institut de rang superior, în
şcoală pentru educarea tineretului ,,în spiritul credinţei, al
bunelor obiceiuri şi al artelor liberale /subl. ns./ (... ). pentru
folosul şi îndestularea neamult1i dreptcredincios" (Am citat
dintr-un hrisov dat de Petru Movilă la 15 iunie 1631', în Lvov,
unde participa la sfinţirea bisericii cu hramul Adormirii Maicii
Domnului, „biserica moldovenească'', refăcută cu sprijinul
neamurilor sale; hrisovul acesta, cuprinzând programul de
întemeiere şi de susţinere materială - „Lor /profesorilor/ le voi
d.a întreţinerea corespunzătoare, atât ca hrană, cât şi ca
îmbrăcăminte, precum şi pentru alte nevoi pe cl1eltuiala 111ea
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pe11tru totdeaun.a / ... /'' -, poate fi socotit actul de naştere al
faimosului colegiu). Concretizarea acestei iniţiative a solicitat
efo1·t11ri materiale considerabile şi rnultă iscusinţă diplomatică,
îr1trt1cât opoziţiile, vehemente de multe ori, n-au lipsit, dar
apariţia şi consolidarea colegiului (lăcaş de carte la care Movilă
a ţinut enorm, pe care l-a sprijinit prin subsidii considerabile,
lăsânqu-i chiar . prin testament importante valori materiale,
localul din Podol, cu toate acareturile, biblioteca, averea
aparţinătoare moşiei sale de la Nepolohy, veşmintele sale de
arhiereu, 01·11ate cu pietre scumpe, 80.000 de zloţi şi bunuri
pentru ajutorarea ,,spudeilor'' lipsiţi de mijloace, - care va deveni
ulterior o instituţie de învăţământ religios de mare faimă) au
marcat o remarcabilă victorie. Era victoria unei noi ideologii, a
unei mentalităţi, a unui nou sistem de gândire şi comunicare cu
cultura europeană, căci fapta lui Petru Movilă a reprezentat mai
mult decât o banală şi necesară reorganizare, ea a însemnat o
veritabilă revoluţie modernă într-o lume pe care o izolare
tradiţională o baricadase între zidurile închistării dogmatice.
Şi roadele acestui travaliu de mare suprafaţă, ale atmosferei
de efervescentă culturală instaurată de Petru Movilă în lumea
spirituală a Kievului şi a Ucrainei nu au întârziat să se arate.
Colegiul movileau a devenit repede un veritabil focar de cultură
teologică şi laică, profesorii - un Isaia Trofimovici-Kozlovski.
profesor de filosofie, un Silvester Kossov, dascăl de retorică selecţionaţi cu grijă de întemeietor, au ajuns să facă gloria
oraşului care i-a adăpostit; din foştii elevi, din ,,spudeii'' claselor
de retorică, poetică ori teologie, au crescut cărturari de mare
faimă, teologi şi poeţi, retori şi profesori căutaţi de şcolile din
ţările vecine. Dintre cei care s-au format aici, în contact direct
cu universul mirific al Antichităţii - o lume clasică filtrată prin
programele şcolare· ale Contrareformei - s-au separat apoi
numele celor care alcătuiesc ceea ce s-a numit literatura ucraineană barocă. Şi tot aici s-a realizat, în jurul aceluiaşi Petru
Movilă, concentrarea unor numeroase şi deosebit de valoroase
forte intelectuale, a unor cărturari cărora umanismul
le era
.
.
~

•
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familiar, în ceea ce a fost vestitul ,,Ateneu movilean'', grupare de
pură tradiţie renascentistă. Aici au apărut, în u1111a unor lungi
şi complicate dezbateri, liniile directoare ale reorganizării şi
consolidării ortodoxiei răsăritene sub raportul teologiei şi al
. dogmaticii şi tot aici s-au plămădit scrieri celebre, cum a fost
atât de necesara, pe acel timp, Mărturisire ortodoxă, lucrare
capitală ce a nemurit numele cărturarulului român, făcând din
el autorul primului discurs teologic modern al Ortodoxiei. Un
mare istoric al nostru, grăbit uneori în afirmaţii, scria cu
destulă iritare că Petru Movilă, urcând cu atâta repeziciune şi
strălucire treptele ierarhiei bisericeşti, i-ar cam fi uitat pe cei din
mijlocul cărora pornise, negăsind cu cale să-l pomenească în
testamentul redactat înainte de moarte (Petru Movilă s-a stins la
22 decembrie 1646) decât pe Moise Movilă, fratele său, care
reuşise să reînnoade pentru un timp firul domniilor Movileştilor.
Că lucrurile n-au stat deloc aşa ne-o dovedesc atât atitudinea
lui Petru Movilă însuşi, care şi-a afirmat în repetate rânduri, cu
nedisimulată ·mândrie, descendenta (altminteri insistenta cu
care stema „strălucitilor Movileşti, domni ai Ţării Româneşti şi
ai Moldovei'', apare în tipăriturile patronate sau sprijinite de el
ori aluziile străvezii şi la fel de insistente ale panegiriştilor nu
şi-ar mai afla rostul), cât şi fapta sa culturală cu profunde
implicaţii în evoluţia literelor româneşti din prima jumătate a
secolului al XVII-lea. De prisos să insistăm aici
asupra
.
.
sprijinului acordat cercurilor de cărturari din Ţările Române
(fapte pe larg comentate în multe sinteze de istorie literară ori
culturală), sprijin la a cărui sorginte trebuie să aşezăm, în
primul rând, legăturile de sânge, neperisabile, indiferent de
circumstanţele în care se dezvoltă, augmentate de ''condiţia
umanistului elevat care a fost Petru Movilă, şi apoi mobilurile
propagandistice pe care le u1·1nărea înaltul prelat în cadrul unei
campanii de atragere a culturii româneşti în sfera de influentă
slavo-răsăriteană (intenţii confirmate de aproape toţi cercetă
torii), prin eliminarea din această zonă a înrâuririi greceşti.
Există însă şi alte câteva dovezi ale neîntreruptelor legături,
•
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aflate, ca moment generator, mult mai aproape de sufletul
cărturarului, de sfera de preocupări a omului de· condei, a
scriitorului care a fost Petru Movilă. La 3 august 1629, Petru
Movilă, arhimandrit, pe atunci, al Lavrei Pecerska, îl avea ca
oaspete pe Varlaam, viitorul mitropolit al Moldovei, care îi
aducea, cum arătam mai sus, un manuscris pe care Movilă îl
solicita~e fără îndoială. Întâlnirea, memorabilă, a născut o mare
prietenie care va dăinui multă vreme şi va contribui - prin
Varlaam-, decisiv probabil, la stingerea animozităţii evidente pe
care o nutrea la începutul domniei sale voievodul Vasile Lupu
fată de familia Movileştilor şi, implicit, fată de descendentul ei
ajuns prelat al ucrainenilor. Movilă l-a chestionat cu aviditate pe
egumenul de la Secu în legătură cu noutăţile din· tară. Om al
tagmei sale, Varlaam i-a istorisit printre altele şi două minuni,
înfăptuite, zice-se, pe la 1610 de moaştele Sfântului Ioan cel·
Nou, patronul Sucevei. Se pare că istorisirile l-au interesat pe
Movilă, căci miracolele cu pricina şi-au găsit loc în Memorii,
alcătuire ce conţine meditaţii personale şi mici piese, deosebit ·
de izbutite, dedicate vieţilor unor sfinţi ai bisericii ortodoxe.
Potrivit unei opinii tradiţional reluate de cercetători, Octoihul
adus de Varlaam va servi drept text de bază pentru ediţia
imprimată la Lvov în 1630.
În exemplarele unuia din „tirajele'' Triodului înflorit, apărut
la Kiev în 1631 (împodobite cu stema lui Moise Movilă
întovărăşită de o Epigramă, alcătuită - verosimil - de Tarasie
Zemka), mitropolitul Kievului publică nişte sfaturi către fratele
său Moise Movilă, ajuns între timp voievod al Moldovei, un text
de mică întindere, ce e drept, dar neobişnuit de dens şi, mai
ales, aşa cum o remarcă specialiştii, ,,de o deosebită importantă
istorico-literară'', putând fi aşezat în istoria culturii noastre
alături de sfaturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
,,Dator eşti - îl consiliază Petru Movilă pe fratele ajuns pe tronul
părintelui lor - nu numai să ai grijă de tine, ci şi să aduci folos
supuşilor, să te ocupi nu numai de cele politiceşti, ci să te
deprinzi întru cele duhovniceşti (... ), nu numai să stăpâneşti, ci
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să fii pildă pentru ,,supuşi''. Poveţele adresate acestui frate la

care a ţinut, se pare, cel mai mult (intervine, de pildă, pentru el
şi mai târziu, prin 1639, pe lângă patriarhul Chiril Kontaris al
Constantinopolului: ,,Aliud est quod a Tua Sanctitate obtinere
velim in re scilicet privata nostrae Mohilanae domus, cuius
propensio et grati animi iam pridem intercessere erga
Sanctitatem Vestram officia turn a nobis ipsis, turn ab
illustrissimo germano nostro Dno Moyse Mohila, palatino
terrarum Moldaviae, in quem a piae memoriae praedecessore
Sanctitatis Tuae Dno Cyrillo patriarcha quorundam hominum
ausu impetrata est excomunicatio, ut illam irritam facere Sua
Sanctitas dignetur, enixe iterum atque iterum postule") sunt
pline de simţire patriotică (,,Pentru libertatea patriei şi a
supuşilor să lupţi bărbăteşte ... ") şi emană aceeaşi nobleţe
spirituală care i-a diriguit toate acţiunile: „Să fii ctitor, ziditor şi
binefăcător al bisericii şi al şcolilor''.
Petru Movilă n-a participat la Sinodul de la Iaşi, din 1642,
unde a fost dezbătut conţinutul scrierii sale Mărturisirea
ortodoxă. A venit însă în capitala Moldovei în februarie 1645,
pentru a llla parte la căsătoria domniţei"Maria, fiica lui Vasile
Lupu, cu litvanul Janusz Radziwill, eveniment de mare
rezonanţă politică, desfăşurat cu mult fast, în prezenţa a
numeroşi oaspeţi de marcă (,,Şi aşa s-au făcut nunta aicea - va
scrie Miron Costin - în Iaşi, la care câţiva domni din Ţara
Leşească singuri cu chipurile sale au fostu cu curţile lor. şi
Pătraşco Moghila, feciorul lui Simion Vodă, mitropolitul de
Kiev". Cu prilejul acestei nunţi, la care participase îndemnat de
cele mai amicale inW.Uţii, mitropolitul a rostit, parte în li111ba
polonă, parte în limba română - după cum singur mărturiseşte
-, o cuvântare (Mowa duchowna) - un discurs nuptial,,de fapt, cu
o poziţie bine precizată în cadrul retoricii familiale baroce - pe
care n-a întârziat apoi să o publice la Kiev, în polonă, spre a
împlini prieteneasca dorinţă a voievodului moldovean, interesat,
fireşte, în publicitarea rapidă a alianţei făcute şi în grăbirea
ecourilor ei. Discursul este tipic pentru maniera compoziţională
•
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a lui Petrt1 Movilă, desfăşurându-se în cadrul unui text de o
mare densitate, în care demonstraţia urmează volutele unei
argumentări dispuse gradat, segmentată de digresiur1i şi
eşafodată
pe ample citate din scrieriele sacre. Fraza
arborescentă, aceeaşi din scrierile oratorice din tinereţe sau din
predoslovia Trebnicului din 1646, apelează constant la dispuneri
sintactice savante, în care modelele clasice fac loc secvenţelor
poliglotice atât de dragi scriitorilor barochizanţi.
I-a fost dat acestui mare cărturar român, strălucit umanist
şi remarcabil preţuitor al cărţii, să producă măsura capacităţii
sale creatoare dincolo . de hotarele ţării în care s-a născut.
Roadele gândului său mare (care au materializat veritabila
europenizare a unui spaţiu - cel est-slav -, amorţit până atunci
sub apăsarea desuetelor tradiţii bizantine), născute pentru
perpetua propăşire a spiritului şi a slovei, s-au întors mereu
printre ai săi, metamorfozându-se în simboluri capabile să
asigure permanenta unui meritat elogiu.
Ale cui merite au fost mai mari în ampla activitate de
modernizare a Răsăritului - se întreba învăţatul ucrainean I.
Venelin într-o formulare în care era formulat şi răspunsul - şi
cui i se cuvine, deci, cu dreptate - dintre cei doi bărbaţi pe care
i-a chemat Petru supranumele de ,,cel Mare'' - lui Petru I sau lui
Petru Movilă?
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PETRU MOVILA
EXPONENT AL UNIVERSALISMULUI RO

ESC

Dan Zamfirescu

,.,
Acum 18 ani, într-un articol retipărit în volumul Cultura română
- o mare cultură cu destin universal (1996), scriam despre Petru
Movilă u1·111ătoarele: "În prima jumătate a secolului al XVII-iea avem
marele fenomen Petru Movilă, de celebritate europeană. ••Movileaîntîiul pas al Europei răsăritene de tradiţie
bizantină spre un dialog comprehensiv şi fertil cu Europa
Occidentală moder11ă, dialog neinhibat . de limitările dogmei
ortodoxe şi de amintirile rivalităţilor bizantino-apusene. Dar un
dialog astfel conceput incit să nu implice abdicarea ideologică şi
morală a Răsăritului în faţa Apusului, aşa cu111 se întîmplase
puţin mai înainte cu tentativa constantinopolitanului Chirii
Lucaris. Rolul lui Petru Movilă (exponent pe arena generalrăsăriteană şi general-europeană al unei tradiţii de familie şi al spiritului culturii romîneşti) a fost atât de mare în acest dialog Răsărit
Apus, incit Iur1 Venelin, celebrul istoric rus din secolul al XIX~lea,
punea întrebarea cine dintre cei doi Petru ar fi mat îndreptăţit să
poarte supranumele de «cel Mare». Petru Movilă nu numai a anttct·
pat marele fenomen de «occidentalizare» a Răsăritului -· care domină
secolele XVIII şi XIX- dar l-a şi pregătit şi a mllttat pentru elf (Se ştie
ce rol important au jucat elevii- Academiei «Kievo-Movilene~ în aplicarea refo1·111elor lui Petru cel Mare. Se ştie, de asemenea, ce mare a
fost ecoul initiativelor sale la noi·, pe vremea lut Matei Basarab şt
Vasile Lupu). Arn putut vedea - hiperbolizând, desigur -în românul
din secolul al XVII-iea pe strămoşul cel mai indepărtăt al dialogu.lut
actual Răsărit-Apus, reluat în alte categorii istorice, dar în ac"1laşt
splrtt •movllean•, adică. de depltnă. egalitate, şi nu în eel •petrtntcii. de
st1bordonare a Răsă.rltulu.t faţă de Europa ctrou.1nserh>ă doar la
Occidentul devenit model absolut'',
Aş vrea să reţin acum, pentru foarte putin timp, atenţte\ ctumneavoastră cu altă problemă: aceea a tenstu11it tot mat ascuttte intN

nismul••

reprezintă
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mondialism şi naţionalism Asistăm la opoziţia între o universalitate,
înţeleasă ca negare a tuturor naţiunilor, şi aceste naţiuni declarate
depăşite, după ce un întreg secol a fost declarat ''al naţiunilor''. Asistăm la un fel de afurisire a ''naţionalismului'', pînă acolo încît prelaţii
întregii Ortodoxii au fost convocaţi, anul trecut, la Patmos, să osândească teologic ETNOFILETISMUL - adică pur şi simplu iubirea de
patrie (e adevărat, manevra n-a reuşit din carura Bisericii Ortodoxe
Române, mai exact, din ca liza Mitropolitul Daniel al Moldovei). Şi, pe
de altă parte, asistăm la manipularea iubirii de neam, pentru a ridica neamurile unul împotriva altuia.
Cred că în acest conflict românii şi ucranienii pot oferi istoriei
convieţuirii umane. un moment de .referinţă. Însăşi Providenţa pare
să ne fi arătat calea atunci cînd a făcut să se nască, în aceeaşi zi a
anului, Petru Movilă şi Petru Velicicovski - stareţul Paisie de mai
târziu. Amândoi vor fi peste puţină vreme sfinţi, dată fiind apropia ta canonizare de către Biserica Ucrainei a Mitropolitului Petru
Movilă. Cu observaţia că stareţul Paisie, la mănăstirea Neamţu,
scria cu mâna sa aceste cuvinte, în marginea biografiei trecute pe
curat de secretarul său, Platon: "M-am născut la sfirşitul anului
1722, decembrte 21. În cristelniţa Botezului mi s-a dat numele
Petru, întru pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Petru,
mitropolitul Kievului şi al întregii Rusii''. Pentru Paisie
Velicikovski, romînul Petru Movilă era deci sfânt de acum m.ai bine
de două secole.
Două destine ce ne relevează, complementar, ce poate fi pentru
''Europa'' şi pentru lumea mileniului ce vine comuniunea r·orr1ânoucraineană. Două personalităţii reprezentative pentru neamul lor,
dar şi pentru destinul celuilalt neam şi pentru viaţa religioasă şicultura din ambele ţări.
,,
Petru Movilă n-ar fi fost ·niciodată ceea ce este fără eşecul
visurilor sale de domnie, care - de s-ar fi împlinit - nu l-ar fi dus mai
sus de unde i-au dus pe ai săi. Să nu uităm că sil1gurele titluri de
glorie ale familiei domneşti a Movileştilor sunt... o mănăstire Suceviţa - şi o rudă exilată: Petru Movilă. Ucraina a făcut din
românul Petru Movilă o mare fig11ră a culturii e11ropene .

•
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Dar iarăşi să nu tlităm că Petn1 l\Io\'ilă tăr.J. :::îi.t1odt1l de la I<1şi,
fără Vasile Lupu (care dicta Patriarliiei din Constar1tir1opol şi-i pt1tea
con\'Oca pe greci la Iaşi, cu at1torit:.1te. spre a colabor·a la defirliti\•area textului MĂRTURISIRII ORTODOXE şi rnai ales ~·pre a-l aproba). ar fi rămas un mare ierarh t1crainean de origine ror11ă11ă. aşa
•
curr1 Ntcolaus Olahus a fost prir11att1l Ur1gariei catolice. Ni111ic 111ai
mult. a?etrn Mo\rilă al MĂRTURISIRII ORTODOXE, deci cel al
prezer1ţei mondiale prin acest te:\.t (aşa ct1111 r1e atrăgea ate11ţi;.c1 ieri,
Îll. au 1 3. Acadenliei Romîne, profesort1l Gheo1·gl1e Mil1ailă). se naşte
din nou, pe plaiurile natale, prin ceea ce s-a petrecut la laşi în
1642. El de\rine, astfel, simbolt1l t111t1i t1rli\•e1·salisr11 det!rlibil. ca
ECUMENICITATE.
.
Ecumenicitatea, experimentată o rnie de ani de Bizanţ,
însea111nă potenţarea geniului naţiunilor într-o şi printr-o unitate superioară, ce nu le neagă, ci se naşte din îmbinarea tut11ror şi se revarsă apoi creator peste fiecare 1. Ea şi-a găsit
numeroase ilustrări în comurliunea popoar·elor ortodoxe. Dar rlici
una nu apare mai pilduitoare ca scllimbul de valori între rorr1âni şi
ucrairlierli, tocmai prin amploarea personalităţii şi a lucrării celor
doi Petrn verliţi pe lume în aceeaşi zi a zu1ului, 21 Decembrie.
Paisie Velicikovski şi-a împlirlit destir1t1l în sens invers. El a
părăsit Ucraina natală, fără să o uite niciodată şi evocând-o err1otionant în autobiografia sa, tradusă de regretata Elena Linţa şi ti11ii..1·it:·,
recent la Sibiu, ca să trăiască cea rr1ai 111<1re parte a vieţii şi sil cr·eeze între rorr1ârli. Petrn Movilă şi Paisie Velicikovslti at1 de111011strat
astfel că gemul naţiunilor nu se anulează, ci se îrr1plineşte din asemenea tipuri de comuniune. ceea ce Bizanţtrl o derr1onst1·<1se de-a
lungul unui rrlilerliu. Că între comt1niunea inten1n1ană şi n<1tit1ne
nu numai că nu există un antagorlisrn conger1ital şi ire111ediabil. ci,
dimpotrivă, o legătură fiinţjală şi rodrlică.
În lumea noastră actuală, rorr1ânii şi t1c1·ai11ierlii au deas11pra 101·
doi sfinţi comurli spre a-i ajuta să se găsească pe adevăr·ată cale <l
urnanităţii. Închei, de aceea, propunînd viitorilor· sen1nata1i ai t1·at<1tt1lt1i rornâno-ucrainean să ar·boreze. între ster11ele celor ciot1ă tăr·i. ci
icoa11ă co11111nă a celor doi stlr1ti. Să r111 se invoce f'<1pt11l că î11că 1111
•
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avem canonizarea oficială a lui Petru Movilă. Să dăm crezare 111i
Petru Velicil{ovski - SfintulLli Paisie -, căci printre minunile sale se
numără şi aceea de a tl avut preştiinţa sfinţeniei patronului său clir1
Cristelniţă.
•

NOTA

1 Am analizat fenomenul în cartea mea 01·todoxie şi Rorr1a110Catolicis1n îr1 specificul exlster1ţei lor· istorice, Bucureşti, 1992 .

•

••
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Ă ÎN SCRIERILE
BISERICA RO
ICE ALE LUI PETRU MOVILA
HAGIOG
Magdalena Lâszlo -

Kuţiuk

Legăturile

lui Petru Movilă cu Kievul încep în anul morţii
cunoscutului hatman al cazacilor Petre Sahaidacinâi, pe care îl
cunoscuse cu ocazia luptei de la Hotin, din 1621, deci în 1622.
În acest an, în Postul mare, el vizitează la Kiev pe Iov Boreţki,
care a fost cândva rectorul Colegiului de la Lvov (unde studiase,
după toate probabilităţile, nepott1l domnitorului moldovean
Ieremia Movilă) şi care ajunsese între timp mitropolit. Revine
aici cu ocazia sărbătorii Maicii Domnt1lui, în anii 1624, 1625,
1626 şi 1627. Tot atunci, cumpără moşia Rubejovka, de lângă
Kiev. Probabil Iov Boreţki a fost acela care l-a convins pe tânărul
fiu şi nepot de voievod să renunţe la ambiţii de domnie şi să
intre în slujba bisericii.
în miercurea mare a anului 1626, la 8 aprilie, moare
arhimandritul Lavrei Pecerska, Zaharia Kopâstenski. La această
demnitate aspira ruda lui Zaharia, Vasilie Kopâstesnki dar, Îl'
ciuda unor proteste, în septembrie 1627, arhimandrit al Lavre,,,
cea mai importantă mânăstire din Ucraina, întemeiată în secolul
al XI-lea, este ales Petru Movilă, care nici măcar nu fusese în
prealabil călugăr. Iar în 1628 îşi ia postul în primire. După cum
remarcă profesorul Stepan Golubov, în fundamentalul studiu
Kievsklj mitropolit Petr Mogila i ego spodvfiniki (Kiev, 1883), ierarhia superioară a bisericii era în acea vreme adesea ocupată
de nobili, din considerente financiare: moşiile bisericii aduceau
mari venituri, iar biserica primea mari donaţii de la nobili. Dar
motivaţia principală a lui Petru Movilă nu era aceasta, ci faptul
că fusese antrenat în polemica dintre cele trei confesiuni
creştine - catolici, ortodocşi· şi protestanţi. Călugării Lavrei
Pecerska au primit cu neîncredere alegerea tânărului · nobil
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străin,

mai ales că anterior se plânseseră de măsuri· similare.
însă pentru el a intervenit, pe lângă regele Poloniei, magnatul.
Jan Zamojski, împrejurare menţionată chiar de el; în .prefaţa
Triodului.

în primii ani ai noii activităţi, mai ales după ce devine şi
mitropolit al Kievului, Petru Movilă are de înfruntat o opoziţie şi
din partea unor cărturari de seamă, atraşi de biserica unită,
.între care Meletie Smotriţki. Pentru a ieşi învingător din aceste
confruntări, Petru Movilă a desfăşurat o activitate prodigioasă
pe numeroase planuri, • preocupat fiind să lupte
pentru
înflorirea bisericii ortodoxe în patria sa de adopţiune. Fireşte,
printre contemporani şi chiar printre urn1aşi, până în secolul al
XIX-iea, nu au lipsit calomniatorii, la scrierile cărora a aplecat
urec;:hea chiar şi un istoric de talia lui Mihailo Hruşevski. Dar, în
această balanţă cântăresc cel mai greu realizările celebrului
mitropolit, rămas în memoria generaţiilor ca una din cele mai
importante figuri ale culturii Europei Răsăritene din secolul al
'
XVII-lea.
Fără îndoială că Petru Movilă a fost un om pătimaş. Ne-o
dovedesc scrierile sale. El. a fost, desigur, cucerit de măreţia
Kievului şi a căutat să înlăture tot ceea ce putea să o ştirbească.
Iată motivaţia numeroaselor construcţii civile şi religioase pe
care le-a iniţiat - în primul rând restaurarea unor lăcaşuri de
cult. Cel mai mult îl preocupa aspectul Lavrei Pecerska. Îndată
ce a ajuns arhimandrit al acestei celebre mănăstiri, în care
locuiau pe atunci 800 de călugări, a procedat la amenajarea
peşterilor în care se păstrau nealterate moaştele călugărilor care
vieţuiseră în incinta mănăstirii, cu atât mai mult cu cât tocmai
aceste peşteri atrăgeau numeroşi pelerini, veniţi pe jos din toate
.
-·
colţurile Ucrainei. Un alt punct de atracţie îl cons.tituia icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
Trăind în această
.
.
mânăstire, el se simţea tot timpul în mijlocul unor întâmplări
miraculoase şi nu întâmplător a ţinut să consemneze, cu orice
preţ, asemenea fapte, culese de la vizitatorii cucernici ai acestui
. .
lăcaş de cult, dar şi de la călugări. In acest fel, mitropolitul
.
.
'

.

'
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Petru Movilă continua o veche tradiţie, începută în secolul al
XIII-lea, când, după modelul Patericonului, adică al descrierii
vieţii călugărilor mânăstirii Sf. Ecaterina, de la muntele Sinai, a
fost alcătuit Patericul de la Pecerska, care în secolul al XV-lea a
cunoscut două redacţii.
Numeroasele obligaţii nu i-au îngăduit lui Petru Movilă să
definitiveze, în vederea tipăririi, propriile sale însemnări, destul
de numeroase, cu conţinut hagiografic, ele păstrându-se în
manuscris în biblioteca Catedralei Sf. Sofia, din Kiev, şi fiind
tipărite abia în 1887, la Kiev, în "Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii",
partea I, vol. VII. La îndemnul său, cărturarul Atanasi
Kalnofoiski a alcătuit o amplă lucrare cuprinzând, alături de
texte hagiografice, şi o descriere detaliată a mânăstirii, mai ales
a peşterilor, şi chiar a oraşului Kiev, incluzând o parte din
însemnările proprii ale lui Petru Movilă, puse la dispoziţia
autorului. Scopul scrierii lui Kalnofoiski era cu preponderentă
polemic, vizând să contracareze numeroasele scrieri hagiografice
întocmite de polonezi, foarte populare în epocă. Kalnofoiski le
opune propria sa scriere, redactată tot în polonă, intitulată
Teraturgyma lubo cuda, kt6re by!y · tak 1.v samym swietocudo.
'
twornym monastyru Pieczarskim Kijowsim
şi menită să ·
dovedească faptul că minuni au loc nu numai în lăcaşurile
cult catolice, ci şi în cele ortodoxe, tratate adesea condescer1u..::1•c
de autorii scrierilor poloneze.
Cele trei povestiri ale lui Petru Movilă, legate de biserica
română, pe care le discutăm în continuare, neincluse de
Kalnofoiski, căci nu se raportau direct la Lavra Pecerska, vizau
în fond acelaşi scop. Două dintre ele sunt accesibile cititorului
român datorită scrierii lui Aurelian Tăutul, preot ortodox din
Suceava, intitulate Viaţa şi minunile Sf Ion cel Nou de la
Suceava. Această cărticică a apărut la Suceava, în anul 1921,
În prima relatare, tradusă din textul rusesc, tipărit în 1887
şi intitulat Sobstvennorucinyje zapisi Petra. Mogily, menţionată
anterior, aflăm de întâmplări legate de polonezul Ujazdowski,
paharnic la curtea unchiului lui Petru Movilă, Ieremia, care,
'

'

'
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venind odată împreună cu domnul său la sărbătorirea pomenirii
Sfântului Ioan cel Nou, a intrat în biserica Mitropoliei şi a văzut
acolo o multime de oameni evlavioşi care sărutau moaştele
sfântului şi aduceau numeroase daruri. El s-a exprimat în
te1·1neni dispretuitori la adresa atât a clerului ortodox, cât şi a
credincioşilor .dar, mai ales, a mucenicului, por11ind de la poziţia
de atunci a bisericii catolice, care îi considera pe ortodocşi drept .
schismatici. Petru Movilă povesteşte că, drept pedeapsă pentru
aceste cuvinte, Ujazdowski a fost demonizat. A început să tipe şi
s-a aruncat la . pămâ11t, muncit de chinuri. Tovarăşii
paharnicului polonez s-au dus la fratele domnului, mitropolitul
· Gheorghe Movilă, implorându-l să facă rugăciuni de exorcizare.
La început, Gheorghe Movilă a refuzat să facă acest lucru,
considerându-l pe Ujazdowski vinovat. Atunci, ei se adresară
domnului şi, până la urmă, mitropolitul s-a lăsat înduplecat. în
urma rugăciunilor acestuia, Ujazdowdski îşi reveni şi îşi manifestă în public căinta pentru a fi hulit confesiunea ortodoxă.
Reproducem mai departe textul în traducerea lui Aurelian
Tăutu, ce redă exact originalul pe care l-am consultat în
Biblioteca Universităţii din Harkov: ''Iar această minune şi până
acum se povesteşte de multi oameni, martori oculari. Aceasta
este scrisă şi în cărţile Mitropoliei din Suceava. Iar eu am
auzit-o povestindu-se de către părintii mei, care au fost martori
oculari, şi eu însumi pre acest Ujazdowski, deşi eram foarte mic,
mi-aduc aminte că l-am văzut".
Sinceritatea acestor rânduri se vădeşte şi în faptul că, deşi
Petru Movilă a trăit o mare parte a vieţii sale, destul de scurte,
printre străini, a găsit cu cale să construiască la moşia sa de la
Rubejovka, de lângă Kiev, o biserică în cinstea _,patronului
Moldovei, Sfântul Ioan cel Nou.
A doua întâmplare, legată tot de moaştele sfântului Ioan cel
Nou, este relatată cu un alt scop, prezent şi în alte legende din
însemnările hagiografice ale lui Petru Movilă de la Pecerska,
aceea de a lecui pe călugări de păcatul cedării la ispitele lumeşti,
la dorinţa de îmbogăţire. Aceasta este şi intenţia relatării unei
•

•

https://biblioteca-digitala.ro

157
întâmplări

din 1620, pe care Petru Movilă spune că a auzit-o de
la Ieromonahul Varlaam. Paracliserul mitropoliei a Sl1stras o
i)arte din banii ce erau pe talgerul de pe racla sfântului şi i-a
ascu11s. De îndată fu demonizat şi scăpă abia atunci când, la
rugămintea celor prezenţi, mitropolitul pronunţă rugăciunea de
dezlegar(ţ. de blestem. De data aceasta, mitropolitul Petru Movilă
îşi î11cheie relatarea adresându-se direct călugărilor de la
Pecerska, pe care îi numeşte fraţi şi îi avertizează să nu cadă în
păcatul iubirii de arginţi.
Cea mai interesantă ni se pare însă o povestire pe care
Tăutu nu o redă, nefiind legată de sfântul Ioan cel Nou, iar
Golubov, care nu cunoştea istoria română, a înţeles-o greşit,
r1eştiind că Bălgradul este Alba Iulia.
Iată de ce considerăm necesar să reproducem integral textul
acestei relatări, în traducerea noastră:
,;Atunci când Mihail Voievod, domnul Ţării Ungrovalahiei, l-a
izgonit pe Andrei Bathory şi a luat sceptrul voieodatului
Transilvaniei, a venit în oraşul de scaun numit Bălgrad şi a
vrut să zidească în acel oraş o biserică ortodoxă, dar preoţii şi
toţi orăşenii şi nobilii, fiind de religie catolică (latinski), nu i-au
permis să o facă, spunând că ei mărturisesc credinţa cer;
adevărată şi de aceea nu vor să aibă o credinţă străină în or~'
lor. Însă domnul zise: •Voi nu sunteţi inărturisitori ai cred111~e1
celei drepte, căci nu aveţi harul Sfântului Duh în biserica
voastră, iar noi, fiind dreptcredincioşi, avem adevărata putere a
harului Sfântului Duh şi suntem gata întotdeauna să o dovedim
cu ajutorul lui Dumnezeu». Ei au cerut să dovedească aceasta
prin dispută şi prin multe vorbe. El a răspuns: •Nu, nu prin
dispută, ci prin fapte vreau să arătaţi sau să vă arăt eu ca să vă
convingeţi toţi». Ei ziseră: •Cum dară putem arăta? Nu este altfel
cu putinţă, decât prin dezvăluirea scrierilor sfinten. El răspunse:
•În disputele verbale este o trudă fără sfârşit, dar în afară de
aceste dispute, în această ceartă putem arăta, prin ajutorul lui
Dun1nezeu, dreptatea noastră. Să mergem deci, grăi el, în
n1ijlocul cetăţii şi să se aducă apă curată şi arhiereul meu cu
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prelaţii săi

;

o va sfinti în fata tuturor, iar ai voştri să facă tot
acolo aparte şi, sfintind-o astfel, să o păstrăm în biserica voastră
până la 40 de zile, pecetluind apa şi uşile bisericii şi, punând
semn, vom turna în vase diferite; şi dacă va rămâne proaspătă,
ca atunci când a fost luată de la izvor, a aceluia va fi credinţa
cea adevărată, iar a acelora care li se va strica va fi credinta
greşită. Dacă apa mea e aşa cum îmi pun credinta în Dumnezeu,
atunci îngăduiţi-mi fără împotrivire să întemeiez o biserică, iar
dacă nu, atunci, potrivit voinţei noastre, nu o voi zidi».
A doua zi a venit voievodul cu boierii lui şi curtea în piaţă,
cu. episcopul şi preotii, cu lumânări şi cădelniţe, într-un loc
anume pregătit, şi s-au rugat cu lacrimi şi suspine ca Dumnezeu
să proslăvească credinţa cea ortodoxă şi să ruşineze pe cei ce
mărturisesc o credinţă greşită. Catolicii au făcut la fel, dar au
pus sare în apă şi au făcut aşa cum fusese vorba. Au trecut
douăzeci şi cinci de zile şi episcopul, în urma unei arătări
dumnezeieşti, a venit la Mihai şi i-a spus să nu aştepte patruzeci
de zile. Voievodul l-a ascultat. Episcopul a intrat în biserică şi,
deschizând vasele, a văzut că apa e sfinţită şi înmiresmată şi
proaspătă şi a grăit: •Slavă Ţie, Doamne», iar când au deschis
catolicii, toată biserica s-a umplut de putoare şi s-au speriat şi
' au grăit: «Credinţa grecească este cea adevărată şi, dacă domnul
doreşte, poate să dureze o biserică aparţinând credinţei lui în
oraşul nostru, căci atunci când am interzis aceasta Dumnezeu
s-a mâniat pe noi şi apa noastră s-a împuţit».
Şi au plecat ruşinaţi, iar unii din ei au trecut la ortodoxie".
În continuare, Petru Movilă arată că s-a hotărât ca biserica
ortodoxă "să fie clădită în afara zidurilor cetăţii, pentru a nu fi
în viitor dărâmată. Ea a fost zidită în urrna jurăm~ntului tuturor
locuitorilor Transilvaniei, pe un loc frumos şi a fost sfinţită.
Acolo a fost mutată episcopia, fiindcă episcopii stătuseră, până
atunci, într-un alt loc, şi până azi sunt acolo. Şi Mihai l-a aşezat
acolo pe primul episcop de Alba-Iulia, Ioan, un om blând, făcător
de bine şi sfânt şi, trăind în sfinţenie, s-a învrednicit să
primească harul Domnului, iar după moartea sa trupul lui este
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până

azi înmiresmat şi a săvârşit multe minuni pentru aceia
care s~au apropiat de racla lui". Mai departe, autorul arată că a
citit toate acestea în cronica muntenească şi a auzit de la mulţi
martori oculari, între altele şi de la "vistiernicul de atunci şi azi
mare logofăt al Ungrovalahiei, precum şi de la Dragomir, mare
pitar al a,.celeiaşi ţări".
Acest text ni se pare deosebit de important, deoarece arată
poziţia lui Petru Movilă într-o problemă rămasă până azi
neclarificată. În volumul I al lucrării fundamentale a preotului
prof. Mircea Păcurariu, de la Institutul Teologic de la Sibiu,
Istoria Bisericii Ortodoxe române (vol. I, Bucureşti, 1992, p. 503504), aflăm că, în decembrie 1596, Mihai Viteazul l-a vizitat pe
Sigismund Bâthory, guve1·11atorul Ardealului, şi a obţinut de la
el îngăduinţa să ridice o biserică-mânăstire în însăşi capitala sa,
la Alba Iulia, lângă zidurile cetăţii, care a servit apoi drept
catedrală şi reşedinţă mitropolitană. Ea a fost ridicată în 1597,
când a fost îngropat în ea vo1·r1icul Danciu din Brâncoveni, tatăl
lui Matei Basarab.
Mai departe citim la M. Păcurariu: "S-a susţinut în vechea ·
noastră istoriografie, îndeosebi cea unită (A. Bunea, iar după el,
N. Iorga ş.a.) că Mihai Viteazul a fost acela care a înfiinţat
Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei, cu sediul la Alba Iulia,
aşezând aici pe primul ei cârmuitor, Ioan de la Prislop. Adevărul
este că Mihai Viteazul a ridicat numai o nouă biserică, ce
trebuia să slujească drept catedrală mitropolitană, făcând,
alături de ea, şi o reşedinţă pentru vlădica Ioan de la Prislop, pe
când mitropolia ca instituţie era mult mai veche. În primul rând,
avem o serie de mărturii documentare sau de alt gen privind
«arhiepiscopii„ sau «mitropoliţii„ Transilvaniei, cu sediul la
Feleac. Faptul că urmaşii acestora n-au mai aVl.1t un sediu stabil
se explică prin împrejurările politice nefavorabile. Avem apoi alte
ştiri sigure că «mitropolitul„ Ghenadie şi-a avut reşedinţa la Alba
Iulia, «lângă zidurile cetăţii". Tot aici vor fi stat şi înaintaşii săi,
Eftimie şi Hristofor. Trebuia avut în vedere şi faptul că în actele
emise în cancelaria principilor Transilvaniei, mitropoliţii români
•
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apar sub denumirea de «episcopi». Însuşi mitropolitul Ioan de la
Prislop era numit în decretul de confirmare «episcop a1
bisericilor româneşti din Transilvania şi părţile ei ungureşti», ia1·
în diplomele principilor din secolul al XV1I-lea mitropoliţii
ardeleni erau numiţi toţi «episcopi», iar mitropolia - «episcopie».
În sfârşit, trebuie să avem convingerea că, dacă Mihai Viteazt1l
ar fi fost acela care «a întemeiat• Mitropolia Transilvaniei, Cl.t
sediul la Alba Iulia, după căderea lui instituţia creată de el ar t'i
fost cu siguranţă suprimată".
În bogata bibliografie la acest capitol, intitulat Mitropolia
Transilvaniei în secolul al XVI-lea apar scrierile lui Augusti11
Bunea şi Nicolae Iorga, dar Insemnările lui Petru Movilă nu sunt
amintite. Or, ele credem că sunt foarte importante nu nun1ai
prin valoarea lor literară, fiind o frumoasă pagină hagiografică,
dar şi documentară, confirmând cele susţinute de prof. Mircea
Păcurariu, dar aducând unele nuanţe noi, venite de la
contemporani, ce merită atenţia istoricilor Bisericii române din
Transilvania.
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PETRU MOVILĂ ŞI ROLUL SĂU ÎN CADRUL
ORTODOXIEI
•••

Corneliu Irod

Comunicările

anterioare sunt tot atâtea -priviri iscoditoare
asupra epocii lui Petru Movilă şi, în egală măsură, asupra
Ortodoxiei de la sfârşitul veacului al XVI-lea şi până spre
mijlocul celui următor. Totuşi, aş observa că în chiar anul
naşterii lui Petru Movilă, 1596, Biserica Ortodoxă cunoaşte o
grea lovitură prtcinuită de Unirea de la Brest-Litovsk. Aceasta,
sub ocrotirea statului catolic polonez, slăbise mult starea
ortodocşilor ucraineni şi bieloruşi. Lovitura este cu atât mai
păgubitoare pentru Ortodoxie, în general, cu cât are loc pe
fondul unei crize de cultură, care cuprinsese nu numai zonele de
sub stăpânirea poloneză, dar şi Rusia moscovită, Moldova şi
Muntenia: şcoli nu erau aproape deloc, tiparniţele din veacul al
XVl-lea din Ţara Româneasacă, precum şi cea din Lvov îşi
încetaseră activitatea şi se risipiră.
În acest timp, însă, catolicii, prin mijlocirea şcolilor iezuite,
atrăgeau atât tineretul ucrainean, cât şi pe fiii boierilor din
Moldova, spre a-i forma în spiritul învăţăturii lor.
La Constantinopol, starea Ortodoxiei nu era mai bună decât în
Polonia (care în acea vreme includea şi întreaga Ucraină cu Kievul}.
Patriarhia ecumenică trăia zile grele, căci în preajma scaunului
patriarhal se dădeau lupte aprige, stâ1·11ite mai cu seamă de patimi
omeneşti. Certurile iscate în jurul pretinsei cărţi . cu învăţături
calvine, atribuită de duşmani patriarhului Chiril Lucaris,
împărţiseră Biserica în două tabere, ale căror dispute vor spori
suferinţele ei, şi aşa nu puţine, dacă ne gândim că Patriarhia
ecumenică suporta opresiunea otomană de un veac şi jumătate.
. . ln vâltoarea acestor împrejurări vitrege, pe bolta Ortodoxiei
s-a ivit Petru Movilă, a cărui muncă uriaşă, pricepere, credinţă,
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dragoste şi învăţătură aveau să ducă, în mai puţin de 20 de ani,
la propăşirea întregii lumi pravoslavnice.
Născut, după cum se ştie, în Suceava, la 21decembrie1596,
ca fiu al domnului Simeon Movilă, Petru cunoaşte de timpuriu
vitregiile vieţii: la vârsta de 4 ani, din cauza înaintării rapide a
lui Mihai Viteazul, pribegeşte împreună cu familia în Polonia;
rămas orfan de tată la abia 11 ani, este din nou silit, pentru
mulţi ani, să ia drumul pribegiei, împreună cu mama sa şi cu cei
patru fraţi ai săi rămaşi în viaţă. Învăţătura de carte a primit-o
mai întâi în casa părintească, apoi, probabil, în şcoala ortodoxă
'
a frăţiei din Lvov, unde-şi însuşeşte limbile slavonă, greacă şi
latină, precum şi gramatica, poetica, retorica, dialectica şi .
teologia. Potrivit obiceiului nobilimii poloneze, Petru Movilă
învaţă şi meşteşugul armelor. Deşi regele Poloniei, Sigismund, îl
recomandă călduros vizi1·ului turcesc, pentru scaunul de c;lomn
'
al Moldovei, Petru Movilă are alte gânduri: îl atrage cinul
monahal (este oarecum în tradiţia familiei sale, dacă ne gândim
că bunicul său Ioan s-a călugărit spre bătrâneţe, iar unchiul său
Gheorghe; a fost chiar mitropolit al Moldovei). De ziua Ado1·n1irii
Maicii Domnului, din anul 1622. Petru Movilă vizitează Kievul şi
Pecerska Lavra, unde stareţ era Zaharia Kopistenski (+ 1627), iar
mitropolit - Iov Boreţki (1620 - 1631). Legătura cu aceşti doi
slujitori îi întăreşte hotărârea de a se călugări. Vor mai trece
însă încă 5 ani până când, la 6 septembrie 1627, înainte de a fi
tuns în monahism. Petru Movilă este ales arhimandrit-egumen
la Pecerska Lavra. După această dată, datorită râvnei şi
pregătirii sale, ascensiunea tânărului arhimandrit este rapidă.
În anul 1632. la alegerea noului rege polon Vladislav, Petru
Movilă a ştiut să strângă în jurul său pe mulţi nobili poloni
ortodocşi şi protestanţi, contribuind astfel la alegerea lui
Vladislav şi determinându -1 mai apoi - ca un contrasl!rviciu - să
întoarcă măcar unele dintre libertăţile şi drepturile ortodocşilor.
Astfel, au fost câştigate: libertatea de cult a Ortodoxiei în t.oată
Polonia, dreptul de a avea biserici, spitale, tipografii şi dobândirea
de orice vrednicii; menţinerea frăţiilor existente şi înfiinţarea
'

'
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<1ltora; toate bisericile din Kiev. îrr1rJreună cu MitrorJolia, care
fuseseră lt1ate de uniaţi, să t1e redate ortodocşilo1·, în1pre1.1r1ă ct1 5
episcopii. De mt1lt r1u m.ai dobândise Biserica Ortodoxă, şi prir1 ea
credi1·1cioşii ucrai11eni, o biruinţă at<:î.t de însemnat[1, iar
izbâ11clitorul acestei biruinţe, tâ1·1ărul arl1imandrit Petru Movilă,
drept r:~cunoştinţă, a fost ales într-un singur glas "arhiepiscop·mitropolit al Kievului, al Galiţiei şi al întregii RiLsii'', cum se intitula
el.
De acum înainte, munca lui pentru Biserică nu mai
cunoaşte odihnă, iar piedicile pentru întărirea ei le înlătură cu
hotărâre. Astfel a dat viaţă nouă învăţământului, transformând
Colegiul înfiinţat de el în Academie, care este cea dintâi
universitate ortodoxă. Tot atunci, Petru Movilă a întărit
tipografiile şi le-a sporit numărul: numai în Kiev a înfiinţat trei,
la care se adaugă altele dinlăuntrul şi din afară, întinzându-şi
daniile până în Muntenia lui Matei Basarab şi în Moldova lui
Vasile Lupu, unde a trimis ''şrift, meşteri şi podoabe''.
Dar încununarea rodnicei sale activităţi este, fără îndoială,
Sinodul de la laşi, din care a purces Mărturisirea Ortodoxă, adică
îndreptarul de credinţă pentru toată creştinătatea răsăriteană.
Trebuie remarcat faptul că Sinodul de la laşi a adunat
laolaltă, întâia oară în istorie, cele trei mari ramuri ortodoxe:
rusă (în care se includ ucrainenii şi bieloruşii), greacă şi
română. Însemnătatea lui simbolică constă în faptul că a croit
drum spre ecumenicitate celei mai importante ''Mărturisiri de
credinţă'' a Bisericii Ortodoxe de răsărit, folosită ca atare până .
•

astăzi.

Ajuns în scaunul mitropolitan, Petru Movilă observă cu
inima întristată că, de multă vreme, "Biserica rusă este tare
prigonită ... ".
De aceea, în septembrie 1640, convoacă la Kiev un sinod de
clerici şi mireni, cu scopul de a îndrepta neorânduielile
pricinuite de greaua prigoană şi de a supune adunării o carte
îndr11rnătoare în treburile de credinţă. Este vorba despre
Măr·tiLr·isirea Ortodoxă, scrisă de însuşi Petru Movilă în latină şi
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la baza căreia a pus temeiuri din Sfânta Scriptură, din canoane
şi din părintii şi scriitorii bisericeşti. Lucrarea a fost concepută
în formă catehetică, adică cu întrebări şi răspunsuri, şi
compusă din trei părţi, potrivit celor trei mari virtuti teologice:
,

credinţa, nădejdea şi

dragostea.

Sinodul de la Kiev a cercetat pe îndelete cuprinsul
Mărturisirii Ortodoxe, acceptând toate învăţăturile ei, cu excepţia
a două, care n-au întrunit unanimitatea, şi anume: locul
sufletelor după moarte - Purgatoriul - şi prin ce cuvinte se prefac
Sfintele Daruri. hotărând ca, pentru lămurirea lor, să apeleze la
autoritatea patriarhului ecumenic. Această hotărâre a Sinodului
kievean a impus convocarea unui alt Sinod, la care să ia parte
reprezentanţii întregii Biserici de răsărit. Pentru înfăptuirea
acestui gând, Petru Movilă a apelat atât la Partenie, patriarhul
Constantinopolului, cât şi la Vasile Lupu, ştiind că domnul
Moldovei se bucură de trecere, deopotrivă, la turci şi la polonezi.
Propunerea mitropolitului Petru Movilă a găsit întelegere în
ambele părţi, hotărându-se ţinerea Sinodului la Iaşi. Pe temeiul
mărturiei lui Scogardi, medicul lui Vasile Lupu. şi a unei
însemnări făcute de Meletie Sirigul, predicatorul Marii Biserici,
ştim că Sinodul de la Iaşi s-a deschis în ziua de 15 septembrie
1642 şi a ţinut până în 27 octombrie, acelaşi an. ln acest
răstimp, Meletie Sirigul a ''îndreptat'' şi a tradus cartea lui Petru
Movilă din latină în limba greacă vorbită._ Pe măsura traducerii
în greceşte a textului, avansau şi discuţiile în Sinod. Toţi
delegaţii au căzut de acord asupra cuprinsului Mărturisirii
Ortodoxe, iar cele două chestiuni nedezlegate la Kiev au fost
hotărâte în înţelesul vechilor învăţături ortodoxe.
La 30 octombrie 1642, Mărturisirea Ortodoxă a ''lui Petru
Movilă, acum ''îndreptată'' şi tradusă în greacă, a fost înaintată
Sinodului Patriarhiei din Constantinopol, prin grija domnului
Moldovei, Vasile Lupu. În acelaşi timp, la noua tipografie de la
''Trei Ierarhi'' se tipărea o Scrisoare de mulţumire către Vasile
-Lupu. In felul acesta, Sinodul de la Iaşi şi-a atins scopul: a
discutat, a ''corectat" şi a aprobat Mărturisirea Ortodoxă a
,

,

,

,

,

,

,
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mitropolitului Petru Movilă. La 11 martie 1643 ea a fost
aprobată şi de către Sinodul Patriarhiei din Constantinopol. Mai
târziu, pe actul de aprobare s-au adăugat şi iscăliturile
patriarhilor Ioanichie al Alexandriei, Macarie al Antiohiei şi
Paisie al Ierusalimului, precum şi cea a mitropolitului Partenie
de Chio:S.
Un exemplar cu semnăturile tuturor patriarhilor răsăriteni
i-a fost trimis şi lui Petru Movilă, dar acesta n-a putut s-o
tipărească, cum n-a tipărit-o nici Patriarhia din Constantinopol.
Pentru întâia oară, J.\!lărturisirea Ortodoxă a fost tipărită în
greceşte la Amsterdam, în anul 1667. Dintre popoarele ortodoxe,
românii s-au învrednicit cei dintâi s-o tipărească la Buzău, în
1691.
Traducerea din greacă în română poartă titlul Pravoslavnica
Mărturisire şi aparţine logofătului Radu Greceanu. De atunci şi
până azi au apărut 18 ediţii româneşti. Lucrarea a mai fost
tradusă în rusă, bulgară, maghiară, germană şi engleză.
Intr-adevăr, credem că nu a fost altă carte de învăţătură
ortodoxă care să se fi tipărit în atâtea limbi şi în atâtea ediţii.
Dintr1_1 început Mărturisirea Ortodoxă a fost privită ca un
îndreptar şi canon al întregii Biserici Ortodoxe, iar pentru noi
rămâne mândria de a o considera cea mai preţioasă contribuţie
pe care am adus-o la tezaurul de credinţă şi învăţătură
'

'

ortodoxă.
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DIFUZAREA SCRIERILOR LUI PETRU MOVILA
ÎN LIMBA RO· - Ă ÎN SECOLELE
AL XVIII-I„EA ŞI AL XIX-LEA
(Mărtl1rii inedite}

IPaul Mihail I şi Zamfira Mihail
Prilejul unor date comemorative cum sunt cele din cursul
acestui an, referitoare la Mitropolitul Kievului. Petru. Movilă (400
ani de la naştere şi 350 ani de la trecerea sa în eternitate) este
benefic prin atenţia sporită pe care atât cercetătorii, cât şi
editurile o vor acorda operei sale. Acestea sunt momente în care,
cu un efort concentrat, rezultatele multor ani de muncă converg
în studii tot mai aprofundate privind personalitatea şi
activitatea Mitropolitului, studii în care opera culturală a lui se
situează în alte coordonate, în perspectivă comparată, aşa încât
în vâltoarea acestor preocupări nu lipsesc, de .obicei, şi comunicări inedite.
Considerăm că receptarea operei lui Petru Movilă în cultura
română va putea fi pusă mai bine în evidenţă pe baza
traducerilor în limba română, tipărite, cât şi a celor păstrate
până astăzi în manuscris, în 'principalele biblioteci din România.
Contribuţiile bibliografice din ultimii ani au reuşit să completeze
multe din lacunele referitoare la cunoaşterea operei salel.
"Ukrainian Research Institute of Harvard University" (Cambridge
•
Mass.) a dat la lumină o culegere de studii, cu o bibliografie
dintre cele mai complete2, deşi s-au strecurat şi acolo unele
omiteri. Editarea Catalogului tipăriturilor vechi apărute în Ucraina
(în limba ucraineană), realizată de Iakim Zapasko şi Jaroslav
Isaevici3, reuneşte informaţii complete referitoare la activitatea
de editor a lui Petru Movilă în perioada 1628-1646. Tipărituri
încă necunoscute în literatura românească de ·specialitate,
..
completări la unele tipărituri semnalate anterior şi adaos.uri la
ediţiile cunoscute sunt doar câteva dintre datele pe care le pune
la î11demâna cercetătorilor inventarierea con1pletă a publicaţiilor
•
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din teascurile ltievene şi liovene. Pe baza acestui izvor,
depistând publicaţia păstrată într-un exemplar în Biblioteca
Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, din Lvov, am putut iniţia
traducerea panegiricului alcătuit de Iosip Kalimon în cinstea lui
Petru Movilă şi în 1987 - 1988 am îngrijit publicarea unui grupaj
de studii închinate comemorării a 340 ani de la moartea
Mitropolitului. Am continuat însă cercetările asupra tipăriturilor
movilene, pe care le-am clasificat tematic în felul ur111ător:
Scrieri proprii - contribuţii originale:
a) Prefeţe (Predoslovii) la diferite cărţi de cult: Nomokanon,
Tip. Lavrei, 1929 (Cat. nr. 188); Sluzebnik, Tip. Lavrei, 1629 (Cat.
nr. 193); Triod cvitna, Tip. Lavrei, 1631 (Cat. nr. 220); Knizecka
molitv (fără foaie de titlu), data aprox. 1628-1632, Tip. Lavrei
(Cat. nr. 229); Anthologia sirec molitvi, Tip. Lavrei, 1636 (Cat. nr.
252); Evangelie ucitelnoe, Tip. Lavrei, 1637 (Cat. nr. 256);
Sluiebnik, Tip. Lavrei, 1639 (Cat. nr. 273); Triod pisna, Tip.
Lavrei, 1640 (Cat. nr. 282).
b) Cuvântările (predicile) sale forrnează o· altă categorie de
texte originale, cţintre care menţionăm Krest Hrista Spasitelja. .. ,
Tip. Lavrei, înainte de 1 iunie 1632 (Cat. nr. 230), cuvântare
rostită la Lavra Pecerska, în limba ucraineană, .în Dumineca
Sfintei Cruci: Mowa duchowna przy szlubie Janusza Radziwila...
z ... Maria corka. .. Io Vasilia Woiewody y Hospodara Woloskiego,
Tip. Lavrei, 1645 (Cat. nr. 344), care include partea din
cuvântare (cea în limba pcloneză), rostită în Catedrala
Mitropolitană din Iaşi (w Cerkwi Hospodarskiey Iasskiey}, cu
·ocazia căsătoriei lui Janusz Radziwill cu Maria, fiica domnitorului Vasile Lupu. Paul Mihail a publicat traducerea acestui text
în limba română în 1930, fapt semnalat de Nicolae Iorga4, P.P.
Panaitescu5, Ilie Minea6, G. Mihăilă7 şi Matei Cazacu8, dar
fiind o publicaţie apărută la Chişinău, cu titlul D3uă documente
de legătură culturală dintre români şi ruşi (Tipografia Uniunii
clericilor), ea a fost retrasă din circuitul bibliotecilor din România în perioada 1944-1989, ca toate tipăriturile din Basarabia şi
Bucovina, fiind şi mai puţin citată în ultimul timp.
i

.

.
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categorie de tipărituri o constituie cărţile de cult,
alcătuite, îngrijite şi publicate de Petru Movilă. Pe lângă cărţile
citate mai sus, Mitropolitul este considerat autor şi al mai
multor alte tipărituri religioase. În Penticostarul din 1631, Petru
Movilă a adresat o dedicaţie către fratele său Moise Movilă (Gh.
Mih~ilă, op. cit.).
Cea mai renumită carte de cult, care i-a perpetuat numele în
întreaga arie ortodoxă răsăriteană, a fost însă Evchologion _albo
Molitvoslov ili Trebnik, Kiev, Tip. Lavrei, 16.XII.1646 (Cat~ nr.
354), format din trei părţi, cu nurr1erotaţie defectuoasă (I-890,
900, 946 p.; II - 263 p.; III - 430 p.; în realitate I - 860 p.; II 263 p.; III - 438 p., cu câte 26, 25 sau 42 rânduri pe pagină).
Tiparul este executat în două culori, încadrat în chenar. cu
gravuri şi emblema lui Petru Movilă. Lucrarea este împodobită
cu 20 ilustraţii şi 1 7 miniaturi. Textul începe cu frontispiciu,
iniţiale în stil baroc şi cu versuri la stema lui Petru Movilă, în
.
limba ucraineană.
Profesorul
Teodor
S.
Titov9
a
for111ulat,
încă
în
1918,
.
concluzia că Molitvelnicul lui Petru Movilă, după cum însuşi
autorul mărturisea în Prefaţă, a preluat toate slujbele din
"evhologiile greceşti şi din molitvelnicele vechi slave". Dar tocmai
pentru că a avut la îndemână toate izvoarele vechi, Mitropolitul
a alcătuit o lucrare originală pe baza materialului tipărit: a omis
ceea ce i s-a părut neadecvat, a dezvoltat indicaţiile tipiconale şi
a corectat tacit greşelile. Petru Movilă a simţit nevoia să
mediteze asupra faptului că apariţia "greşelilor" în cărţile de cult
se datorează în primul rând copiştilor. De multe ori, copiştii
puteau elimina indicaţiile folositoare, din neatenţie, precum
alteori completau din proprie iniţiativă. De aceea, Mitropolitul a
revizuit esenţial textul şi, mai ales, indicaţiile tipiconale, fapt
care s-a dovedit a fi deosebit de important pentru ansamblul
slujbelor bisericeşti, pentru unitatea de ritual al bisericilor
ortodoxe. Astfel, Mitropolitul Petru Movilă a reînnoit textele de
cult prin expuneri mai amănunţite privind modul în care trebuie
să se desfăşoare serviciul divin. S.T. GolubevlO, care a avut
c) O

altă
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posibilitatea să consulte, la sfârşitul secolului al XIX-lea
manuscrisele autografe ale 1L1i Petru Movilă. (astăzi ele· sunt
considerate definitiv dispărute), a consemnat mărturia sa despre
acribia cu care Mitropolitul intervenea de nenumărate ori în
textul considerat definitiv sau despre minuţia corecturilor sale
pe paginile pregătite pentru tipar.
Petru Movilă a introdus în Molitvelnicul din 1646 multe
rugăciuni, pentru diferite ocazii. Astfel, găsim rugăciuni de la
slujba de sfinţire a bisericii şi a casei, a fântânilor şi a. corabie!,
până la cele de sfinţire a armelor şi a steagurilor de luptă. În
Molitvelnic sunt şi rugăciuni de blagoslovire a celor care pleacă
la învăţătură, după cum au fost introduse şi texte pentru
scăparea. din robia "agarenilor", ca şi cele pentru înmulţirea
roadelor pământului, pentru sfinţirea bucatelor, a recoltelor sau
la diverse date fixe ale anului.
. .
Această carte de căpătâi a fiecărui preot a cunoscut o
difuzare largă nu numai în regiunile de sub jurisdicţia sa, ci şi în
teritoriile locuite de români. Deşi circulaţia cărţii slavone la
.
mijlocul secolului al XVII-lea era în declin în aria românească,
Molitvelnicul său, tradus şi adaptat nevoilor bisericilor locale, a
constituit un model în această privinţă. Folosirea limbii române
ca limbă de cult s-a impus, aşa cum se ştie, în biserica română
în secolul al XVII-lea şi una dintre cărţile care au contribuit
.
substanţial la folosirea limbii naţionale în rugăciunile zilnice a
fost Molitvelnicul. Numărul de "slujbe" cuprinse într-o asemenea
alcătuire este variabil, conform alcătuitorului. În textul tipărit de
Petru.Movilă în 1646 au fost incluse 126 de diferite "slujbe". De
obicei, însă, molitvelnicele reuriesc numai slujbele mai
importante. Deoarece slujbele din molitvelnic sunt efectuate de
preot la cerinţa credincioşilor, pronunţarea textului s-a impus de
timpuriu în limba română, pentru ca enoriaşii să înţeleagă ·
sel"Viciul divin ce se face în ajutorul lor. Datorită folosirii intense
a acestui tip de miscelaneu, molitvelnicele au fost copiate mereu
în Ţările
Române, alcătuirea manuscriselor rămânând, însă, aşa
. .
curµ alll văzut, la aprecierea copistului, care putea să selecteze
- - '
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acele slujbe pe care le considera necesare. Variabilitatea
manuscriselor în ceea ce priveşte numărul de slujbe, ca şi modul,
deseori, aleatoriu, al succesiunii lor în cadrul unui miscelaneu
fac extrem de complicată identificarea filierelor şi a prototipurilor
pentru
,, această categorie de scrieri. Pe de altă parte, în
comparaţie cu nurnărul de copii manuscrise ale altor cărti
bisericeşti, cu deosebire de cele liturgice, numărul de manuscrise
de molitvelnice este comparativ mai redus, ceea ce ar putea părea
paradoxal. Numărul redus de manuscrise păstrate până acum se
explică prin tradiţia care impunea înmormântarea preotului cu
molitvelnicul în sicriu. De aceea, copiile manuscrise de pe
Molitvelnicul lui Petru Movilă, identificate de noi, aveau drept
prototip o traducere de pe tipăritura kieveană şi se consideră ca
.
supravieţuitoare unui număr mult mai mare de exemplare.
Copiile conservate până în zilele noastre sunt mărturii preţioase
ale persistenţei tradiţiei movilene.
Am analizat două manuscrise româneşti copiate la
mănăstirea Runcu, din Ardeal, la începutul secolului al XVIIIlea, pe care le-am comparat cu mai multe manuscrise păstrate
la Biblioteca Academiei Române (nr. 1668, 2383, 4289, 5963,
3920), stabilind că toate au avut un singur model - Molitvelnicul
lui Petru Movilăl 1. Am semnalat în aceste manuscrie zece·
elemente ale ritualului care diferenţiază serviciul divin al
căsătoriei şi care conduc, fără îndoială, la sursa movileană. De
asemenea, am identificat textele unor rugăciuni sau cele ale
Epistolelor, ca fiind traduceri din ediţia de la 1646 a
Molitvelnicului lui Petru Movilă.
Alăturăm acum acestor manuscrise, identificate de noi, şi
dovada unei traduceri autentice a textului movileau, efectuată
de Vartolomeu Măzăreanu la 1776 şi păstrată în mss. rom. 2951
la Biblioteca Academiei Române. La f. l, însemnarea autogafă a
lui Vartolomeu Măzăreanu consemnează: "ln numele Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh, amin. În zilele preluminatului de
Hristos iubitorului Domnului nostru Grigorii Alexandru Ghica
voevoda, domn Ţării Moldovei, cu blagoslovenia preosfinţii sale,
https://biblioteca-digitala.ro
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chiriu chir Gavriil, Mitropolit Moldovei, prin osârdia şi cheltuiala
a preacinstitului sobor de la Sfânta mănăstire Niamt. s-au scris
şi s-au tălmăcit di pe slovenie pe moldovenie din Trebnicul lui
Petru Movilă aceste sfinte rugăciuni, adecă rânduiala pentru cei
bolnavi şi altă rânduială pentru izbăvirea celor neputincioşi de
înviforarea şi năsălniciia de duhurile cele necurate. Şi împreună
s-au scris şi molitvele cele de blestem asupra aceloraşi duhuri
necurate; aşijderea la alte rânduele de rugăciuni pentru
far111ece, pentru boala vitelor i proci. Şi s-au scris în Sfânta
mănăstire Niamţul, de smeritul şi mult păcătosul. Vartholomei
Madzerianul, arhimandritul, în anii de la Hristos Mântuitorul
nostru 1776, august".
Manuscrisul este un model de artă caligrafică, cu frontispicii
geometrice la f.1., 4v, 15 ş.a., cu iniţiale ornate scrise cu roşu.
Conţinutul său, de asemenea, este un model de redactare
datorită explicaţiilor detaliate despre tipicul rugăciunilor şi al
serviciilor divine.
Traducerea autografă a lui Vartolomeu Măzăreanu (din mss.
rom. 2951 de la Biblioteca Academiei Române) a slujit drept
prototip unei serii întregi de copii manuscrise. Astfel, ms. rom.
2986, tot de la Biblioteca Academiei, cuprinde un Molitvelnic (f.1
- 138V) cu aceeaşi foaie de titlu ca şi cel precedent, cu excepţia
numelui domnitorului,· care a fost schimbat cu numele celui ce
stăpânea la 1789. Textul copistului de la f.1. se încheie astfel: "S-au
scris în sfânta mănăstire Niamţul de smeritul şi mult păcătosul
Vartholomeu Măzăreanul, arhimandritul. Anii de la Hristos
Mântuitorul nostru 1789, iulie 18". Aici intervine o inadvertenţă.
tn 1789, conform informaţiilor care ne stau la dispoziţie,
Vartolomeu Măzăreanu se afla la mănăstirea Putna,
unde a şi
,_,
decedat, la 1790, şi nu la Neamţ, după cum se afirn1ă. Credem că
manuscrisul a fost copiat de către un viitor monah Vasile, care
se şi iscăleşte la f. 138V: "Această carte ce se numeşte
Zaclalnialnă s-au prescris de mine smeritul şi mult păcătosul
Vasile fratele, cu toată cheltuiala părintelui Andrei schimonahul,
întru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Şi s-au istovit la
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1808, septembrie 7". Copierea întregului text s-a făcut în 1808,
şi nu în 1789, aşa cum se consemnează, prin transcrierea
automată a unui copist, la f. l. De altfel, Alexandru Pavlovici,
numit "stăpânitorul Împăratul nostru" s-a urcat pe tron abia în
1801. '
Conţinutul manuscrisului este însă identic cu cel din mss.
rom. 2951, intervenţiile copistului reducându-se la înlocuirea
unor cuvinte care nu îi erau familiare şi a titlurilor pe care le-a
formu:at mai pe larg. De exemplu: "Rânduiala de rugăciune
pentru izbăvirea celui bolnav de înviforare şi năsălnicie a
duhurilor celor necurate şi rugăciuni de ble8tem asupra
acelora=?i duhuri viclene" sau "Rânduială de rugăciune în vreme
cându mor dobitoacele de boală care este ori prin slobozirea lui
Dumnezeu pentru păcatele noastre sau mai mult cu hâtria
diavolului prin oamenii cei vicleni făcându şi dându farmece".
Consemnarea expresă a numelui Mitropolitului Petru Movilă
ca alcătuitor al Molitvelnicului transmis prin manuscrise
dovedeşte că traducerea lui s-a făcut direct de pe o tipăritură de
la Kiev a acestei opere şi nu după miscelaneu, care ar fi putut
constitui prototipul. Prin urmare, la 1776 se aflau în Biblioteca
mănăstirii Neamţ două exemplare ale Euchologionului tipărit la
Kiev în 1646 sau ale ediţiei prescurtate din 1695, apărută la
Lvov. Ediţia din 1646 se păstrează în numeroase biblioteci din
România, printre care amintim Biblioteca Academiei Române.
Biblioteca Sf. Sinod-Bucureşti, Biblioteca Arhiepiscopiei AlbaIulia ş.a. Faptul că pe pagina de titlu a fost indicat "alcătuitorul"
acestei cărţi de cult care este Molitvelnicul, deşi rugăciunile
componente nu erau "alcătuite" de Petru Movilă, este dovada
prestigiului de care s-a bucurat marele Mitropolit printre
slujitorii bisericii române în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.
'

NOTE
1. Ştefan S. Gorovei, Petru Movilă. Contribuţii, ,.Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", 1981, nr. 10-12. p. 715; Paul Mihail.
Cori.
.
..
'

'
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şi completări bibliografice, ,,Mitropolia Ardealului'', 1987, nr. 6.
2. The Kiev Mohyla Academy, "Harvard Ukrainian Studies" .
Special Issue, vol. VIII, no. 1/2, June 1984.
3. Jakim Zapasko, Jaroslav Isaevici, Katalog starodrukiv,
vidannich na Ukraini (I, 1574-1700), Lvov, 1981.
4. N. Iorga, în "Revista istorică română", Bucureşti, 1930,
nr. 10-12, p. 238.
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KOHIJ;EIIQMJI ,,3AYMHOfO JI3hIKA'' PYCCKMX
<l>YTYPMCTOB M EE OTPAJKEHME B II03TlfqECKOM
TBOPqECTBE BEllEMMPA XllEEHMKOBA*

(Ecaterina Fodor)

EKaTepHHa <I>o;a;op

.HpKOH KOMeTOH rrpoHeCCH ITO He6ocso;a;y pyccKOH II033HH rrepBhlX ;a;ecHTHJieTHH Haruero seKa BeJieMHP XJie6HHKOB, ocTaBHB B ne:H
rJiyOOKHH neyraCHMhIH CJie;a; II03Ta, rrpo3aHKa, ;a;paMaTypra, rry6JIHil,HCTa,

MhICJIHTeJIH

H

pecpopMaTopa

II03THqecKoro

H3hIKa,

rrpO}l{HBillero KOPOTKYIO, HO HaChIIIJ;eHHYIO TBopqecKHMH JaMbICJiaMH
H

CBeprueHHHMH

}l{H3Hh.

OH

Me'lTaJI

C03):(aTh

3ayMHhlH

H3bIK

6y;a;yxu;ero, KOTOPLIH oo'he;a;HHHT napo;a;L1 H Hx KYJILTYPLI. Ce6H rro3T

6yiJemAJIHUHOM, - CJIOBOM, B OCHOBe KOToporo Jie)l{HT cpopMa
6y;a;yxu;ero speMeHH rJiaroJia 6b1mb. Ilo csoeMy co;a;ep)l{aHHIO TepMHH,

Ha3hIBaJI

rrpe;a;Jio)l{eHHLIH
CJIOBa

XJie6HHKOBhlM, ne HBJIHeTCH

rrpocTo:H KaJILKOH

ifiymypucm. B ero IIOHHMaHHH ,,6y;a;eTJIHHe'' - 3TO He TOJihKO

pecpopMaTOPLI, no ,,3eMnoro mapa rrpe;a;ce;a;aTeJIH'' H ,,rpH;a;yxu;ero
TBOPil,hI''

-

Ba)l{Heliruee

3BeHO

ero

HCTOPHKO-cpHJIOCOcpCKOH

H

JIHHrBHCTHqecKOH KOHil,eITil,HH, 6oJiee rJiyOOKHX, He)l{eJIH KOHil,eITil,HH
,,JayMHoro H3hIKa'' PYCCKHX <l>YTYPHCTOB.
Ilpe;a;cTaBJieHHe o ,,JayMHOM H3hIKe'' CJIO)l{HJIOCb B rrepno;a;
x

ro;a;oB B cpe;a;e PYCCKHX <l>YTYPHCTOB

XJieOHHKOB, .I(. BypJiroK,

A.

H

1910-

Ky6ocpyTypHCTOB

(B.

KpyqenL1x H ;a;p.). TepMHHLI ,,JayMHLIH

H3LIK'', ,,JayML'' OLIJI sse.u;eu B rro3THKY pyccKo:H JIHTepaTYPLI 3Toro
rrepno;a;a

A.

Kpy'leHLIX. B

,l(eKAapaquu 3ayMHozo Jt3blKa (1922) on

IIHCaJI: ,, ... 3ayMHhie TBOpeHHH MoryT ;a;aTh BCeMHPHhIH II03THqecKHH
3HaK, pO}l{,IJ;eHHhIH oprauuqecKH, a He HCKYCCTB.eHHO, KaK 3crrepaH-

TO''l.

.

IlOIIhITKH cpyTypHCTOB COJ;a;aTh BCeMHPHhIH II03THqeCKHH H3bIK
3a'laCTYIO CBO):(HJIHCh K qffCTOMY 3KCIIepHMeHTY • .slBJieHHH ;a;eliCTBH·

TeJihllOCTH OIIHChIBaJIHCh PHTMHqecKOH opraHH3ail,HeH 3BYKOB BHe HX
.

'

*

naşterea

1995

lui Alexandru Rosetti

şi

ro;a;a.
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CB5I3H

c

ceMaIITHKOH

11,HOI!aJihHOM

acneKTe

llIKJIOBCKlill B CTaThe
3MOIJ,lili

cyrn;eCTBYIOlIIHX
3ayMli

B 5!3hIKe

cPYTYPliCTOB

CJIOB.

nlican

B

06

1916

3M0r.

B.

o no33UU u 3ayMHOM Jl3b1Ke2 .

nepe,IJ;aBaJili

KaKOH-TO

BpeMeHHOH

IiaCTPOH

Il03Ta.

IloKa3aTeJihHO B 3TOM OTHOIIIeHliH npli3Hattlie B. Xne61rliKOBa, c,IJ;eJiaHHOe HM B oqepKe CBOJICU (3aI'JiaBlie KOTOporo, BOCXO,IJ;5!1I1ee K
pyccKOMY BOCBOJlcu, 6hIJIO no,IJ;cKa3a110 no3Ty PoMaHOM 5IKo6coHoM3:
<<Bo

BpeM5I 11anlicaHli5I 3ayM1rh1e

,,Mattq! Mattq!'' li3

Ka *

cnosa

yMHpa1orn;e1'0

3xrraT311a

BhI3hIBaJIII noqTli 6onh; 5I 1re Mor liX qIITaTh,

BH,IJ;51 MOJIHIIIO Me)l{,IJ;Y co6on li HMH; Terreph OIIli ,IJ;JI5I MeH5! HliqTO.
0Tqero - 5I caM He 311aro>>4.
BeneMIIP Xne6rIIIKOB, Ha3Bar111hrH
HOBhrx no3TliqecKlix MaTepIIKOB''s li

B.

Ma5IKOBCKIIM ,,KonyM6oM

IO. Th1115!HOBhIM ,,no6aqeBcK111\1

CJIOBa''6' yrny6Jr51eT Ii paCIIIIIp51eT KOHIJ,eIIIJ,liIO cPYTYPIICTOB o 3ayMHOM 513hIKe pyccKon rro33lill. Y)l{e paHIIlie 3KcrrepnMerrThI co 3BYKOM
y Xne6HliKOBa He 6hIJili IIrpoii. Boo6pa)l{eIIli5I, a acco11,liIIposan11ch c
CHMBO.llliKOH 11,BeTa. TaKOBO eI'O 11e60JihUIOe CTHXOTBOpettlie Eo63o6u
ne11ucb zy6b1

(1908-1909):

Eo6:;io6li rreJIIICh ry6hr,
B330MII nenHCh B30phI,
Illl330 neJIIICh 6pOBH,
llH333H - neJIC51 o6JIIIK,
f3H-r3II-r330 nenach 11,enh.
TaK Ha XOJICTe KaKIIX-TO COOTBeTCTBIIH
B11e npoT5I)l{eIIII5I )l{IIJIO JIIIIJ,O.

Il03)1{e 6hIJI ,IJ;aII TaKOH aBTOI<OMMeHTapHH CTHXOTBOpeiiIIIO: ,,E,
liJIH 5IpKO-KpaCIJhIH 11,BeT, a IlOTOMY ry6hI - 6o6306II, B330MH - CIIIIHH
( ... ), nli33o -

qep11hrn''7. IJ;seToson 3BYKOCIIMBOJI!l3M X1re6r1HKOBa

OTBeqaJI TOMY lllITepecy, KOTOPhIH IIP051BJI51JIH K 3TOH r1po6JieMe
pyccKIIe no3ThI-CIIMBOJiliC rhr B nepson qeTsepTII XX seKa. 3syKII
IIMH COIIOCTaBJI51JiliCh c onpe,IJ;eJieIIHh!Mli npe,IJ;CTaBJieIIII5!1\1H, qyBCTBaMli li o6pa3aM11. 3ttaMeHaTeJihllhIM 51BJieHlieM B 3TOJ\1 OTifOIIIe11li!1

*

Pelfh li,IJ;eT o r1osec·Tu:

Ka. Ka

B erIIrreTcKofI MIIcPOJIOI'lill - o,JJ,111t

li3 3JieMeIITOB lfeJIOBelfeCKOH CYW,IIOCTII, )l{lI3IIet111a51 CllJia.
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npe,a;cTaIOT

KHHrH

K.

EarrhMOHTa8

H

A.

.

9

Eerroro .

PyccKHe

H

CHM80JIHCThl .n:pyrHX CTpaII 80380.D;HJIH 38YKO-IJ,8eT08hie accou.HaIJ,HH
8 paHr 3CTeTH'lecKo:ii .a;oKTPHHhI. TaK, HanprrMep, y

A.

H -

c

CB}l3h!BaJIC.ll c

KpacHo-opaH)KeBhlM IJ.8eTOM,

Berroro 38YK
CHIIHM H

O

T ..D;.

Eo.a;rrep .C'IHTaJI COOTHOCHMhIMH 3anaxrr, IJ.8eTa H 38YKH, a PeMOO
IIarrHcarr COHeT o IJ,BeTe rrraCHhlX 38YK0810.
I138eCTHO, 'ITO y)Ke 8 aHTH'IHhlll neprro.a; npHMeH}lJIC.ll rrpHeM
Il08TOpa

onpe.a;erreHHhIX

38YK08

c

u.errhIO

rro,a;qepKHYTh

3MO-

U:HOHaJihHOe co.a;ep)KattHe no3TH'lecKoro nporr38e,a;eHH}l. HarrpHMep,
y naTHHCKHX II03TOB AKKH}l H 3HHH}l 8CTpeqaIOTC.ll TaKHe CTpOKH:

O, Tite, tute, Tati, tibi tanta tyranne tulisti.
At, tuba terribili sonitu tarantara dixitll.
Il08TOpeHHe corrracHhIX 38YK08, Ha3bIBaeMoe 8 II03THKe aJIJIHTepaIJ,Heli, CTarro IIIHPOKO npHMeH.llThC.ll 8 no33HH XIX-XX B8.
Teopll}l 3BYKO-IJ.8eT080H CHM80JIHKH y

B.

Xrre6HHK08a pa3pa6-

0TaHa Ha IIPHMepe cornaCHhIX 38YK08. IIo MHeHHIO II03Ta, corrraCilhie
B a36yKe

3ayMHOfO .ll3hIKa .IJ;OJI)l(Hbl

HMeTb IJ.8eTOBYIO

H

npoc-

TpaHCT8eHHYIO COOTHeceHHOCTh. I1x OcPOPMJieHHe .D;OCTOHHO KHCTH
xy,o;o)KHHKa.

PaccMaTpHBa.ll

,,3BYKH

a36yKrr''

BH.D;08 rrpocTpaHCT8a, Xrre6HHK08 8 CTaThe

KaK HMeHa pa3HhIX

XyiJo:HCHUKu .Mupa (1919)

rrpH3hI8aeT: ,,3a,a;aqeli Tpy.a;a xy.a;o)KHHK08 6h1rro OhI .a;aTh Ka:>K.a;OMy
8H.D;Y rrpocTpaHCT8a oco6hIH 3HaK. OH .a;on:>KeH 6hITh rrpocThIM H He
rroxo,a;HTh Ha .a;pyrHe. Mo:>K110 6hIJIO OhI npH6erHyTh K cnoco6y KpaCOK H 0003Ha'IHTh M TeMHO-CHHHM, B - 3erreIIhIM, 6 - KpaCHhIM, c cephIM, JI - 6enhIM H T ..a;. Ho MO:>KHO 6b1rro .IJ;JI}l 3Toro MHpoaoro cnosap}l, caMoro KpaTKOrO H3 cyiu:eCTBYIOIIJ.HX,

coxpaHHTh HaqepTa-

TeJibHbie 3HaKH''l2. IlpHBO.D;HTC.ll p.ll.a; B03MO)l(HhIX reoMe'.fpHqecKHX
<l>Hryp H HX KOMOHHaIJ.HH.
YTOilH}l Xne6HHKOBa o 3ayMHOM .ll3hIKe KaK sceMHPHOM (B :i>TOM
CMhICJie HM ynoTpe6JI}leTCH H TepMHH

38e30HblU OT CJIOBa 3Be3iJa co

3IIa'leHHeM ,,IIJiaIIeTa 3eMJI}l'') B OCIIOBe C80eH HMeeT BhIXO)J;}llil;ee 3a
paMKH npHII.SIToro noHttMaHHe 38yKa. A36yKa 6y.a;yiu:ero H3hIKa, cocTO}lIIJ.a}l H3 38YK08, -

3TO He'ITO 6onhIIIee, He:>KeJIH OOhI'IHhIH Ha6op

38YK08 H HX 6yK8eHHa}l nepe,a;aqa, - 3TO ,,MHPOBOH CJIOBapb''' ,,caMbIH
KpaTKHtt 113 cyiu:ecT8YIOIIJ.IIX''. ,, Ka)K.IJ;hIH cornac11h1H 38YK CKPhIBaeT
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3a co6oă HeKOTOPbIH o6pa3 n eCTb nMJI''13. Co3)1,aHne 3Toro 311aKa 3ap;aqa HayKn. CBOH }l{e OIIbITbI no COCTaBJieHHIO ero ,,a36yKH-CJIOBapJI'' II03T C'lHTaJI Jllllllb ,,KpHKOM MJia)J;eHI1a''14' a npe)J,JiaraeMbie
npn:MepbI TeKCTOB Ha 3ayMIIOM JI3bIKe - ,,nepBbIMH OilbITaMn:''15.
Ecnn: 3BYK B JI3bIKOBbIX 3KcnepHMeHTax pyccKn:x cPYTYPHCTOB
ObIJI cy6neKTHBHbIM n: npoH3BO)J,HLIM 3JieMeHTOM rr03TH'leCKOH pe'lII,
JI3hIKOBhie ITOHCKll

B.

XneoIIHICOBa HMeJIH CBOHM pe3yJibTaTOM IIe

6eCCMhICJIHIIY, a ,,IIOBYIO CeMaIIT'leCKYIO CHCTeMy'' 1 6. OH B I1eHTpe

-

II03TH'leCKOH

peqf!

ITOMem.aeT

Ile

3By'laHIIe,

a

CMhICJI.

,,11HCTpyMeIITOBKa, KOTOpaJI IIPHMeHJIJiaCb KaK 3BYKOil0)1,pa}l{aHHe,
cTa11a B ero pyKax, -

ITHIIIeT

IO.

TLIIIJIIIOB, -

opy)J,n:eM H3MeHeHHJI

CMLICJia, O}l{HBJieHHJI )1,aBiiO 3a6LI'ro1'0 B cnose po)J,CTBa c 6JIH3KHMII II
B03fIIIKHOBeHHJI HOBOfO pO)J,CTBa c qy}l{IIMII CJIOBaMII''l 7.
3ByKH

B

3ayMHOM

JI3hIKe

rrpttoo6peTaIOT

aTH'leCKYIO IIIITepnpeTaIIHIO. HarrpHMep, 3BYK

II cPII31IKO-MaTeM-

n:

<<MIIpOBOH 3aK011

JiopeIIIla rOBOPHT, 'ITO TeJIO CIIJIIOlll.HBaeTCJI B HanpaBJieHHII, nonepe'l!IOM p;asne11HIO. Ho 3TOT 3aK011 H ecTb co)J,ep}l{aHHe ,,npocToro
HMe11n'' JI: 3I·Ja'lIIT JIM JI IIMJI /lf/MKy, 11onacmb, /lUCm p;epeBa, /lblJICy,

/lOdKy,

11any,

llYJICY /lLIBflfl,

/ly'I,

/le:JICQHKY -

Be3)1,e

CHJIOBOH

JIY'l

)1,BII}l{eIIHJI pa3JIIIBaeTCJI IIO IIIHPOKOH rronepe'l.HOH JIY'IY IIOBepXHOCTH, )1,0 paBHOBeCHJI CHJIOBOI'O Jiy'la c rrpOTHBOCHJiaMH'' 18.

B

nop;o6110H: nrrTeprrpeTaIIHH <PoHeMa, o6na)J,amm.aJI JIHIIIb <Pop-

Moli ll JIHilleHHaJI CO)J,ep)KaIIMJI, rrptto6peTaeT HHOH JI3hIKOBOH CTaTyc:
OHa

orrpep;eJIJieTCJI

3aMeHa

CJIOBOM,

oohl'l.HOH

OTiiOilleHHeM CJIOBO

a

JI3hIKOBOH

>

pop;a apx1rceMeMy -

He

CJIY)KHT

nepapxnH

ero

lI)J,eHTHcPHKa!IHII.

<PoHeMa

>

CJIOBO

<Po11eMa 11pespaII1aeT IIOCJie)J,HIOIO B CBoero

po)J,OBYIO lIHTerpHpymm.yIO ceMy, rrpHCYlll.YIO

BCeM e)J,MlIH!IaM orrpe)J,eJieIIIIOrO ICJiacca II OTpa}l{alOlll.YIO HX OOW.He
KaTeI'OpMaJihHhie CBOHCTBa n IIPH3HaKH 19. <t>o11eMa ·raKHM 06 pa30M
BhIIIOJIHJieT IIe

)1,HCTIIIIKTHBIIYIO

Clll'HHcPHKaTMBIIYIO

cPYIIKI~HIO,

a

HHTerpHpymm.ym, OO'be)J,HliJIIOIIIYIO CJIOBa. 0)1,HaKO 1103Ta HHTepecoBaJIH

H

cPH3H'leCKHe

xapaKTepII'CTHKH

3BYKOB,

~X

cPYIIKl~IIll

B

3By'lam.e.if n no3TII'leCKo.if pe<Irr. ITprrMepoM TOMY MO)!{eT cny}l{IITL

(1920).

CTIIXOTBOpe11rre C11oeo o 3/lb

KaK 0606II1eIIIIbIH 06pa3 cjJ011eM JI H
•

3JtL - 31·0 11e1·1<f1e J1e1111,

I

JI'
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To'leK B03BhIIlle1111hril JIHBeIIh,

I

3Jih - 3TO nyq BecosoH:,

I

11'

I

11

11

BoTKiiYThitt B 11noIIl,a,o:h na;:i:hH.
HHTh JII1BlI5f H Jiy)l{a.

I

n' - JI

<l>H3ll'ICCKI1e xapaKTCPHCTl!IKll JI l1 n' pa3JIH'lllhI: JI 3BYK, n' -

HH3KIIH

BhICOKIIH. B CBOIO O'lepe,o:h, Ka)!{,!l,LIH II3 !IlfX, no 3aMLICJiy

II03Ta, o6'Le):(III-I5feT H pa3Ilbie CMI>ICJibl CJIOB. CJIOBa H CJIOBOcPOPMLI c
IIa'laJihHLIM n' B KOJIH'ICCTBe

47

ct>opMaMH

JI,

c

IIa'!aJibHhIM

He6e3hIIITepecHO

):(OMHl!HpyroT lla):( CJIOBaMH ll CJIOBOHaC'IHTLIBaIOIIl,llMH

11emamb

3ByK

(4),

11u6eHb

6onee

ep;HHHIJ,.

OTMeTHTh Ha1160JihlllYIO ITOB'fOp5feMOCTh

CJIOBOcPOPM c HalJaJihHLIM n': 1110au

(5),
(3).

30

(4);

(7),

JlltCm

(7),

11106umb

c Hal.faJILIIhIM n: 11y:>1ca

BhICOKOH

apTHKYJI5fll,11H

(5),

(6),

CJIOB

11e:>1camb

11odKa

acCOIJ,HHpyeTCH

II

(4),

c

11y11

6onee

IllHPOKOM raMMOM 'IYBCTB H 11acTpoeHHH, 11epe;:i:aBaeMLIX CJIOBaMH:
•

l(or.a;a MLI nerKH, Mhl JieTHM. /n'
Kor;:i:a c JIIO)J;LMH MLI, JIIO)J;H nerK11,
JI106IIM. JI106HMLie - JII0,!1,HMLI.

I

I

n'

n'

OIIl,yIIl,eHHe nerKOCTH, noneTa n1065fIIl,HX JIIO,IJ,eil npHBO):(HT K co3,a;aHHIO HeonorH3Ma

/l/OdU.Mbl,

CB5f3a111-1oro

ceMaHTH'-leCKII

rryTeM

MeTOHHMH'IecKoro rrepe11oca c npHnaraTeJILHLIM 11106u.tv1b1e. BLICOTa
3ByKa rro,a;,a;ep)KHBaeTC5f ceMaHTIIKOH CJIOB, o6'be,IJ,HHeHHhIX apxHceMeMOH ,,He'ITO, Bhl3LIBaIOIIl,ee Olll,ylll,eIIHe ycTpeMJieHHOCTH, IlOJieTa,
B03BhilliaIOIIl,ero 'IYBCTBa II HaCTpoeHHH''.
B cnosapL c 11a'!aJILiihIM n' Xne6HHKOB BKJIIO'laeT, KPOMe BLIIlle
Ha3BatIHLIX, cnosa, 1caK 11e11eJ1mb, 11umbCJ1, 11emyHbJ1, He11b H ,IJ,p.
3ByK

6onee

HH3KOH

apTHKYJI5fll,HM

JI

peaJIH3yeTC5[

B

CTHXOTBOpeHHH CJIOBaMM II3 c<Pephl KOHKpeTHhIX npe,IJ,CTaBJieHHH:
11acmb1,

11b1:>1cu,

11oiJKa,

11onacmb,

11amb1,

CllMBOJIH3HPYIOT C,IJ,ep)l{IIBaIOIIl,ee Iia qano:

3nL - 3TO nyq BecoBo:H,

I

n

BoTKiiYTLili B IIJIOIIl,a,IJ,L na,IJ,LH.

I

n

https://biblioteca-digitala.ro

11aHb

H

,IJ,p.

0HII

- ----

182
.

CJIOBOTBopqecTBO
llPOCTOH

paccMaTpHBaJIOCh

3KCllepHMeIIT

Ha,D,

CJIOBOM,

a

Xne6HHKOBhIM
KaK

B

MonqaHH5I, rnyxoHeMhix 11nacTOB 5I3hIKa''20.

,,B3PhlB

11e

KaK

5I3hIKOBOro

3TOM 11JiaHe MO)KHO

cqnTaTb 11porpaMMilhIM ero He60JihUIOe CTHXOTBOpeHHe 3aK/lJlmue

cMexoM

(1908-1909),

H3JII06JieIIO O,ll,HHaKOBO H
KPHTHKaMH''21.

B.

KOTopoe, 110 cnoBaM

MaHKOBCKoro, ,,6h1JI0

1103TaMH-HOBaTopaMH H

3,D,eCh UIHPOKO

napo,D,HCTaMH-

HCllOJih3YIOTC5I CJIOB006pa30BaTe-

JihHbie B03MO)KHOCTH CJIOBa cMex. HapH,D,Y c o6m;e5I3hIKOBhIMH cnoBo<PopMaMH
BBO,ll,HT

cMex,

paccMeiimecb,

HOB006pa30BaIIH5I

CMelOH'IUK,

CMee60,

ycMeUHblU,

HaOCMeUHbl ii;

3acMeiimecb,

-

cMe1omcJ1,

CMeXa'I,

cym;eCTBHTeJihHbie

paccMeUlUUje; llPHJiaraTeJihlibie
rnarOJihl

ocMeii

TI03T

CMeJl 'I,

HaOCMeJl/lbHblU,

CMeJlflCm606amb,

UCCJ\teJJmbCJl,

ycMeJJm&cJJ; Hapeq115I cMeJ1,1&Ho, ycMeJJ/lbHO, paccMeJJ/lbHO. CnoBoo6pa30BaTeJihHhIH

3KC11epnMeHT

Xne611HKOBa

pacUIHp5IJI

cJI0Bec11h1e

rpaHHIJhI no3TnqecKoro 5I3hIKa. CJioBoo6pa3oBaTeJihHhie Mop<PpeMhI
B

C03,D,aIIHhIX

1103TOM

CJIOBax

coxpalI5IIOT

cPYHKIJHOHaJihHo-ceMa11TnqecKyIO Harpy3KY.

TaK,

o6m;e5I3hIKOBYIO
CJIOBO

cMexa'J c

MaJIOllpO,D,YKTHBHhIM CYcPcPHKCOM -a'I acCOIJHHpyeTC5I B HallleM 11pe,D,CTaBJieHHH c qeJIOBeKOM )KH3Hepa,D,OCTHhIM, 3HeprnqHhIIVI; CMeJl'J 3TO TOT, KTO JII06HT llOCMe5IThC5I; CMeUlUK He6oJihUioro

pocTa,

KaK

110,D,cKa3hIBaeT

TeJihIIOCTH -uK; CMe/OH'IUK CKph!TOfO,

XHTporo

CKOpee BCero qeJIOBeK
cy<P<PnKc

yMeHhUIH-

HMeeT ,ll,OllOJIHHTeJihHYIO KOHHOTal.(HIO

qeJIOBeKa,

qTo

no.a;qepKHBaeTC.SI

He11po,D,yK-

THBHhIM CYcPcPIIKCOM cy6beKTHBHOH OI.(eHKH -IOH'JUK (cp. pa3rOBOpHYlO CJIOB006pa3oBaTeJihHYIO MO)J,eJih nonpblZYH 'TOT, KTO BCe BpeM.SI
llphiraeT, IIe CH,ll,HT Ha MeCTe' c HellpO,D,YKTHBHhIM CYcPcPHKCOM -y11 H
yMeHbllIHTeJibIIOe nonpblZYH'IUK c CYcPcPIIKCOM -'JUK); CMee6o CMexa,

CYcPcPHKC

-e6(0) xapaKTepeH ,ll,JI5I

PYCCKHX

CTpaHa

fH,D,pOHHMOB

H

TOTIOHHMOB (cp. IlJiem;eeBO 03epo H ,D,p.). TaKHM o6pa30M, CJIOB006pa30BaTeJibHOe fIIe3,D,O CMeXa'I -

CMeJl'J -

CMeUlUK -

CMeJOH'JUK 11pe,D,-

CTaBJI5IeT IJeJiyIO ranepeIO JIIO,D,ell:, JII065IIIJ;HX llOCM~ThC5I B CTpaHe
CMexa, HO Ka)K)J,hlH npe,D,CTaBHTeJih 3TOH raJiepeH B TO )Ke BpeM5I
HH,D,HBH,D,yaJie1r.

CJ\teJJmbCJl,

Ha6op

rnaronoB

CMeJIHCm606amb,

COIIpOBO)K,D,aeMbIX

paccMeJJmbcJJ,

UCCMeJJmbCJl,

Hapeq1I5!MH

CMeJIJ1bHO,

ycMeJJmbCJl,
ycMeJl/lb/10,

3acAteJ1mbcJ1,
OCJ\teJJn1bCJl,
paCCJ\teJl/lb/10,

pacKphIBaeT IJeJiy:o raMMY .n:ell:CTBIIH H xapaKTep HX 11poTeKaH1I5! 110
HIITeIICHBIIOCTII.

Il03T

llOKa3hlBaeT
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•

11eH:TpaJibIIOro CMeJ/mbl'Jl

)J,O UCCMeJlmbCJl ('6e3y)J,ep)!{H0, )J,0 IIOTepll

CHJI CMe5!TbC5I'), paccMeJ/mbCJ/ ('11a'laTb CIIJiblIO CMe5!TbC5!'), OCMeJ/mbCJ/
('BbICMe5!Tb

ce65!''

cp.

06w;eJJIITepaTyp11oe

OCMeJltnb 'no)J,BeprIIYTb

3JIOH IIaCMeIIIKe'), ycMeJ/mbCJ/ ('CJiel'Ka 3aCl'v1e5!TbC5!'' cp. o6w;enttTepa'rypIIOe

ycMexambCJ/

'cnerKa

3acMeJIThCH,

11e)J,OBep1IIIBO,

c

liaCMeIIIKl'IH'), CMeJ111cmeoeamb ('3aHHMa'l'bC5! CMeXOM'' )J,BOHIIOM cyciJcPHKC -cme-oea- BCTpe1Iae'fC5! B CJIOBaX co 3IIa'leHHeM '3a11ttMaTbC5!
qeM-TO

onpe)J,eneHHhrM'

6ecco)J,ep)!{aTeJibHhIMil

TIIna

pa3z11a20J1bcmeoeamb

pa3roaopaMII').

'3a11nMaTbC5!

CMeJ1Hcmeoeamb

MO)!{IJO

CMeJ/JlbHO, CKopee BCel'O TIOJIO)!(IlTeJiblIO, )J,Jl51 cnoero Y)J,OBOJibCTBII5!, a
He HaCMeXa5!Cb Ha)J, )J,pyrlIMil. AriaJIOI'Il'lllO MO)!(JJO IIa'!aTb CMe5!TbC5!
ycMeJl!lbHO.

ABTOP

CTHXOTnopeHIIH

cTaBIIJI

11epe)J,

co6oll:

u;enh

TIOKa3aTb IIIHPOKYIO KapTHHY IIaCTpoeHHM n 'lYBC'l'B JIIO)J,ell:, OXBa'IeHHbIX CMeXOM. Il09TOMY CJIOBO 3aKJ1J1n1ue, 03IJaqa1ow:ee B 06w:e11nTepaTypHOM 5!3bIKe 'Marn'IeCKile 3BYKH, CJIOBa, KOTOpbIMil 3aKJIIlifaIOT,
TIO)J,1IHH5IIOT ce6e' nony'!aeT n11y10 ceMaIITl1'leCKYIO 11anpaa1reHHOCTb.
3aKAJ/mue B coe)J,nHeHHil co CJIOBOM CMeX CTaIIOBHTCJI, 6naro)J,ap5!
OilTilMHCTH'leCKOMY HaCTPOIO CTilXOTBOpeIIHJI, CKopee acero rHMHOM,
npocnaaneHneM CMexa, pa)J,OCTH, OTITHMH3Ma, He)KeJIH 3aKJIHHaHHeM,
nO)J,'IHHettneM

ce6e

u;ettnarnnll: TanaHT
Mattepe

B.

1IY)!{OM

BOJIH.

B.

MaHKOBCKnH:,

BhICOKO

Xne6HnKoaa, OTMeTIIJI pa3ttTeJihIIOe OTJIIl'IHe a

ncnoJib30BattnH

O)J,Horo

cnoaa

n

ero

)J,epttaaTOB

nocTpoettnn cTnxoTaopettnH y cnMaonncTa EanhMOHTa n

11pn

y 9Toro

no9Ta, cpaBHHBaH cnoBa cMex y Xne6rinKoBa H J1106umb y EanhMOHTa.
CTpoKn H3 CTHXOTBopettnH EanhMOHTa 3By'laT:

JI106nTe, JII06HTe, JII06HTe,
Ee3yMHO n106nTe n1060Bb.

MaHKOBcKnll:
Y6o)!{eCTBO CJIOBa.

nx

H

TaK

npoKOMMeIITnpoBan:

,, TaBTonorttH.

9TO )J,JIH CJIO)!(fieilrnwx 011pe)J,enettnll: n106Bn!''

B

OTIIOllleIIHil CTilXOTBopeHH5! Xne6IIllKOBa OII 3aMeTnJI: ,,3)],eCb O)J,HHM
CJIOBOM )J,aeTC5! ll 'cMeeao' - CTpa11a CMexa, ll XIITpbie 'cMeIOH'IllKil'' II
'cMexaqH' - cHna1IH''22.
He

cnyqaftrro

CJIO»OTBopqecTBOM

KPHTHKH

npoao)J,HJIH

XJie6HHKOBa

II

napanneJih

co6pa1111b1M

B.

)J,aneM

Me)!{)J,y
B

ero

ToJ1Koeo;,1 c!loeape eeJ1uKopyccK020 Jl3b1Ka MaTepttanoM. CoapeMeHHHK
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1,1

yqacTJIHK .D.BH)l{e1111sr

X11e61111K0Ha

,,BeCh

ciJyTyp11cTOB

,l\aJih

c

ero

E,

Jl11ct>111111~

r111ca11,

6ec'lttCJ1e1111L1M11

'ITO

y

peqe11115IM11

Kporue'llll·IM OCTpOHKOf\f BCIIJlhlJI CIJe).l,ll 6yu1y1orn.efl CTllXlltt''23 .

.B

yT01111'1ecKoi'1 'feop1111 MttpoHOI'O 3ayMr101·0 JI3hIKa X11e61111K0Ba

ll).l,e51 ,,'ll'ICTOl'O CJIOBa''' CB060)l.IIOl'O OT ,,6hITa''' 3aifHMaeT Ba)l{IfOe
MeCTO. IlpH e1·0 C03).l,aJilfll CJie).l,yeT llCXO).l,llTb H3 lllHpOKlfX accou,11aTHBlihIX CB513eft MC)l{,11,Y 3ByKaMfl ll CMhICJiaMtt CJIOB: ,,ECJ!ll Mhl HMeeM

060p H n16op, ll 3IIaeM o CJIOBe 060p.fl1Je, Mf,J
MO)!<eM 11ocTpOl1Th c110Bo 1116opJ111e - 1·ttopu,b1 )Ktt31111. HJI11, ec11u f>.11,1
3HaeM CJIOBO 3efttllepo6, Mbl MO)J(CM C03).l,aTb CJIOBO 6pefttJ111axapb,
6peMJlpOO, T.e. Tla3BaTb IIp51MhIM CJIOBOM JIIO).l,eH, TaK )!(C B03).l,CJILI-

napy TaKHX CJIOB, KaI<

-

~

.

BaIOlll,HX CHOe BpeMM, KaK 3CMJ1e,11,eneu, CBOIO TIO'IBy''24. TaK, B 110'.'lMe

JlaiJOMUP (1920-1922), CHMBOJIH3lfpy1orn.eft 6y,!l,Ylll.YIO MHPOHYIO 1·apMOIIHIO, Il03T BBO).l,IIT IleOJIOl'H3MhI 1n60PJllJe 11 mpyiJoMup:
3TO rueCTBYIOT TBOPMIIe,
3aMeHlfBIIIH .JJ. 11a T,
Jla,11,oMttpa co6opMHe,
C Tpy,11,oM11poM 11a wecTe.

Cnoaa, co3,11,aBaeMhie Xne6ttHKOBhIM nyTeM 3aMeHbI CMhJCJI011ecyrn.ttx cPOIIeM, u,ene11a11paBJICIIHOro o6'be,!l,HIIeHH.sI KOp11eft:, IIpHo6peTaIOT HOBOe 3Ha'leIIHe, 6onee rny6oKoe H CJIO)l(HOe, 'ICM HX 3BYKOBOH

TaM, 2iJe
:>ICUIZU C6upucmeJ1u (1908) OH BBO,!l,HT HeonorH3M nolOHHa (no10
-no1ou~aJ1 u 1011-aR, ycttneHHhie ,!l,OIIOJIHHTeJibHhIM cycpcpHKCOM -Hno10+10H+ H+a=no10HHa) u o6nacTuoe cnoao Ba6Ha 'npuaneKaTeJibHa11,
unu Kop11eBoli rrpoTOTHII.

HarrpnMep, B CTHXOTBopeHHH

npenecT11aJI', BKJia).l,hIBa11 B co3,11,aaaeMhIH o6o6~eHHhIH 06pa3 •1epTbI
IlOIOlll,eH IOHOCTH H IlpHBJieKaTeJibHOCTH, o6parn.a.si:Cb K rnyoHHHblM
'IYBCTBaM, KOTOPhIMH neperronueua ,!l,yrna:

,

TbI rrowu11a 11 aa6ua,
.JJ.ywy Tbl Ilh5111Hillh, KaK CTpyHhl,

B

cep,!1,U,e BXO)l,Hlllb, KaK BOJIIIa!

TaK )J(C He CTOJ!b Ba)l{IIO peaJibHOe 3Jia'leHHe CJIOBa

6peMUpb (B

CTHXOTBOpeIIHH OIIO YIIOTp6n11eTC1l B cpopMe MHO)l{eCTBeHIIOro 'IHCJia
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6,TJeAtep11),

Ba)l{e11

eI'O

I'J1y6111111L1f1

rrpocTpa11cTBe11110-Bperv1e1111oif

CMLICJI: BpeAtJI - MUp. ,,CTa51 JieI'KlIX Bperv111pe11'' X11e61111KOB 3!IalJ!1TeJILlla CB011M 061.L\HM CMb!CJIOl\1, a !Ie COOTIIece1111ocTLIO c KOIIKTpeTllOtl

,[l,eiicTB!1TeJib1IocT1,10.

Bpe1V151

B

cp1111ococpcK011

c1rcTeMe

Xne61111K0Ba npe,!J,CTaBJI51JIOCL 1re11pepL1s11L11\1, 311acT11<111b1M 11 11,11K-

..
CTaIIOBl1TC51

JI114ecK11M,

IIOBTOP51l01L\ll l\1Cll

OlL\YTl11\10l1

'

B

CBOel\I

,[l,aHllOCTL!O,

KPYI'OBOM

pa3Bl1Tllll.

rrpe,LI,l\le TOM,

<[(lCTLIO

0110
11poc-

TpaHCTBa. qepe3 CJIOBO pea11113yeTC5! cPIIJIOCOcpCKOe e,I(HllCTBO ,,11pocTpa11cTBa - BpeMeH11''25. '1'aK, C03,LI,31Il!Oe 1103T01'1 CJIOBO 3a112e311, 11a3-

1920-1922

Ba1111e ero O,I(IIOl1MeIIHOll ,,CBepxrroBeCTl! '', 11a1111ca1111011 B
rr.,

C<IHTaeTC5l

,,CBOeo6pa31ILI1'!

CJIOBOTBOp'leCTBa,
HH'leCKOH

a

11rrocrac11

o6pa3

BeI!lJ,01\1''

3aIII'e3!1

aBTOpa

II

ee

x11e6111IKOBCKOro

,,BOIIJIOIL\eH11er11

BOCI1p1!5IT115l

nponose,n:-

COBpeMe111111KaM11,

CHMBOJ! IlO,!l,Bll)l{lll!Ka, Heo6XO,I(l1MOl'O JIIO,Ll,511'>1 ,,KaK COJllIU,e'', 110 eL11,e
He

Harne,!l,rnero

y

aCCOl\l1llP}'eTC51

c

1111x rro1111Ma111151''26.

Co3;1a1111oe

3a112e3yp

IIa3Ba!Il!eM

113

1103TOM

l1CTOPl111

c11oso

OCB060,!l,ll-

TeJihl!OfO ,!l,Bl!)l{e1r1151 B ApMett1111 B XVI-XVII BB., c 11a3sa1111eM peKM
faHr

B I1II,I(llll,

oJI1111,eTBOp5!eT

alter

a<Pp11KalICKl1M

Eopa3tt10

re11L11o:H qacr11
csoe;'o

c

11

A<PpttKy,

qeJIOBe'lecrBa.
ego,

KaK

I'll)lpO!Illi'>IOl\1

3To

HM51

3ar,16e311.

OTpa)l{aeT
HM51

1111repecL1 311a'-!11-

s1,16pa11

1racT0511lJ,e1'0

3a11re3H

X11e61111KOB

,,rpa)l{)la1rtt11a

,u,1151

r,111pa',

CT0511L\ero Ha,!l, Ha11,110HaJILHOH rrp11tta,I(Jie)l{llOCTblO.
P0Ma11

5IKo6coH,

BLICOKO

11,e1111Bu111!1

TBop4ecK11e

HCKa11tt5!

Xne6HHKOBa u o,n:11uM H3 rrepBLIX orry6rr11Kosasrn11i1 11pocrpa1111oe o
HeM uccJJe,!l,oBaHue HoBeuwJI pyccKaJ1 no3311J1. Ha6poc·oK nepBbJu: nod-

cmynb1 K X11e6HuK0By (Tipara,
MOTHB rro3311u Xne61rttKOBa <Po3a

ocyL11,eCTBJI5leTC5l

1921),

OTt-.1e<JaJ1,

<JTO

l13J1106ne1111Lrli

MeTaMopcpo3a. Cl\1L1cnosa51 MeTaMop-

rryTeM

pa3Bep·r1,1Ballll.5!

BO

o6palL\eIIIIOl'O napaJIJieJII13Ma, B '-laCTIIOCTI!, a11Tl1Te3bl.

BpeMeIIl1
l-Ia11p11Mep,

-

BLipa)l{et!He 11e 20/IOBG, a nUBllOll" Kome;c pe)ly1111pyeTC5! B llllBl/OlJ KOflle/I

(=zo110Ba).

B

CTHXOTBoper11111

Xrre61111Ko1ia

CJep11111K cTaKa11

1111Ba

11p111111MaeT pa3Mephr sce11e11110Ii, a B 11Lece /VfapK113a Jl.33ec o,u,e)l{)la
11peBpaI1laeTC5! B c11er, B l'OPIIOCTa51 li T.,u,27.
X11e61111KOB BbICOl(O 11e111111 11a1)0,u,111,1e 3a1(JJ1111a111151 11 3a1·01io1J1,1,
KOTOp1,1e C'-!HTaJJ ,,3ayMl!blM 5131>1KOM H l!ajJO).\llOM CJ!OBe''28. l1x 11a11.le!'.1 ll CTl1X01'1lOpe111111 }/(Jl/b 8 I'(!Jllllţllll (

1913 ),

ll 11eCl!5IX }lycaJJOK li B

11L1Kp11Kax He;11,1V1. B c·r11xo1·Hope111111 11c110111,3011a111,1 l\1aTep11a111,1 113

https://biblioteca-digitala.ro

186
KHHrH

H. II.

CaxapoBa

nopeK0Me11.n;oBaJI no:;iTy

CKa3aHuJI pyccKozo Napoda (1841), KOTopy10

P.

>1Ko6cott29. lf3yqax nx, >IKo6coH, KaK H

XJie6HHKOB, nhITaJicx OTKPhITh HeKoTOPhie 06II1He 3aKottoMepttocTn
Me)l(,IJ,Y HBJieHHHMH rJioccaJIOJIHH (pa3rOBOpa c 6oroM lf .n;yxoM) lf
paHHHM .n;peBHlfM TBopqecTBOM pa3HhIX Hapo,IJ,OB30.
,,CaMOBHTOe CJIOBO'' B KOIII1ell1IHH XJie6HHKOBa 03HaqaeT HeqTo
HOBOe, 0606II1aIOII1ee px.n; 3HaqeHHH H C03,IJ,aIOII1ee Ha lfX OCHOBe
6oJiee IIIHPOKOe H rJiy6oKOe no CMhICJIY CJIOBO. HanpHMep, CJIOBO

3eHb 03HaqaeT y 1rero H Zfla3 H 3eMAJO. ,,Ho qTo 06II1e1·0 Me)l(.n;y rJia30M
H 3eMJie:0:? -

cnpaIIIBaJI II03T. -

3HaqHT 3TO CJIOBO 03HaqaeT He

qeJIOBeqecKHH rJia3, IIe 3eMJIIO, HaCeJieHHYIO qeJIOBeKOM, a q·ro-To
TpeThe. 3TO TpeThe IIOTOIIYJIO B 6hITOBOM 3HaqeHHH CJIOBa, O,!l,HOM H3
B03MO)l(HhIX, 110 caMoM 6JIH3KOM K qeJioBeKy. Mo)l(eT 6hITh,

3eHb

3HaqlfJIO 3epKaJihHhIH npH6op, OTpa)l(aIOIIIYIO IIJIOllla,IJ,h''31.
Ero

,,caMOBHTOe

CJIOBO'',

B03p0)1(,!l,eIIHOe

H3 HCTOpHqecKoro

npOIIIJIOro HJIH C03,IJ,aHIIOe HM, 6hIJIO IIPH3BaHO BhIIIOJIHHTh onpe.n;eneHHYIO MHCCyIO, a HMeHHO: MaKCHMaJibHO pacKphITh B03MO)l(HOCTH
cnoBa. XJie6ttHKOBCKax KoH11en11nx 3ayMHoro H3hIKa cnoco6cTBoBaJia .n;aJihHeliIIIeMy pa3BHTHIO npHHllHIIOB pH<l:>MoBKH B pyccKoH
no33HH. KaK 3aMeqaeT

,!J,.

CaMOHJIOB, ,,Xne6HHKOB yrnyonxeT PH<i:>MY

He pa.n;n yrJiy6JieHH51 HHCTpyMeHTOBKH, a pa.n;H HCIIhITaHHH , ceMaHTHqecKHX 06'heMOB CJIOBa'' 32.

TaKHM

o6pa3oM,

XJie6HHKOBa -

KoH11en11HH

3ayMHoro

H3hIKa

BeneMHpa

3TO TeopeTHqecKoe o6octtoBaHHe <PYHKllHH 513hIKa

II033HH, HaX0,!1,HII1eecx B TeCIIOH CB513H c ero HCTOPHKO-<i:>HJIOCO<i:>CKHMH B3rJIH,IJ,aMH.

1.

CM.

A.

KBHTKOBCKHH,

c. 112.
2. flo3muKa.
IleTporpa.n;,

flo3mu11ecKuu CflOBapb,·•MocKBa, 1966,

C6op11uK

no

meopuu

1919.

3. Taope11u11, MocKBa, 1987,
4.
TaM :>1ce, c. 37.
,

c.

659.
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5. B. Ma5IKOBCKHH, Co'1u11eHue B oâ110M moMe, MocKBa, 1941, c.
505.
6. IO. ThifI5IHOB, llpo61ze;11a no3mu'lecKozo J13b1Ka, MocKBa, 1965, c.
292.
7. T&opeHUJI, c. 629.
8. K. EanhMOfIT, llo33UJI KaK soJ1we6cmso, MocKea, 1916.
9. A. EenhIH, I'J1occaJ10J1uJ1, Eepsru11, 1922.
10. St. Ullman, Wo1·ds and Thei1· Use, London, 1951, s. 39.
11. CM. B. A. 3nernHu;en, Ce,wacuoJ102uJ1, MocKBa, 1957, c. 175-176.
12. TsopeHUJI, c. 629.
13. TaM :>1ce, c. 622.
14. TaM :>1Ce, c.629.
15. TaM :>1ce, c. 623.
16. IO. ThIH5IHOB, llpo6J1eMa cmuxomsop11ozo Jl3b1Ka, c. 293.
17. TaM :>1ce, c. 292-293.
18. TsopeHUJI, c. 625.
19. CM. lluHzsucmu'lecKuu 3HZJUKAoneâu'lecKuu c11osapb, rnaBHhIH
pe~aKTop B. H . .Hpu;ena, MocKBa, 1990, c. 437.
20. TsopeHuJI, c. 624.
21. Co'luHeHUJI B oâHO.M mo.Me, c. 506.
22. Ta.M :>1Ce, c. 506.
23. llo11ymopaz11a3blU cmpe!leZJ, C.-IleTep6ypr, 1933, c. 47.
24. TsopeHUJI, c. 626.
25. Ta.M :>1ce, c. 14.
26. CM. B. n. fpnropheB, C11osomsop'1eCmBo u C.Me:>ICHble npo611e.Mbl
Jl3b1Ka no3ma, MocKBa, 1986, c. 232.
27. Pa6ombl no no3muKe, MocKBa, 1987, c. 279.
28. TsopeHUJI, c. 662.
29. Ta.M :>1ce, c. 665.
30. Pa6omb1 no no3muKe, c. 283.
31. Tsope11uJ1, c. 624-625.
32. K11uza o pyccKou pug5Me, MocKBa, 1973, c. 234.
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CONl-:1'-:rrt-·lTI, f)f': I,I1\1I3AcJ TRANSI{K!'f()NAIJ
f{EI•'LEC'l'AJ{I~A l,lJI ÎN C-:'.I~EA'fIA POE'l'l<.".:Ă
A J,lll Vl<:LEMII{ IIIJEI3NIKOV
(ReZLllilat)

ŞI

•

•

•

Vele1nir IIleb11ikov este l11111l tii11 cei 1nai originali l)Oe(i
şi teoreticie11i i-11:;;i <li lir11tJ;1j11lt1i poetic dir1 secol11l XX.
Lucrarea de f';1tă prezi11tă co11tribLlţia poetului rl.lS la
dezvoltarea teoriei li111baj11lui transraţional. Re1111r1ţâr1t1 la
experi1ne11talis1r111l li11gvistic, pur şi abstract, al fut1.11-iştil(Jt·
r11şi, I-Ilebnikov elaborează teoria cuvânt11l11i absolut, })azat
pe cuvâr1tul si11cretic î11 care se fuzior1ează dii-erite as1)ecte
f11ncţionale ale li1nbii: poetic, prozaic, magic, ştii11ţific etc .
.
Iileb11ikov arat.ă calea s1)re creaţii verbale respectâr1d
legile i11terne ale lin1bii, se11sul primar al cuvânt11lui.

•
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yqEHHE B. B. BHHOfPA)::(OBA O qACTj{X PEqH
B PYCCKOM j{3hIKE
•••

(Mircea Gheorghiu)

Mnpqa feoprny

Borrpoc

o

qacTHX

peqn

-

nx

BhI,IJ,eJieHHe,

orrpe,IJ,eJieHHe

H

KJiaCCH<i>HKall,HH -

HBJIHeTCH 0)1,IIHM H3 CJIO)l{HhlX H He perneHHhIX .n;o

KOHU,a

TeopeTnqecKOH

BOIIpOCOB

rpaMMaTHKH

pyccKoro

H3hIKa 1.

MHorne yqeHhie HeO,IJ,HOKpaT110 no.n;qepKHBaJIH yCJIOBHOCTh JIIOOOH
KJiaCCH<i>HKall,HH qacTeH peqn2.
HH}l{e

Mhl IIOIIhITaeMCH

BKpaTu,e

H3JIO)l{HTh,

KaK

B

pycCKOH

rpaMMaTHqecKOH HaYKe IIOHBHJIOCh H pa3BHBaJIOCh TO npe,IJ,CTaBJieHHe o
qacTHX peqn, KOTOpoe celiqac CTaJIO rocno,IJ,CTBYIOlll.HM, a TaKXe TO
3uaq0TeJibHOe BJIHHHHe, KOTOpoe OKa3aJIH Ha 3TO cooopa}l{elIHH B. B.
BHHorpa,IJ,oBa.
qJieHeHHe CJIOB H IIOHHTHe ,,qacTH peq0'' IIOHBJIHeTCH B espone:H-

-

-

CKOH, B TOM qncJie, H PYCCKOH rpaMMaTHKe KaK OTpa)l{eHHe rpeKOPHMCKOH rpaMMaTnqecKoli Tpa,IJ,HU.HH, HCXO,IJ,HUJ.eli ern.e oT ApncToTeJljl.
3TO yqeHHe npoTepneno 3Haq0TeJibHbie H3MeHeHHH, IlOHHTHe ,,qaCTH
peqH'' HailOJIHHJIOCh OOJiee OOraTblM li qeTKHM co,n;ep)l{aHHeM, HO H,IJ,eH
,IJ,eneHHH cJiosapg Ha qacTH peqn coxpaHHJia csoe JHa'leHHe.
IlpHHHTO cq0TaTh, 'ITO IIO)J,JIHHHaH HCTOPHH yqeHIDI o 'laCTHX peq0 B
pyccKOM H3hIK03HaHHH HaqnHaeTCH c
JIOMOHOCOBa

(17 56

r.),

TaK KaK

PoccuucKou zpaM.MamuKu M. B.

3TOM

y}l{e

He

nepeHeCeHHaH

c

HeKOTOphIMH rrpncrrocooJieHHHMH Ha pyccKyIO noqsy JiaTHHCKaH HJIH
rpeqecKaH KpaMMaTHKa, 3TO H He rpaMMaTHKa u,epKOBHOCJiaBHHCKoro
H3bIKa

c

PYCCKHMH

3JieMeHTaMH,

a

rpaMMaTHKa,

B03HHKIIIaH

H3

HCCJie,IJ,OBaHHH <l>aKTOB caMoro PYCCKOro H3bIKa. JIOMOHOCOB BhlHBJIHeT B
PYCCKOM H3hIKe BOCeMb qacTeH peqH, BhI,IJ,eJIHH B KaqecTBe OCHOBHhIX
rpaMMaTuqeCKHX pa3pH)J;OB

UMeHa H Z/IQZO/lbl " npOTHBOilOCTaBJljljl HX

BCeM OCTaJihHhlM qacTHM pequ (MeCTOHMeHHIO, npuqacTHIO, Hapequro,
11pe;o;11ory, COI03Y, Me)i{)J,OMeTHIO). B KHHre IlHIIIeTCH o TOM, j).llJI

'tezo

.

CJiy)l{aT onpe,IJ,eneHHhie qacTH pequ, HO He rOBOPHTCH o TOM, 'IeM OHH
xapaKTepuJyIOTCH. CJioBa ;o;nH JloMouocosa ,IJ,eJIHTCH Ha qacTH peqn no
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CBOeH

cPYHKU:11H

)l.n51

MbICneă,

Bbipa}!{eIIH51

'ITO

}!{e

KacaeTC51

rpaMMaTH'IeCKHX oco6eHIIOCTeH HX, TO OIIH ew,e Ile paccMaTpHBaIOTC51
KaK HeKOTOPhie OCIIOBbl .f(n51 )l.eneHH513.
AneKcaH)l.p

B csoeă

BocTOKOB

PyccKou zpaMMamuKe (1831 r.)

coxpalffieT BOCeMb OCHOBllbIX pa3p51)l.OB cnoB, BbI,f(enHB B oco6yro qacTb
pe'IM

npu11azame.rtbHoe, H onycKaeT H3 cocTaBa qacTeH peq11 npH'!acT11e.

EMy, no y.f(a'IHOH

xapaKTepHCTHKe

B.

B.

B1111orpa)l.0Ba,

,,y)l.anoch

HaMeTHTb OCIIOBilbie rpaMMaTH'IeCKHe KaTeropHH, CB513aHIIbie c
'

Ka}!{)l.Oll
'

'

H3 qacTeH pe'IH, H oxapaKTepM30BaTb HX c Y.f(HBHTenhHOH IIPOCTOTOH 11
KpaTKOCTbI0''4.

qHCnHTenhHOe KaK caMOCT051TenbHa51

f.

'!aCTb pe'IH BbI)l.en5IeTC51

c/JU/10/IOZU'teCKUe Ha61110iJe1tUJl 1taiJ
cocma6oM pyccKozo Jl3bIKa. Pacy:>1ciJe11ue Bmopoe (1842 r.), n coxpaH5leT '.'lTY
rro3HU:HIO H y <I>. M. Bycnaesa B Hcmopu'teCKOU zpaMMamuKe pyccKozo
Jl3blKa (1858 r.). TaKHM o6pa30M Konn'IeCTBO qacTeă pe'IH )l.OXO)l.HT )l.O
BIIepBbie B Tpy)l.e

TI.

IlaBCKOrO

,f(eB51TH.
MHoroe y Bycnaesa y}!{e cne)l.yeT rrpH3HaTh HOBbIM n 6nn3KHM K
.B033peHH51M Hawnx )l.Heă

(non110Ta xapaKTepncTHK qacTeă pe'IM,

csoeo6pa3ne Me}!{)l.OMeTHH n )l.p.). Ho B u:enoM Bycnaes ew,e He Bhiwen
H3 paJVIOK rocIIO)l.CTBOBaBilIHX TOr)l.a B3rn5l)l.OB Ha 513bIK, 51BHBilIHCb

Haă6onee KPYIIllblM rrpe)l.CTaBHTeJieM TaK Ha3bIBaeMOH norH'!eCKOH MnH
nornKo-rpaMMaT11'!eCKOH wKonbI.
A.

A.

Ao6ttaw (1897 r.)

oTrpaHH'IHn 'IaCTHU:hI OT 11apeqn1! n

BbI)l.ennn nx B caMoCT05!Tenb11yro qacTb peqn. TaK

orrpe,f(enHJiacb

KnaCCHcPHKaU:H51 )l.eC51TH qacTeH peqn, coxpaHHBWa51C51, B o6lll,HX qepTax,
'

no Cel'O)l.II5lllIIIl1l1 )l.eHb.
•

BTopoă rrep110,f( B 113yqe11HH pyccKoă Mop<Ponor11n xapaKTepH3yeTC51
CTpeMne11neM HCKnIOqHTb CMewe1111e rpaMMaTl1KH H
yqeIJbie

nOl'llKII.

y)l.en51IOT Tenepb 6onhme BHlIMaHl151 CMbICJIOBOH

0)1.EIH

CTOpOIIe

513bIKOBbIX 51BneH11H, .f(pyrIIe - <PopManbIIOH CTopo11e.
TI011cKaM11

HOBbIX

IIyTeH

B

IICIIXOnor11qecKOM

o60CIIOBalI!llI

5!BneH11rr 513bIKa OTMe'!e1ra ,11,e5!Tenb11ocTb AJ1eKca11)l.pa A<Pa1racheaIIqa
TI0Te6H11

(H3

3anucoK

no

pyccKotl

zpaMJ1tamuKe,

1874

I'.).

OH

BbICKa3bIBaeTC51 3a IIOJIHblH CMbICJIOBOH 11apaJ1neJil13M 'l3CTei'1 peq11 li
'IJieHOB 11peJ1.JIO}!{eIIl15!, 11CKJIJOq351 113 43CTeH pe411 CJJy)j(e6111,1e CJIOB3.
C{)IfJil1!111

<l>eC')l.OpOBllq

c])opTy11aTOB

l13JI31'3eT

B

CBOel\t

Kypce

CpaB11ume11b1toe JlJbl K031ta11ue ( 1901-1902 l'l' .) <Popl\1a11 b110-1·~1tll\tl\lll'r114e-
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CK}'lO TO'IKY 3peHHH Ha 'IaCTH pe'IH. Cnosa )1.eJIHTC5f Ha HMeIOW.He
CJIOBOH3Me11eHH5f (CKJIOHHeMhie, cnp5rI'aeMhie) H CJIOBa, He HMeIOW.He
<PopM CJIOBOH3MeHeIIH5f. Hcxo)J.H H3 3Toro, <l>. <l>. <l)opTyHaTOB BMeCTO
Tpa)J.liU:HOHij,OrO yqeHHH o
r1on11h1e

(r11aron,

'!aCT5fX pe'IH paccMaTpHBaeT CJIOBa KaK

cyw.ecTBHTeJihHoe,

npHJiaraTeJihHOe,

lJllcjJlllIHTHB), 'IaCTH'Illhie (npe)J.JIOr, CBH3Ka, COI03)

Hapeque

H IvlC)l{)J.OMeTIDI.

lJHCJIHTeJihHhie H MeCTOHMeHH5f oco6hlX KJiaCCOB, no MIICHHIO
<l>opTy11aTosa u

H

<l>. <l>.

AneKCaH)J.pa MaTseeBH'Ia IlelllKOBCKoro (PyccKuu .

cu11n1aKCUC 6 11ay11110M OCBeiqeHUU, 1914 r.), He COCTaBJIHIOT.

A. A. lllaXMaTOB Bhl)J.eJI5feT OT)J.eJibIIhie npe<PttKChI H CBH3KH n TaKHM ·
o6pa30M )1.0BO)J.HT KOJIH'IeCTBO lJaCTeil: pe'IH ,!I.O 'IeThlPIIa)J.U:aTH5. qaCTH
pe'll )1.eJI5fTC5f Ha 3HaMeHame/lbHble CJIOBa, Bhipa)l{aIOW.He 005f3aTeJibHO
OCHOBIIhie npe,!1.CTaBJieHH.sI c HJIH 6e3 OTHOlliCHH5f K conyTCTBYIOW.HM
rpaMMaTH'ICCKHM KaTeropH.sIM (cyw.ecTBHTeJibHOe,

npHJiaraTeJihHOe,

rnaron, Hape11He), 11e311aMe11ame11bHb1ecnosa, cJiy)l{aw.ne )1.JI.sI Bhipa)l{eHIDI
Toil:

HJIH

nttoil:

caMOCTO.sITeJihHOil:

I'paMMaTH'IecKoil:

KaTeropnu

(MeCTOHMeHHhie C}'llleCTBHTeJihHhie, MeCTOHMCHHhie npunaraTeJihHhie,
'IHCJIHTeJihHhie, MeCTOHMeHHhie Hape'IIDI), C/ly:>K:e6Hble 'IaCTH, CJiy)i{aw.ne
..,

...,

..,

..,

)1.JI.sI Bhipa)l{eHH.sI TOH HJIH HHOli HecaMOCTO.sITeJihHOH rpaMMaTH'leCKOH
KaTeropHH (npe)J.JIOr, COI03, npecl:>HKC,

CB.sI3Ka, 11acTHU:a) H

ocooo

CT05fW.He Me)l{,!l.OMeTH.sI ,,KaK 3K6U6a/leHm CJI06a''.

B.

A. Boropo)J.HllKHH B csoeM 06iqeM IC)lpce pyccKou zpaMMamuKu

(1935 r.) IlO)î'lepKHBaeT conO,!l.'IHHeHHe 0)1.HHX qacTeil: petiH )1.pyrHM, T.e.
CJIO)l{ffHOe COOTHOIIleHHe CTPYKTYP CJIOBa B cerv1aHTHKO-CHHTaKCH'IeCKOM
nnaHe.

JI. B.

rn;epoa B cTaThe

O 11acmJ1x pe11u

nu3npyeT p.sI)J. CJIOB, KaK MO:>K:HO,

B pyccKOM Jl3btKe (1928 r.) aHa-

He!lb3JI,

Haâo,

nopa,

:>K:a/lb H

T.II.,

,,IIO)J.Be;ri:eHue KOTOPhIX rro;ri: KaKyIO-JIHOO KaTeropttIO 3aTpy;ri:HHTeJihHO''' H
IlPHXO)J.HT K IlJIO;D:OTBOpHOil: MhICJIH o pa3snsa10w.eil:c.s1 B pyCCKOM .sI3hIKe
OCOOOB ,,KaTerOpliH COCTO.sIHH5f''.

B KHHre

PyccKUU CUHmaKCUC 6 HllY'IHOM OCBeiqe11uu (1914 r., 6-e li3)1..,

1938 r.), .sIBJI.sIIOW.eil:c.si: O,!l.HliM liX Kpyn11eil:wttx TPY,!1.0B no HOBH3He li
opttrliIIaJihlIOCTli C0,!1.ep)l{aHli5f li no r11y60KliM HaoJIIO)J.eHli5fM Ha)J.
l'paMMaTH'IeCKHMli

ooraTCTBaMH

PYCCKOI'O

.sI3hIKa,

AJieKcaH,!1.p

MaTBeesttq IlelllKOBCKHH IIhITaJIC5f oo'he;ri:HIIHTh CliCTeMhI A. A. IloTe6ttli
li

<I). <I>.

<l>opTyHaTOBa, B KOp11e pa3JIH'Illhle, BCJie)J.CTBHe 11ero eMy He

y,!l.aJIOCh H30e)l{aTh H3BeCTIIOrO 3KJieKTH3Ma.
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Cyrn,ec1'Be1111oe BJIH5!1111e 11a Bce H3y'le1111e qacTen pe<1tt B pycKOM
513hIKe 0Ka3arra Teoptt51 BttKTopa BJia)l,ttMlIPHBH'la B1111orpa)l,0Ba6,

B

KOTOPOH IIO)l,BOJ(HJIHCb HTOrH pa3BHTlfR yqeIIfIJI o qaCTSIX pe'lll B pycCKOM
•

513bIK03IlaIIl!H ll rrpOBO)l,HJIC.SI CHHl'eTnqeCKHH 110).1,XO.U, K qacT51M pe'lll Ila
OCIIOBe TIIJ,a1'eJihlIOro attaJIH3a IlOIIJITH.SI CJIOB, HX <PopMbI H CTPYKTYI)b[ ll
COBpeMellllOl\1 PYCCKOM .513bIKe.
B.

B.

Btt11orpa)l,0B

CTaBHT

11epe)l,

co6oă

3a)l,aqy

,,y51c1111·r1,

rpaMMaTII'leCKYIO IIPHPO)l,Y OCIIOB!lblX THIIOB CJIOB B COBpeMellllOtv!
pycCKOM 513f,IKe, OIIHCaTb CHCTeMy 'laCTeă pe'IH c rrpHCYI.ll,ll.M Ka)K)l,Ofl 113
lIMX rpaMMaTH'leCKHMH <PopMaMH H KaTeropH.HMH, paCKPhITb cPYlll(l~llll.
qacTHU: pe'lH, HaMeTHTh I'JiaBIIhie ceMa11TH'lecKHe pa3p51,IJ.hI

Me)K,Il.OMeTHă'' (c.

KaTeropllH MO)l.aJihlihlX CJIOB H
•

qacTeH

peqrr

)l.OJI)KHO

npe,a.rneCTBOBaTh

CTPYKTyp110-ceMaJITH'leCKHX THIIOB CJIOB''

44).

29).

BhI)l.eJielll!JO
OCIIOBllhlX

Ilo ero CJIOBaM,

CTPYKType CJIOBa''' XOT.51 JieKCH'leCKIIe li rpaMMaTH'leCKHe Kp1ITepI1H
HrpaTb

CBOeo6pa3H.51

perna10IIJ,y10

CO'leTaIOTC51

c

pOJih,

npH'leM

,,MOPcPOJIOfH'leCKHe

CHIITaKCH'leCKHMH

B

opraIIH'leCKOe

e,D;HIICTBO'', H60 ,,HeT lIH'lero B Mop<PonorHH, qero IIeT HJill npe)K.U,e He
6hIJIO B CHHTaKCHce H JieKCHKe''.
AHaJIH3

CMhICJIOBOH

CHHTaKCH'lecKoă
ycTaHOBJieHHIO

ponu
'leThipex

CTPYKTYPhI
cnoBa

(3Ha'leHH51),

npuBen

OCHOBHhlX

B.

B.

H3MeHe!tH51

H

Buaorpa.u;oBa

K

rpaMMaTHKO-CeMaHTH<1eCKHX

•

KaTeropHH CJIOB:

1.

CnoBa-Ha3BaHH51

'lHCJIHTeJihHOe,
KOTOphlM

( cyIIJ,eCTBHTeJihttoe,

rnaron, Hapeque,

IIPHMhIKaIOT

CMhlCJIOBOH, JieKCH'leCKOH H

npunaraTeJihHOe,

CJIOBa KaTeropHH COCT051lIH51), K

MeCTOHMeHH51,

,,o6pa3yIOT

rpaMMaT'leCKHH

npe.a;MeTIIO-

<l>YH)l.aMeiiT pequ'' H

51en.sr10TcJI qacT51MH pe'IH. MecTOHMeHH51 Ha3BaHhI ,,nepe)KHTKaMu''. Ho
eIIJ,e B

1950 r.

B. B. BHHOrpa.a;oB OTKa3aJIC.sI OT 3T0f0 B3fJI.sI,D;a H IIPH3HaJI

3TY qacTh · pe'IH npo.a;yKTHBHOH. B

qacTH pequ BKJIIO'laeTC.51 rpynna

caMOCTOJITeJihHhIX CJIOB - TaK Ha3hIBaeMa51 ',,Ka~rrOpH51 COCT051HH.sI''.

Il.

B. III:ep6a npe)l.JIO)KHJI 3TOT TepMHH .D;JI.51 cnoe, ynoTpe6nHIOI.ll,HXCH B

M0:>1cno,
. He/lb3Jl, Hailo H T.11., a TaK)Ke )l,JI.sI CXO.D;HhIX c Hape'lH.sIMH xopowo,
npuRmHo,
npox11aiJ110 H
r10.a,06Hhie,
T.e.
06pa3osaH1Ihie
OT
ponH rnaeHoro 'IJieHa (cKa3yeMoro) 6e3JIH'ltioro npe)l.JIO)KeHH.sr:

llpHJiaI'aTeJihflblX, 110 .51BJl.sIIOIIJ,HeC.sI OMOHHMaMH 110 OTIIOilleHHIO K HHM H
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cooTBeTCTBYIOill,HMH 11ape'-!Hlll\1H. Cp.:
3To r1pOH3Be,!l,et1He npeKpac110 (KpaTKOe npHrraraTeJihIIoe).
011 npeKpac110 IIp04}!TaJJ 3TH CTHXII (11ape'-!He).
Bec11oii: B rrecy npeKpacHO (KaTeropHll COCTOllHHll) .

2.

•

qaCTilll,hl pe'-IH, T.e. CBll304llble CJIOBa, JIHIIIeHHhie HOMHIIaTHBllOil

cpyHKIJ,HH, 6JI.H)!{alIIIIHM o6pa30M CB513aIIIIbie c TeXIIHKOil ll3hIKa, rrpH'leM
nlIX JieKCH'leCKHe 3Ha'-!eIIIlll TO)!{)J,eCTBeIIllhl C I'paMMaTH'leCKHMH'',
C.'IOBa, Jie)!{alll,He r1a rpaHH CJIOBapll Il rpaMMaTHKII.
B

pa3pll,!l,e

pa3JIH'laeT

,,'laCTHIJ,

KPOMe

pequ''

rrpe,!1,JIOfOB,

( cny)!{e6HbIX
COI030B

}!

c110B)

l.!aCTHIJ,,

Btt11orpa,!1,0B
elll,e

CBll3KH,

IIPOHCXO,!l,51Ill,Ile OCHOBIIOM OT rrraI'OJIOB. Cp.:
Ott 6b111 B rrecy (rrrarorr).
011 6bl/l ,!1,HpeKTOpOM ( CBll3Ka).

3.

Mo,!1,aJihHhie

crrosa,

rruIIIeHHhie,

KaK

u

CBll30'IHhie

crrosa,

nHOMHHaTHBHOil cPYHKIJ,llll, HO 6orree JieKCHlJ:llb!e''. OHH BKJIHIIHBaIOTCH B
npe,!1,JIO)!{eHHe,

-

OTMe\faIOT OTHOIIIeHHe pe'IH K ).l,eIICTBHTeJihHOCTH c
'

TOlJ:KH 3peHHH cy6'beKTa pe'IH.

IlpHCOe,!l,HIIeII!lhie K npe)J.JIO)!{eHHIO

~i0,!1,aJihllhie CJIOBa OKa3hIBaIOTC51 3a rrpe)J,eJiaMH KaK qacTeii: pe'IH, TaK H

'iaCTHIJ, pe'-lll, XOTH no BHeIIIHOCTH MOfYT IIOX0,!1,HTh H Ha Te H Ha ,a:pyrrre.
\10).J,aJihHhie CJIOBa THIIa eepo51m110, KO//e'IHO, 6ecnop110, 6e3 COMHeHUfl,
KaJtCemCJI

II T.Il. HeCKOJihKO HaITOHHMaIOT Tpa,!1,Hll,HOHHhie ,,BBO)J.Hhle

CJIOBa'', 110 Ife COBITa).l,aIOT c IIIIMII IlOJIIIOCThlO Il paCCMaTpHBaIOTCH KaK
'

0!).Ha H3 Ba)KflhIX KaTeropHii: HMeHIIO MOpcpOJIOI'IIII, a He CIIHTaKCHCa.
3TH CJIOBa ,,Bhipa)!{aIOT MO,O:aJib!IOCTh Bb!CKa3hIBaHHR B u;eJIOM HJIH
OT,!l,eJihllb!X

el'O

KOMIIOHeIITOB.

l1HOr,!l,a

OIIH

BhICTyIIaIOT

B

POJIH

CTHJIHCTillJ:eCKOro KJIIOlJ:a, OTKPhIBaIOill,ero MO,D,aJihHOCTh npe,!1,JIO)!{eHHH''

IC. 725).

4. M e)!{,!l,OMeTHll
ll031IaBa TeJI bl!OlI
11ec11oco611b1e

B

IIIIIPOKOM

IJ,elll!OCTH,

COlJ:eTaThCll

CMh!CJie

CHHTaCKH'-leCKH
c

,D,PYl"HMH

CJIOBa,

He

HMeIOill,He

11eop1'a!IH30BaHHhie,

CJIOBaMH,

061ra,a:a1olll,He

acpcpeKTIIBllOH

OKpacKoii:, 6JIH3KHe K MHMHKe H )!{eCTaM. TaK KaK

11e KOTOP 1,1 e

'-I aCTH

11e11011110111)aB111>1M11'',

pe '-!Il

B. B.

OKa3hJBaIOTCll

'' COMlIHTeJihl!hIMH'

Bu1101'pa,D,0B C'IHTaeT, 'ITO ,,11erqe Bcero
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ocnopHTh npaso 11a3hIBaThCll 'laCThIO pe'!H y Me)l{,JJ,OMeTllli''. TipHB0,11,HTCll
MhICJih )I(. Ba11,11,pueca (H3&1K, MocKsa,

1937,

c.

136)

,,KaK 6hI Hif 6hIJIO

BeJIHKO 3Ha'leIIlle Me)!{)J,OMeTIDI B pe'lll, OHO llBJieHHe ,11,pyroro nopll,JJ,Ka
( ... ).

0110

11e. HMeeT

11ullero

npe,11,cTaBJilleT cneI1HaJihHy10

06me1'0

cl.JopMy

c

MopociJoJiorueli.

pe'!H -

0110

pe'lh acl.Jcl.JeKTHBIIYIO,

3MOIIHOIIaJihHYIO, HJIH HlIOf,JJ,a pe'lh aKTHBlIYIO, ,11,el!CTBeHHyIO; BO BCllKOM
cnyqae OHO OCTaHeTC51 3a rrpe,11,eJiaMH CTPYKTYPhl

HifTeJIJieKTyaJlhIIOI1

pe'lH''.
,!l;eneHHe 'laCTeH pe'lH Ha OCIIOBIIhie rpaMMaTH'leKlle KaTeropHl1
o6yCJIOBJieHo:

1.

pa3JIH'lHllMH

Tex

ClllfTaKCH'leCKHX

KOTOPhie

ciJYIIKIIHH,

BhIIlOJIH51IOT pa3Ilhle KaTeropHH CJIOB B CB513HOH pe'IH, B CTPYKType
rrpe,11,Jio)KeHnll;

2.
3.

pa3JIH'IHllMH MopciJonorH'leCKOro CTPOll CJIOB H cl.JopM CJIOB;
pa3JIH'lIDIMI1 semecTBeIIIIhlX (JieKCH'leCKHX) 3Ha'leHHH CJIOB;

4. pa3JIH'll1llMH B crroco6ax OTpa)!{eIIH51 ,11,eHCTBHTeJihHOCTH;

5.

pa3JIH'lIDIMH B npupo,11,e Tex COOTHOCHTeJihllhIX H COIT0,11,'lHHeHifhlX

rpaMMaTH'leCKHX KaTeropMH, KOTOphie CB513aHhI c TOM HJIH HlfOH qaCThlO
pe'lH.
B

cucTeMe

qacTeli

pe'IH

,,Hali6oJiee

pe3Ko

u

orrpe,11,eJieHHo

BhICTyrraIOT rpaMMaTH'leCKHe pa3JIH'lIDI Me)!{,JJ,Y pa3HhlMH KaTeropHllMH
CJIOB''.
BhI,JJ,eJieHHe OCIIOBHhIX CTPYKTyp110-ceMaI1TH'leCKllX THITOB
ITOMoraeT BIIeCTH IIeKOTOPYIO llCHOCTh B yqe11He o qaCT.sJ.:X pe'lH.

CJIOB

K 'laCTllM

pe'IH He rrpttHa,JJ,Jie)!{aT Hll MO,JJ,aJihllhie CJIOBa, HM Me)!{,IJ,OMeTIDI, HM CB.sJ.30'1Hhie CJIOBa HJIH qacTHI~hl pe'lll. l(pyr •1acTel! pe'IH orpaIIH'IHBaeTC.sJ.
,,npe,11,eJiaMH CJIOB, cnoco6Hhie BhIIlOJIHHTh HOMHHaTHBIIYIO ciJYH~HIO
HJIH 6hITh yKa3aTeJihHhIMH 3KBHBaJieHTaMH 110H5!THfl'' (c.

41). TaK:ff:M

o6pa30M r1011.s1Tne ,,'laCTH peqH'' y B. B. BHHOrpa,11,osa BhICTyr1aeT He B
IIIHPOKOM CMhICJie CJIOBa (o6merrpHHllTOM), a

B 6oJiee

Y3KOM H B

IlpOTHBOIIOCTaBJieIIHH c qacTttllaMH pe'lH.
f'paMMaTHKH COBpeMeHHOfO pyccKoro ll3hIKa BTOPOH IIOJIOBlllihl
IIaIIIero CTOJieTHll IlOBTOPllIOT B OCHOBHhIX qepf'ax cxeMy ,11,ene11II.sJ.,
IiplllI.sJ.TYIO BttlIHrpa,11,0BhIM, XOTH l1 BIIOCHT IIeKOTOPhie II3Me1111eIII1H 7.
AKa,11,eMH'lecKaH rpaMMaTttKa

1952

r. 8 11e · paccMaTp11sae1' qacTH

pe'ltl B TeopeTH'leCKOM n11a11e. lJacTII peq11 a11aJllf3IIpy10TCll c TOL!Kll
3pe1111JI 11p11cyw,yr1x !IM l'pal\1MaTtt'leCKIIX KaTerop111~1, T.e. c yYeTOl\I KaK
https://biblioteca-digitala.ro

-

195

ceMaHTHKH, TaK H Mop<PonorHH H CHIITaCKHCa. He Bhl,IJ,eJI5IIOTC51 CJIOBa
KaTeropHH

COCT051IIH51,

MO,IJ,aJihlibie

CJIOBa

H

CB513KH,

KOTOPLie

paccMaTpHBaIOTCH B oco6LIX rrapa1·pa<lJax pa3,IJ,eJIOB, IIOCB5IIIIeIIllhIX
,!1.pyrHM <JaCTHM pe'IH (Cl\1., K IIPHMepy,

§ 962, flpeâuKanlU6Hble Hape<iuJI).

P51,a; Hccne,!l.OBaTeneu npH,!J.ep)KHBaIOTC51 npttttQHilOB Knacctt<PHKaQMH,

npe,!J.JIO)KeHIIhIX BHHorpa,!J.OBLIM9, .D.PYt'tte rrpo,!J.OJI)KaT cnop

OTHOCHTeJILHO KaTeropttH COCTOHHHH 1

M.

o.

M. TiaHosl 1 BLI,!l.enHeT nHTL <JacTett pe'-IH, KOTOPhie xapaKTe-

npu3HaK H npo4ec·cyaJZb/IOCmb (IIPHJiaraTeJibIIOe,
ttape<J11e, ,!l.eerrplllJaCT11e, rnaron). CyIIIeCTBttTenb11oe KaK He-npu311aK -

p113y10TcH IlOH5ITll5IMH

3TO

'laCTb pe'IH, c

,,HettTpaJibHbIM 3Iia'leIIHeM''.

l.lttCJIHTeJibllhie He

C'IHTaIOTCH oco6ott <JaCThlO pe'IH, TaK KaK HX ceMaHTH'leCKHH npH3IIaK
V

He

IlO)l;XO,!l.HT

IlO,!l.

npttHHTLie

xapaKTepHCTHKH

qacTeH

pe'IH.

MecTOHMeHHH pacnpe,a;eJIHIOTCH Me)KJJ;y ,IJ,pyrHMH 'laCT51MH pe'ltt.
Tipe,a;cTaBJIJieT HHTepec KJiaccn<P11KaQHH, rrpe,!J.JIO)KeIIHaH B npoeKTe
aosott

aKa,!l.eMH'leCKOH rpaMMaT11Ku 12.

K

Tpa,!J.HIIHOHIILIM ,!l.eC51TH

'laCTJIM peqn nplllJHCJIJllOTCH nptt'laCTHH, ,IJ,eenptt<JaCTHH, 1'10,!l.aJihHhie
cJioea, KoMnapaTHB. HeKOTOpLie Tpa,rJ,HIIHOIIHLie qacTH BhICTynaroT B
HOBOM o6'heMe:
1. npHJiaraTeJihHhie BKJIIOlJaIOT IIOp51,D;KOBbie

'IHCJIHTeJihHhJe H

MeCTOttMeHHH, H3MeHHIOIIIHeC5l no o6pa3Qy npttnaraTeJihHbIX;

2.
3.

MeCTOHMeHHH orpaHHlJHBaIOTCJI Jllllllb npe,!J.MeTHO-JIHlJHhIMH;
lJHCJIHTeJibHhie C0,!1.ep)KaT JIHillh KOJIH'leCTBeJIHble CJIOBa.

I'pa.MMamuKa coBpeMe11Hozo pyccKozo /lumepamypHozo Jl3b1Ka, MR AH
CCCP, 1970, aKa,!l.eMHlJecKaH PyccKaJI zpaMMamuKa 1980 r. BhI,!l.eJIHIOT
Tpa,a;HIJ,ttOHHhie ,a;ecHTh qacTett pe<Jtt.

B

yKa3aHtthIX

rpaMMaTttKax,

pacnhIJI5IIOIIIHX MeCTOHMeHHJI no pa3IlbJM lJaCTHM pe'IH, co6CTBeHHO
MeCTOHMeHHHl\1H rrptt3HaJoTCj{ Jittlllh

MecmouMe11UJ1-cyzqecmBumeJ1bHble,

KOTOPLie csoeo6pa3HO Bhipa)KaJOT KaTeI'Op1111 po,!J.a, 'IHCna n na,!l.e)Ka.
MttTepecHo ynOM}{IIYTh, 'ITO B
IIOflj{THe

I'paMMamuKe 1970 r. IIOHBJIHeTcJI

CUHmaKCU'leCKUU iJepuBam, T.e. CHIITaKCH'leCKH o6oco6ttBilllleCj{

3Ha'IeIIHJI, KOTOPhie HaXO,!l.5ITCj{:
1. B rrpe,!J.enax nape'IttH tt cymecTBttTenb11oro -

TaK tta3LIBaeMLie

•

npeâiJKamuBbl (Bece.no, zpycmHo tt ,a;p., BpeMJI, nopa 11 ,!J.p.);
2. B npe,!1.enax npttnaraTeJILHoro, CYIIIeCTBttTeJILIIoro 11 rnarona -

MOiJaJZbllble C/1060 (6yKBa/lbHO, 6epoJ1mHO H ,!J.p., npaBiJa,
C/IOBOftt, 6 <iacmHocn1u H ,a;p., npu311a1ocb, KaJ1cemCJ1, zoBopRm n ,a;p.).

TaK IIa3bIBaeMLie
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1980

r. 11axo)l,ttM, TaKttM

IIeCKOJlbKllX

rpaMMaT.HlfeCKMX

B noc11e)l,11ei1 aKa)l,eMttlfeCKOH I'paMMaTttKe
o6pa30M,

IlOBYIO

HHTepnpe·rau.ttIO

HBne1111H, ocr1oeaH11y10 Ha TeopHH B. B. B1111orpa,Il,OBa o qacTHX pelfll.
Pet.fh 11,a:eT o pacw11peHttH pa3p51)l,OB 11pttna1'aTeJib1Ihix (rropM)l,KOBhie 11
MeCTOHMe!IIIb!e), o paCTibIJleHHll Tpa,a:HU.HOHHoro KJiacca MeCTOHMeIIHblX
CJlOB

(MeCTOifMeHHe-cyrn,ecTBH1'eJlhlIOe KaK t.faCTb peqlf),

06 HCKJIJ()-

qeHHHH IIOpH)l,KOBhIX ll ,a:po6Hh!X t.fHCJlHTeJlbllhlX ll3 '!HCJIHTeJlbHblX Kal(
'!aCTb pe'lll, o IIPII3IIaIIIIll Me)K)l,OMeTIIII KaK oco6oro rreKCHKO-rpaMMaTH'-leCKOro KJlacca CJIOB.
qacTII

pe'!H

-

Ha

oc1roee

yt.IeIIIIH

B.

B.

BIIHorpa,a:oea

onpe)l,eJl5IIOTC51 KaK KJiaCCbI CJlOB, xapaKTepil3YIOlll,IleC5113:

1.

HaJlH'!HeM

0606w,e1r11oro

3Hat.felIIIH,

a6cTpar.u.poBaHHOl'O

O'I'

JleKCil'!eCKIIX H MOPcPOJIOI'II'!eCKHX 3IIat.feHHH Bcex CJlOB ,a:aIIHOrO KJiacca;

2.

KOMIIJieCKOM

onpe)l,eJIJIIIbIX

-

MOPcPOJIOril'!eCKIIX KaTerop111)

-

-

li

onpe,a:eneIIIIOII CIICTeMhl TO)K)l,eCTBeHIIOII opra11n:3au.11en: 11apa)l,HrMhI;
3. o6lll,HOCThlO OCIIOH!lh!X CIIHTaKCH'leCKHX cPIIIIKU.HH.
HapMAY c

11osenrnHMH )l,OCTH)KeHIIMMII rrHHrBHCTHKH I'Jry60KHH,

'leTKHH a11anI13 qacTeH pelftt, rrpe,a:rro)KeHHhlli

B.

B. BttHOI'pa,LJ,OBhIM,

OCTaBIIJl rrpO'lllhie CJle)l,hl B pyCCKOH rpaMMaTIIKe H npo,a:OJI)KaeT 6hITb
aKTyaJibHblM H B HaWH )l,IIII 14.
3acnyra

B.

B. BuHOI'pa,a:oea cocTottT B TOM, 'ITO Knacc11clJuKau,u11,

npe,a:JIO)!(eIIllbie HM, IIOMOraIOT Jlf'lllie pacKpbITb MeCTO ll y,a:eJibllbIH Bec
OT.D;eJibllblX JleKCifKO-rpaMMaTiflfeCKHX pa3p5I)l,OB, 'leM

o6bilfIIOe

llX

paCCMOTpett11e 6e3 BbI.D;eJleHHH 3TlfX CBOeo6pa3HbIX 06'he.D;1IHeIIHH (15), a
TaK)!(e

B TOM,

'!TO

OH rnaBHOe

BHIIMaHHe y,a:enHeT ycTafIOBJieIIIflO

OCHOBHblX rpaMMaTulfeCKHX KaTer0pHH If pa3p51.D;OB B r1pe,a:eJ1ax Ka)K.D;OH
'laCTH

pe'lII,

OIIIICaHHIO

Ba)KHeHllIHX

rpaMMaTH'!eCKHX

c11oco60B

CJlOBoo6pa3oBaHil51 II clJopM006pa3oaaHH5I H BhNCIIeHHIO BCeI'O u,e111101·0,
t.fTO B o6naCTII r·paMMaTH'lecKoro Yt.feHHH o cnose ,a:aeT pyccKa51 11ay<I11a51
Tpa,a:MU.HH II COBpeMeHHa51 aBTOpy pa3pa6oTKa KOIIKpeTJIJ,IX 11po611eM
pyccKoli 1'paMMaTMKH.

·•
•
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TEORIA LUI V. V. VINOGRADOV CU PRIVIRE LA
DE VORBIRE ÎN LIMBA RUSĂ
(Rez11111.:1 t)

PARŢILE

În evol11ţia gândirii teoretice n1se J)rivind părţile de vorbire,
V. V. Vinogradov ră111âne un importa11t mo1ne11t de referinţă.
Sistematizând teoriile din lingvistica rusă despre părţile de
vorbire, V. V. Vinogradov abordează sintetic părţile de vorbire
pe baza unei minuţioase analize a sensului cuvintelor, a
fo1·111elor şi structurilor în limba rusă contemporar1ă.
Se stabilesc, astfel, patru categorii gramatical-semantice
de cuvir1te:
1. părţile de vorbire - c11vi11te de sine-stătătoare:
substantive, adjective, numerale, verbe, adverbe, ,,categoria
stării'', cărora li se alătură acele cuvinte pronominale care sunt
substitute substantivale.
2. Particule de vorbire - cuvinte auxiliare, respectiv
prepoziţiile, conjuncţiile, particulele şi copulele (de origir1e
verbală).

3. Cuvinte modale - reflectâr1d atitudinea subiectivă a
vorbitor11lui faţă de realitate.
4. I11terjecţiile în sensul cel mai larg al cuvântului.
Stt1clit1l relevă şi ilustrează i11flue11ţa co11cepţiilor lui V. V.
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Vi11ogradov as11pra gramaticilor academice (1952, 1980)
celor de tip t111ive.rsitar.
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Mesianismul slav ca teorie globală
..
şi remediu universal (I)
Cor11eliu

Barborică

1. Izvoare
Vecinătatea geografică,

contactele politice, de prietenie sau
adversitate, legăturile culturale sau religioase deterrr1inate de
apartenenţa la anumite' zone ale civilizaţiei europene, au făcut să
se menţină în permanentă vie, la toate popoarele slave, conştiinţa
înrudi1·ii lor etnice. Cronicile, legendele, scrierile cu caracter
religios sau istoriografic din epoca veche vorbesc despre originea
comună şi despre aşezările slavilor în Europa. O dovadă a
continuităţii acestei conştiinţe este şi I)ăstrarea în textele
amintite a cuvântului slav ca termen generic, chiar şi după ce
popoarele slave s-at1 diferenţiat, dândt1-şi alte nume, acelea pe
care le cunoaştem astăzi: ruşi, ucraine11i, b\eloruşi, polonezi,
'
cehi, slovaci, sârbi, bulgari etc. La popoarele slave situate în
spaţiul estic şi sud-estic al Europei, această conştiinţă s-~
menţinut mai ales datorită limbii slavone şi culturii î1i. această
limbă.

Începând din secolul al XVl-lea şi, mai ales, din cel de-al
XVlI-lea, simpla conştiinţă a înrudirii etnice şi lingvistice se
transformă în dorinţă de colaborare politică sau religioasă. Dar.
abia în secolul al XIX-lea, cu precădere în perioada romantică, va
deveni o idee de temelie în culturile şi literaturile slave, inclusiv
în conduita politică a popoarelor respective.
Scrierea, limba literară slavonă, precum şi primele texte
scrise în· această limbă s~au născut în secolul IX pe teritoriul
Mora viei Mari, ·stat slav care, la un moment dat, cup1·indea o
parte · din · Panonia, Slovacia, · Moravia şi Boemia de astăzi.
Căutând să se emancipeze de vecinul său mai pute1·nic de la vest,
Imperiul franc · de răsărit, cneazul morav Rastislav caută să
'
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stabilească legături

cu Bizanţul. De altfel, interesul era reciproc.
Amândouă statele se învecinau cu bulgarii, iar Bizanţul avea, de
mai multă vreme, dificultate cu ambiţia expansionistă a acestora
spre sud. Aşa se explică de ce cneazul morav a trimis o solie la
împăratul Mihail al Bizanţului, cerându-i misionari care să
propovăduiască religia creştină şi să organizeze instituţiile
ecleziastice pe teritoriul statului său (863). Conştiinţa
comunităţii de obârşie apare chiar în unele dintre primele texte
scrise în limba veche slavă. În legenda despre viaţa lui Metodie,
se atribuia împăratului bizantin aprecierea după care cei doi fraţi
misionari, Chiril şi Metodie, vorbeau ''curat în limba slavă'' şi,
tocmai de aceea, deşi proveneau din regiunea Salonicului, i se
păreau potriviţi pentru a propovădui cuvântul Domnului într-o
altă zonă pe care, după cum se vede, o considera din punct de
vedere etnic şi lingvistic una şi aceeaşi cu cea din Balcani. Întrun panegiric poetic, Cuvânt de laudă pentru Chiril filozoful,
Clement de Ohrida folosea acelaşi termen generic, vorbind despre
etnie, pe care o numeşte ''norodul slav''. O oarecare diferenţiere
între neamurile slave exista încă în secolul al IX-lea, de vreme ce
în legeudele privitoare la activitatea celor doi misionari se
vorbeşte despre moravi, iar slavii din Balcani erau nurniţi
bulgari, dar, paralel, s-au folosit şi au continuat să se folosească
fără întrerupere termenii generici de neam slav şi limbă slavă.
· Bulgarii erau nu numai bulgari, ci şi slavi, ruşii er·au nu numai
ruşi, ci şi slavi etc.
O amplă irngine a unităţii primare şi a dispersării ulterioare
a slavilor o oferă aşa -zisa Cronică a lui Ne stor, cea r11ai veche
scriere istoriografică rusească, provenind din secolul al Xii-lea.
Povestea începe cu presupusa plecare a slavilor din Babilon; ei sar fi aşezat pe Dunăre, în zona carpato-balcanică, formând aici
substratul peste care s-au suprapus ''valahii'' (i-omanii). Patria
comună a slavilor ar fi fost, deci, situată la nord şi la sud de
Dunăre, de unde s-ar fi răspândit luându-şi nun1e diferite, clar
continuând să fie nun1iţi de autor "slavi." ''Mulţi ani în t1rr11ă,
slavii se stabiliră pe Dunăre. unde estr acun1 ţara 11ngt11·ilo1· şi a

https://biblioteca-digitala.ro

205

bulgarilor. De aici slavii se răspândiră pe pământ şi au primit
nume după ţările unde s-au aşezat .. .'' 1. ''Căci era un singur
popor slav, slavii care erau aşezaţi pe Dunăre şi au fost supuşi
de unguri, şi moravii, şi cehii, şi polo11ii care se numesc acum
ruşi. Pentru ei s-a tradus mai întâi, în Moravia, Sfânta Scriptură,
iar scrisul Şi limba s-au numit slave ... "2.
Cronicile ruseşti medievale (Letopiseţul de la 1494,
Letopiseţul de la 1512, ca şi Cronica lui Nestor şi Stepennaja
kniga - Cartea rangurilor, ambele din secolul al XVI-lea, precum
şi altele) au reluat, afirmă V.I. Şahn1atov, aproape textual, ideile
lui Nestor despre unitatea primară a slavilor; mai mult chiar, pe
măsură ce statul moscovit se extindea şi căpăta putere, ideea
unităţii slave devine un fel de drapel, ce exprima cât se poate de
.
elocvent ambiţiile. şi forţa încă latentă ale acestui stat, care va
ajunge, peste câteva secole, să domine Europa: ''Nu s-a păstrat
aproape nici o cronică rusească în care să nu se vorbească de
unitatea slavă (... ). Cărturarii ruşi nu s-au mulţumit doar cu
transcrierea unor pasaje din Cronica lui Nestorşi să opereze doar
modificări redacţionale, ci şi-au însuşit în mod conştient ideea
slavă''3.
După

căderea

Constantinopolului şi instalarea puterii
otomane în Balcani, Rusia a încercat să preia rolul avut cândva
în creştinătate de Imperiul Bizantin, exprimând năzuinţa de a
face din Moscova ''a treia Romă" - năzuinţă care, chiar dacă nu
s-a împlinit în plan ecleziastic, trăda voinţa de mare putere a
statului moscovit. Ideea, care s-a dovedit profitabilă pe plan
politic, este proclamată în Letopiseţul de la 1512 şi, mai ales, în
Stepennaja kniga, o scriere despre cnezii ruşi de la Riurik la Ivan
cel Groaznic. Evocându-se vremurile unităţii de odinioară a
slavilor, în Stepennaja kniga se formulează ideea reunificării
politice a tuturor slavilor într-un singur stat. Pentru prima dată,
conştiinţa înrudirii etnice şi lingvistice se tranformă în idee
activă cu caracter politic. V.I. Şahmatov face la această cronică
u1·mătorul comentariu semnificativ: "Este o teorie preferată a
autorului Cărţii rangurilor (cea privitoare la statul slav comun -
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de trei ori. 'fotodată. nu este vorba de o simplă
informaţie istorică, deoarece stăpânitorii r11oscoviţi au avtJ t
întotdeauna grijă ca prin precetiente istorice să-şi demonstreze
drepturile lor istorice asupra t1nora sat1 altora clintre ţări.
Moscovitul a visat întotdeattna ca «n1area noastră tară rusească»
să se ridice din nou la «r11ăreţia de odinioară, cum a fost 1~1
început, pe vren1ea marelui cneaz Vladir11ir», per1tru ca «să
strălucească vestita cetate de scat1n a Moscovei ca un al doile~1
Kiev„··4. (Citatele selecţionate de Şah111atov sunt clin Letopisetiil
de la Kazan).
Deşi s-au ataşat ca orientare religioasă de Roma, ia1· ca
orientare culturală de Occident, şi croaţii au păstrat vie îr1
memorie conştiinţa a1)artener1ţei lor etnice şi lingvistice la lurr1ea
slavă. Memoria consen'atoare a croaţilor (punând deocamdată î1i.
paranteză conflictele ulterioare din fosta Iugoslavie) trebuie pusă
pe seama unui instinct fi1·esc de supravieţuire naţională, ei
situându-se, ca şi s,lovenii, la periferia lumii slave şi în vecinătat.ea ·
unor grupuri etnice total diferite, precum erau ge1·111anii şi italienii,
aceştia având şi un plus de civilizaţie, şi forţă politică. Un alt factor
de menţinere a conştiinţei slave a fost şi utilizarea. până mai tâ1-ziu
(secolul al XV-leal a slavonei şi chiar a celei dintâi scrieri slave, cea
glagolitică, paralel cu limba latină. Rezistenţa tradiţiei slavone a
fost atât de mare, încât papa Inocentiu al IV-lea s-a văzut nevoit
ca, în . anul 1244, să le permită călugărilor din nurr1eroasele
mânăstiri benedictine din Istria, Dalmaţia şi insula Krk să
folosească slavona în cazul că nu cunosc limba latină. Cu
caractere glagolitice a fost tipărit, de pildă, Litu1·ghierul de la 1483.
Istoriografia croată veche, stimulată şi de interesul papalită
ţii pentru cucerirea unor noi zone de influenţă în Europa răsări
teană ortodoxă, tratează adesea pe larg şi savari't despre evoluţia
istorică a slavilor. Este cazul lui Vicko Pribojevic, călugăr domiŢlican, autorul lucrării De or·igine succesibusque Slavoriim (Despr·e
originea şi evoluţia isto1·ică a slavilor, 1532) sau al lui Mavro
Orbini, cu lucrarea scrisă în limba italiană IZ regno dei Slavi

n.n.),

căci

o

repetă

'

(1601).
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Cel mai interesant mo111e11t al evolt1ţiei ideii de cor1l1.1crare
dintre slavi, după cronica r11sească Ca1·tea rangu1·ilor, îl
reprezir1tă activitatea croatuli_ti Juraj Kr·izanic (1618 - 1683), l1r1
cărturar deosebit de instruit. A urn1at şcoala iezuită de la Zagreb,
a făcut studii de teologie şi filozofie la Graz, apoi la Bologna şi
Ro111a, învăţ{1nd lirnbile clasice, dai· şi rusa.
În anul 1641. la vârsta de numai 23 de ani, a î11aintat Congregaţiei propagandei (Propaga11da t!de). de pe l<."tngă Scaunul
papal, cererea ele ai se pern1ite plecarea în Rusia, cu scopul de a
propaga acolo ideea unificării slavilor ortodocşi cu biserica
ron1ano-catolică. Cererea i-a fost ir1iţial respinsă, totuşi, după
cinci ani, în 1646, a fost trimis la Smolensk, la episcopia catolică
de acolo. Smolenskul era la acea dată î11că sulJ stăpâ11ire poloneză. În anul următor însoţeşte o misiune poloneză la Moscova,
linde rămâne vreme de două luni. Fiind rechen1at la Roma, face
repetate cereri de a pleca din nou în Rusia, în scopul aceloraşi
demersuri unificatoare pe care le mai invocase, dar este mereu
refuzat. Până la urmă pleacă fără autorizaţia papală. Scopul li_1i
(pe care îl aflăm de la V.I. Piceta, cel mai avizat cunoscător al
ope1·ei 111! Krizanic) era ''de a opri războiul ruşilor cu Polonia şi de
a-i &pune ţarului: Tu eşti singurul, o, ţarule, care ne eşti acum dat
de Dumnezeu să-i ajuţi pe slavii de peste Dunăre, şi pe leşi, şi pe
cel1i să înveţe să cunoască apăsările şi ruşinile lor, să se
gândească la luminarea neamului şi jugul nemţesc să-l alunge de
la po1·ţile lor"5. Numai că, probabil spre uimirea lui, la Moscova
nu este primit cu ospitalitate, dimpot1·ivă, este considerat
vagabond şi deportat la Tobolsk, în Siberia, unde a stat
cincisprezece ani, timp suficient de meditaţie, în care convingerile
lui i)anslave, în loc să slăbească, s-au conturat cu şi mai mare
claritate. In cele din urmă, în 1678, după urcarea pe tron a
ţarului Feodor Alexeevici, i se îngăduie revenirea la Moscova, dar
el părăseşte Rusia şi se aşează la o mânăstire din Lituania. De aici
vrea să se întoarcă la Roma, dar nu i se permite. Fuge de la
111ănăslire, se îr1rolează în armata regelui Poloniei, Jan Sobieski,
şi n1oare în luptele de la Viena, în ar1ul 1683.
•

•
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În biografia lui Krizar1i6 sunt multe momente obscure. De
aceea nu este deloc sigur că şi-a păstrat până la capăt
convingerile panslave; de ce a părăsit Rusia şi de ce a dorit să se
reîntoarcă la Roma? Iar înrolarea lui în armata lt1i Sobieski
trebuie pusă mai degrabă pe seama faptului că bătălia de la
Viena putea să se termine dezastruos pentru întreaga Europă
creştină.

Oricare ar fi fost i11eandrele gândirii lt1i Krizanic, posteritatea
nu are altă posibilitate de a-i judeca ideile decât după singura sa
operă ce s-a păstrat în n1anuscris şi a fost publicată abia în
secolul al XIX-lea, în Rusia: Politica sau Convorbi1i desp1·e
cârmiLi1·e. Se vede din această scriere formaţia sa de er1idit
umanist, care îşi sprijină argun1entele raportându-se la nun1e
ilustre precum Homer, Platon, Aristotel, Plutarh, Cicero, Titus
Livius, Machiavelli.
Politica este o scriere de orientare panslavă. Autorul afirmă
că toate popoarele slave au fost cândva libere şi au avut regi
proprii. Germanii au fost, însă, neamul care a provocat declinul
statelor slave şi au contribuit la împuţinarea popt1laţiei lor. În
zonele periferice. slavii au fost fie asimilaţi, fie dislocaţi prin
infiltrări germanice: oraşele cehe şi polone, scria el, sunt pline de
nemţi care manifestă un dispreţ profund faţă de populaţia
băştinaşă. El propunea ca toţi slavii să se strângă în jurul Rusiei,
să formeze un stat t1nic şi să vorbească o singură limbă. De altfel,
şi limba în care şi-a redactat lucrarea este un an1estec de
slavonă, rusă şi croată. Venind dir1tr-o altă 111me, cea
occidentală, ajunsă la un grad superior de cultură şi civilizaţie,
Krizanic vede realităţile ruseşti cu luciditate, având numeroase
obiecţii. După el, Rusia ar trebui să se moderrij.zeze ca mod de
organizare politică, recomandând, în esenţă, proiectL1l lt1i
Machiavelli. Idealul de câr1nt1ire recomandat era n1ona1·hia
absolută şi lu111inată. De la monarh p1·etinde înţele1)cit1r1e şi
bunătate. Puterea statului ar treb1.1i să se bazeze r1u tJe bogăţia
1nor1arl1t1l11i, ci pe cea a supuşilor săi. Rect11·gândt1··se la <1r1111r1ite
~eforrne, se va ajunge la o prosperitate ger1er<c1lă <l tt1t111·c11·
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cetăţenilor. Străinii

- dintre care îi menţionează pe nemţi şi pe
greci - trebuie înlăturaţi din activităţile meşteşugăreşti şi
negustoreşti. În sensul teoriei sale, a unificării tuturor slavilor, a
aprobat actul de unire dintre Rusia şi Ucraina - eveniment care
s-a petretut chiar în timp ce el se afla la Moscova - cu condiţia
ca ucrainenilor să li se acorde o anumită autonomie. Acesta este
demersul utopic panslav al lui Juraj Krizanic. Utopic, pentru că
în secolul XX croaţii n-au avut dorinţa să se menţină în uniune
statală federativă nici măcar cu un grup mai restrâns de neamuri
slave, dintre care sârbii le erau cei mai apropiaţi, vorbind şi
scriind în acelaşi idiom.
Şi la polonezi s-a conservat, din cele mai vechi timpuri,
sentimentul comunităţii etnice cu ceilalţi slavi. De altfel, poziţia
geografică a Poloniei era favorabilă unei asemenea conservări: la
sud-vest se învecinau cu cehii şi slovacii, iar la răsărit cu
ucrainenii, bieloruşii, iar în momentele de maximă expansiune şi
cu ruşii. Organizaţi de timpuriu într-un stat puternic, (Polonia a·
fost ştearsă de pe harta Europei la 1795), aspirând să-şi extindă
dominaţia cât mai departe, peste ţinuturile ortodoxe răsăritene,
polonezii au gândit întrucâtva altfel relaţiile lor cu ceilalţi slavi.
La apogeul puterii lor, chiar şi atunci când nu mai aveau nici o
putere, dar trăiau visuri romantice, polonezii şi-au atribuit rolul
mesianic de unificatori ai tuturor neamurilor slave într-un singur
.
.
stat - contrar aspiraţiilor ruseşti.
La începuturile istoriei lor, polonezii au avut relaţii strânse
cu cehii şi slovacii. Moravia Mare se întindea, la un moment dat,
peste Vistula mijlocie şi ţinuturile Cracoviei. Primii regi cehi şi
polonezi erau în raporturi de rudenie, moştenind adesea coroana
unul de la celălalt. La sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul
celui de-al XVl-lea, dinastia poloneză a Jagellonilor a stat I>e
tronul Boemiei. Cele dintâi manifestări literare sunt legate, în
Polonia, de activitatea episcopului praghez Vojtech-Adalbert,
mort
în anul 997. A fost un om instruit; stagiul
monahal
l-a făcut
.
.
.
la mânăstirea Monte Cassino, din Roma. Lui i se atribuie
cel
mai•
.
.
vechi ·text poetic polonez, o rugăciune pentru. Fecioara
Maria
' .
.
•

•

•

-

-

•

'

•
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(Bogurodzica), care a circulat şi la cehi şi la slovaci. După moarte

a fost sanctificat. Viata şi activitatea lui, puse în slujba
creştinismului, au fost glorificate în mai multe legende scrise în
limba. latină .
· Deşi s-a menţinut ferm pe pozitii romano-catolice, Polonia a
manifestat, totuşi, o anumită tolerantă faţă de mişcările de
reformă religioasă - la începutul· acestora -, ba chiar a
recepţionat de la vecinii lor cehi unele idei husite. În anul 1415,
la Sinodul episcopal de la Konstanz, convocat pentru a discuta
''ereziile'' lui Jan Hus şi Jeronym de Praga, episcopii polonezi au
luat partea celor doi învătati cehi, încercând să evite
condamnarea acestora la pedeapsa capitală. Dar, momentul cel
mai de seamă în relaţiile dintre cehi şi polonezi în epoca veche îl
reprezintă activitatea literară a lui Mikolaj Rej (1505 - 1569), care
a fost receptiv la ideea husită şi luterană a introducerii limbii
naţionale - fenomen care începuse să ia amploare şi în alte ţări în oficierea serviciului religios şi în literatura religioasă. A tradus
primul psalmii lui David în limba polonă, luând ca model
psaltirea cehă husită. Cu Mikolaj Rej începe o eră nouă în
literatura polonă: cea a literaturii în limba naţională.
Ne-am referit la relaţiile polono-cehe, care au fost, îndeobşte,
fertile. Nu acelaşi lucru se poate spune despre relatiile polonezilor
cu slavii de la răsărit, cu Rusia şi Ucraina. Polonia a căutat să se
extindă cât mai mult spre răsărit, războindu-se adesea cu statul
moscovit şi alipindu-şi pentru câteva secole, teritoriile ucrainene
de la vest de Nipru. Dar, pe plan cultural, Ucraina a avut de
câştigat de pe ur·rna contactelor cu Polonia, un flux de idei şi forme
literare noi, îmbogăţind cultura ucraineană, mai ales în secolul al
XVII-lea. După pactul de unificare de la 1667, Ucraina, trecută sub
aripa Moscovei, va intra într-un prelungit declin cultural, ca
urmare a presiunilor din ce în ce mai mari de a scoate
din
tiz lin1ba
,,,
....
ucraineană ca limbă literară şi a o înlocui cu limba rusă. In plus,
în acele timpuri însăşi cultura rusă nu ţinea pasul cu cea
occidentală, începând să se modernizeze abia prin cea de a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea.
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Secolt1l al XVII lea ad11ce şi îr1 gâr1direa poloneză, deşi poate
doar într-un plan secu11d, semne ale activizării conştiinţei
comt1nităţli de obârşie, fireşte, într-o versiune care poartă
pecetea orgolit1lui ''Republicii Polone'', cum se intitula în mod
oficial regatul Poloniei. Cercetătorul ceh al raporturilor
interslave, I<'rar1k Wollma11 citează scrierea prea puţin
cunoscutului Wojciech Dţbolecki, Instaurarea unei stăpâniri
unice î11 lt!me (Wyw6d jedynowladnego paristwa swiata, 1633) 6 , o
veritabilă fant'.lsmagorie, care are doar scuza de a fi fost
precedată în istorie de diverse încercări de cucerire a întregii
lumi. Autorul îşi manifestă dorinţa ca Polonia să unifice întreaga
Europă sub stăpânirea ei. El evocă în sprijinul acestui deziderat
m11lţimea şi întinderea teritorială de odinioară a slavilor. Polonii,
afirma el, sunt slavi, iar slavii sunt sarmaţii din vechime, un
popor extrem de numeros şi cu mare faimă. După părerea lui,
limba slavilor este limba vorbită iniţial de toate popoarele
pământullli, chiar şi de perechea edenică, Adam şi Eva. În
concluzie, regele Poloniei îi va bate pe turci şi va instala capitala
sa şi a întregii lumi în munţii Libanului, acolo de unde a venit
Polach, strămoşul polonezilor.
După interzicerea liturgl1iei în limba slavonă (885) şi
introducerea li1nbii latine în activităţile culturale, au mai trecut
cel puţin două secole până când rezistenţa slavonei să fie
înfrâr1tă definitiv pe terito1-iul unde trăiat1 cet1ii şi slov<1cii. În
Boemia, centrul de rezistenţă a devenit mânăstirea Sâzava, care
a îr1treţinut legături cu biserica răsăriteană de la Kiev; călugării
de aci scriu şi traduc îr1 lir11ba slavo11ă. Ei au apărat dreptul la
liturghie în limba slavonă şi prin scrieri în limba latină, cum este
Vita mir101·, o legendă clespre viaţa sfâ11tului Prokop, întemeietorul
111âr1ăstirii, scrisă după ar1ul 1200. Din secolele X şi XI s-au
.
păstrat mai mt1lte scrieri în slavor1ă: Carte despre obârşia şi
siife1·111ţele

s_fâritului crieaz Vaclav,

Viaţa

sjâritului Benedict,

r)·ag111er1tele glagolitice d.e la Pr·aga, Foile de la Kiev etc.

J{eac:ti;1 irnpotriva slavei vc~chi <l. fost deosebit de puternică.
At1to1·1.1l celei rr1ai vecl1i cror1ici cel1e, provenind de la începutul
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secolului al XII-lea, Kosmas, nu mai pomeneşte nimic despre
Moravia Mare ş{ despre activitatea lui Chiril şi Metodie, ignorând
şi existenta celorlalte neamuri slave, în marea lor majoritate
anexate creştinismului răsăritean. El îşi începe Cronica, după
tipicul cronicilor medievale, cu episodul biblic al construirii
Turnului Babel şi al amestecului limbilor. După Kosmas, neamul
cehilor coboară direct din neamurile babilonice. În schimb,
autorul unei cronici versificate în limba cehă, provenind de la
începutul secolului al XIV-lea, Cronica lui Dalimil, îi plasează pe
cehi într-o filiaţie slavă. După el, cehii se trag din sârbi şi croaţi,
iar aceştia coborau, la rândul lor, din noroadele Babilonului:
•

Printre ei

şi

sârbii,
de-olaltă cu grecii
în spre mare se-ndreptară,
lângă ea se aşezară.
În ţinut sârbesc era

•

ţara zisă Croaţia,

unde zilele-şi ducea
unul ce Ceh se numea.
Un fenomen cu totul inexplicabil, dar efemer, se petrece în
cursul secolului al XIV-lea: revenirea la tradiţiile slavone ale
Moraviei Mari. Carol al IV-lea, rege al Boemiei şi, totodată,
împărat al Germaniei, aduce la Praga un grup de cunoscători
dalmatini ai slavonei şi scrierii glagolitice, îi instalează la
mânăstirea Emaus din Praga, unde introduce liturghia în limba
slavonă. Singur11l document literar rămas de la aceşti călugări
este un Evanghelier glagolitic.
Cronica cehă a lui Vâclav Hâjek din Libocany, tipărită la 1541
şi foarte apreciată pentru calităţile narative, omite să vorbească
despre originea comună sau înrudirea dintre neamurile slave,
probabil, ca şi Kosmas, din resentimentele catolicului faţă de
ortodoxie.
În secolul al XVII-lea, dintr-o reacţie la guvernarea
•
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l1<.1l>sl)111·gică

tol 1n<1i a1iăsătoa1·e, (lt1lJl:.ită şi de te1·0,11·e<1
i11<:liizilorială, se trezesc 1<1 c:el1i şi la slovaci µ11ter11lce ser1tir11er1te
p<1t1·iotfce co111lii11ate cu idei par1sl<1ve. Bol11.1sl<1v Balbir1 (162111388) cor111111r1e Apologia lirribii slave, îrt pr·irr11il 1·â11d ll celei celie
'

(Dissertlltlo cipologetlca pro llr1gua SlatJica, p1·aec:ip11e Bo/1e1r1ica a1)<11·11lă

p<istt1111. l<t 1775) îr1 care V<)flJeşt:e cu reg1·et despre
'·
ger111ar1izarea
slavilor di11 zor1a Elbei şi din oraşele cehe, 1·eno111en
la car·e se referea şi Juraj f{ri:l.<1nic, î11 Politica, cam în ac:eiaşi ani
î11 c;1re îşi scrie şi Balbîn apologia sa.
I{ef·or111att1l slovac Daniel Sir1apit1s-Horclcl{a ( 16·10-1688),
ret·11giat în Polo11ia din cauza persecutiilor religioase, îl precede
pe IIerder în privinţa aprecierilor privitoare la caracterul şi firea
sl<1vilor: ''Obiceiur·ile slavilor diferă după natura loc111·ilor unde
s11nt aşezaţi. Ştiut este că acest po1)or, î11 1narea sa 1najoritate, se
111ulţun1eşte cu mâncare şi îtnbrăcăminte simple, că e ospitalier,
îr1dârjit la muncă şi îndurător la suferinţă, pricept1t. înzestrat şi
în stare a deprinde orice meşteşug. Din sânul lui au ieşit t'eluriţi
7
oameni vestiţi .. .'' . Slavii sunt un popor numeros, î11tinzându-se
peste o r11are parte a Europei, de la Marea Adriatică până la
Marea Caspică (Neo-Forum latino-sla1Jonici1m, 1678).
În secolt1l următor, iluministul slovac Adarn l<~rantisek Kollăr
va extinde zona demografică slavă până la frontierele cu China,
conform unor realităţi politice create de Petr11 I al Rusiei şi de
urn1aşii săi, care au împins domi11aţia rusă mult spre răsărit şi
spre sudul asiatic. ''Popoarele slave - scria Kollăr - toate o
singură limbă vorbesc, cu deosebiri nu prea mari în pronunţie,
fără a tine seama de alte deosebiri cunoscute st1b numele de
graiuri. Dacă e cineva slovac, cum su11t eu, şi după pilda mea ar
consacra doar puţin tin1p pentru a cu11oaşte celelalte graiuri ale
noastre. cu foarte mare uşurinţă va înţelege vorbirea şi scrierea
poporului nostru (slav - n.n.) pe toată întinderea sa. şi dacă
nevoia sau destinul i-o va ce1·e. poate să traverseze ţinuturile de
la Marea Adriatică şi zona polară, până la graniţele chineze. fără
îr1sotitor şi fără tălmaci, tară a m<ti pomeni de însuşirea cu totul
excepţională a limbii noastre de a ir11ita st1netele altor limbi, fapt
.
.
.
•
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constatat de mine, spre marea 1nea bucurie" . Adam Frantisek
Kollâr face aceste observaţii într-o notă de subsol la ediţia
îngrijită de el a scrierllo1· lui Nicolaus Olahus, flurigaria şi Attila
(1763). Un alt iluminist slovac, Matej Bel, foloseşte expresia de
"limbă slavo-cehă'' în cuvântt1l său introductiv la Gramatika lui
Augustin Dolezal, apărută în anul 1746. Acest gen de combina tie
ter1ninologică, ce concomitent îi integra şi îi individualiza pe
sl<1vl, era utilizată în secol11l al XVIII-iea şi de sârbi. Dar, pe când
limba slavo-sârbă era o realitate, un amestec de slavonă, rusă şi
sârbă, care s-a născut în Voivodina austriacă, prin importul de
cărţi şi cărturari ruşi, chemaţi de întotdeauna vajnicii şi
neînduplecaţii sârbi pentru a contracara tendinţele uniate,
invenţia lui Matej Bţl nu era decât un mod de a arăta înrudirea
dintre limba cehă şi alte limbi slave.
•

2. Mesianismul slav.
Cristalizarea doctrinei în secolul al XIX-iea
În epoca veche, în momentul în care conştiinţa comu11ităţii
de obârşie începe să capete accente panslave, s-au· configurat
două tendinţe mari, ambele emiţând pretenţii de hegemonie în
lumea slavă: una reflecta interesele statului rus, alta pe cele ale
statului polon, atâta vreme cât acesta a însemnat ceva în politica
europeană. Ceilalţi slavi, mai puţin numeroşi şi trăind în chingile
unor puternice imperii, au gravitat spre una sau spre alta din
aceste tendinţe, privind plini de speranţă când spre Rusia, câr1d
spre Polonia. După împărţirea statului polon (1795), slavii, cu
excepţia polonezilor, a ucrainenilor şi a bieloruşilor, şi-au pus
toate speranţele în Rusia.
În epoca amintită, de cea mai rapidă sincronizare a
literaturilor răsăritene cu ritmul literaturii occidentale şi,
totodată, de individualizare accentuată a diferitelbr naţiuni slave,
de activizare a conştiinţei lor naţionale, se naşte şi dorinţa
accentuată de strângere a relaţiilor dintre aceste naţiuni.
Aspiraţiile panslave sau chiar globaliste devin acum fenomene
extrem de active, în cadrul multora dintre culturile slave. Acum

•
•
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capătă

contururi precise,

motivări

multiple

şi

diferenţiate,

•

concepţia mesianică.

Ideea solidarităţii panslave are nuanţe specifice. în funcţie de
teritoriul de emanaţie. Slavii din Imperiul Otoman şi cei din
Austria habsburgică simţeau nevoia să se solidarizeze ei între ei
••
şi, în primul rând, cu puternicul in1periu al ţarilor. Rusia, pe de
altă parte, vedea în ajutorul ce i se solicita, un binevenit prilej
pentru a-şi exti11de sferele de influenţă şi, nu în ultimă instanţă,
de a acapara teritorii noi. Relaţiile dintre naţiunile slave nu erau
deloc atât de simple sau de idilice cum ar putea să pară la o
privire superficială. Rusia era stăpână absolută peste trei
popoare slave, cărora nu le recunoştea nici măcar dreptul la o
limbă literară de sine stătătoare; avem în vedere pe ucraineni,
polonezi şi bieloruşi. Dominaţia ţaristă asupra acestor neamuri
punea sub semnul întrebării, al incertitudinii şi contradicţiilor,
aspiraţia idealistă, exacerbată în special în exteriorul Rusiei. în
imperiile habsburgice şi otorr1an - a cărturarilor spre
•

conve1·genţă.

s-a născut ca pavăză spre exterior şi remediu
al dificultăţilor interioare. Dar n-a rămas doar atât. Apărută întro epocă de criză, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când
se considera că societatea europeană are nevoie de operaţii
chirurgicale, ideea panslavă se oferea, ca multe alte teorii ale
vremii, drept remediu universal. Gândirea panslavă, asimilând
din filozofia germană anumite laturi, pe care le combina adesea
cu patriarhalismul creştinismului primordial, a devenit o
concepţie asupra evoluţiei umanităţii întregi, nu numai a
slavilor. Se considera că trecutul a aparţinut altor popoare, ca
cele romanice şi germanice, viitorul va fi al slavilor. Ei vor
instaura, din menire divină şi conform mersului istoriei, domnia
echităţii, libertăţii şi frăţiei pe pământ. Precum Mesia, ei vor fi
aceia care vor aduce mântuirea şi împărăţia dreptăţii, veacul de
aur al umanităţii. Numărul celor care au gândit în acest fel a fost
rn<ire, dar esenţial pentru cristalizarea ideologiei panslave, universaliste este aportul ceho-slovact1lui Jân Kollâr şi al cunosIdeea

panslavă
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cutului poet polonez Adam Mickiewicz.
La întrebarea de ce toc111ai slavii erau chemaţi să organizeze
viitorul omenirii se răspundea cu argun1ente din perspectiva
. hegeliană asupra evoluţiei u1nar1ităţii, susţint.1te de o motivaţie de
natură morală şi psil1ologică. Exponenţii . acestei doctrir1e, .
scriitori şi filozofi, găseau o perfectă coespondenţă între aşa-zisltl
''spirit slav'' şi idealurile democratice ale secolului al XIX-lea. Se
susţinea că, spre deosebire de alte neamuri, slavii au
dintotdeauna în firea lor spiritul de dreptate, înţelegere paşnică
şi egalitate. Ei s-au bazat pe caracterizările făcute slavilor de
scriitorul bizantin Procopios din Cezareea şi, mai ales, de Herder·.
Procopios constata la slavii din vechime modul lor democratic de
rezolvare a treburilor obşteşti, bunătatea şi sinceritatea.
Cărturarii slavi s-au simţit cel mai mult încurajaţi citir1d
operele lt1i Herder. În antologia sa, Glasurile popoa1·elor în cântece
(1 778-1 779) acesta a inclus un număr de cântece epice şi balade
sârbeşti, o legendă cehă după Cronica lui Vaclav Hajek şi altele.
Dar, cel mai 1nare ecou l-au avut consideraţiile lui · Herder
cuprinse în opera capitală a filozofului german, Idei asupra
filozofiei istoriei umanităţii. El releva la slavi firea blândă,
ocupaţiile paşnice, hărnicia, lipsa de ambiţii militare şi
hegemonice şi le prezicea un mare viitor. Este inexplicabil cum
de n-a văzut Herder expansiunea teritorială a Rusiei, care s-a
transformat foarte repede într-un întins şi pt.1ternic imperiu cu
ambiţii hegemonice, cum s-a demonstrat după înfrângerea lui
Napoleon; din clipa aceea, Rusia ţaristă a dominat întreaga
politică europeană vreme de peste un secol. ''Popoarele slave
ocupă pe pământ un spaţiu mai mare decât în istorie, printre alte
cauze şi pentru că au trăit (jeparte de romani (... ). Pretutindeni
s-au stabilit ca să ia în posesiune pământul părăsit de alte
popoare, să-l lucreze şi să se folosească de el ca nişte colonişti,
păstori sau plugari; prin urmare, dt.1pă toate pu,ştiirile anter·ioar·e.
datorită migraţiunilor, prezenţa lor tăcută şi harnică a fost
folositoare ţărilor. Ei iubeau agricultura, tu1·1nele. grânele
'.
precun1 şi numeroase rrreştci~uguri casnice şi au descl1is
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l)retl1tin(leni cu roaclele ţării şi ale l1ărniciei lor, u11 negoţ folositor
(... ). Erau generoşi până la risipă, os1Jitalieri, iubito1·i ai liber·tăţii,
dar supuşi şi docili, duşrr1ar1i ai jafurilor şi devastărilor.Toate
acestea qu i-au ajutat însă în1potriva asl1pririi, ba, dimpotrivă,
au contribt1it la ea. Căci, pentru faptul că n-au concurat nicicând
la supremaţia lumii, că n-au avut în mijlocul lor nişte prir1ti
războinici ereditari, ci au preferat să plătească bir, dacă puteau
astfel să~şi stăpânească în pace pământul, mai mt1lte naţiuni, ia.r
cel mai mult, din rândul seminţiilor germanice, au păcătuit rău
în1potriva lor. Ceea ce începuseră francii, au dus saxonii la
îndeplinire; în provincii întregi, slavii au fost dist.ruşi sau
transforn1aţi în şerbi, iar pământurile lor împărţite î11tre episcopi
şi nobili (... ). În felul acesta, poporul a căzut în nefericire; căci, în
dragostea lui de linişte şi hărnicie gospodărească i1u şi-a putut
da o constituţie războinică durabilă, deşi nu-i lipsea, fără
îndoială, curajul în cursul unei rezistenţe aprige. Era nefericit,
pentru că situarea lui între popoarele pământului îl adusese, pe
de o parte, atât de aproape de germani, iar, pe de altă parte, îşi
lăsase spatele descoperit la toate atacurile tătarilor dinspre
răsărit, sub care, ca şi sub mongoli, a suferit şi a îndurat mult.
Roata timpului, ce le schimbă pe toate, se învârteşte mereu, fără
oprire şi, întrucât aceste naţiuni sunt stabilite, îr1 inajoritatea lor,
în partea cea mai frumoasă a Europei, cu condiţia numai ca
'
aceasta să fie cultivată şi deschisă comerţului, întrucât, de
asemenea, nici nu se poate gândi altfel decât că în Europa
legislaţia şi politica vor trebui să promoveze şi vor promova, în
locul spiritului războinic, hărnicia liniştită şi comunicarea
paşnică a popoarelor între ele - vă va fi îngăduit şi vouă, popoare
cândva atât de fericite şi de rnuncitoare, iar azi atât de adânc
căzute, de îndată ce vă veţi trezi din somnul vostru lung şi
trândav şi vă veţi lepăda lanţurile de sclavi, să vă folosiţi
frumoasele voastre ţinuturi ca IJe pr·oprietatea voastră şi să
celebraţi în ele străvechile voastre sărbători ale hă1·11iciei şi
negoţului paşnic'' 9 .

https://biblioteca-digitala.ro

218

3. Ideea solidarităţii slave la slovaci şi cehi
La slovaci, încă din prima jumătate a secolt1l11i al XVIII- lea,
ideea solidarităţii interslave a devenit, în mod curent, parte din
ideologia naţională în curs de fo1·111are. O întâlnim în scrierile
polemice ale istoricilor Jan Baltazar Magln, Juraj Papânek, autor
al unei ample Istorii a neamului slav şi Juraj Sklenâr. Mai târziu,
din scrierile cu caracter ştiinţific ideea trece în cele literare.
Slavia încununată se intitulează una din poeziile lui Bohuslav
Tablic, publicată în vol. IV al Poeziilor, apărut în 1812. Poezia
este tipic iluministă: autorul preamăreşte ştiinţele şi artele slave,
exprimându-şi totodată convingerea că slavii vor avea de jucat în
· cultura universală un rol din ce în ce mai mare:
Şi

mit de cunoştinţe cine va afla
şi cine va deschide calea grea spre ele?
Apollo Slavia va lumina,
Un soare o va face printre stele .
•• • ••• • • • • ••• • • • •• • •• • • • • • • ••• • • •• •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • •

Adânc voi Slavia să respectaţi,
căci tronul ei străluce peste zare;
de mergi spre răsărit sau spre apus de cauţi,
puterea ei nu are-asemănare.
Ruşi, leşi, cehi şi croaţi,
moravi sau sârbii temerari,
silezienii - ha1·11ici făurari-,
bosniecii falnici, slavi volgari,
în graiul lor frumos grăiesc slovenii,
luzacienii şi dubrovnicenii.
Desăvârşit, sonor şi drag e graiul ce vorbim.
Slavii din Austria, spre deosebire de ·polonezi, au fost
entuziasmaţi de victoria annatelor ruse asupra lui Napoleon.
Rusia începea să devină marea lor speranţă. In 1811, poetul ceh
Antonin Marek scria u1·111ătoarele versuri:
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De-acolo dinspre

ţă1·1r1urile răsăritului

adie duhul Slaviei,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Stă neclintită până

nebiruitele

cetăţi

azi străvechea Moscovă,
ale marelui Petru ...

Jân Kollâr (1793-1852) a dat, pentru prima oară, convingerilor panslave şi universaliste· o formă coerentă, for1r1ulând şi un
program de cooperare. A fost slovac, dar ca partizan al unităţii
lingvistice ceho-slovace, a scris în limba cehă amestecată cu
elemente slovace.
Ca poet şi teoretician, Jân Kollâr se situează la intersecţia
dintre clasicism şi romantism. Scrie 1.inele din versurile sale în
metru antic (folosindu-se de existenţa în limba cehă a silabelor
lungi şi scurte), cultivă cu precădere sonetul, dar şi elegia şi
epigrama; socoteşte drept virtuţi ale poeziei sobrietatea,
echilibrul, stăpânirea emoţiilor, claritatea expresiei:
Ce scriu e adevărul gol ce pleacă
din cumpăt pur şi limpede accente,
iar nu din jărăgai şi vide sentimente,
ce frâul fanteziei îl dezleagă.
Volumul de versuri care i-a adus gloria literară s-a numit
Fiica Slaviei şi a apărut la Budapesta., în 1824. Su.b acelaşi titlu,
volumul a mai apărut de câteva ori, poetul îmbogăţindu-l de
fiecare dată cu noi versuri, încât în forma finală din 1852 a ajuns
să cuprindă 645 de sonete, distribuite în cinci cânturi, confo1111
unei scheme ideologice: Sala, Elba,
Dunărea - ape care
•
traversează lumea slavă occidentală -, Lethe şi Aheron, în
•
ultimele două imaginând un paradis, un infern şi un purgatoriu
slav. Pe măsură ce s-au înmulţit, sonetele lui Kollâr au căpătat
un caracter din ce în ce mai savant, necesitând un întreg aparat
de explicaţii, pe care autorul însuşi l-a întocmit. Aşa cum e
structurat, volumul combină poematica erotică a lui Petrarca cu
alegoria dantescă din Divina Comedie. Mina, iubita poetului,
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căreia iniţial

poetul îi dedicase versuri de dragoste, doar puţin
marcate de nostalgii panslave, devine o fiinţă simbolică, fiică a
Slaviei, ce locuieşte în paradisul slavilor. Cerul slav este populat
cu acele personalităţi care, după aprecierea autorului, au adus
foloase neamului, oameni politici, învăţaţi, artişti. Ciclul Aheron
strânge sonete despre infernul slavilor. Aici se zbat în chinurile
iadului toţi cei care au dăunat slavilor în vreun fel oarecare, cu
fapta sau cu vorba. ln infern poate fi întâlnit şi Matei Corvin, care
ispăşeşte pentru vina - ne-o spune poetul în nota de la sonetul
cu nr. 525 - de a se fi exprimat despre panii polonezi în felul
ur111ător: ''de când m-a făcut bunul Dumnezeu n-am pomenit
oameni mai nerozi, mai leneşi, mai beţivi, mai necinstiţi ca panii
polonezi ... ". Dar nobilii polonezi erau slavi şi de aceea Kollâr se
simte lezat în sentimentele sale de patriot slav. La începutul
ciclului Aheron se află câteva sonete referitoare la persoane sau
popoare mai puţin vinovate faţă de slavi, sau vinovate numai
involuntar. Lor li se rezervă Pugatoriul. Aici pătimesc sufletele
popoarelor slave asimiliate de alte seminţii: românii (valahii) sunt
şi ei prezenţi în calitate de neam amestecat slavo-latin,
Sll,,'.Ft"ându-se că geneza lor s-ar afla în românizarea slavilor, ceea
t
;.,.;r·,:,'-punde cu ce se scrie în vechea cronică rusească a lui
Nestor. In nota explicativă privitoare la români se spune: "Valahii
care trăiesc în Valahia de azi dovedesc faptul că neamul lor se
trage din taţi romani şi mame slave. Limba lor este un amestec
de latină şi slavă." (A se vedea nota la sonetul nr. 514). Volumul
Fiica Slaviei este precedat de un prolog în distih elegiac. ln acest
Prolog se regăsesc cam toate ideile lui Kollăr cu privire la
trecutul, prezentul şi viitorul slavilor:
•

Aici, dinaintea ochiului meu trist lăcrimând e ţărna
aceea, cândva leagăn, astăzi sicriu al poporului meu.
Te-opreşte, picior! Aici sunt sacre locuri! Oriunde
tu calci, spre boltă, al Tatrei copil, tu priveşte!
Sau tu mai bine te strânge lângă stejarul de colo,
păgubosului timp ce falnic atâta rezistă.
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Mal răL1, dar, Cel tirnpt1l e om;_1l [Jrăcl<1l11ic şi ră11,
'
g1·u111azul tău, Slavie,
ce cată să-ţi t"râ1·1gă,
m<1i rău ca răzbc>i11l cel crâncen, ca focul inai ap1·ig
e-acel ce c11 ură-şi împroaşcă p1·op1·iLtl popor.
O, vremi de den1ult, ca noaptea î11 j11ru-111i întinse,
o, ţai"ă de glorii, dar şi de ruşi11e acu1r1a tu pli11ă!
Din ţărmul greu de trădare al r.:lbei, de la al Vist.ulei
prag infidel, de la a D11nă1·ii unciă la B<1ltica îr1spu1-r1ată,
acolo unde cândva al slavilor grai duios răsuna
e linişte-acum, de mormânt, invidia graiul ucise.
Dar cine păcatul acesta la cer strigător săvârşi?
Cine-ntr-un neam aduse ruşi11e lu111ii întregi?
Roşeşte, zavistnică, tu, Teutonie, vecină a Slaviei,
Căci n1âinile tale-s pătate de grele păcate!
''Falnicul stejar'' ce rezistă timpului este Rusia,
infidelitatea'' Vistulei este o aluzie critică la opoziţia pe care o fă
ceau polonezii ideii de hegemonie rusă, ca şi la atitudinea acestora în timpul campaniei lui Napoleon în Rusia.
Într-unul din sonetele sale afirrna convingerea sa că, în
viitor, slavii vor juca un rol de prim rang în civilizaţia lumii:
Ce vom fi noi, slavii, peste ani o sută?
Ce, în Europa vom face fapte de ispravă?
Viaţa slavă-ntocmai ca o mare lavă
se va-ntinde-n zare pe a lumii plută.
Iară

limba, ce-o ţinu de slută
şi de robi doar mintea nemţilor gângavă,
răsuna-va tare în palate, gravă,
şi de-ai noştri duşmani ea va fi ştiută.
Ştiinţele la slavi vor avea arena,
portul, firea slavă, cântul ne-nt1·ecut
modă fi-vor pe Elba şi Sena;
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O, în era-aceea de măreţ avânt
•
a domniei slave de m-aş fi născut!
Sau măcar atuncea să ies din mo1·111ânt!
Un rnare răsunet, cel puţin într-o parte a lumii slave, a avut
scrierea lui Kollâr Despre reciprocitatea literară. înt1·e rieam1.11·ile
slave. A fost imediat tradusă în sârbă şi publicată în gazeta
''Narodni list" (1835). Originalul ceh şi versiunea croată a11
apărut în 1836 (versiunea croată însemna, de fapt, tipărirea c11
caractere latine a traducerii în sârbă - singura deosebire cu
adevărat marcantă între cele două "limbi"). Kollâr a rescris-o şi,
totodată, a lărgit-o considerabil, publicând-o la Budapesta, îrr
1837, în limba germană.
Cartea cuprinde un elogiu adus spiritului slav, o fundamentar·e
filozofică a mesianismului slav şi un program de colaborare c1.1lturală între popoarele slave, cu scopul de a se ajunge la o unitate de
spirit precum în Grecia antică. Kollâr deplângea lipsa de unitate a
slavilor şi disensiunile dintre ei. Punea accentul pe unitatea s1Jirituală, excl11zând ideea unificării politice: "Reciprocitatea literară (... )
nu rezidă în unirea politică a tuturor slavilor, nici în conspir·aţil
demagogice sau revolte revoluţionare contra stăpânirilor şi
guvernanţilor, căci din acestea s-ar naşte numai haos şi
nenorociri" 10 . Ur·rrrându-1 pe Hegel, expunea în concepţia sa asupr·a
istoriei un punct de vedere modelat după sentimentele sale de
patriot slav. El considera că, la scara istoriei, viaţa popoar·elor curge
precum viaţa omului: popoarele au o copilărie, o tinereţe, apoi o
vârstă a maturităţii şi a îmbătrânirii. La această di11 urmă vârstă
seminţiile părăsesc scena istoriei, intrând în umbră. Co11tir1uitatea,
evoluţia şi progres11l o asigură popoarele tinere, care îşi îr1suşesc
experienţa acumulată anterior şi o duc mai departe. Popoarele care
•
au de jucat un rol în istorie sunt alese de Providenţă dintre cele rrrai
numeroase, fiindcă cele puţin numeroase ''gândesc parcă numai pe
jumătate, ideile lor au aripi scurte·· 11 .
Popoarele hărăzite de Providenţă să ducă viaţa spirituală la
un nivel superior de perfecţionare intelectuală şi morală au fost,
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întâi, grecii şi romanii. apoi în epoca modernă popoarele
:-: ::-ianice şi germanice. Citându-l pe I-Ierder, cuvintele lui
=-__c,:;ulitoare privind caracterul şi viitorul slavilor, Kollâr trage
: : :-"cluzia că a sosit vemea civilizaţiei slave: "1'in1pul şi omenirea
~- ..:nsă la maturitate reclamă acum o tendinţă universală, pur
_::-.ană; această 1nare misiune poate fi dusă la bun sfârşit numai
: : uri popor mare, n1ereu cr·eator, neîncremenit într-o formă
12
.:c:-.c1n1e, aşa cum este neamul slav" . De ce slavii? Mai întâi
c ::-ctru că erau un popor numeros: Kollâr demonstra că slavii
:::-mează o singură mare seminţie, divizată doar în patru
·:-.imuri": rusă, iliră (toţi slavii din sud - slovenii, croaţii, sârbii,
: cilgarii ar fi treb"Liit să se unească sub denumirea de iliri şi să
: : losească o singură limbă literară), poloneză şi cehoslovacă,
.'.:-nbile literare fiind şi ele, în mod co1·espunzător, reduse la numai
~ atru. De altfel, poetul a şi scris într-o limbă an1estecată cehos'.ovacă. În al doilea rând, pentru că sunt un neam tânăr şi
·.-:guros. În al treilea rând, pentru că firea lor funcia1·111ente paş
:-iică, democratică şi iubitoare de libertate, aşa cum Kollâr ştia de
'.a Herder că sunt slavii, i-ar fi predestinat să înfăptuiască pe pă
mânt idealurile moderne ale echităţii, egalităţii şi libertăţii: "Con:·or·rr1 principiului cultural antic şi ger·rr1anic, se considera drept
,::lorie dacă cine\'a făcea din oameni sclavi sa"Lt servi, un astfel de
isi..11Jritor devenea erou sau cavaler, f·a1)ta lui era numită eroism
sc1u cavalerisn1; ser<JU1 sau sclavi..11, f1·ustrat ele libertate, era dispreţuit, batjoco1·it, înjosit; acum este altfel, după concepţia şi maturitatea de astăzi. dacă vreţi să-i spunem slavă, ruşinea se răs
frânge nu atât asupra celui asi..tprit, cât asupra asupritorului şi a
13
celui ce i-a răpit libe1·tatea" .
Simptomele decadenţei Occidentului se n1anifestă cu pregnc111ţă în arta modernă. Arta occidenti..1li..1i romanico-germanic, îşi
continuă Kollâr argumentaţia, dă semne de oboseală, de "îmbă
t1·ânire''. Arta rornantică, produs al civilizaţiei occidentale, este
îr1t1·-o stare a decadenţei: hipersensibilă, dezechilibrată, de un
!11d!v!dualisn1 exacerbat, zbătându-se între extreme, între
tolerantă şi c!n!srn, tiranie şi libertate, dragoste şi ură. Produsul
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tipic al acestei ultime faze a epocii romantice - care, ca şi la ·
Hegel, cuprindea toată era creştină - este Byron, ·iar fenomenul
de decadenţă, care a cuprins întreaga Europă occidentală, el îl
numeşte byronism. Ca ilustrare Kollâr citează integral poezia
antibyroniană a lui Lamartine, Omul.
Ideile lui Kollâr nu au pătruns cu aceeaşi intensitate în toate
ţările slavel4. Simpatii şi idei cu privire la o posibilă colaborare
interslavă existau în toată lumea slavă, pe atunci în fierberea
emancipării naţionale sau culturale. În această privinţă, Kollâr
nu aducea nimic nou. El, însă, a dat mişcării latente panslave u11
nou impuls. prin patosul său etnic şi, mai ales, prin forn1ularea ·
unui program. În Rusia a fost cunoscut doar în cercurile intelectualilor şi erudiţilor slavofili, marii scriitori ruşi l-au ignorat;
de altfel, şi el îi reproşase în lucrarea sa lui Puşkin lipsa de
receptivitate la ideea de ''reciprocitate slavă''. În Polonia nici nu
se putea spera la un ecou deosebit al operei celui ce recomar1da
strângerea rândurilor în jurul ''stejarului'' moscovit. Mickiewicz,
cu toate că îl elogiază pentru patosul· său panslav, respinge
categoric atitudinea necritică a poetului ceho-slovac faţă de
Rusia şi regimul ei autocratic. Doar un poet minor, Stanislaw
Jaszowski îi dedică o odă (Kollcir). Privind din perspectiva
evenimentelor ce se petrec la sfârşitul mileniului doi, atitudinea
croaţilor, favorabilă ideii slave, pare o curiozitate de neînţeles.
Mişcarea romantică a croaţilor, numită !lirism. a stat sub sernnul
ideilor lui Kollâr; reprezentanţii ilirismului, ''plecând de la ideea
privind dimensiunea numerică şi însemnătatea slavilor, au vrut
să traducă în viaţă planul lui Kollâr cu privire la reciprocitatea
slavă. Potrivit doctrinei acestt1ia, slavii formează uri sing11r popor·
care vorbeşte patru dialecte - rus, ceh, polonez şi ilir (... ). Ili1·iştii
croaţi doreau să le dea tuturor slavilor din sud un singur r1u1ne,
de iliri, socotindu-i pe aceştia drept urmaşi ai•vechilor iliri"l5.
Succesorii romanticilor din secolul al XIX-·lea s-au st1·ăd11it,
dimpotrivă, să-şi manifeste şi în plan politic ider1tit.:1tea
naţională, dezinteresându-se de ur1itatea de spirit. c11lt11ră şi
limbă a slavilor de sud; ei r1-au mai st1portat r1i<.:i 111ăc<11·
•

•

•
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comt1nitatea mai restrânsă, iugoslc1vă, re<1lizată (lupă p1·in111l
război i11ondial de către i11telectuali i(lealişti cu ren1ir1iscer1te
romantice. Ur-i ro1na11tic croat dintre cei mai valoroşi, cum a fost
Peta1· Preraclovic, i-a închinat o odă, J,ui Kolla1·, ia1· dt1pă exemplul
Prologului, cgre inaugurează versurile din volun1ul }'iica Slaviei, a
cântat şi poetul cro<1t lumea slavă îr1 metru antic {L1tn1ii slcive).
Slovacii, ca de altfel şi alţi slavi din imperit1l habsburgic, au
făcut, î11 pri1na jur11ătate a anului revolt1ţionar 1848, îr1cerca1·ea
de a aju11ge la înţelegere separată cu forţele progresiste de la
Pesta şi Viena. Nu au reuşit să obţină nimic. În aceste condiţii,
naţiunile slave au recurs la o nouă strategie, a unirii forţelor şi a
rezolvării doleanţelor pe baze etniciste. Un comitet de iniţiativă a
convocat la Praga aşa-numitul Congres Slav, în cadrul căruia sa propus reorganizarea imperiului pe baze fede1·ative. O asemenea soluţie avantaja populaţia slavă, care copleşea numericeşte pe unguri şi pe germanii austrieci. Drept urmare, congresul
a fost interzis, iar participanţii alungaţi din Praga. [,udovit Sttlr
( 1815-1856), organizatorul şi ideologul mişcă1·ii slovace de
emancipare, a declarat la Congresul de la Praga, cu toată francheţea, că speranţa slavilor este Rusia, atribuinclu-i acesteia şi
rolul mesianic de garant al viitorului fericit al întregii umanităţi.
Pentru el, ruşii erau un neam slav sănătos şi puternic, ce se distingea prin puritatea moravurilor şi ospitalitate: Rusia nu era un
stat autocratic, ţarul nu guverna ca un despot, iar poporul îl
iubea cu o dragoste filială. Ideile for·111ulate în cuvântarea de la
Congresul Slav Stur le-a dezvoltat mai târziu în scrierea Slavii şi
lumea viitorului (apărută postum în limba rusă, la 1867) 16 : aici el
avansa opinia că slavii vor trebui să se elibereze de sub jugul de
până atunci şi să se alipească la Rusia, alcătuind un singur
neam, un singur stat integral ortodox, slavii catolici sau
protestanţi urmând să abdice de la credinţa lor. Această doctrină
reprezintă forma cea mai radicală pe care a îmbrăcat-o
panslavismul. devansând teoria de aceeaşi factură a rusului
Danilevski.
Din punctul de vedere al slovacilor, evoluţia lui Ludovit Stur
'

https://biblioteca-digitala.ro

226

în direcţia asimilării într-o imensă masă slavă constituia un pas
politic înapoi. Tocmai el care făurise conaţionalilor săi o lin1bă
literară, emancipându-i pe cehi şi conturând astfel definitiv
identitatea lor naţională, îi îndemna nu numai pe slovaci, ci şi pe
cehi, croaţi, sârbi, polonezi să se simtă, înainte de toate, slavi:
''Trebuie să fim, înai11te de orice altceva, slavi'' l 7. Reculul lui Stur
este explicabil, Luptase în anul 1848-1849 împotriva guvernului
lui Kossuth Lajos şi fusese înfrânt. Apoi, privind realitatea în
faţă, constata că, în afară de slavii din imperiul rus, restul se
constituiau în etnii puţin numeroase şi risipite prin două imperii
încă puternice. ln ce mai putea să spere dacă nu în singura
şansă posibilă, după părerea lui, de a uni pe toţi slavii sub
sceptrul ţarist al ortodoxiei, evident o himeră. Viitorul stat slav
comun n-ar fi putut avea un teritoriu unitar din cauza românilor
şi a ungurilor, care întrerupeau, prin aşezarea lor, legătura
dintre slavii de la sud de restul neamurilor slave; dar pentru asta
va găsi o "soluţie'' originală slavofilul rus Danilevski. Himerică
era şi credinţa că polonezii, ucrainenii şi bieloruşii vor accepta la
nesfârşit stăpânirea rusească; la fel era şi cu ortodoxia: slavii
catolici sau protestanţi nu s-au împăcat cu această idee r1ici la
peste un secol de la emiterea ei.
O altă lucrare a lui Stlir, impregnată de ideea unităţii slave
este intitulată Despre cântecele şi povestirile populare ale neamurilor slave şi a fost redactată tot în perioada post-revoluţio
nară. Nu este o lucrare de folclor, cum ar părea după titlu. Sau,
dacă vrem să o considerăm aşa, este o lucrare de folclor comparat cu o destinaţie specială: aceea de a descoperi în diversitatea folclorului slav acele elemente care încheagă neamurile slave
într-o comunitate spirituală şi care demonstrează această
comunitate. Reia ideea lui Kollâr după care arta.Occidentului se
află în declin. iremediabil şi proclamă arta slavă ca aparţinând
viitorului şi având ca izvor folclorul. Deşi occidentali prin poziţia
geografică, prin nivelul de civilizaţie şi tradiţiile culturale, cehii şi
slovacii ascultă n1ai mult vocea sângelui în epoca de avânt
romantic, aşa cum s-a întâmplat şi mai la sud, la croaţi. A fost o
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Cuzie care s-a spulberat destul de repede, după cum constată, nu
t?1ă regret, şi reputatul Jaroslav Vlcek, autorul unei monumen:ale Istorii a literaturii cehe, dar şi al celei dintâi sinteze de istorie
:.:.:erară slovacă, publicată la 1890: ''Din păcate, doctrina lui
:\ollâr privitoare la reciprocitatea literară rămâne şi astăzi (pe la
:900 - n.n.) un ideal îndepărtat, de fapt mai îndepărtat decât a
=·'.)St în vremea autorului ei. Contradicţiile interne şi exte1·11e ruso::-olone, ruso-ucrainene, sârbo-croate şi altele constituie
=·~stacolul principal (... ). Până astăzi, slavului de la apus, răsărit
ş: sud îi sunt mai aproape spiritual Berlinul, Parisul şi Londra,
:'.ecât celelalte neamuri slave (... ). Printr-o ironie a soartei,
:'.ezvoltarea . literaturilor slave a mers pe alt drum decât cel
'.:icicat de Kollâr: nu s-au unificat, ci au păşit pe calea separatis:nului naţional. În locul doritei limbi ilire, s-au născut limbile
croată, sârbă, slovenă şi bulgară; în locul unei limbi ruse unice,
au apărut două sau chiar trei limbi diferite; se diferenţiază
iuzaciana nordică de cea sudică; tot astfel, conaţionalii lui Kollâr
(slovacii - n.n.) au desăvârşit şi formal despărţirea de ceha
literară, creându-şi o limbă literară proprie. în loc de patru
literaturi, la care voia Kollâr să se limiteze literatura slavă şi pe
care le-ar fi dorit strâns unite, avem astăzi zeci de centre literare
slave, călăuzite de preocupări literare absolut străine unele de
altele. Şi astfel, visul vieţii lui Kollâr rămâne până astăzi
nerealizat'' 18 .
•
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4. Mesianismul polonez. Joachim Lelewel,
Jozef Hoene-Wro6ski, Andrzej Towia6ski,
Ada111 Mickiewicz
La polonezi, gândirea panslavă a fost 111arcată la sfârşit11l
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea de
conflictele cu Rusia ţaristă. Polo11ia a t"ost desfiinţată ca stat 1<1
1795, iar teritoriul ei împărţit între Prusia, Austria şi Rusia. Cu
toate că speranţele lor au fost spulberate în două rânduri alianţa cu Napoleon în campania acestuia din 1811 - 1812 şi îr1
revolta înăbuşită de la 1830 -. polonezii au început să se
socotească chemaţi să stea în fruntea lumii slave şi să adt1că
întregii omeniri binefacerile unei noi civilizaţii.
Joachim Lelewel (1786-1861) a expus în Istoria Poloniei
(Dzieje Polski, 1829) şi evenimente din istoria altor neamuri
slave; de asemenea, a formulat idei cu privire la viitoarea
organizare democratică a Poloniei, căreia îi atribuie o înaltă
menire în lume. Ideile sale au fost fructificate de autorii
Manifestului Societăţii Democratice Polone, ce constituia
programul emigraţiei polone, publicat la Paris în 1836. Polonia se scria în acest manifest - "este singura ţară care a păst.rat şi a
dezvoltat ideea democratică a slavilor" 19 .
Cel dintâi gânditor polonez care şi-a intitulat teoria sa
''mesianism'' a fost J6zef Hoene-Wroriski (1776-1853). Era tiui
unui arhitect ceh; ca ofiţer de carieră, a luptat în armata poloneză
în cursul celui de-al doilea război. care a dus la o nouă sfârtecare
a Poloniei (1794). precum şi în legiunile poloneze care s-au
alăturat lui Napoleon în campania din Rusia. După aceasta s-a
retras din viaţa publică, a trăit în Franţa, a scris şi a publicat în
limba franceză. L-au preocupat matematica, economia politică şi ·
filozofia. Şi-a expus ideile cu privire la mersul istoriei în lucrar·ea
Introducere la mesianism (1831). Ca mulţi alţi gânditori din toate
timpurile şi din toate colţurile lumii, era încredinţat că omenir·ea se
flă în impas şi de aceea îşi prezenta doctrina drept cheie a salvării
umanităţii. După Wroriski, popoarele au anumite vocaţii: gerr11anii
- vocaţia filozofiei sau, altfel spus, "energia gândirii"; francezii - vo.
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politicii sau "er1ergia acţiunii"; slavii - vocaţia justiţiei. Slavii
_nnau să-şi realizeze chemarea istorică sub cor1ducerea Rusiei şi
:;. ?oloniei. O idee cel puţin curioasă la un on1 a cărui patrie se afla
s-ib jug moscovit, dar care, în feltil ei, den1onstrează vitalitatea
:• !"o fundă a conştiinţei comuniunii etnice .
Viaţa şi activitatea lui Ar1drzej Towiariski (1799-1878)
:-::prezintă un capitol pitoresc al culturii polone de la mijlocul
secolului al XIX-lea. To\viariski a înten1eiat o docrină mistică pe
:::.re a expus-o oral în faţa adepţilor săi, fără să lase nimic scris.
:':a a fost reconstituită după diverse mărturii şi însemnări ale
:elor care l-au ascultat. Misticisn1ul suedezului S\vedenborg,
::iagnetismul la modă, bonapartisrnul şi mesianismul slav se
:;.dună într-un amalgam doctrinar, care ar putea fi rezumat în
:·elul următor: Omenirea înaintează către dumnezeire, cu alte
:uvinte, către desăvărşirea morală şi va ajunge cândva la
:-ealizarea paradisului pe părnânt. Vestitorul acestei ere
paradisiace a fost Napoleon, care, deşi înfrânt, a lăsat în urma sa
-..in spirit ce a dat naştere unui nou apostol. Şi Towiariski se
considera pe sine apostol şi profet al lumii noi. El implica şi pe
slavi ca totalitate în devenirea spirittială a umanităţii. Şi reia
succesiunea atât de frecventă la toţi predecesorii săi, începând
cu Kollâr şi încheind cu Hoene-Wroriski, doar naţiunile implicate
::rau puţin altele: în istorie, un rol de prim rang au avut cândva
::\Teii şi francezii; acum a venit rândul slavilor, în frunte cu
polonezii. Aceştia sunt noul popor "ales" de Providenţă. Pătimir·ile
?oloniei n1artirizate dovedeau că în ea se întrupa voinţa divină.
La un public sensibilizat şi cu ur1 dezvoltat simţ religios, cun1
::ra emigraţia polonă, doctrina lui To\viariski a av11t un mare
succes. "Maestrul" etala, de altfel, şi o puritate morală
desăvârşită,· critica aspru ceea ce numea el "biserica of.icială"
pentr·u abuzuri şi îndepărtare de la misiunea ei cea adevăr<1tă,
01Jur1âr1du-i acesteia - ca şi bogomilii odinioară - o biserică <.t
ir1ir11ii. Auditoriul polonez era în cel n1ai înalt grad flatat a11zinci
că făcea parte di11 rândurile t1nt1i popor ales de Provider1tă şi că
:ive~i ele îr1c!eplir1it pe pămâ11t o 111isiune pe ca1·e i-o îr1crecli11ţa
:jja
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Dumnezeu. Dar, dincolo de toate acestea, contemporanii
au lăsat mărturii conforn1 cărora Towiariski acţiona asupra
asc11ltătorilor săi printr-o eloci11ţă pătimaşă şi printr-o mare forţă
de sugestie. Adepţii săi îl co11siderau fascinant, iar inamicii îi
atribuiau o ''forţă magnetică''.
Towiariski a înt1inţat secta numită "Ca1Jza divină''. Memb1·ii
sectei îl numeau "maestru" şi "profet''. Secta n-a avut viaţă lungă,
printre altele deoarece "maestrul'' avea un mod curios de a explica
ocuparea Poloniei de către Rusia. Nici măcar în rândurile emigraţiei
polone de la Paris, înfierbântată şi animată de dorinţa de a restabili
independenţa ţării sale cu orice risc, cu sacrificiul vieţii, nu părea
credibilă afirmaţia că Rusia nu este altceva decât unealta
Providenţei, care martirizează Polonia pentru a-i pune la încercare
tăria întru credinţă. Se pare că Towiariski şi adepţii săi au făc11t
demersuri pentru a-l atrage în secta lor şi pe ţarul Rusiei20.
Towiariski a exercitat o nlare influenţă asupra marelui poet
Adam Mickiewicz. Misticul polonez a apărut la Paris într-un
moment când soţia poetului era grav bolnavă de nervi. Declarând
că dispune de puteri oculte, "maestrul'' s-a oferit să o consulte şi,
într-adevăr, sănătatea doamnei Mickiewicz s-a îmbunătăţit
vizibil. (Evident, omul era înzestrat cu ceea ce numim astăzi
bioenergie). Din clipa aceea, fericit, Mickiewicz a început să se
considere discipol al maestrului şi să-i încorporeze, în cursul de
literatură slavă pe care îl ţinea la College de France, teoriile cu
privire la devenirea umanităţii şi misiunea polonezilor în lume.
Poetul polonez era predispus să creadă în forţe ''magnetice'',
fiindcă în cercul tineretului de la Vilnius, unde făcuse liceul,
circulau idei despre radiaţiile magnetice ca forţe spirituale ce
acţionează în colectivităţile umane. În poezia Toast glorifică
magnetismul care înfrăţeşte oamenii:

.,

Ce-ar fi pe aceste meleaguri spinoase,
pe unde oarnenii viaţa şi-o-ndură,
de n-ar fi magnet, electrice raze,
de n-ar fi lumină, de n-ar fi căldură?
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-

Chiar de-ai avea şi lumină şi-avânt,
vântul turbat te doboară cu-ncetul,
,căci înfrăţirea în inimi şi gând
cere-un magnet. Deci vivat magnetu1121
Towianski a fost expulzat din Franţa pentru influenţa asupra
lui Mickiewicz, pe atunci încă profesor la College de France, dar
şi pentru că era considerat spion rus, aşa cum susţine, pe bază
de documente, Eduard Krakowski, în studiul său Adam
Mickiewicz, philosophe mystique22.
,
Autorul Baladelor şi romanţelor (1822), al poemului Konrad
Wallenrod (1827) şi al romanului în versuri Pan Tadeusz (1834),
s-a dedicat, după 1835 mai mult activităţilor politice şi
publicistice decât poeziei. El a devenit conducătorul spiritual
recunoscut al emigraţiei şi rezistenţei patriotice polone, căreia a
ţinut să-i fie călăuză şi îndreptar politic prin scrierile sale.
În 1832 a publicat la Paris o carte care a avut un larg ecou
printre polonezi, dar şi pe un plan mai larg, internaţional: Cărţile
poporului polonez şi ale pelerinilor polonezi (Ksii;gi narodu
polskiego i pielgrzymstva polskiego). Cartea a fost tradusă încă
din manuscris în franceză, aşa încât a putut să apară imediat în
anul următor, 1833, concomitent cu vestita lucrare de factură
similară a abatelui Lamennais, Cuvintele unui credincios - ambele
redactate în versete şi pe un ton mesianic. Cărţile lui Mickiewicz
reprezintă un fel de Biblie naţională. Autorul lor trece în revistă
istoria umanităţii privită rousseauist, ca o continuă îndepărtre
de fericita stare naturală, precum şi din perspectiva concepţiilor
liberale şi democratice ale omului mode1·11. El apreciază că
omenirea, cândva liberă şi fericită, a ajuns în robia Romei şi a
împăraţilor ei; dar, într-un moment de grea cumpănă, Iisus
Hristos a coborât printre oameni, proclamând libertatea şi egalitatea tuturor. Pentru ideile sale a trebuit, însă, să plătească cu
viaţa. Deşi ucis. el a înviat a treia zi şi învăţătura sa n-a pierit.
După un început promiţător în era creştină, omenirea a căzut,
•
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din nou,
în
robie;
mo11arhia
absolută a fost, de această dată,
.
.
aceea care a pus piciorul pe grumazul popoarelor. Mickiewicz îi
numeşte doar pe cei trei monarhi ai statelor care au contribuit la
desfiinţarea Poloniei: Friedrich al Prusiei, Maria Tereza a Austriei
şi Ecaterina a Rusiei. In aceasta epocă a apărut, însă, un nou
apostol, nu o persoană anume, ci o naţiune, cea polonă, care şi
a proclamat idealurile cu preţul pierderii neatârnării (aluzie la
Constituţia democratică adoptată de polonezi la 1791 şi care a
. constituit motivul conflictelor viitoare cu statele absolutiste
învecinate). Dar, precum Hristos, Polonia se va scula din
mormânt şi, după cele două martiraje care au ucis-o (aluzie la
războiul dezastruos din 1794 şi la insurecţia din 1830), se va
ridica a treia oară, se va isca un război general, după care
popoarele asuprite vor fi din nou libere:

'

iI

I

''Şi

a fost martirizat poporul polon şi băgat în mo1·1nânt, şi
strigat-au regii: Iată, am ucis şi am înmormântat libertatea.
Dar au strigat prosteşte (... ), căci bucuria lor s-a sfârşit când
exultau mai tare.
Căci poporul polon n-a pierit, trupul lui zace în mormânt,
dar sufletul lui s-a înălţat (... ) la viata popoarelor suferind în
robie, în ţară şi peste hotarele ei, ca să vadă îndurările lor.
Dar, în ziua a treia sufletul se va întoarce în trup şi atunci
naţiunea se va scula din morţi şi va slobozi toate popoarele
Europei din robie··23.
Cărţile poporului polonez au fost curând traduse în sârbă şi
croată (1835), cehă, slovacă, ger1nană, italiană. A apărut un
fragment şi în limba română, în ''Foaie pentru minte, inimă şi
literatură'' (1834). S-a păstrat în manuscris anonim şi o
traducere integrală: Cărţile norodului leşesc de la începutul lumei
''"·
până la muncirea lui.
Au. apărut şi scrieri
originale care imitau stilul şi patosul
.
mesianic al Carţilor lui Mickiewicz. Kostomarov, Ludovit Stur la
slovaci, Alecu Russo (sau Bălcescu) la români le-au avut ca
'
mode124. . .
· ·
'
·

I

.
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.
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Opera lui Mickiewicz, în ansamblul ei, s~a bucurat de o mare
audienţă la ucraineni, în special la cei legaţi de centrul cultural
de la Lvov (Bohdan Zaleski, Hulak-Artemovski), iar ceva mai
târziu, la c;ei de la Kiev (Mykola Kostomarov, Taras Şevcenko) .
•
Levko Borovikovski a tradus poemul Farys, Sonete din Crimeea şi
altele. Poemul lui Mickiewicz Pani Twardowska a inspirat pe
Hulak-Artemovski (balada Tvardovski) şi pe Levko Borovikovski
(balada Leneşul).
Mykola Kostomarov (1817-1885), scriitor şi istoric, a fost
unul dintre principalii animatori ai mişcării ucrainene de
emancipare naţională de la mijlocul secolului al XIX-lea. A scris
balade, ''dume'' de inspiraţie folclorică, drame istorice {Sava
Cealâi, Noapte la Pereiaslav) şi a tradus Melodii ebraice de Byron.
Solidaritatea etnică, în sens panslav, şi-a proclamat-o în poezia
'

Slavilor.

Kostomarov a înfiinţat asociaţia Frăţia "Chiril şi Metodie'', o
confrerie clandestină, cu scopul de a pregăti spiritele în vederea
eliberării Ucrainei şi realizării unor ţeluri democratice. Programul
confreriei este sintetizat în scrierea Cărţile de viitor ale poporului
ucrainean {Knyhy byt(Ja ukrajinskoho narodu), atribuită lui
Kostomarov. Modelul lui Mickiewicz se vede şi în formă şi în
spirit. În ambele Cărţi întâlnim stilul solemn al textului biblic,
precum şi o panoramă universală a evoluţiei umanităţii de la
Facere încoace. Şi unul şi celălalt exprimă convingerea în
bunătatea primordială a omului. În ambele Cărţi se manifestă
acelaşi respect pentru Fiinţa Supremă şi credinţa că temelia
existenţei oamenilor şi a popoarelor rezidă în îndeplinirea voinţei
divine. Ambii autori privesc evoluţia socială şi morală, pe care a
înaintat umanitatea, ca pe un proces de degradare. Vorbesc
despre abandonarea credinţei în Dumnezeu, despre venerarea
mai multor idoli şi despre războaiele purtate în numele acestora.
Şi atunci, drept pedeapsă, Dumnezeu a aruncat o mare parte a
umanităţii în sclavie. Din acel moment, lumea s-a împărţit în
stăpânitori şi stăpâniţi. Este dat acelaşi exemplu, al Imperiului
roman, care n-ar fi fost altceva decât biruinţa temporară a
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Satanei. Fiul Domnului, cu învăţătura sa, a deterr11inat căderea
imperiului idolatru şi păgân. Şi, întocmai ca î11 textul lui
Mickiewicz, în Cărţile de viitor ale poporului ucrainea11, fericirea a
fost de scurtă durată, pentru că omenirea a căzut iarăşi într-o
nouă sclavie, din cauza monarhilor absoluţi. Dacă poetul polonez
citează numele monarhilor celor trei state care au participat la
sfâşierea Poloniei, Kostomarov tună şi fulgeră împotriva unuia
singur: Ecaterina a doua a Rusiei: ''Şi ţarina Ecaterina, necredincioasa ucigaşă a soţului său, a nimicit căzăcimea şi libertatea
ei, i-a luat pământurile şi le-a împărţit, făcându-i pe unii stăpâni
şi pe alţii robi. Şi aşa s-a prăpădit Ucraina. Dar e numai o
aparenţă. Ucraina n-a pierit, fiindcă ea nu vrea să ştie nici de
tari, nici de alţi stăpâni ... „25. K.ostomarov leagă soarta Ucrainei
de a celorlalţi slavi: ''Dar dacă slavii au căzut în robie, vinovaţi nu
sunt doar ţarul şi şleahta, robia nu este o plăsmuire a spiritului
slav, ci a celui ger·111an şi tătar. Căci un slav adevărat nu iubeşte
nici un stăpân, în afară de Dumnezeu şi de Iisus Hristos. Ucraina
e acum în sicriu, dar încă n-a murit. Glasul ei, care îndeamnă la
libertate şi înfrăţire, a găsit ecou în toată lumea. Acest glas a
răsunat la 3 mai 1791, când polonezii au hotărât să organizeze o
republică în care toţi cetăţenii să fie egali. Acelaşi lucru îl doreşte
şi Ucraina de vreo sută douăzeci de ani încoace. Dar. nici
polonezilor nu li s-a îngăduit( ... ). Au sfâşiat Polonia, aşa cum au
sfâşiat mai înainte Ucraina··26.
Rolul mesianic pe care Mickiewicz îl rezerva naţiunii polone,
iar Kollăr şi Stur Rusiei, Kostomarov îl atribuia Ucrainei. După
părerea lui. va lua flintă o exemplară Uniune a republicilor slave
libere, la temelia căreia va sta Ucraina. Pentru a justifica miza pe
misiunea mesianică a Poloniei, Mickiewicz afirma că Polonia a
păstrat cu fidelitate, chiar şi în epoca medievală, idealurile
egalităţii şi dreptăţii; Kostomarov dă ca exemphl de egalitarism
social viaţa căzăcimii.
La slovaci eseul lui Ludovit Stur, Era veche şi era nouă a
slovacilor ( 1841 ), este inspirat din lucrarea poetului polonez.
Tonul este tot solemn, fără ca textul să fie divizat în versete. iar
V
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auto1-ul slovac nu are ambiţia de a face nici măcar S1Jmar istoria
întregii t1man1tăţi, scriind, ca şi Russo (Bălcescu) î11 Cântarea
Romt'iniei, r1umai despre istoria popor·ului său. În rest, concepţia
este cam aceeaşi: şi poporul slovac a parcurs un drum de la
starea iniţială fericită, de egalitate şi libertate, la subordonare şi
rolJie. Mic!{iewicz îşi încheia lucra1·ea cu o rugăciu11e, r... St1'.1r
.
aşează la capătul eseului său o proză ritmată, un fel de poem
elegiac.
În Cărţile poporului polonez şi ale pelerinilor polonezi se
sublir1ia menirea mesianică a Poloniei în înt1·eaga lume, fără a se
face vreo menţiune specială la solidaritatea ct1 celelalte neamuri
slave. În schimb, în Cursul de literatură slavă, aşa cum a fost
intitulat, pe care l-a ţinut la College de France şi care i-a absorbit
întreaga energie timp de câţiva arii (1840-1844), mesianismul
polon se va combina cu cel slav în general.
Cursul a fost ţinut în limba franceză, având în vedere auditoriul, care se recruta nu numai din rândurile emigranţilor
polonezi. Cele cinci volume ale ediţiei franceze poartă următoa
rele titluri semnificative: Ţările slave şi Polonia (vol. I, II), Polonia
şi mesianismul (III), Biserica oficială şt mesianismul (IV), Biserica
şi Mesia (V).
Despre literaturile slave se vorbeşte mai mult în prelegerile
din anii 1840-1842. În cea mai mare parte, cursul reprezintă un
tratat de filozofia istoriei. Se face o critică aspră a bisericii,
considerată responsabilă pentru decăderea moravurilor şi
trădarea principiilor iniţiale ale creştinismului, dar şi critica
întregii societăţi, care ar trece printr-un proces de alienare. Dar,
degradarea societăţii nu este socotită ireversibilă, fiindcă în
epoca modernă oamenii au devenit conştienţi de necesitatea
progresului. Revoluţia franceză, ale cărei practici nu le agrea
deloc, a relevat, după Mickiewicz, principiile fundamentale ale
justiţiei, iar Napoleon Bonaparte a făcut încercarea de a le
extinde în lume, dar a fost înfrânt de forţe ostile. Tentativa lui va
fi repetată de alţii, cu siguranţă de popoarele slave, care,
sprijinindu-se pe ideile moderne înaintate, sunt predestinate,
V

I
I

t
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prin firea, modul lor de viaţă şi tradiţii, să reconstruiască pe cu
totul alte baze edificiul social.
Cultul lui Bonaparte era foarte puternic în rândurile
intelectualităţii franceze. ln admiraţia lui Mickiewicz pentru
Napoleon se reflecta recunoştinţa poporului polonez faţă de
speranţele pe care i le dăduse împăratul francez în anii 18111812, în ajunul şi în cursul campaniei din Rusia. În Pan Tadeusz
evocă pe larg evenimentele din acei ani. ln poezia Lui Joachim
Lelewel îşi exprimă speranţa că bonapartismul nu este definitiv
înmox·mântat:
•

cândva-n democraţie,
acvila-mpărătească se-naltă în tărie.
Şi steaua sângeroasă a zeci de legiuni
a strălucit aprinsă în vastele genuni;
deşi, azi, uriaşul Apusului e-nfrânt,
din sângele-i lăstare mai pot da pe pământ27.

Din cuibul ce-o

născuse

Mickiewicz îşi clădeşte teoria mesianică pe fundamente
rousseauiste, socotind că omenirea nu are altă cale decât întoarcerea la natură, la perceperea simplă, nesofisticată a lumii. O
temă preferată a lui Mickiewicz este aprecierea că raţionalismul
excesiv a fost acela care a îndrumat omenirea pe căi greşite. A
condamnat raţionalismul lui Voltaire; revoluţia franceză i se
părea produsul monstruos al rr1odului de gândire raţionalist - o
spune foarte categoric în prefaţa la versiunea sa a poemului
Corsarul, de Byron. ''Dezvoltarea exagerată a raţiunii frânează
zborul sufletului'' - afi1·111ă el în prelegerea din 21 iunie 1842.
Opoziţia dintre suflet şi raţiune, exaltarea efectelor este un mod
romantic de a vedea lucrurile. ll întâlnim în poemul său cu
valoare şi intenţii de artă poetică - Romantism. Morala ce se
desprinde din acest poem este că în viată, în om, e1dstă ceva ce
depăşeşte puterile mintii şi la care se poate ajunge numai prin
intuiţie;. numai simţind putem coborî în zonele inaccesibile
'
minţii. Implicându-se ca personaj în balada. Romantism, poetul
'
.
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vorbeşte despre o fată care, în plină zi şi· în mijlocul mulţimii

contrariate, ''vede" pe iubitul său mort şi ''discută'' cu el. Un
bătrân, introdus în scenariu ca reprezentant al cunoaşterii
raţionale - căci el crede numai în ce percepe prin simţuri şi
.
experienţă - o socoteşte nebună. Dar ''cei cu simţirea curată'',
cum spµne poetul, o cred, ei au convingerea că mai presus de
minte stă "simţirea şi credinţa''. Pretextul pentru expunerea
ideilor sale antiraţionaliste îl constituie, în cazul acestei balade,
motivul logodnicului strigoi, sau motivul ''Lenore'', prelucrat
prima oară de Burger, în poemul Lenore (1774). Poetul îi
răspunde bătrânului care se laudă că vede şi ştie mai bine decât
oricare dintre cei de faţă, pentru că are un ochean care nu-l
înşeală şi că numai din neştiinţă se naşte ideea de duhuri şi de
alte astfel de plăsmuiri:
Fata simte - i-am spus cu sfi&lă iar cei mulţi cred stator11ic şi drept;
simţiri şi credinţă mai iute nu-nşeală
decât sticla şi-un ochi înţelept.

Tu ştii moarte-adevăruri, neştiute de cei mulţi;
vezi lumea într-un fir de colb şi-n scânteierea din stea,
dar nu ştii viile-adevăruri, minunea n-ai s-o poţi vedeai
Aibi inimă, şi-n inimă să te uiţi!28
Întoarcerea la natură este soluţia fericirii pe care o indică
popoarele slave; este reţeta care se degajă din Evanghelie, unde se
recomandă un mod de viaţă simplu; progresul, diviziunea muncii,
industria, comerţul, artele şi ştiinţele au complicat viaţa şi au
.
îndepărtat-o de natură; se trăieşte într-o lume artificială şi falsă.
Salvarea rezidă în revenirea la agricultură, care face ca viata să fie
mai autentică. Dintre toate popoarele, slavii nu s-au înstrăinat
acestei meniri divine, ei au rămas la activităţile agricole
care
îi
.
.
menţin în contact strâns cu natura. Prin conservarea unui mod de
'
viată pariarhal, slavii arată omenirii calea de urrnat. Se simte
.
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înrudit cu transcendetalisn1ul lui Emerson şi, de aceea, îl citează
pe larg pe filozoful şi poetul american în sprijinul teoriei sale. În
prelegerea din 14 martie 1843, din care am spicuit şi până aici,
Mickiewicz formulează limpede motivările mesianismului său slav
şi universal: "Vom aborda încă o dată chestiunea acestui popor.
Toată lumea consideră că el este chemat să acţioneze. O spun
străinii, nu numai slavii( ... ). Şi, dacă este chemat să acţioneze, ce
va avea de făcut în lumea de azi? Într-o lume care îi este atât de
opusă, în lumea ştiinţelor, artelor şi industriei, ce rol poate' să
joace un popor agricol, care nu cunoaşte altfel de viaţă în afara
celei de la ţară; care nu cunoaşte alt instrument artizanal decât
toporul său; care este el însuşi artist, artizan şi filozof la un loc;
care n-.a fost capabil să profite până acum nici de diviziunea
muncii? El este chemat să acţioneze într-1-ln moment când
raţiunea s-a înstăpânit pe glob, tulburându-ne necontenit cu
plăsmuirile sale! Cei ce au scris despre reforme la neamurile slave
emit pretenţia de a le europeniza. Ei ar voi să le civilizeze, adică a
le face popoare de negustori, prăvăliaşi, industriaşi, altfel spus,
de a-i preface pe slavi în englezi, germani sau francezi.
extirpându-le caracterul specific slav''. Mickiewicz argume11tează
mai departe că aceasta este o cale falsă şi constituie un adevărat
sacrilegiu să doreşti alinierea slavilor patriarhali la ritmul
•
civilizaţiei industriale: "Intr-o vren1e când până şi societatea cea
mai rafinată prinde dezgust pentru tot ce este materie, cât de
mare ar trebui să fie durerea noastră văzând că aşa-zişii
reformatori slavi promit poporului nostru o fericire fără precedent,
care constă în imitarea acestor societăţi îmbătrânite! Nu-i vorba
aici de forma de guvernământ; este vorba de a şti care dintre
popoare a urmat drumul ce duce la adevăr, care este modul de
viaţă ce corespunde mai bine intenţiilor Providenţei. Acela pe care
îl vedem în ţările comerciale, în ţările cuceritoare? Sau acela care
există în ţările noastre, la acest popor ce în mitolbgia sa nu
cunoaşte un zeu al războiului? Chestiunea se pune de a reabilita
agricultura, viata agricolă, singura care, în Cartea Î11ţelepciunii
este binecuvântată de Cer". Prin referirea la forma de
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Mickiewicz făcea al11zie la i·ezervele cerc111·ilor
progrt:~slste el1ro1Jene şi rlise faţă de despotismul ţarist, de care,
de altfel. se disociază şi el, considerându-l str·ăin de spiritul slav.
E tln fel ele a se disocia şi de Jan Kollâr, care privea Rusia fără
disce1·nămâr1t, ca şi de slavofilii ruşi, care vedeau în a11tocraţie o
1·01·r11ă de g11verr1are exempl<1ră.
'fa1·ism1.1l ţine poporul rus în sclavie; o spune cu n1ilă şi
;:evoltă în poemul Moşii (Dziady]:
Sărman

om slav! De tine mi-e milă! Mă.-nfior
când mă gândesc la soarta-ţi, 11ăpăstuit popor.
U11 eroism atât cunoşti şi-atâta ştii,
şi eroismu-acesta e-al silnice! sclavii!29
Mickiewicz a fost cu s1.1fletul alături de prietenii săi ruşi,
revoluţionarii decembrişti Râleev, Bestujev şi ceilalţi, care au
încercat să-l asasineze pe ţar şi să insta.ureze în Rusia o ordine
den1ocratică (Prietenilor ruşi) . Spre deosebire de Puşkin, care
vedea în Petru I ctitorul 11.nei Rusii rnode1'11e şi un mare patriot î11 poemele Călăreţul de aramă, Poltava -, Micl{iewicz socoteşte
domnia lui şi a tarilor care i-au urmat începutul unei epoci
sumb1·e pe11t.ru ruşi, dar şi pentru alte neamuri. După ce
enumeră, tot în Moşii, în batjocură reformele lui Petru, el încheie:
at11nci mirată:
''Sub Petru-ntâi, Rusia a fost civilizată''.
Le-a mai rămas atâta la următorii tari:
Să umple cu minciuna vreun cabinet murdar,
să sprijine cu oaste pe vreun despot mişel,
,
să uneltească-n taină pârjoluri şi măcel;
•
popoarelor vecine să li se-nfigă-n ceafă,
să-şi jefuie supuşii spre-a da-n afară leafă iar nemţii şi frantujii să-i laude pe tari,
să-i socotească vrednici, mărini1noşi şi tari.
Frantuji. germani, o clipă! Când, apucat de streche,
Şi-ntreaga Europă st1·igă

•
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o să v-arunce ţarul ucazul în ureche,
când cnutul şuiera-va pe-al vostru spate gol,
oraşele când fi-vor cuprinse de pârjol,
când muţi veţi sta, şi ţarul va scrie pe hârtie
să ridicaţi în slavă Siberia pustie,
chibitcele, ucazul şi cnutul cel barbar,
veţi fi siliţi şi-atuncea să-l lăudaţi pe ţar,
dar odele de astăzi într-altfel le veţi zice30.
Versurile citate nu aparţin unui vizionar; sunt numai o
descriere fidelă, deşi pătimaşă, a viciilor regimului autocratic
rus. Ele se potrivesc, însă, şi regimului sovietic, care i-a succedat
celui ţarist: un sistem opresiv a fost înlocuit cu un altul şi r11ai
dur, şi mai neomenos, şi mai avid de expansiune, care a ajuns r1u
numai să se înfigă în ''ceafa'' vecinilor, cum scrie poetul, dar a
fost în stare, în setea lui diabolică de a stăpâni, să răscolească
întregul mapamond. După ce s-a prăbuşit imperiul sovietic, abia
atunci au început să se vadă mai bine ''pârjolul şi măcelul'',
precum şi toate intrigile şi minciunile care, învelite în sclipitorul
ambalaj al ''mărinimiei" internaţionaliste, au orbit multe
generaţii de oameni de bună calitate, iar în ţările subdezvoltate,
unele dintre ele încă în stare tribală (a se . vedea cazul
Afganistanului), nu au făcut decât să semene vrajbă şi lt1pte
fratricide, cărora, după ce marele ''învăţător'' (instigator şi
furnizor de armei) şi-a pierdut .IJUterea de altădată, nimeni nu le
mai dă de capăt.
În prelegerile sale despre literaturile slave, Mickie\vicz
include şi textul unui presupus testament al lui Petru I, cu
menţiunea că autenticitatea lui nu e sigură. dar, explică poetul,
''sigur că guvernarea rusă a mers pe acest dr·um". Deşi
provenienţa lui este dubioasă, documentul a făcut se112aţie în
Occident prin limbajul cinic în care era redactat: -_!
"Să

nu se precupeţească nimic ca să se dea poporului r11s
formele şi obiceiurile europene.
Să se menţină statul în stare de permanent război.
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ne lărgim hotarele prin toate mijloacele cu putinţă: la
nord de-a lungul Balticii, la sud până la ţă1111ul Mării Negre; la
apus peste Polonia.
Suedia să fie ruptă de acţiunea politică europeană, să fie
izolată şi apoi nimicită.
Sub pretextul alungării turcilor di11 Europa, să se menţină
ar111ata în perrnanentă stare de alarmă; să se instaleze posturi pe
tă 1111ul Mării Negre şi, prin deplasarea lor treptată, să ajungem
pă nă la Ţarigrad.
Să provocăm anarhie în Polonia şi apoi să intrăm în
stăpânirea Republicii.
Să se menţină, prin tratate comerciale, multiple legături cu
.<\nglia; aceasta, la rândul ei, va sprijini prin felurite mijloace
sporirea şi perfecţionarea flotei ruseşti, cu ajutorul căreia ne vom
asigura supremaţia pe mările europene; lucrul acesta este de cea
mai mare însemnătate, căci de el depinde reuşita planului.
Să învăţăm bine adevărul următor: cine are în mână
comerţul cu lndiile este stăpânul Europei.
Să intervenim, cu orice preţ, prin forţă sau viclenie, în
conflictele dintre statele europene, îndeosebi în Germania.
Să dobândim influenţă religioasă asupra grecilor şi slavilor
din Turcia, Austria, Polonia şi Prusia.
În cele din ur·rnă, aprinzând flacăra războiului între puterile
europene. să le îngenunchiem rând pe rând şi, din slăbirea lor
reciprocă, să tragem foloase şi să le nimic-im"3 l.
Antirationalismul lui Mickiewicz reapare în argumentarea
contra inovaţiilor lui Petru. El consideră că reformele ţarului rus
au, ca şi teroarea iacobină. aceeaşi sursă: raţionalismul excesiv.
·Reforma rusă şi revoluţia iacobină se explică una prin cealaltă
[... ). Ambele sisteme po1·11esc de la acelaşi principiu, acela că
individul este măsura umanităţii; că drept busolă se poate lua
propria raţiune şi cu ajutorul raţiunii se poate măsura devenirea
istorică a tuturor popoarelor, că poţi hotărî cu privire la fericirea
sau nefericirea lor, după preferinţele personale. De aici provine
acea energie sălbatică, atotnimicitoare, care nu ţine seama de
'
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trecl1t. de isl:cirie; de aci ura instinctuală faţă de tot ce este morală,
religie, ce poartă pecetea umanităţii''32. Dar, po1·nirile despotice,
dorinţ<1 de stă1)ânire şi cuceriri ale lui Petru I nlai sunt explicate de
Mickiewicz şi p1·intr-un factor de natu1·ă biologică; amestecul de
sânge al rusului slav cu mongolul. Trăsăturile somatice ale
împăratului su11t pentru scriit.orul polonez o dovadă conclt1dentă:
''Însăşi persoana lui Petru cel Mare constituie o e.nigmă sub raport
fizic şi nloral. El este un produs tipic velicorus. De talie înaltă .
.vânjos, având o faţă frumoasă, dar o expresie mohorâtă; mai ales
privirea sa, ochii cenuşii, injectaţi, caracteristici pentru familia
Barciukinilor, cea care a stăpânit peste mongoli, ne trir11it, aşa
cum am spus. la tipul velicorusului cu amestec mongol. Pe cl1ipul
şi în gesturile sale e vizibilă o agitaţie nervoasă deosebită; nu putea
sta o clipă jos şi îşi legăna corpul într-un fel de te treceau fiorii. O
agitaţie asemănătoare p11tea fi observată şi la mulţi dintre me111brii
Convenţiei, în special la montagniarzi ... „33. În acest loc Mickiewicz
citează o zicală franţuzească care sună aşa: ''Râcâiţi rusul şi veţi
da de un mongol". Dostoievski - slavofil îndârjit - o va cita şi el în
Demonii, dar el o va face cu furie, punând-o în gura
''occidentaliştilor'' şi a conspiratorilor contra instituţiilor ruseşti.
Şi totuşi, sângele mongolic care curge - e drept, în amestec
-prin venele ruşilor nu l-a determinat pe Mickiewicz să-i
considere pe ruşi mai puţin slavi şi să fie mai puţin entuziasmat
de ideea ur1ităţii panslave. Poate era prea încredinţat că numai
autocraţia şi plutocraţia rusă erau corcite. _
Sentimentele sale de solidaritate cu toate celelalte etnii slave
se rnanifestă şi atunci când foloseşte sintagme nediferentiatoare
cum sunt "arta slavă'' sau ''literatura slavă''. Pe urmele lui Kollăr,
consideră că "arta slavă'', în primul rând arta literară, este
menită să unifice pe slavi şi, mai mult chia:t;. să inaugureze o
nouă eră în cultura universală: ''limba şi literatt1ra 1·eprezintă
singura legătură între popoarele noastre; pri11 i11te1·medit1l
literaturii ne sin1ţim cu toţii fraţi şi fii ai aceleeaşi pc1t1·ii (... ). Să
ne u11im pe acest teren neutru, apărând c11 toţii acet1stă
net1tralitate (... ) Doar pe acest tere11 se vor pt1tea i1·1tâl11i, fără
•
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ni:::încrerlere reciprocă, pol<J11c~zL1l cti r11sl1l. cel111l 1111sit c11 cel111l
c3ttJlic, 1·ratele r11orav cu rnor1al1ul. de la 1111111tele Atl1os (... ).
F'rovi(ie11ţa rţzervă nearn1.1l slav pe11trt1 <J <1ltă et1t1că. S1)eră111 sii
:i.':er11 artişti slavi, care vor cree<c1 cl111}ii irlei şi reguli 11oi,
r;.".'.ct111oscute grecilor şi ron1anilor"34.
l'v1ickie\vicz a fost t1n ge11eros c<11·e crc:d<:a cil v;:1 ve11i v1·ec>d<1 tă
'.Te111ea când nt1 Provider1ţa va decicle c:i11e să călă11ze;1scă
'
::.rnenirea, ci forţa a1·111elo1-. i11tr·igile ~i ilttziilt: cle1·11t<111te.
NOTE

'•

'
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StUra, Turciansky Svăty Martin, 1931, p. 163 .
. 18. Jaroslav Vlcek, Dejiny ceske literatUry, vol.II, Praga,
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a s·o1:r1 u.a,1ta 11 Glovace
"

l,t1i Mila11 Ruft1s i s-a i·e1J1·oş<lt, tâ11<11· clc:})1ttar1t f]i11d. c:ă 1111
sc:1·fe verst11·i <1r1gaj;1te î11 favoar·e,1 "11<Jii S<)<'lt:lăţi", că 1J<)t~zi;1 l11i
1111 este suf.icient alir1iată la <:e1·i11ţelc v1·c:t11il 1. !)tipă trei <iecer1ii,
o altă ger1eraţie de critici îi reproş<.1 !1i[i<:1·s1ilizar·ea vt:rs11lui 2 , ca
d11pă r·evoltttie să i se re1i1·oşeze că 11-ar fi i·ost st1ficier1t de
protest<c1tar, că s-ar fi retras îr1d;l.rătl1l 1111or V<"rsuri nlorallz;1toare şi gno111ice, prin t1rr11are 1i1·e;1 V<1gi. J11<lec:;1ta de valoa1·e
şi cea etică, precum şi speculaţia t"ilozot.lcă st1străgâ11du-se
protestul11i făţiş3. Criticile aduse 11.1i Mila11 Ruft1s şi poeziei sale
au u11 sâmbure de adevăr, dar tot atât de aclevăr;1t este că poetul slovac, fără a se erija îr1 poet protestatar·, a lăs;:1t o mărturie
despre timpul istoric pe care l-a trăit. A făc11t -o, î11să, de fiecare
dată, în manieră personală, altfel decât ceilalţi. Detaşându-se pri11 alteritate - de ceilalţi, a devenit. mai vul11erabil, susceptibil
de a fi atacat în numele unor idei dependente de conjunctură.
Felul lui retras a marcat şi stilul poeziei sale. El nu este adeptul larmei şi al zgomotului, el e sn1erit, umil - mai etic, mai
creştin4. Poezia lui, începând cu volun1ul Zvony (Clopotele,
1968) se axează din ce în ce mai mult, pe căutări etice,
asumându-şi din ce în ce mai mult statutul de expresie a slovacităţii, a tradiţiei, a spiritt1lui naţional, a unui mod de a simţi
şi gândi lu1nea într-o sinteză a esteticului cu eticul5.
Slovacii, încă din perioada redeşteptă-rii naţionale (perioadă
care coincide c11 epoca clasicismului şi a preron1antismului în
artă), dato1·ită, în primul râ11d. poetului Jan I-Iolly (1785-1849),
care încercase în epopea Svătopluk ( 1833) o primă reflecţie
asupra caracteristicilor şi a me11talităţii naţionale, deci, o
clefi11lre intelectuală, teoretic· conceptuală, a fiinţării 11earnului
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în tirnp şi spati11, se at1toclefinesc ca t111 popor paşnic,
n1u11citor, meloman, bun şi neagresiv - "sf.ios ca porun1beii" (Ito·
lttbicf nar·od). Aceste calităţi ale mentalităţii r1aţionale sunt invocate până în ziua de azi atât de on1ul co1nun, cât şi de intelectualitate. Altt.el spus, din1e11siunea morală, eticul, este relevar1t
î11 in1agi11ea pe care şi-au făcut-o slovacii despre ei înşişi, i~11·
această trăsătură se ogli11d~şte şi se tematizează în lite1·atură,
fapt remarcat de fJrofesorul Corneliu Barbo1·ică în Istoria lite1·c1tur·ii slovace, unde Sl1bli11iază frecvenţa şi intensitatea acestei
valori în evoluţia lite1·aturii slovace6.
In1portanţa atribuită i11oralităţii şi eticului decurge, fără
ndoială, din motive t1·iviale, legate de existenţialt1l elerr1er1t<:1r:
soluţior1area, pe I)lar1 rr1<)1·al, şi r1u altul, e nevoit s-o recla111e cel
mic şi neînsemnat, cun1 se (1r1ai) simt slovacii (la cele aproxi111<1tiv 5 milioane pe care le i1u111ără). Acest complex de inferio1·itate,
bineînţeles, poate t'i combătut şi anihilat chiar, adoptâr1dt.1-se şi
alte soluţii. Resen1narea pozitivă şi pasivitatea în f'aţa destinului, ca o modalitate de a depăşi propria condiţie umilă o pro1)u11e
un mare romancier slovac din perioada interbelică, Jozet· CîgerHronsky ( 1896-1960) în ron1anul Jozef Ma/( ( 1933). Povestea lui
Jozef Mak - omul măru11t (cât bobul de mac), neînsemnat, ornul
"milion", cum îl nt11neşte autorul, pierdut în biologic, îr1 ancestral şi elementar, în m11lţin1ea de oameni tot atât de neî11sen1nati
ca şi el, aparent nese1nr1ificativ şi neputirrcios, dispune, totuşi,
de o mare energie potenţială de a supravieţui prin pasivitatea sa;
purtat pe coama valului prin furtuna vieţii, ră1nâne, perse. verează, i se oferă şansa de a supravieţui şi de a fecunda timpul
(istoric), rămânând într-un spaţiu real7.
Şi, dacă aceasta este una dintre variantele, soluţiile, inter·pretările posibile ale relaţiei dintre existenţă ş! fiinţa on1ului,
deci un model existenţial, de ce nu am putea accepta rnodelul lui
Rufus, care îi adaugă acestui model simplu de a-fi-în-lume
trăsătura de a fi în lurne prin bine, prin credinţa r1estrăn1utată
în această valoc.re etică pozitivă, numită pur şi sirnplu binele.
'.
Mai ales că ea este o cre(linţă de sorginte popt1lară.
'

'
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Milan Rufus, "băiat de la ţară" (născut la 1 O decembrie 1928
în Zavaznâ Poruba, din Slovacia centrală), crescut în orizontul
geografic şi spiritual al omului din popor, strâns legat de natt.1ră
(de ordinea care o stăpâneşte şi din care izvorăşte un anume
mod âe a gândi, instituit pe baza unei ierarhizări de valori, univocă şi salutară, dar nu mai puţin adevărată), s-a învăţat să
caute - ca fiu credincios al culturii di11 care se trage, esenţele,
valorile univoce, clare, într-un univers coerentB. Modelul acestuia se regăseşte în aceste versuri:
Hviezdy ako hrkâlky sa triasli.
A na srsti ligotavy srieii,
krajina Jak bycek v kutk11 _jaslî
prezuvala pominuly den9.
dragostea pentru basm, după cum
mărturiseşte într-unul din interviurile acordate presei literare,
de aici derivă şi tehnica scrisului, taina metaforei: "Şi aş mai
vrea să le aduc mulţumiri (serilor de sân1bătă, când se depănau
poveştile - n.n.) pentru că mi-au dat poezia. Metamorfoza şi simbolul sunt părinţii şi strămoşii metaforei moderne. Şi una, şi
cealaltă am găsit-o pentru prima dată în basmul popular" 1 O.
Copilăria petrecută la lumina (lăuntrică) a serilor de
sâmbătă, când se citeau în familie basmele populare, i-au for-·
mat sufletul în virtutea idealului estetic al creaţiei orale - dar el
nu a fost niciodată un simplu versificator al motivelor folclorice.
La Rufus, mesajul sublimează spre nivelele superioare ale
gândirii. Iată cum se transformă motivul etic în motiv filozoficonoetic, revenind din nou în etic şi în trăire:
De aici

derivă

şi

Budievaju ma zo sna zvony.
Prisnije sa mi krajir1a.
Celă sa chveje. Ako biela lod'
kf ze sa po nej z vlny na vlnu
svetlo. To hfadane.
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OtVl)f·în1 l)Cl. Viuî111 lt)l'kl) t111y,
zc sa n1i do 11ich slzy nahrnu.
Usi1·1am takll.
Rufus - făuritor de poezie profund morală şi nu moraliza·
toare - tocmai pentru că îşi asumă nişte răspu11deri (contrar·
celor cei s-au reproş<c1t), cor1ştient fiind de greutatea cuvântul11i
spus şi, mai ales, a celui scris, deci un discipol care şi-a citit
predecesorii cu luare an1i11te, căci această responsabilitate pe11tru cuvântul sc1·is a exp1·i111at-o odinioară un alt mare poet slovac, Ivan Krasko (1876-1958), evită în mod conştient să cadă în
păcat folosindu--! gratuit sa11 î11tr-un rnod ambiguu, care să lase
loc răstălmăci1·ilor. El consideră că: "Arta este una din for111ele
participării la viaţă ... Sunt 0111111 care se foloseşte de poezie r)entru lucruri care se situează în afara ei. Esteţii, probabil, m-ar
considera o nulitate. De fapt, aş putea fi învinuit că sunt un
mare profitor în materie de poezie. De fapt, eu refuz să f"iu considerat un artist. Ceva 1nă deranjează la o atare imagine. Eu tot
mai continui să caut unitatea atotcuprinzătoare"l2. "Mi-am formulat în chip polemic o imagine a poetului _şi, deci, a poeziei ca
a ur1ei entităţi care constituie criteriul omeniei şi al eticii" 13.
În mai multe rânduri revin cugetări despre cuvânt şi în
poeziile sale, astfel clarif.icâ11du-se atitudinea faţă de cuvâ1-it,
prin extensie, de asemenea, faţă de poezie, faţă de frun1os. În
primul rând, poetul consideră că mesajul trebuie redus la
esenţă, astfel cu timpul versu1·ile devin sentinţe, parabole, maxime, forme similare cu speciile populare ca prove1·bul sau
zicalal4, iar cuvântului i se cere să se muleze perfect pe structura de profunzin1e a n1esajului: "pentru mine, poezia a consti•
tuit dintotdeauna o ca11zft prof11nd 1norală şi adevărată ... Ce e,
deci, poezia? O aliai-iţă, aliar1ţa dintre adevăr şi f1·11n1os, o frăţie
puternică ce r·1e face r11ai burii ... poezia care absoa1·be a111bele
aspecte şi creează dir1 ele o l111itate. Să găseşti 111ăs111·a acestei
u11ităţi, iată ce este <1rt<J" 15.
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C11vântt1l r1-;1re voie să 111inlă, ia1· r)(Jet1.1l11l riu--i este j)e1·111is
să p1·rJf.iţ<: r.le c11v;'1r1t, 1)e11tr11 r'.ă, î11 cele riin 111·r11ă, r1u act:stc1 este
•
i1111io1·la11t, ci sco1i11l si ii11alitatea 111~saj11l11i:
Lc:n sc !1oclv
<:.l1râr11ove.
Len scl1ody c·hrărr1ove su slo\rc1 ( ... )
Ac:l1, slovo, 11zlilc

IJOCl

11l<c<vot1.

Videl som !Jâsnilcov r1ac1 slras11011 l1fl1kci11 ticl1a.
Po krehkom inoste slov sli s bâsr1ot1 (lo vel'kosti.
Vzlykajuc obavoul6.
Nici Poezia. - care este o constr11cţie, un lăcaş i11t1·11 f1·111r1os,
alcătuit din c11vi11tel 7 - la râr1dul ei, 11t1 e atât ele irr11J<Jrta11tă, ci
e i111portar1tă mărturia pe care o aduce e;1 des1Jre 1111ne. Or·.
i11ărturia treb11ie să fie cont.armă adevăr11l1.1i:

Polozit' na stol p1·esnc ako cl1licb
alebo voda. Alebo
n1edzi dva prsty soli. To je bâsen.
A nestupai si p1·iton1 na păl)'.
Tyn1 menej na spicky ( ... )
( ... ) vediet', ze sa rieka
neskladâ z ryb.
Ze o to jej je viac,
o co je bâsen văcsia od slova( ... ) 18.

•

Doar atunci când nu e simplă înşiruire de cuvinte, o simplă
sumă, mărturia - poezia - poate fi adevărată. Când înseamnă sinergie.
Cât de minunat caută poetul în "părnântul nimănui", adică
în zona unde mai eşti sau nu om (fie artist). în zona între a fi şi
a i1u fi (în lume). esenţa cuvântului, a poeziei, a frumosului - un
111ijloc cu care se ajută omul pe drumul său de la un capăt al
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(sale) la celăl<1lt ("în marea trecere" - pământul nimănui
- care este lurr1ea) şi, totoclată, îşi exprimă teama de pericolul
contrafacerii lui, te<c1rna de pseudovalori:
A d'alej cuvas \f ze111i nikl)hO.
P1·c ticl1l), ticf1(), v ktor<11n ncdunf
sll)\'(), ta du ta ba1·la cll)Veko\1 a 19.
Eticul străbate întreaga operă şi o ordonează, devenind prioritar, iar în cele din urmă conştientizat20, ba mai mult, se co11stituie în progran1 şi c1·ez artistic în culegerile K11iha rozp1·at10/c
(Cartea basmelor·, 1975). Sobotne veceri (Serile de sân1bătă,
1979), Tic he JJapr·adie (I,'erigi tăcl.1 te. 1990). Poetul motive;1ză
această opţiu11e îr1 culege1·ea [Jr·isny chlieb (Pâine aspră, 1991):
•

Zasa son1 dlh<) cakal na basen
I S\'et 11z st\1 rtlol.
Pokorale sl<)Va
Zarezavaju sa mi do jasien
a ()Sr'ka1n.
A trpezlivo, znova
ich preval'ujcn1 V Ustach bol'avych.

A vicn1, ze plne fudskych mc)dlitieb
osihl)tenou cestou dl) sla\'Y
starenky u nas takto zuli chlieb
11z t1·ocha prfsny ... 21.
Deci, în momentul în care poetul şi omul ajung la 11otarul
•
dintre a fi î11lă11ntrul sau în afara lumii (dincolo de i11tervalul
moralităţii, în spaţiul unde se află sfi11ţenia şi sacrul). tăcerea e
cea mai frumoasă contrapondere a poeziei şi, în acelaşi timp. şi
cea mai frumoasă poezie. De fapt. sfinţii tac - spune chiar Milan
Rufus cu o durere resernnată şi parcă străluminată de o mare
pace lăuntrică, de bună seamă câştigată după lungi căutări şi
Jinduiri.
Tăcerea
e
rnagnifică,
dar
e
în
afara
lur11ii
(a
0111ului
şi,
•
•

•
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p1·ir1 u1·1r1.:11·e,

şi

a 11oe111!11i):

"V~clktJ

V

je in<îc. ZtJ<ll1<>111 sl<l\'<Î/ Ct)
,

\ ic111e, v1en1e plltichu ( ... ) Dllll!'U nlJC, rI<1111lcl. Antl, ;inl)/ ptlUStatne je

tichlJ"22.
Ce-i rămâne în acest caz poet11lt1i'? De vi·en1e ce rr1ai sin1te
nevoia sat1, poate, oblig;:1ţia. r·esp<Jr1sabilitatea, ele a fi J)rintre
oar11er1'Î. şi de a co111t111ica ct1 ei - dar·, î11 acelaşi tiII1fJ, îl este frică
să nu utilizeze cuvânti..11 î11 sco1Jt11·i i1111Jroprii, să nu profite de
cuvâ11t. 1)er1tr11 a ni..1 p1·ofa11<:1 cev<1 sfâr1t - C<1tccl1·;:1la, 111ă1-tt1ria,
Poezia - recurge la u11 procedet1 b<:111al. sin1pl11 dar salvator şi
generos în nobleţea sa: în1b.racă îr1 veş1nir1tele vcrs1.1l11i cult
n1esajul curat şi etern al bas11111l11i Jclllpular. Glăsuleţ;! <: 1·ă1·ă a
huli. Mai e om, fără a se si..1strage s<c1cr11luî. Mai e cu r1oi, dar i
se dă voie să aspire la statutul lie cl;:1sic.
În această ordine de idei rămâ11e de clarif.icat t1n aspect
irnportant pe fundalul căruia, 1)1-0!1<·1\Jll, a apărut şi mai pronunţat eticismul lui Rufus, şi anurne ra1)orti..1l di11tre poezia
scrisă de el şi cea datorată coleg11l11i de ger1eraţie Miroslav Vâlel;:,
( 1927-1990), care constituie singi..1ri..1l cor1text relevant23.
Miroslav Vâlek, poet de orientare comunistă, ult.erior rr1are
den1nitar, autor al unei poezii nonc:or·1forrr1iste, novatoare prir1
forţa ideii, a imaginii şi a expresiei poetice, a marcat profund
evoluţia poeziei slovace postbelice. Îr1 cor1cepţia acestuia, poezia
însemna cuprinderea realităţii pri11 r11etaforă. Cultivând poeme
ample, discursive, explodând de rnetafore (un adevărat joc de
artificii, fără a abuza nefuncţional de ele), este un poet al imaginaţiei de factură modernă, de inspiraţie citadină şi civică; sondează istoricitatea, temporali..11, face incur·siuni îr1 actualitate şi
politic, situându-se aproape la polul opus faţă de Rufus, care,
curând după debut, se orientează spre o formă concentrată,
austeră, meditativă, exprimând înţelesuri de o mare generalitate. atemporale, evitând contigL1itatea vieţii. In1aginea şi
111etafora devine la Rufus o parabolă, o gno111ă24 pentru că se
axează pe mor·al,pe credinţă şi sin1ţire (e mărturie), pe câ11d la
Vâlek se sprijir1ă pe cunoaştere, ir1telect, pe gest (în cel mai larg
se11s al cuvântului), evoluează pe axa activismtrlui. Vâlek e mai
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cerebral, dar şi rnal oper·ational (111ai imperativ, mai i)ersL1asiv):
pri11 poezie noi nu nu111ai cu11oaştem sau desluşi111 valorile, ci
datorită ei vorn făptui. Ne i11vită, deci, la o faptă înclreptată sp1·e
exterior. La Rufus, dLtpă cunoaşterea 1L1mii şi desluşir·ea valorilor, urrnează credinţa şi, eventual, o faptă interiorizată. Plar1ul
social - domeniL1l î11 c;11·e se realizează fapta confor·m mo<1el11lL1i
sugerat de Vâlelc - est.e cornplementar planului etic în cadr11l
căruia este posibilă î11trt1parea f·aptei conform rnodelului propus
de Rut·us25.
NO'fE

1. Vezi Viliam Mc11·c()k, Mila11 RufiLs, Bratislava, 1985, p. 6().
Atacul la adresa tânărului IJoet a fost iniţiat, în primul rând, de către
Ivan Mojîk în revista de cultură "Mladâ tvorba", 1957, nr. 6-7.
•
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1976, p. 218.
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op. cit., p. 165.
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porneşti de la fond11l ape1·ce11t.iv al s<1t11lui arl1<1ic ... "; ap11cl Mil<1r1
Rt'rfus, A C<)je bâ'seri, B1·atisl;1va. 1978. p. 9. C~t'. Micl1;1l 13ar·llio.
Mila11 R1'{(11s ale/Jo Cîlc111ic: z 1·1(lel11, in "l,itera1·11y t}'/llc1111ik". IX, r11·.
41. 11.3.
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9. Milan Rufus, Katreny, în Basne, Bratislava, 1978, p. 134.
10. Apud Stanislav Smatlak, Doslov, în Milan Rufus, A co je
Mseii, p. 22.
11. Milan Rufus, Zvony, în Bâsne, p. 205.
12. Int~iu acordat lui Lubos Jurîk pentru revista "Nove
slovo", 1973, nr. 9. Apud Milan Rufus, A coje baseii, p. 200.
13. Ibidem.
14. Printre primii critici care au sesizat această tendinţă se
numără Bohus Kovac, în recenzia la volumul Zvony, publicată în
revista literară "Slovenske pol1l'ady'', 1970, nr. 1. Vezi şi
Corneliu Barborică, op. cit., p. 209.
15. Milan Rufus, Slovo bâsnika, în A co Je baseii, p. 98.
16. Milan Rufus, Slovâ, în Bâsne, p. 154.
1 7. În poezia A prljmi podane ( Primeşte ceea ce ţi se dă) din
ciclul Kniha rozprâvok (Cartea basmelor) poetul afirmă despre
basm că acesta este o "bisericuţă de lemn", adică un templu,
lăcaş al valorilor sacre. Vezi. M. Rufus, Bâsne, p. 318-319.
18. Milan Rufus, A co je baseii, în Basne, p. 219,.
19. Idem, V zemi nikoho, ibidem, p. 170. Înţelesul verbului
"clivat'" (a se da îndărăt, a se retrage. a da înapoi) confi1111ă constatarea noastră în privinţa expresiei "Pământul nimănui" care
este de fapt o "retragere" spre capătul drumului şi, totodată,
decădere, pierderea unor valori. Tălmăcirea artistică a poeziei
vezi în Co1·11eliu Barborică, Lirica slovacă. De la începuturi până
azi, Bucureşti, 1987, p. 233.
20. Atitudinea faţă de creaţie, concepţia sa despre artă şi
poezie, despre menirea poetului, Milan Rufus şi le-a expus întro serie întreagă de eseuri. Importanţa lor este pusă în evidentă
de cercetătorul V. Marcok, în volumul citat, capitolul Esej rodna sestra basne (Eseul - sora bună a poemului), p. 155 şi
urm.; cf. C. Barborică, Lirică slovacă, p. 231-232.
21. Milan Rufus, Prisny chlieb, Bratislava, 1987, p. 91.
22. Milan Rufus, 6da na radost', Bratislava, 1986, p. 36.
23. Au debutat aproximativ în acelaşi timp, Milan Rufus cu
volumul A"t. dozrieme (Când ne vom maturiza) în anul 1956, iar
V
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Miroslav Vâlek cu volumul Dotyky (Atingeri) în 1959; cf. C.
Barborică, Lirică slovacă, p. 207-208, resp. 232.
24. Cf. C. Barborică, Lirică slovacă, p. 208.
25. Pentru lămurirea acestei orientări spre interior a lui
Rufus, ne încumetăm să avansăm ideea sugerată de eseul
Katolictvo-evanjeltctvo, semnat de marele om de cultură care a
fost Stefan Krcmery (1892-1955). Referindu-se la diferenţa dintr·e
. catolicism şi evanghelism (luteranism), ajunge la concluzia că în
catolicism se pune accentul atât pe credinţă cât şi pe faptă (o
faptă care să exteriorizeze credinţa şi să vină în sprijinul ei), pe
când evanghelismul se mulţumeşte cu, şi-şi caută energia în
propovăduirea exclusivă a credinţei (Sola fide). Or, se ştie că
Rufus este de confesie luterană iar după 1989 a publicat poezie
de inspiraţie religioasă, pentru copii, Modlitbicky (Rugăciuni),
1992. Cf. Stef"an Krcmery, Katolictvo-evanjelictvo, în "Tvorba", an
I, nr. 4, p. 3-6.
•

V

Milan Rufus - expression de la spiritualite slovaque
(Resume)
L'auteur montre que la poesie de Milan Rufus constitue la
representation de la mentalite et de la spiritualite slovaque,
ayant comme point de depart, d'une part, l'idee de la liaison
etroite entre la creation du poete et la creation folklorique et,
d'autre part, la modalite de laquelle, tout le long de l'histoire, Ies
Slovaques ont reflechi a leur identite nationale. Toutes les determinations ont des implications dans le plan ideatique (la verite,
l'ethique, les valeurs existentielles perennes) et forme (on y tend
vers la concentration de l'expression similaire alU& proverbes).
Toutes ces qualites conduisent â ce que Milan Rufus soit â cote
du poete Miroslav Vâlek, le representant important de la poesie
slovaque contemporaine.
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PROBLEMA NIHILISMULUI
ELE LUI I.S. TURGHENIEV
ÎN RO
Adriana Cristian
Operele turghenieviene, a1i.corate prin tematica lor în
actualitate, au suscitat vii dezbateri în presa vremii. Încă de la
apariţia primelor schiţe din Însemnăr·ile unui vânător în
coloanele revistei "Sovremennik" criticii şi-au încrucişat săbiile.
Pentru că, în toiul "veacului crâncen", ţăranii iobagi erau
zugrăviţi aici cu simpatie şi compasiune, plasaţi, sub aspect
psihologic şi moral, cu mult deasupra stăpânilor lor. Elogiul
·furiosului Vissarion", care tocmai în acea perioadă concepuse
celebra Scrisoare către Gogol, era pe deplin î1i.dreptăţit. Totodată,
Bielinski preciza că "adevărata specie lite1-ară" a tânărului
Turgheniev este proza scurtă, inspirată din contemporaneitate,
şi nu poemul epic sau dramaturgia, cultivate de el până atunci.
Discuţii aprinse au suscitat şi romanele Rudin, Un cuib de
nobili, În ajun dar, mai ales, Părinţi şi copii. Publicarea acestui
din u1111ă roman în revista "Russkiy vestnik", din februarie 1862,
a dezlănţuit o "furtună autentică", ale cărei ecouri au persistat
vreme îndelungată, deşi abia se stinseseră confruntările în
legătură cu figura bulgarului Insarov, protagonistul romanului
În ajun. · Concluziile lui Dobroliubov din studiul Când va veni
oare ziua cea adevărată? - şi anume: necesitatea apariţiei unor
"Insarovi ruşi", capabili să lupte împotriva "turcilor din interior"
şi iminenţa declanşării acestei răscoale - au fost respinse de
către Turgli.eniev, care l-a somat pe redactorul şef al revistei:
"Alege, ori· eu, ori Dobroliubov!" Deoarece, însă, Nekrasov nu a
ţinut seama de somaţie şi a publicat studiul respectiv,
colaborarea lui Turgheniev la "Sovremennik" a încetat definitiv,
iar prietenia de peste două decenii cu poetul s-a destrăn1at de
asemenea.
'

'.
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Noul roman a scindat intelectL1alit<1tea rusă î1-i clouă tal)ere
plasate pe poziţii irecor1ciliabile. De data aceasta, dispt1t.a s-<l
rJ{~sfăştirat încleosebi în legătL1ră CLI zugrăvirea r·eprezenta1·1tt1l11i
t.inerei ge1-iera\ii, a nihilistului Evgl1e11i Bazarov. Dar· şi desti1111l
"părinţilor" a avut numeroşi apărători şi critici.
Pole111ica declanşată irnediat d11pă apariţia rom<~nului Păr·i11(i
şi copii a fost reluată periodic la sfâ1·şitul secol11lui al XIX-le<i şi
a reizbt1cnit cu o deose])ită intensitate chiar şi î11 decenlt1l şz1::;<.;
al secolului nostru, datorită unui articol al lui V.Arl1i1)0V, cli11
revista "Russl{afa literatura", nr. 1/1958.
Crtieriul principal în disputele ivite curând după p11blic<.11·e;1
roma11ului era cel ideologic, întrt1cât predon1inau în ace:.1
perioadă conflictele sociale. Cu doar câteva luni în t11·mă av11sese
loc abolirea iobăgiei (19 februarie 1961). Rusia se confruntă cu
ample mişcări ale ţăranilor spoliaţi de reforma înfăptuită de
Alexandru al II-lea 1 şi ale studenţilor nemulţumiţi de no11l
statut universitar şi acuzaţi, printre altele, că ar t-i auto1·ii
incendiilor din Sar1kt-Petersburg2. 111 aceste îrr1prejură1·i, c1·iticii
se întrebau: de partea căror forţe sociale este romancierul? Pe
cine reprezintă, de fapt, eroul său? Or, Turgheniev nu oferea un
răspuns tranşant ca alţi scriitori. El considera de datoria S<1 - şi
pe bună dreptate - doar să formuleze întrebări, să ofere un p1·ilej
de meditaţie asupra celor mai stringente probleme ale
actualităţii. Numeroasele mărturii ulterioare din corespondenţă
şi memorialistică sunt revelatoare în acest sens.
Privit exclusiv prin prisma social-politică, analizat precumpănitor din punct de vedere ideologic, romanul - considerau
criticii - conţinea bizare "inconsecvente", multiple "contradicţii" şi
supărătoare
"inadvertenţe".
Desigur, arhitectonica operei,
măiestria artistică turghenieveană au fost ignorato în focul
polemicii. În fond, s-a dezbătut mai cu seamă problema nihilismului, măsura în care Bazarov reprezintă universul spiritual al
tinerei generaţii: este un pamflet la adresa democraţilor
revoluţionari ai anilor '60 sau o apoteoză a liberalilor, a culturii
aristocraţiei ruse şi a rolului care îi revine în perspectivă istorică.
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În ultimele decenii, cercetătorii romanului au studiat, în
special, similitudinile şi deosebirile între concepţiile lui Bazarov
şi ale lui Ce111âşevski şi Dobroliubov, trăsăturile caracterologice
comune, relevând cauzele care au determinat o anumită
detaşare de ei în profilul ideologic al protagonistului. S-a
acordat, de asernenea, o atenţie deosebită găsirii unui eventual
prototip real al acestui controversat erou. Nu au fost trecute cu
vederea nici alte aspecte de plan secundar. Arnintim doar pe
câţiva dintre autorii lucrărilor de dată relativ recentă, elocvente
în acest sens: S.M. Petrov, G.A. Bealâi, P.G. Pustovoit, A.I.
Batiuto, A.B. Muratov, G. Friedlender, V.I. Troiţki. N.F.
Budanova ş.a. In interpretările lor ei au ca premisă esenţială
faptul că Turgheniev - liberal notoriu şi de origine nobilă - nu
putea zugrăvi "corect" figura unui democrat-revoluţionar
autentic, cu atât mai mult cu cât tocmai în perioada scrierii
romanului rupsese legăturile cu revista "Sovremennik", ai cărei
colaboratori i-ar fi inspirat trăsăturile definitorii ale eroului3.
Bazarov, susţineau ei, nu este o caricatură, romanul Pă1·inţi
şi copii nu este un pamflet la a.dresa democraţilor-revoluţionari după cum l-a considerat criticul M. A. Antonovici, în cronica sa
publicată în coloanele revistei "Sovremennik". doar la o lună de
la apariţia romanului - şi nici o apoteoză a liberalilor, ci un erou
care, în pofida concepţiilor social-politice ale scriitorului, redă
trăsăturile esenţiale ale tineretului democat al epocii respectlve4, deoarece "realistul" Turgheniev era un observator ioarte
atent al mişcării de idei în rândurile intelectualităţii ruse.
S-au relevat, în lucrările amintite. atitudini apropiate ale
democraţilor-revoluţionari şi ale lui Bazarov faţă de autocraţie,
iobăgie, aristocratism, parlamentarism, ştiinţă, artă şi natură,
necesitatea muncii tenace, a activităţii utile. Toate acestea au
constituit teze fundamentale ale nihilismului bazarovian, au
contribuit decisiv la "formarea conştiinţei sociale înaintate" şi au
avut " o mare influentă asupra literaturii acelei vremi", după
cum remarcă A. Batiuto5.
Nihilismul este definit drept "atitudine filozofică şi politică
(... ) constând din negarea oricăror norme, principii sau legi
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negarea

moştenirii

culturale a epocilor trecute".
Într-adevăr, Bazarov este un contestatar lucid, u11
"revoluţionar" sui-generis. El respinge orice principii osificate,
orice scleroză a gândirii. E bântuit de febra acţiunii, tinde
neabătut către cunoaştere prin experiment şi cercetare
personală. Nu recunoaşte nici o autoritate în orice domeniu al
ştiinţei, nu acordă credit decât gândirii şi "ideilor proprii". Este
o personalitate puternică, originală, care meditează permanent
asupra raporturilor sale cu societatea, a destinului său şi a
libertăţii individului. Ur·rnărit de dileme tragice, el acţionează
consecvent, în funcţie de ceea ce gândeşte. Nimic nu-i poate
modifica structura existenţială, nimic nu-l distrage de la programul de activitate odată stabilit. Imediat ce-şi dă seama că
ambianţa în care se află începe să impieteze asupra libertăţii
sale de gândire sau de acţiune, evadează hotărât: "lată ce
înseamnă să-ţi petreci vremea cu feudalii! Te trezeşti şi tu
feudal; ba mai iei parte şi la lupte cavalereşti"7 îi spune el lui
Arkadi Kirsanov - acestui "boiernaş blajin şi liberal", care i-a
fost, un timp, discipol - şi precizează plastic: "... e bine ca omul,
câteodată, să se ia singur de ciuf şi să se smulgă din loc, ca o
ridiche din strat"B. Ideea este reluată de Bazarov la despărţirea
de 1\nna Odinţova, tot printr-o comparaţie din domeniul
ştiinţelor naturii: " ... găsesc că şi aşa m-am învârtit prea mult
într-o sferă străină mie. Peştii zburători se pot tine câtăva vreme
în aer ... ", însă curând "trebuie să cadă din nou în apă.
Îngăduiţi-mi deci să mă cufund din nou în elementul meu"9.
In confruntările cu preopinenţii se vădeşte negarea totală,
neabătută, întreprinsă de Bazarov. Nu numai instituţiile societăţii contemporane, nu doar arta, filozofia, obiceiurile statornicite de veacuri, dar până şi sentimentul datoriei, af dragostei. al
solidarităţii umane sunt respinse categoric. El repudiază până şi
ştiinţa, căreia i se dedică. medicina, sau, în general, ştiinţele
naturii. Orgolios, cinic, fără respect faţă de regulile elementare
ale bunei cuvi!nţe, sfidează pe toată lumea, priveşte cu
condescendenţă încercările lui Pavel Petrovici Kirsanov de a-i
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co1nr)<1te aserţi1.1nile, se erijează în judecător l.lnic şi inf<1ilibil.
"Aristocr<1tis111, liberalism, prog1·es, principii ... ce de-a cuvi11te
străir1e şi fără rost! R11sul nu are nevoie de ele nici pe degeaba"
- declară Bazarov ritos.
- "... Dar logica istoriei cere ... " - replică Pavel Petrovici.
- "La oe ne t1·ebuie această logică? Ne sin1ţi1n bine şi fără ea"
- îl îr1trerupe iritat Bazarov pe "aristocratul anglofil". "Spe1· că
d11n1r1eavoastră n-aveţi nevoie de logică pentr11 a vă băga o
b11cată de pâine în gură, când vă e foame. La ce bun toate aceste
abstracţiuni!" 1 O
Acuzat fiind că se ridică împotriva "f'irii poporului", că îi
dispreţuieşte pe ţărani şi, astfel, se postează pe o poziţie
antipopulară şi cl1iar antirusă, Bazarov se justifică: "popo1·ul
crede că, atunci când bubuie tunet11l, e Ilie prorocul care se
plirnbă cu carul prin ceruri ... Trebuie să fim de aceeaşi părere?"
Dispreţul faţă de mujic este explicabil, aşadar, pentru că acesta,
"înnăbl.1şit de superstiţii", "e fericit să-şi fure sir1gur căciula
nun1ai ca să poate bea la crâşmă", trăieşte în mizerie din cauza
lenei, a lipsei de iniţiativă şi spirit gospodăresc, a fatalismului
său proverbial. Şi, tocmai pentru că Bazarov se trage din popor
("Bunicul meu a fost plugar" - declară el cu trufie), are dreptul
şi obligaţia de a lupta pentru luminarea lui, pentr11 smulgerea
ţărănimii din marasmul în care vegetează. Dacă "odinioară"
(aluzie la perioada dominată de aşa-nurnitul "om de prisos") erau
demascaţi cinovnicii corupţi, birocraţia, injustiţia, lipsa de
drumuri practicabile, dezorganizarea reţelei comerciale, acum
"ne-am dat seama - afirmă eroul - că nu face să tot trăncănim
despre racilele noastre, că asta nu duce decât la demagogie şi
doctrinarism, am văzut că şi capetele no;1stre luminate, ... demascatorii nu sunt buni de nimic, că ... ne ţinem de fleacuri ... " 11
În acest moment al confruntării de idei, se impune, parcă, să
fie conturat programul de acţiune, platforma social-politică a
nihiliştilor. Bazarov, însă, evită acest lucru. Nici în urn1ătoarele
capitole ale romanului nu se fac decât câteva aluzii vagi, menite
doar să menţină suspansul. Protagonistul romanului -
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comentează

V.M. Markovici - "nu încearcă să lege prezentul de
viitor, nu vede, în limitele realităţii sociale existente, nici un fel
de premise ale unei rânduieli a lucrurilor principial diferite,
afară de inconsistenţa evidentă a normelor de viaţă şi a formelor
de conştiinţă ce funcţionează acum"l2.
Spre final, în convorbirea cu Odinţova, se atinge punctul
culminant, când s-ar părea iminentă deconspirarea ţelurilor
luptei întreprinse de nihilişti, - (Pe temeiul acestei discuţii s-au
făcut cele mai hazardate speculaţii referitoare la "revoluţiona
rismul" lui Bazarov), - dezbaterea se mută pe alte planuri. De
altfel, încă în confruntările cu Kirsanovii, la nedumerirea unui
preopinent: cum "să distrugi apa, fără măcar să ştii pentru ce",
Bazarov răspunde: "Asta nu mai e treaba noastră .... Mai întâi
trebuie curăţat locul". "Noi distrugem pentru că suntem o
forţă ... ", iar forţa "n-are de dat socoteală", - îl completează
Arkadi. Li se obiectează că "şi calmucul cel sălbatic, şi mongolul
au forţă", dar sunt departe de cuceririle civilizaţiei, iar nihiliştii,
fiind doar "o mână de oameni", şi-ar afla locul potrivit "într-o
căruţă calmucă". Bazarov, imperturbabil, parează: "Ştiţi doar că
Moscova a luat foc de la o lumânare de o copeică"l3, şi, spune
el, "nici nu suntem chiar atât de puţini cum vă închipuiţi" 14.
Comparaţia cu calmâcii şi mongolii va fi reluată frecvent de
criticii ostili lui Turghenievl5. De altfel, scriitorul însuşi, în
"lămuririle" ulterioare din corespondenţa sa, referindu-se la
perioada când elabora romanul şi a alcătuit chiar şi un "jurnal"
al nihilistului, cuprinzând idei, atitudini, sentimente, replici
etc., şi-l imagina pe Bazarov ca pe o "figură puternică,
sălbatică", "pe jumătate răsărită din pământ" 16, care a apărut în
pragul unei noi faze a evoluţiei societăţii ruse. Întrucât venirea
unui astfel de erou a fost prematură, el ,., era predestinat
implacabil înfrângerii în condiţiile sociale respective.
Atitudinea lui Bazarov faţă de ţărănime este diametral opusă
celei a lui Cernâşevski şi Dobroliubov. Dacă democraţii-revolu
ţionari acordau - ca şi Herzen - o mare importanţă "obşte!"
ţărăneşti, adică posesiei colective a pământului şi folosirii
'
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comune a recoltei, care a generat raporturi specifice de egalitarism, solidaritate, obiceiuri, tradiţii şi, mai ales, "instinctul
socialist", pe temeiul căruia democaţii-revoluţionari elaborează
teoria, posibilităţii edificării unei orânduiri sociale noi, mai
echitabile, Bazarov, după cum atn amintit, supune unei critici
necruţătoare ignoranta şi alte aspecte negative ale vieţii
ţărăneşti. Totodată, contrar democraţilor-revoluţionari care
considerau foarte importantă activitatea de luminare a
poporului, Bazarov declara: "... noi nu propovăduim nimic; nu ne
stă în obicei ... " şi era încredinţat că nici un "Ivan sau Sidor" nui vor fi rect1noscători pentru strădaniile lui în acest domeniu.
Bazarov este lipsit de "simţ artistic", iar • arta o consideră
inutilă ("Rafael nu face cât o ceapă degerată", iar pictorii ruşi
aflaţi în Italia "nu sunt mai breji"jl 7; poezia este "un fleac".
Observând că Nikola! Petrovici Kirsanov îl citeşte pe Puşkin, îi
spune lui Arkadi: "Doar nu-i copil! E timpul să se lase de
fleacuri de astea ... Recomandă să i se dea pentru lectură o carte
de popularizare a ştiinţei, Forţă şi materie, de Buchner, spre a
nu-l suprasolicita intelectual). Apreciind activitatea umană prin
prisma utilităţii practice, Bazarov consideră că "un chimist
serios" este mult mai important decât "oricare dintre poeţi".
Această aserţiune, sunt de părere unii exegeţi, este îndreptată
împotriva esteticii lui Cernâşevski, a tezismului propovăduit de
"seminariştii (termenul îi aparţine lui Turgheniev) de la redacţia
revistei "Sovremennik" 18.
Bazarov neagă ştiinţa ("Afirn1i mereu că pentru dumneata
medicina nu există" - îi spune Odinţo\'a). Or, generaţia tânără
din deceniul al VI-lea al secolului trecut tindea către cunoaştere,
către ştiinţă care să contribuie efectiv la progresul vieţii sociale.
Abordarea "practică" a tuturor aspectelor realităţii constituia
trăsătura distinctivă a majorităţii co\1 ârşitoare a reprezentanţilor
tine1·etului. De altt.el, în aceşti ani, s-a afirmat plenar o pleiadă
de savanţi în domeniul ştiinţelor exacte: naturalistul A.N.
Beketov, bacteriologul L.S. Ţenkovski, biologul I.I. Mecinikov,
fiziologul K.A. Timireazev ş.a. Însuşi autorul romanului Părinţi şi
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copii a frecventat prelegerile savantului de renume mondial I.M.
Secenov, care în 1863 a publicat celebra lucrare Reflexele
creierului19.
I.I. Mecinikov scria despre acel deceniu: "În rândurile
tineretului s-a răspândit convingerea că numai ştiinţa pozitivă
este capabilă să ducă la progres autentic, pe când arta şi alte
manifestări ale vieţii spirituale pot, dimpotrivă, să frâneze
mişcarea înainte"20. Această idee este reluată şi în alte surse de
info1·111aţie, datorate contemporanilor sau cercetătorilor de mai
târziu. E.N. Vodovozova, de pildă, scrie: Pregătirea "pentru orice
fel de activitate şi pentru o viaţă socială adevărată şi folositoare
era considerată atunci studierea ştiinţelor naturii, care erau
privite drept temelie obligatorie a tuturor cunoştinelor, fără
excepţie ... „21. Iar N.A. Berdeaev afirmă că "ştiinţele naturii,
colorate în acea veme în nuanţă materialistă, au devenit un
obiect de cult, au fost idolatrizate"22.
Bazarov numeşte dragostea platonică, "în accepţia ideală", o
"neghiobie", iar sentimentele cavalereşti "un soi de monstruozitate sau boală" şi se miră că eroul schillerian Toggenburg, din
balada omonimă, romantic şi visător, "n-a fost internat la
balamuc"23.
Inaintea vizitei la moşia Annei Odinţova - tânără de care se
şi îndrăgosteşte mai târziu - Bazarov îi spune cu cinism prietenului şi adeptului său temporar Arkadi: "Are un trup splendid! ...
Ce frumos i-ar sta pe masa de disecţie"24.
Sunt negate, de asemenea. toate valorile morale ale lumii
contemporane. Nihilismul total îl plasează pe Bazarov "în afara
umanităţii". îi conferă trăsătt1ri satanice, o aură de titan. (Pavel
Petovici Kirsanov utilizează expresia "un orgoliu diabolic").
Concepţia eroului turghenievian asupra naturii este şocantă
prin unilateralitatea ei şi specifică nihilismului: "Natura nu e un
templu. ci un atelier, în care omul e muncitor··25. Bazarov,
aşadar, repudiază contemplarea frumuseţilor naturii. contemplare ce determină pasivitatea, împiedică cunoaşterea. secă
tuieşte viaţa şi o reduce la "fleacuri".
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Din cele relevate până acl1m creden1 că am conturat în linii
mari profilt1l intelect1ial, r11oral şi psihologic al nihilistului.
Pentru a sublinia şt mai p1·egnant trăsăturile caracteristice ale
prot.:1gonistt1lt1i, Turgl1eniev crei()ne.:1ză, în aceeaşi operă, şi alte
peFsonaje. Ne referirr1 la Sltnikov şi Kuşltina. Aceştia sunt eroi
per·ife1·ici, de plan sec11nd, şi, SfJre deosebire de Bazarov, sunt
caricatt1rizati. nu reprezintă decât pe nişte tineri care nt1 şi-au
înst1şit temeinic r1il1ilism11l, ci doa1· au IJreluat câteva idei şi
atitt1dini cu care le place să b1·;1veze. Kuşkina, de exemplu,
femeie "emancipee", "venise la bal t'ă1·ă crir1olină şi cu mănuşile
murdare, ... cu o pasăre a 1Jar<c1clis11l11i prinsă în păr ... "26. Acasă,
"cu faţa apri11să de băutură, poc11ind Cll unghiile ... turtite în
clapele untli piar1 dezacordat, îr1cepu să cânte cu o voce
răguşită" cântece ţigăneşti şi ron1anţe27. Avea ''ochii rotunzi,
dintre care răsărea un nas mititel, roşu şi cârn ... "28.
La rândul lui, Sitnikov, "vechi prieten" al lui Bazarov, căruia
îi datorează "renaşterea" sa, e "cuprins de entuziasm" când aude
că "nici o autoritate nu trebuie recur1oscută". E îmbrăcat "cu un
dolman cum poartă slavofilii". Pe cl1ipul său se citea "o nelinişte
încordată şi târnpă". "Ocl1ii n1ici, înfu11daţi cu sila parcă, priveau
fix şi neliniştit"29.
Caracterizarea acestor pesonaje este realizată, aşadar, prin
diverse mijloace: de la portrett1l fizic, vestimentaţie şi ambianţă,
până la redarea concepţiilor lor, superficiale, lipsite de
originalitate. Şi aceasta a făcut-o scriitorul cu scopul evident de
a oferi un termen de comparaţie, de a crea un fundal care să
potenţeze la maximurr1 trăsăturile specifice ale profilului
ideologic şi moral al protagonistului. Şi, după cum reiese din
remarcile sale, el are nevoie "de astfel de neghiobi", deoarece "nu
e treaba zeilor să facă oalele".
Bazarov pledează pe11tru libertate spirituală nelimitată a
personalităţii umane. Formula: "nu împărtăşesc părerile
nimănui, am părerile mele", demonstrează că el nu neagă doar
teoriile generale, doctrinele, sistemele, dar respinge, principial,
orice premisă, orice credinţă ce ar putea duce la îngrădirea
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criticii sale. Această libertate totală se extinde chiar şi asupra
propriilor idei. Nimic, absolut nimic nu trebuie să aibă un
caracter
obligatoriu,
să se transfo1·111e în dogmă, întrucât un om
.
.
liber în adevărata accepţiune a cuvântului este independent din
punct de vedere moral, în orice hotărâre sau acţiune
întreprinsă.

Se poate releva aici, aşadar, nihilismul moral al eroului
turghenievian, care îl anticipează pe Ivan Karamazov al lui
Dostoievski cu cunoscutul lui principiu "Totul este permis". Şi,
de aceea, credem că nu întâmplător creatorul Karamaz.ovilor şi
al lui Rodion Raskolnikov a fost singurul dintre contemporani
care a· înţeles cel mai corect, în toată complexitatea şi
profunzimea, pe nihilistul Bazarov30. Această libertate
interioară nelimitată, radicalismul extrem, democratismul
nivelator care însă se metamorfozează, paradoxal, în elitarism,
prefigurează pe "omul-Dumnezeu" al aceluiaşi Dostoievski, erou
care presupune, după expresia criticului O.I. Pisarev, "deplina
autoeliberare a personalităţii umane", desprinderea ei de
semeni, repudierea vieţii obişnuite, normale şi ridicarea
deasupra tuturor31,
Străin de orice sentiment altruist, incapabil de vreo jertfă
pentru alţii, Bazarov este "un lup", un om pietrificat, "lipsit de
inimă". În ultimă instanţă totul se reduce, la acest erou, la legea
"luptei pentru existenţă", chiar la instincte. Nu întâmplător, în
scrisoarea citată, către K. Slucevski, romancierul îl descrie ca pe
o fiinţă "sălbatică", "înrăită", "crâncenă". De aceea este imposibil
să şi-l închipuie cineva pe Bazarov contemplând un crâng de
mesteceni sau o operă de artă, tandru cu părintii săi iubitori,
tolerant faţă de opiniile altora sau îndrăgostit. Pentru că o
asemenea ipostază ar fi în contradicţie cu concepţiile sale, cu
viziunea sa asupra lumii. Şi, totuşi, o astfel de incongruenţă
aparentă există în roman. Este vorba de dragostea ce abia se
înfiripă în inima lui Bazarov pentru Anna Sergheievna Odinţova.
Nu este, de fapt, decât o nouă "probă", "încercare" supremă în
destinul lui, "test" care marchează o profundă criză şi
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mai pregnant profilul. său spiritual. Căci dragostea
este un sentiment diametral opus rigorismului bazarovian,
reprezintă ceva "străin, duşmănos, care ameninţă să distrugă"
lumea lui• interioară, - după cum remarcă, pe bună dreptate,
V.M. Markovici32. Pentru că un Bazarov îndrăgostit, în stare "să
trăiască nu pentru unul, ci pentru doi oameni" (cum spunea
Goncearov despre Oblomov), ar fi un alt individ, opus,
"antipatic", potenţial adversar, din rândul acelora împotriva
cărora a luptat intransigent. De aceea, şi de data aceasta,
Bazarov rămâne consecvent cu sine însuşi, tentat de luptă şi
ahtiat de izbândă. Incapabil de reciprocitate în pasiunea ce-l
cuprinde, el cade în cealaltă extremă, în ură şi autopersiflare.
Poate că Odinţova a reînviat în el dorinţa de a fi iubit, de a fi
asemănător cu ceilalţi semeni, de a deveni mai uman prin
complementaritatea care i-ar putea-o oferi Odinţova - femeie
inteligentă, cultă, pricepută în chivernisirea averii sale,
frumoasă, dar toate aceste calităţi nu l-au împiedicat pe Bazarov
să surprindă o oarecare indiferenţă, rigiditate şi egoism. Poate
că Bazarov a avut, în situaţia dată, senzaţia incompletitudinii
vieţii sale şi a unilateralităţii ei. Poate că îl încearcă regretul de
a nu se putea cufunda în grijile, interesele, suferinţele proprii
oamenilor obişnuiţi. Aceasta, însă, nu ar însemna altceva decât
conştiinţa nimicniciei destinului uman în raport cu veşnicia· şi
nemărginirea unive1·sului. De aici decurge tragismul eroului
turghenievian. Nihilismul său nu capătă acum accente noi:
Bazarov devine mai înverşunat, ura sa împotriva întregii lumi
sporeşte. Acceptarea valorilor morale şi spirituale ale societăţii
contemporane nu ar fi decât o manifestare a slăbiciunii, a
inconsecventei, în ultimă instanţă, a înfrângerii. Umanismul
culturii ruse, create de-a lungul deceniilor anterioare, este
inacceptabil şi, ca atare, repudiat. Astfel se relevă, concluziv,
justificarea nihilismului bazarovian.
Moartea eroului constituie, de asemenea, o rezolvare cu
rezonanţă tragică a contradicţiilor cu care s-a confruntat mereu
pe parcursul scurtei sale vieţi. Este de remarcat cumplita
•
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luciditate a lui Bazarov în faţa morţii, a dezintegrării în materia
eternă, cum ar fi spus el. Profilul său spiritual parcă se
rearmonizează, el rămânând, în pofida tuturor încercărilor şi
tentaţiilor, consecvent cu sine însuşi. Este adevărat, în ultimele
clipe ale vieţii el îşi permite lucruri pe ere le-a repudiat
întotdeauna (să fie tandru cu părinţii, să-i dea un sărut Annei
Odinţova). Dar, în fond, ce mai contează aceste nimicuri în fata
neantului în care e sortit să dispară? (Când pe mo1·1nântul lui
"va creşte doar un brusture"). Moartea absurdă anihilează orice
maniestare a umanului. Dragostea, tandreţea, nu mai sunt
altceva decât abstracţiuni golite de orice sens, nu mai au nici o
semnificaţie în planul valorilor omeneşti.
Tensiunea dramtică, jocul fulgurant al ideilor constitt1ie
trăsături artistice specifice ale prozei lui Turgheniev. Este o a1·tă.
intelectuală prin excelenţă, cu frecvente propensiuni în sfera
generalizărilor filosofice, artă a nuanţei, a subtilităţii în
explorarea lumii interioare. Portretul fizic este schiţat sumar, cu
tuşe sigure, de obicei în momentul introducerii în scenă a noului
erou, fără reveniri şi completări ulterioare. Portretul lui Bazarov
este zugrăvit astfel: fata lui era "prelungă şi slabă, cu fruntea
înaltă, cu nasul lat la rădăcină şi ascuţit spre vârf, cu ochii mari
verzui şi favoriţii de culoarea nisipului ... ", "însufleţită de un
zâmbet liniştit ... exprima inteligenţă şi încredere în sine". "Părul
blond închis, lung şi des, nu izbutea să ascundă protuberanţele
puternice ale craniului său mare"33. La fel de sumar se desc1·ie
mediul exterior, cu excepţia tablourilor de natură, încântătoare,
ce trezesc o profundă rezonanţă afectivă. Farmecul eroilo1· rezidă
în vibraţia vocii lor interioare, în maxima dezvăluire a
inteligenţei lor.
Sub acest aspect, figura complexă a lui Bazarov este eloc-·
ventă. Desigur, profilul său ideologic şi moral nu se cuvine şi
nici nu poate fi identificat cu vreun prototip real al oamenilor de
ştiinţă, al medicilor, sau cu democraţii-revoluţionari din anii
'60, ori cu vreun alt reprezentant al mişcării de idei din acea
epocă, chiar dacă, de exemplu, Pisarev a susţinut că acest erou
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perfect trăsăturile specifice ale noii generaţii.
'.Y.en101·ialistica vremii atestă, di1npotrivă, dezacordul, protestele
:ineretului. care vedea în romanul Părinţi şi copii o "clevetire" la
aclresa lui, o denigrare virl1lentă34.
Orice mare scriitor are dreptul la o concepţie artistică,
ideologică ,şi filosofică originală asupra eroilor creaţi de el,
independent de "problemele arzătoare" ale epocii. Totodată,
trebuie să amintim faptul îndeobşte cunoscut că există o
anumită logică a evoluţiei şi n1anifestării fiecărui erou,
determinată de împrejurările în care este pus să acţio11eze, de
raporturile cu celelalte personaje, de nucleele epice ale operei.
:'-lu întâmplător Turgheniev a alcătuit acel "jurnal" special al lui
3azarov în perioada elaborării romanul11i. De aceea ni se pare
corectă afirmaţia lui Iuri Mann referitoare la o oarecare
·suveranitate" a eroului literar35. Sub acest aspect, cazul lui
Bazarov este cât se poate de ilustrativ. Democratismul său e
incontestabil. (El este "democrat până în vârful degetelor" recunoştea romancierul însuşi). Nihilis1nul absolut - de
asemenea. În ceea ce priveşte, însă, caracterul revoluţionar al
concepţiilor sale, sunt necesare unele precizări. S-a relevat
frecvent faptul că Bazarov nu este un revoluţionar de tipul lui
Cernâşevski şi Dobroliubov, deşi împărtăşeşte parţial concepţiile
lor. Nu stă, în totalitate, nici pe poziţiile democratului Pisarev.
Cum trebuie atunci interpretată aserţiunea lui Turgheniev: Dacă
Bazarov "se numeşte nihilist, atunci trebuit citit: revoluţio
nar?"36 Credem că numai în cea mai largă accepţiune a termenului, şi nu în sens restrâns, social-politic. Prin "revoluţionar"
avem impresia că el înţelegea un nonconformist, un negator dacă ne este permis cuvântul - un demascator, un răzvrătit, un
individ care nu acceptă obedienţa, nicicând şi niciunde.
Conceptul de revoluţionar presupune, în mod obligatoriu,
adeziunea la o doctrină social-politică, la o programă de acţiune,
în ultimă instanţă, la urmărirea traducerii în viaţă a unor
idealuri precis şi concret formulate. Or, după cum am arătat,
Bazarov este total indiferent fată de urmările posibile ale
•
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sale, ·nu împărtăşeşte nici un fel de idealuri, nu
nutreşte nici un fel de iluzii. Se pune, în acest caz, întrebarea
firească: ce fel de revoluţionar poate fi acesta?
Sporesc nedumerirea şi opiniile de mai târziu ale
romancierului în legătură cu "procesul celor 52" revoluţionari
narodnici din anul 1877, formulate într-o scrisoare către I.P.
Vrevskaia, în care le numeşte pe inculpate "tinere nihiliste"37. Şi
N.A. Berdeaev interpretează nediferenţiat acest termen. El nu
face nici o deosebire între nihilismul bazarovian, pe care îl
identifică cu "pisarevismul", dar şi cu programul revoluţionar al
lui Cernâşevski, Dobroliubov, al narodnicilor şi chiar al lui ...
Lenin, susţinând că nihilismul ''poate fi depistat, în subsidiar",
în toate "mişcările sociale ruse, deşi - recunoaşte el - nihilismul
în sine nu a fost o mişcare socială"38. Poate că această
nediferenţiere, admisă de către Berdeaev, izvorăşte şi din
declaraţia lui Dostoievski, citată în context: "Noi toţi suntem
nihilişti". De altfel, precizându-şi ideea, Berdeaev îi conferă
nihilismului conotaţii teologice, îl consideră "un fenomen
religios", "asceză creştină ... întoarsă pe dos". La baza lui "se
află... răzvrătirea împotriva injustiţiei istoriei, împotriva
minciunii civilizaţiei, cerinţa ca istoria să se încheie şi să
înceapă o aistorie sau o supraistorie, absolut nouă, a vieţii"39.
În altă ordine de idei, pentru a explica absenţa"programului
de acţiune" a lui Bazarov, s-au evocat de către unii cercetători
furcile caudine ale cenzurii. Ipoteza nu poate fi susţinută,
întrucât paginile romanului conţin date suficiente pentru
dezvăluirea concepţiilor, atitudinilor şi gesturilor protagonistului. Scriitorul, în perioada elaborării acestei opere, avea o
îndelungată şi amară experienţă în relaţiile cu cenzura
ţaristă40, pe de o parte, iar pe de alta, nici nu a considerat
necesar să adauge noi trăsături, şi era perfect conştient de
faptul că un romancier nu comunică tot ce "ştie" despre eroii săi,
ci, în numeroase situaţii, apelează doar la sugestii, recurge la
sincopări ale discursului narativ, la "tăceri" semnificative etc. în
corespondenţa sa, cât şi în cele câteva articole de critică literară
-
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Turgheniev se referă, adesea, explicit la
această problemă. Cităm un singur exemplu: în scrisoarea către
Dostoievski, amintită mai sus, Turgheniev sublinia că acest
confrate genial a "simţit chiar şi ceea ce nu am considerat
necesar să: dau în vileag" (subl.n.)41.
Se ştie, de asemenea, că, la sfaturile criticului Annenkov şi
ale publicistului Katkov de a îngroşa trăsăturile negative ale lui
Bazarov, sfaturi de care Turgheniev a ţinut seamă la publicarea
romanului în paginile revistei "Russkij vestnik", la editarea în
volum separat, în toamna aceluiaşi an, el a revenit la forma
iniţială a manuscrisului, dându-şi seama că numai astfel
protagonistul va rămâne mai clar şi mai precis conturat42.
Simţul artistic al scriitorului nu a dat greş nici de data aceasta.
De aceea a ignorat sugestiile unor prieteni şi ale altor
binevoitori, mai mult sau mai puţin dezinteresaţi43; nu a
modificat nici finalul romanului. (Pisarev îl întreba într-o
scrisoare: "Ivan Sergheievici, ce aţi făcut cu Bazarov? Credeţi
oare că primul şi ultimul Bazarov a murit în 1859 din cauza
unei tăieturi la deget?"); nu a intervenit nici în destinul
"părinţilor, căci, după opinia sa, unii dintre aceştia erau
condamnaţi de istorie: l-a zugrăvit cu multă simpatie pe
"nihilist" (De altfel, a şi declarat adeziunea sa totală la
concepţiile eroului, cu excepţia celor despre artă şi literatură).
Romancierul considera că un asemenea erou, apărut prea
devreme, este condamnat de istorie. Menirea lui rezidă doar în
defrişarea terenului pe care va izbucni ulterior "o vegetaţie viguroasă".
Unii cercetători văd în reflecţiile lui Turgheniev despre
Bazarov" o expresie tipică a programei liberalismului
temperat ... „44. Or, când este vorba despre o operă, s-ar cuveni,
poate, să amintim opinia filologului F. Buslaev: "Conservatorismul sau liberalismul nu creează un tablou sau o povestire, după
cum în vechime nu era suficientă evlavia pentru a picta o
pe care le-a

icoană"45.

Dincolo de concepţiile sale social-politice, cât. şi de cele
foarte diverse ale contemporanilor săi, Turgheniev a creat un
-
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erou care - chiar dacă are anumite. trăsături comune cu cele ale
personalităţilor marcante ale epocii, depăşind şi limitele ei (de la
Bielinski, Bakunin, Herzen, până la Cer11âşevski, Dobroliubov,
Pisarev şi altele din deceniile următoare) - nu le repetă întocmai
pe niciuna dintre ele, deşi se inserează în categoria "adevăraţilor
demascatori". Posibiliatea identificării lui Bazarov cu vreuna din
personalităţile enumerate este greu de admis. Eroul reprezintă
mai curând un tip "superdemocratic" - după cum opinează V.M.
Markovici în lucrarea citată - care întruchipează chintesenţa
celor mai radicale tendinţe, generate de seismele sociale din
Rusia acelei perioade. Turgheniev a î11truchipat în figura lui
Bazarov "o anumită tendinţă de profunzime a conştiinţei ruse ... ,
ce a ţâşnit la suprafaţă în momentul unei schimbări bruşte, care
nu putea avea, în condiţiile respective, o finalizare adecvată, ci
doar prefigura un viitor îndepărtat şi incert", conchide acelaşi
exeget46.
"Figura tragică" a lui Bazarov - se sugerează în epilog - are
o profundă semnificaţie filozofică; fără astfel de eroi titanieni,
care se răzvrătesc împotriva principiului însuşi al a1·1noniei
universale, nu poate dăinui "liniştea măreaţă şi nepăsătoare a
naturii", "pacea eternă şi viaţa infinită".
X

Polemica prelungită pe marginea romanului Părinţi şi copii şi
a protagonistului său se referea, după cum am arătat, în mod
invariabil, la nihilism. Concept înţeles, în principal, în dublu
sens: pe de o parte se relevau democratismul funciar şi protestul
"revoluţionar" spontan; iar pe de altă parte se exagerau
•
conotaţiile negativiste: respingerea globală a valorilor spirituale,
utilitarismul, individualismul exacerbat, pornirile anarhice în
plan social şi neprincipialitatea agresivă. Aceste conotaţii
negative ale figurii lui Bazarov, sporite şi de indecizia autorului
însuşi în atitudinea fată de eroul său47, au constituit un teren
propice
pentru
dezbaterea
problemei
nihilismului
nu
numai
în
•
•
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de1nersurile c1·iticii literare, dar şi îr1 opere lite1·are, dra111aturgle,
grat-ică (au apărut, în epocă, albume de caricatl.11·1, afişe ş.a.),
u11ele me11ite să sul)rnineze prestigiul 11il1ilistullli, prin persiflare
şi cl1iar dernasca1·e, altele să-l cor1tinue în ipostaza sa de "orn
nou" auteniic. Er·oii primei categorii de lucrări erau creic)naţi "a
la Bazarov", însă banali şi pedeştri. Vorn da un sing11r exemplu:
piesa lui D.N. Ustrealov Cu.tJânt şi japtă, prezentată pe scena
Teat.rul11i Mariinsl{i, din l')etersburg, la sfârşitl.11 a11ul11i 1862,
avea în centrul ei pe eroul Verteaev, obttlZ şi superficial, care
debutează cu de111ascarea orânduirii sociale, dar curând uită de
fronda sa juvenilă şi purcede la "treabă" şi anume la
fabricarea... săpunului, î11tr-un atelier organizat pe baze
cooperatiste. Nihilismul bazarovian nu este altceva, aşadar,
decât vo1-bărie goală. I-au u1·mat câteva romane semnate de A.F.
Pisemsk1 (1\-farea Ligitată, 1863), N.S. I,eskov (N11 ai încotro, 1864
şi La cuţite, 1870), V.P. Kliuşnikov (Pâcla, 1865), V.P. Avenarius
(Molima, 1867), A. Markovici (Marina din Cornul p11rpuriu, 1873)
ş.a. În aceeaşi serie "antinihilistă'', unii cercetători includ
romanul lui I.A. Goncearov, Râpa şi Demonii lui F.M.
Dostoievsl{i.
In viziunea acestor scriitori, tema nihilisn1ului era
prezentată foarte divers, în primul rând, desigur, în funcţie de
talentul fiecăruia, iar în al doilea, datorită complexităţii
caracterului "primului nihilist". Totodată, s-a conturat şi
tentativa de a-i plasa pe acelaşi piedestal IJe Sitnikov şi pe
Kukşina,
alături
de Bazarov, ignorându-se intenţionat
zugrăvirea caricaturizată a acestor eroi de către Turgheniev. Se
urmărea, evident, confundarea nihilismului· în banalitate şi
ridicol. Pe de altă parte, fiecare trăsătură negativă a lui Bazarov
era exagerată, împinsă până la limita extre1nă, denaturându-se
gesturile, atitudinile, cuvintele şi preocupările lui. Rezultau,
astfel, un soi de făpturi ticăloase şi groteşti.
O altă orientare s-a manifestat în acreditarea ideii că
nihilismul este o "marfă de import" şi nu avea priză la ruşi. În
acest sens a "combătut" cu fervoare publicistul retrograd Mefodi
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Katkov, iar N.S. Leskov a plasat în centrul romanului său Nu ai
încotro, cu aceeaşi f'inalitate, pe elveţianul Reiner şi pe polonezii
Raţiborski, Iaroşinska şi Pomada. Ultimii trei sunt anarhişti şi
practică terorismul.
În structura, dispunerea eroilor şi în zugrăvirea
protagonistului - a "revoluţionarului profesionist" Rahmetov-,
celebrul roman al lui N.G. Cernâşevski este, fără îndoială,
influenţat de Părinţi şi copii şi În ajun, după cum relevă
cercetătorii creaţiei turghenieviene, începând cu Pisarev şi
încheind cu Batiuto. Aceeaşi legătură genetică evidentă este
demonstrată de exegeţi şi în povestirea lui Slepţov, Vreme
dificilă. Se poate afirma, aşadar, că romanele lui Turgheniev a11
stimulat eforturile creatoare a numeroşi autori de opere litera1·e
consacrate "oamenilor noi". Problema "omului nou" obişnuit l-a
preocupat şi pe Turgheniev în ultimele două romane ale lui.
Dacă Bazarov apăruse "în pragul unei epoci noi", ce prezenta
alte exigenţe faţă de personalitatea umană, în Fum cadrul
temporal al acţiunii romanului este perioada de după abolirea
iobăgiei, deci o nouă epocă. Care sunt aceste cerinţe ne spune
romancierul însuşi într-o scrisoare din 1874 către A. P.
Filosofova, răspunzând totodată şi la obiecţia amintită a lui
Pisarev: "Vremurile s-au schimbat. Acum Bazarovii nu mai sunt
necesari. Pentru activitatea obştească viitoare nu e nevoie nici
de talente deosebite, nici chiar de o minte deosebită - ni1nic
proeminent, ieşit din comun, prea individual; - este nevoie de
dragoste de muncă, răbdare; trebuie să ştii să te jertfeşti fără
strălucire sau faimă - trebuie să ştii să te smereşti şi să nu-ţi
repugne munca nespectaculoasă, obscură şi chiar ar1onimă ... Ce
poate fi, de pildă, mai neînsemnat să-l înveţi pe n1ujic să
citească, sa-1 ajuţi, să înfiinţezi spitale etc... Sentimentul
datoriei, slăvitul sentiment al patriotismului în.,adevăratul sens
al acestui cuvânt - iată tot ce trebuie"48,
În romanul Fum personajele corespunzătoare cerinţelor
enumerate sunt Litvinov, Irina şi Potughin. Sunt oameni
obişnuiţi, oneşti, capabili de muncă tenace, însă perspectivele
'

'

.

' '. . ' .
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activităţii

lor sunt sumbre. Până şi occidentalistul Potughin îşi
dă seama că toată propaganda şi activitatea pe care le desăşoară
.
nu sunt decât fum, iluzii deşarte.
Analiza problematicii acestui roman consacrat emigraţiei
ruse, mai precis coloniei studenţilor ruşi de la Heidelberg şi
aristocraţilor s;;e frecventau staţiunile balneare din Germania şi,
bineînţeles, cazinourile, ar necesita prea mult spaţiu, de aceea
ne vom rezuma doar la câteva consideraţii, referitoare la personajele "nihiliste". Aşa-numitele "Arabescuri de la Heidelberg" au
în centrul lor pe Gubariev şi pe adepţii săi: Bambaev, Voroşilov,
Suhancikova,. Bindasov ş.a. Toţi aceştia sunt pseudonihilişti de
factura lui Sitnikov şi a Kukşinei, adică din categoria acelora
care doar cochetează cu ideile radicale din frondă juvenilă. Se
persiflează pseudodemocratismul - ca în romanele În ajun şi
Părinţi şi copii - se demască ignoranţa, suficienţa şi renegarea.
Conducătorul cercului studenţesc, Gubariov, se transformă
într-un veritabil "moşier-dentist", generalul - "grăsan" recomandă să se acţioneze "politicos, dar cu pumnul în gură",
generalul - "nevricos" cere ca ziarele să publice numai "preţurile
la pâine şi lapte", iar generalul - "îngăduitor" se întreabă mirat
la ce îi trebuie "prostimii să gândească". Grupul generalilor este
zugrăvit cu tuşe satirice de-a dreptul vitriolante. Privirea
curioasă şi atentă a scriitorului surprinde pretutindeni doar
zbaterea neputincioasă a unor oameni de rând, care nu sunt în
stare decât de o activitate "neînsemnată", "obscură", sau are
drept mobil interese egoiste şi meschine.
O personalitate marcantă, titanică, de tip bazarovian nu
vom întâlni în romanul Fum, deşi nu a dispărut cu desăvârşire
din realitatea social-politică rusă, - cum îi scria Turgheniev
criticului Pisarev. Însă, în acea perioadă de tranziţie, Bazarovii
nu "s-au manifestat" deocamdată, şi, de aceea, a vorbi despre ei
sau în numele lor nu este recomandabil, întrucât ar fi inoportun
şi ar avea o rezonanţă "falsă". Aşadar, scriitorul nu avea nici o
îndoială în privinţa supravieţuirii lui Bazarov, însă considera că
dacă acest erou nu-şi poate expune deschis şi direct convin-
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gerile, locul lui va fi ocupat de Gubariovii obtuzi şi superficiali.
Nejdanov şi Marianna din ultimul roman al lui Turgl1eniev,
Desţelenire, aparţin activiştilor narodnici pe tărân1 social şi ar
putea fi incluşi în categoria nihiliştilor numai dacă conceptul de
nihilism îl considerăm în accepţiunea cea mai largă. Ei sunt.
neconforrnişti, protestatari, însă nu au trăsături caracterologice
şi psihice similare cu cele ale lui Bazarov, nu sunt personalităţi
proeminente, momentul reapariţiei cărora Turgheniev nu-l
întrezărea decât într-un viitor îndepărtat.
· Scepticismul pătrunde tot mai adânc în viziunea lui
Turgheniev asupra lumii. Din acest punct de vedere, printre
altele, un rol determinant i-a reve11it şi lucrării lui Edgar Quinet,
La revolution, studiată cu mare atenţie de romancier, în care se
acredita ideea că toate revoluţiile din Franţa nu au adus decât
vărsare de sânge şi nenumărate Jertfe de vieţi omeneşti, fă1-ă a
schimba esenţial condiţiile de trai ale maselor. S-au peri11dat
doar alte echipe la conducerea ţării, care nu şi-au respectat
.
niciodată promisiunile. De aceea nici în Rusia nu vor evolua
altfel lucrurile, chiar şi în cazul când împrejurările socialpolitice vor dete1·111ina ivirea unor lideri adevăraţi. Ca şi în eseul
Destul sau în nuvela Fantomele şi alte opere din ultimii ani ai
creaţiei, Turgheniev revine tot mai frecvent la tema omnia

vanitas.

NOTE
1 II.

r. IlyCTOBOHT, Po.t1a11 H.

KOMMeHmapuu,

C. 'JYpze11e6a "Om14b1

Moscova, 1964, p. 65:

li âem11". Jl1i111epa1r1yp11b/U

,,PaccTpeJJ KpeCTb5IJI B ceJJe 5e3)1,!Ia

Ka3aHCKOJ'i 1·y6ep111111 a TaIOKe BOJUieJ!l15l B IleH3eJICKOH 11 ·~y1-ux I'YBelJl!ll}!X
IIOKa3aJJH, 'ITO y.lKe c arrpeJJ5!
po31-aM11''.

2 B. IO.
âemu'',

1891

I'. 11apo,IJ, CTaJIH YCMI!P5!Tb ... lll'fb!KaM!! li

TpOHL\KHii, K11uza noK<JJ1e1111u. O po.ttaHe H.C. 1yp2e11e6a „0111t!bl 11

Moscova, 1979, p. 16.

3 Cf. N. S. Nik1tina, H. C. Tyj;ze11e6 11aKa11y11e pmpb16a c „ Co611e,11e1111111.:1J,11",
,,PyccKa5l JJHTepaTypa",

1987, Nr. 3.
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4

Poziţia

denumită

aceasta a
de către I. G.

cercetătorilor

literaturii clasice ruse este

Kudreavţev „BorrpeKH3M'': ,, ... HeB03MO}KHOCTh

OTPH~aTb XY)J,O:JKeCTBeHJibie )J,OCTO.HHCTBa ( ... ) IIPOH3Be)J,eH.HH IIHCaTeJUI IIPH

IlPII3I!aH.HII ero Ml1POB033peHH5I ( ..• )
„nonpeKII3Ma'',

COrJiaCHO

MIIPOB033pe11~no''. (11.

r.

pea~IIOHIIbIM IIPHBeJia K TeOpIIH

KOTOpofl

XY)J,O:lKHHK

TBOPHT

BorrpeKH

Ky;:i:p5IB~eB, Tpu Kpyza J(ocmoe6CK020. C6b1muiiHblU.

Moscova, 1993, p. 13).
5. A. Ea110To, JYp2e11ee-poMaHucm, St.-Petersburg, 1972, p. 17.
6. Dicţionarul limbii române moderne, Bucureşti, 1958, p. 542.
Nihilismul este definit şi drept ,,concepţie care neagă orânduielile,
institl.1ţiile, morala, tradiţiile culturale existente într-o societate
dată, fără să le opună, în schimb, altele superioare; atitudine de
negare absolută ... '' (Dicţionar de filozofie, Bucureşti, 1978, p. 498).
7 I. S. Turgheniev, Opere, vol. III, Bucureşti, 1955, p. 308 (în
continuare, citatele din romanul Pârinţi şi copii se vor da după

BpeMe11Hb1ii. Be•1Hb1ii,

această ediţie).

8 Ibidem
9 Ibidem, p. 317.
10 Ibidem, p. 195.
11 Ibidem, p. 197.
12 B. M. MapKonJiq, J1. C. JYpzeHee u pyccKuil peaCJ1ucmu11ecKuii po.MaH XIX
eeKa, St.-Petersburg, 1982, p. 191.
13 I. S. Turghenev, op. cit., p. 199.
14 Ibidem, p. 198
15 Este semnificativă atitudinea romancierului faţă de critica
literară: ,,EpallHTb 6y)J,yT MeH5I CHJibIIO, HO IIa)J,O rrepe)K.lJ:aTb, KaK JieTHHH
,[(0)!{).J,IIK''

(11. C.

p. 335).
16 ,,M11e

Typ1·etteB, Co6pa11ue co11u11e11uu,

voi. 12, Moscova, 1958,

MeqTaJiaCh ct>11rypa CYMpaq11a5I, )J,11Ka5I, 60JThIII<UI, )J,0 IIOJIOBHHbl

Bb1pocIIIa» H3 rroqBhI, c.HJihHa», 3JI06Ha», qecTHa», -

K. Slucevski -

îi scria Turgheniev lui

II ace-TaKH 06peqe1111a» Ha norII6eJih, - rroToMy qTo otta ace-

(ibidem, p. 341).
17 I. S. Turgheniev, op. cit., p. 199.
18 A. EaTIOTO op. cit., p. 225.
19 B. 11. Tpo11~KIIH, op. cit., cap. 2.

TaKII CTOIIT eru_e B IIPCMBCp.H.H 6y)J,yru_ero ... "
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20 Ibidem, p. 27.
21 Ibidem
22 H. A. Eeproi:eB, HcmoKu u CMblCJI pyccKozo KO.M.MYHU3.Ma, Moscova,
1990, p. 39.
23 I. S. Tugheniev, op. cit., , p. 233.
24 Ibidem, p. 222.
25 Ibidem, p. 189.
26 Ibidem, p. 215.
27 Ibidem, p. 214.
28 Ibidem, p. 209.
29 Ibidem, p. 207, 208.
30 ,,Bbl ,a:o TOro nomIO H TOHKO CXBaTHJIH TO, qTo H XOTeJJ Bbipa3HTh
Ea3apoBhIM, - îi scria Turgheniev lui F. M. Dostoievski - qTo H TOJJhKO
PYKH paccTaBJJHJI OT H3YMJJeHHH - H y,a:OBOJJhCTBHH. TO'IHO B ,a:yrny MHe BOIIIJ!H
u no'IYBCTBOBaJJH ,a:a:lKe, 'ITO H 11e C'ICJJ HY:lKHhIM BhIMOJJBHTh"

(Ii.

C. Typre11ea,

vol. 12, p. 334).
31 Cf. V. Markovici, op. cit., p. 191.
32 Ibidem, p. 195.
33 I. S. Turgheniev, op. cit.. p. 157.
34 Cf. E. N. Vodovozova, fl3 K11uzu ,,Ha 3ape :JICU3/lu". (H. C. TypzeHe6 6
6ocnoMuHaHUJIX co6peMe1111uK06, vol. I., Moscova, 1969, p. 379-385.
35. IO. Ma11H, Ea3apo6 u iJpyzue, ,,HOBhIH MHp''. 1968, nr. 10, p. 236.
36. Ii. C. Typ1'eHeB, Co6paHue co'luHeHuil, vol. 12, p. 339.
37 Ibidem. p. 510.
38. H. A Eeproi:eB, op. cit., p. 37.
39 Ibidem, p. 38.
40. A. 5!. ITaHaeBa, Bocno.Mu11aHUJ1, Moscova, 1956: ,,3arra,a:i1h1e

Co6paHue co'lu11eHuu,

IIHCaTeJJH cquTaIOTCH <<rrepe,a:OBblMH 'IJJeHaMH o6pa30BaHHOrO o6mecTBa>> roaopun Typre11eB. B TO BpeMH KaK pyccKue <<KaKHe-To rrap11u! He CMeeM

„

BhICKa3aTb Hll H31IIHX MhlCJJeii:, Hll H3IIIHX IIOPhIBOB )l;YI!IH -

ceii:'laC Hac B

KYTY3Ky, ,a:a u 3TO MhI ,a:oJJ:lKIIhI C'IHTaTh 3a MHJJOCTh ... Cu,a:1n11h, 1111lllelllh 11
3HaeIIIb 3apa11ee, '!TO y'laCTh TBOero rrp0113Be,a:eHHH 3aBHCHT OT K3KHX-TO
6yxap1~eB, 33KYT3Hlfh!X B ,a:eCHTH xanaTaX, B KOTOPhIX OHH rrpeIDT, li T3K

IIPHHIDXaJJHCh

K

CBOeMy

BOHID'leMy

IIOTY,

'!TO

'IYTh

rraxHeT

Ha

lIX

K011ycoo6pa3Ilhle rOJJOBbl CBe:lKHH B03,a:yx, IIPHXOMT B HPOCTh H, KaK )J.HKH6
3Bepu,

Ha'IHIIaIDT

BblpbIBaTb

KYCKH

113

TBOero

CO'llIHeHHH!

Ilo-MOeMy

pau:uoHaJJhl!ee 6b!JIO 6bi IIOJJOMaTb BCe THIIOrpa<i>cKHe CTaHKH, C:lKe'lb BCe
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6}"Maxrnh1e 4:Ja6pHKH, a y Koro ynH,r(lIT rrepo n PYKax, ca:lKaTh Ha Kon! ... >> (p.

203).
'
41. 11. C. TypreHeB, Co6paHue cottuHeHuii, vol. 12, p. 334.
42 Ibidem. 3Haro, - scria Turgheniev - "ITO MeH51 pyraroT nce - II
;.

tq>aCHhie II 6enb1e,
TO He KOH4'Y:lKYCh

li
li

cnepxy, li CIIH3y, II c6oKy - oco6eHHO c6oKy ... Ho 51 "ITOHe IIOTOMY, "ITO noo6pa:lKalO ce651 HerrorpeIIIHhIM; a TaK

KaK-TO - crronHo c ryc51 no.a;a'', p. 378-379. IlllcaTenh, KOTOPhIH ,,cJJYlllaeTc51

ee 00/IOU (critica literară -A.

C.), IIO.JJ.BepraeTC51 „orracHOCTll llCIIOPTlITh cnoe

;w.pona11ne" (ibidem, vol. II, p. 408).

43 ,,qTo TaKoe Ea3apoB, - îi scria A. F. Pisemski lui Tugheniev -

HeMIIO:lKKO MY:lKHKOBaTh!H, HO B TO :lKe npeM51 CKPOMHhIH, c.a;epJKaHHhlll,
qecTomo6eu;, ronopmu;n:H pe.a;Ko, HO MeTKO, . . . a y Hac BO BCe:H rrepBo:H
IlOJJOBl!He IIOBeCTll Bh!!llerr 4:Jpa3ep.'. CKpaTllTe ero B rrepBOH IIOJJOBl!He
IlOBeCTH, CTY!llYMTe .a;o IIOJJYCBeTa. '. li BhJ!IIJJO 6b! rrpe11eCTh!!!

XBaTaIOCh Mcep:lKyCb 3a 3TOT THII, IIOTOMY qŢQ OH MHe .n;opor - jf
caM 3TOM rropO,IJ;bI JIIO,IJ;eli ( ... ) B C03,IJ;aHHM IIttcapoBa BbI tte.n;oroBopnnn:,
a B Ea3apoae - rreperoaopn:nn'' (HumepamypHoe Hac.neiJcmao, vol. 73,
partea a 2-a, p. 174).
44 A. EaTIOTO, op. cit., p. 157.
45 Apud Iuri Mann, Ea3apoa u iJpyzue, ,,HOBhIH Ml!p", 1968, nr. 10,
p. 240.
46 B. M. MapKOBil"I, op. cit., p. 201.
4 7 ,,XoTerr JIM 51 o6pyraTh Ea3apona llJJM ero npeno311ecTn? 5( ::imozo caM 11e
J[

31/alO,

1160 .li IIe 3IIaIO rr106mo IDI .li ero, HJJII IIeHaBM:lKy! BOT Te6e

li

TeH;ll.eHIJ;M.ll!''

- îi scria Turgheniev lui A.A. Fet (11. C. Typre11en, Co6pa11ue cottuHeHuii, vol .
12, p. 338).
48 Ibidem p. 465-466.
•

IlPOEJIEMA HIIfMJIII3MA B POMAHAX
11. C. TYPfEHEBA
(Pe3IOMe)
011npa5!Ch Ila o6IllHPHYIO KPllTll"leCKYIO JJlITepaTypy, a TaK:lKe Ha, CTaTll,
peu;e113HM H nepenncKy TypreHena, anTop a11arrll3HpyeT poMaH Omq&z u iJemu n
lll>IAeJI5JeT HJI:CHIJl,JH, MOpaJJh!Ih!H li IlCHXOJJOrll"leCKHH npo4:JHJJh HHrHJJlICTa
Ea3apoBa H xy:ii:o:lKeCTBCHHYIO ,IJ;OM1111a11Ty ero xapaKTepncTHKH. OTMe"laroTcg
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TaKJKe

cpep;CTBa,

IIPll

IIOMOID:ll

KOTOpb!X

TypreHeB

ll306paJKaeT

B

caTnpuqecKoM paKypce 11cea.a;oHttrttJI11CTOB CttTJittKosa n KYKllillIIY. A1iTop
y.a;errHeT p;oJIJKHoe BHHMaHue o6pa3aM poMaHOB /JbIM u HoBb, oTHocya11(llMCH K
HllfllJIHCTaM,

ll

npon3se.a;eHHHX

KpaTKO
70-x

OCTa11aBJil1BaeTCH
ro.a;os

Ha

nporurroro

,,aIITlllllll'llJIJICTllqecKnX"
seKa.

qTO

KacaeTC5I

,,pesomouno1rnocTJI" HJirttJillCTa, asTop yToqHHeT KaK Y3Koe, TaK n runpoKoe
IIOHJIMaHJie p;ru111oro IIOHHTHH, JI npnxo.a;nT K 3aKJiroqeHHIO,

qŢQ

MQ)!(}iO

rosopJITh o ,,peaoJ11ouno1111ocTH'' Ea3apona JIHTTJb B caMOM JlIJipOKOM CMhICrre
crrosa, KaK BbITeKaeT 113 3aMeqaH11ii. caMoro poMa11HCTa.
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WISLAWA SZYMBORSKA:

al patrulea laureat polonez al Premiului Nobel
pentru Literatură*
Constantin

Geambaşu
•

Născută

în anul 1923, într-o mică localitate din voievodatul
Poznan, Wisla\va Szymborska se va muta împreună cu părintii la
Craco,ria, unde îşi face studiile şi va lucra ani îndelungaţi la
redacţia săptămânalului ''Zycie Literackie''. Scrie numeroase
cronici şi recenzii despre cele mai variate cărţi, se interesează de
teme şi probleme care depăşesc spaţiul preocupărilor literare 1.
Debutul artistic a avut loc în anul 1952 cu volumul De aceea
trăim, urmat la scurt timp de Întrebări pentru mine însămi
(1954), ambele circumscrise poeticii realismului socialist.
Traversarea ocupaţiei germane şi a dezgheţului stalinist a
lăsat amprente adânci asupra viziunii artistice a tinerei poete.
Colegul de generaţie, Czeslaw Milosz, Laureat al Premiului Nobel
pe anul 1980, caracterizându-i poezia, afi1·111a că ''ea nu ar fi
fidelă timpului său dacă şi-ar păstra tonalitatea senină. Este
aceasta, s-o spunem deschis, o poezie amară''2. Dar, spre deosebire de spectrul deznădejdii, predominant în opera altor scriitori, Wislawa Szymborska "ne dăruieşte o lume în care se poate
respira / ... /. în care transpare sentimentul multiplelor forme şi
splendori ale existentei umane··3.
Într-adevăr, urmărind evoluţia poetei, se poate observa, dincolo de abandonarea imediată şi categorică a corsetului ideologizant şi deformator, cultivarea unei poezii a cărei esenţială
n1enire este descifrarea pentru sine şi pentru ceilalţi a semnificaţiilor şi rosturilor existenţiale. Majoritatea criticilor polonezi
sitt1ează lirica Wislawei Szymborska sub semnul admiraţiei şi al
•

trei deţinători ai pren1iului sunt: H. Sienkiewicz
(1905), W. Reymont (1924) şi Cz. Milosz (1980).
*)

Ceilalţi
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disperării4. De altfel, titlul celui de-al doilea volum (Întrebă1·i
pentru inlne însămi) este emblen1atic pentru volumele ulterioare
. (Chemare către Yeti, 1957; Sarea, 1962; Atâtea bucurii, 1967;
Orice eventualitate, 1972; Numă1·ul mare, 1976; Tarsianul şi alte
·versuri, 1976; Oameni pe pod, 1986; Sfârşit şi început, 1993).
Seria interogaţiilor continuă de la un volum la altul. Lumea în
sine, dar mai ales în starea de confuzie axiologică în care o
proiectase istoria însângerată, îi stârneşte uimirea, curiozitatea
şl neliniştea, dar şi dorinţa de a cunoaşte, până la capăt, şi de a
restabili o anumită ordine.
Ultimul volum, intitulat semnificativ Sfârşit şi început, şi
sugerând încă din titlu o perpetuă retrospectivă, reprezintă o
sinteză poetică în care, în pofida tonalităţii mai sumbre, se constată decantarea ideilor şi a formelor lexicale, precum şi continuitatea unor categorii antinomice predominante: viaţă-moarte,
finit-infinit, visare-veghe, memorie-uitare etc. Această structură
antinomică transpare în numărul mare al eleme11telor bipolare,
relaţia dintre cotidian şi istorie, îndoială şi certitudine, necesitate şi întâmplare, terestru şi cosmic etc5.
Wislawa Szymborska cultivă Lirica reflexivă, însă fără patosul cuvintelor mari sau al aserţiunilor categorice. Prospeţimea
imaginilor provine din varietatea perspectivei de percepere.
Adesea ea pătrunde în zone ale unei realităţi omise sau nesesizate anterior, cum ar fi aceea a activităţilor, de multe ori
ingrate, de restabilire a ordinii în ur111a războaielor şi de continuare a existenţei umane (''Cineva trebuie să împingă ruinele/
spre marginea drumului,/ pentru a putea trece/ carele pline de
cadavre/ ... /. Ordinea de orice fel/ Nu se face de la sine'' (Sfârşit
şi început)/. Din păcate, istoriografia consemnează doar evenimentele mari, bătăliile şi înfrângerile, trecând sub tăcere truda
''eroică'' î_n pauzele dintre războaie.
„
O caracteristică a acestei lirici constă tocmai în exprimarea
reţinerii faţă de o ierarhie a importantei lucrurilor, ierarhie irealizabilă într-o realitate ţesută din elemente concrete şi
întâmplătoare.
Viaţa
se
desfăşoară,
de
multe
ori,
fără
a
fi
•
'

•

'
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înţelese

'

I
•

''
'

semnificaţiile

evenimentelor anterioare ("cei ce ştiau
/ ... / trebuie să cedeze locul/ celor ce nu ştiu nimic'' - Sfârşit şi
începu~. Capacitatea regenerativă a vieţii implică, aşadar, anularea memoriei (iarba a acoperit cauzele şi efectele). Drama
absenţei memoriei conduce la irosirea unor impresii şi senzaţii
decisive pentru salvarea individului {Adio, privelişte!). De altfel,
memoria revine frecvent în lirica din spaţiul polonez. Memoria
celor dispăruţi, îndeosebi în condiţii tragice, impune - ca un diamant ascuţit - reabilitarea (''ete1·11itatea celor morţi/ durează
atât/ cât li se plăteşte cu memorie/ Nu e zi/ să nu-şi piardă
cineva eternitatea''/ Reabilitare). Sunt acestea versuri aforistice
tulburătoare prin încărcătura lor semantică. Memoria trecutului
revine adesea ca o necesitate {Două maimuţe ale lui Bruegel).
Interogaţile - multe din ele rămase fără de răspuns - tind
toate spre conturarea incertitudinilor din sfera cunoaşterii.
Scepticismul cognitiv al poetei descinde din conştiinţa perisabilităţii şi a impenetrabilităţii lucrurilor6. / ''Au existat sau n-au
existat/ Pe insulă sau nu pe insulă/ Oceanul sau neoceanul/ i-a
înghiţit sau nu/ ... / S-a întâmplat totul sau nimic/ acolo sau nu
acolo/ pe această plus minus Atlantidă'' / - Atlantida. ''Câţi dintre cei pe care i-am cunoscut/ (dacă într-adevăr i-am cunoscut)/
bărbaţi şi femei ... " (Calcul elegiac). În Convorbire cu piatra, dincolo de fascinaţia pentru regnul animal şi mineral, de dorinţa de
a se construi noi legături semnificative cu structuri ale universului, se dezvăluie cu amărăciune neîncrederea oamenilor în
puterea cuvintelor. Alterarea realităţii, mai ales în timpul
războiului, s-a răsfrânt şi asupra comunicării în general (''Nu o
să prezint nimic/ ·În afară de cuvinte/ cărora nimeni nu le dă
crezare''). Ca şi la R6zewicz, apare nevoia de a reda cuvintelor
semnificaţiile pierdute.
O mare pondere în majoritatea volumelor deţin problemele
obişnuite ale vieţii7, căci ''tot ce este şi poate fi demn de atenţie
dezvăluie adevăruri despre realitatea trecătoare'', despre conexiunile ei multiple la scară universală. Viaţa e privită ca o
încrengătură de întâmplări ce ne decid destinul (Dragoste la
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prima vedere), un destin bizar în univers, căci ''poate suntem
generaţiile

într-o ordine în care opţiunile
existenţiale rămân fără finalitate (Versiunea întâmplărilor; Poate
totul). Viaţa e ca un rebus nedezlegat, ca o imagine mozaicată,
cu semnificaţii dintre cele mai felurite, ce se sustrag efortului
ordonator şi organizator al artistului.
Se poate afir·ma că Wislawa Szymborska practică o poetică a
mozaicului, bazată pe principiul contiguităţii lexicale: alăturarea
de cuvinte din registrul colocvial şi cel poetic şi împletirea
uluitoare dintre sobru şi ludic, relevând sensuri nebănuite: ''din
realitate se revarsă/ diplome şcolare şi stele,/ cad fluturi/ şi
sufletele vechilor fiare de călcat/ şepci fără capete/ şi petice de
nor'' (Realitatea). Se naşte astfel o imagine a clar-obscurului,
mereu prezentă în poeziile ei, ce semnifică tocmai dorinţa situării
cât mai aproape de firescul existenţial. Dincolo de abstracţiuni
clocoteşte o întreagă viată concretă, palpabilă, care înainte de a
fi ordonată şi prinsă în legităţi, trebuie să fie înţeleasă. Tehnica
enumerărilor - element esenţial al acestei poetici8 joacă un ' rol
uriaş în acest sens: ''Din fericire era acolo o pădure./ Din feri_cire
nu erau copaci./ Din fericire şina, cârligul, traversa, frâna/ nişa,
curba, milimetrul, secunda ... " (Orice event11alltate) ; ''Să intre pe
ferestre, pe uşi umbrelele,/ geamantanul, mănuşile, mantoul/ ca
să pot spune:/ ce nevoie am de ele?/ Agrafele, pieptenul acela şi
celălalt,/ trandafirul de hârtie, şnurul, cuţitul./ ca să pot
spune:/ nu-mi pare rău de nimic". (Natură moartă cu balon).
Despărţirea de obiecte se face fără regret, cu toate că rămâne o
undă de nostalgie care potenţează starea lirică. De altfel, efemeritatea, continuitatea vieţii pe pământ, atitudinea faţă de moarte
şi fată de ete111itate, raportarea existentei umane la infinitul universului, toate aceste teme cu încărcătură ontologj,că ar trebui să
impună un limbaj pe măsură, asemănător celor din tratatele
poetic-filozofice. Dar nu se întâmplă astfel. Un paradox fundamental al poeziilor Szymborskăi constă tocmai în ''simplitatea''
expresiei poetice în raport cu complexitatea problemelor abordate. Poezia este scoasă din straiele lucioase şi bogat 01'11amende

probă ... "

'

'

'

_,
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01)1·11·11lu-se c11 1)1·ecăde1·e la c1.1ltivarea 111111.I rt:glstr11 cât 111.-11
1·iresc <li11 p1.1r1ct cie vedere tel1r1ic. Este o co11seci11ţă 1·1re<.lscă a
cle111t:rs1.1l1.1i <1rtistlc n·1er1it să dezvălt1ie tair1t~le pri111orciiale îr1tr-t.111
n1ocl i)ri111a1·, care sacrifică or11a1r1ental11l şi, până la tlil }1t111ct,
cl1l<tr 1111.1zical!tatea. l~erspectiva cognitivă i1npune forma 1)oetil:ă:
~1Jev[11·u'l. ':1·L1<l şi a111<1.r, realit<c1tea co111·uză, dra111atis111t1l şJ rel~t
tlvitatea ct1noaşterii umane, toate acestea cei· o poezie stm1)1ă,
lirisită (\e l)Ocloabe r·afinate şi ele vi1·t11ozit<:1te prozo(lică. St:1re<1 ele
vcgl1e ce spulberă visarea îndea1n11ă la lucic]itate (''Realitt1tea 11\1
se te111e de 11itare/ ne stă pe cap/ ... / n11-i nlci o l1aitil/ pe traseul
călător·iei 11oastre/ unde să r1t1 i1e · aştepte'' (Realitatea).
I11·1po1·tante sttnt ideile care dect1rg dintr-un neîncetat joc lingvistic, tli11 ''dialogul permaner1t ct.1 cee~l ce oferă poetultii li111ba, cu
1)osil)ilităţile şi restricţ.iile ei9. De altt"el, cunoscutul c1·itic şi teo1·,~tl<:l~.111 M.
(1lo\\'Îriski st1stlne că în concepţi~1 Wiesla\vei
Szyrnborska ''poezia nu este o lirr1bă a seritimentelor, ci una a inte!ect11lui şi a imaginaţiei, precum şi o laudă şi o critică a limbaj11lui'' ceea ce-l determină să o î1-icadreze în poezi.a lirtgvistică
(comparând-o cu M. Bialoszewski salt T. Karpo\viczlO.
S-ar putea afi1·ma că înt1·eaga ei poezie este un joc al cu\rfntelor, dar nu unul steril, artistic î11 sine, ci funcţional şi problen1<iiizat, î111l)il)at de iror1ie. Jocul lingvistic şi paradoxul imptln
tel111ica oxi1noronică, întâlnită în nun1eroase versuri. Iată, de
exernplu, în Imortalizare, rândunica - martor al unei iubiri ce nu
trebuie uitată - este comparată, rând pe rând, cu elemente a căror
înşiruire at.estă resurse ale unei in1ginaţii poetice admirabile:
t;t te.

Rândunică,
ancoră

Icar
frac

a

spin al norilor,

văzdul1ului

fără

cusur
înălţat spre cer,

rândunică,

semn caligrfic
ac fără minute
gotic de pasăre-timpuriu
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rândunică, tăcere ascuţită

doliu înveselit
nimb al îndrăgostiţilor
îndură-te de ei.
Paradoxul serveşte uneori şi în susţinerea contrastelor:
Yeti, la noi nu sunt posibile doar crimele,
Yeti, nu toate cuvintele condamnă la moarte
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yeti, îl avem pe Shakespeare,
Yeti, cântăm la vioară,
Yeti, în amurg aprindem lumina
(Dintr-o expediţie neefectuată în Himalaia)
Raţiunea

a tehnicii care ar trebui să-l determine pe
Yeti să părăsească zona tăcerii albe, unde ''şi lacrimile îngheaţă,
nu justifică săvârşirea crimelor.
Asumarea riscului de a-şi plasa piesele la graniţa dintre vers
şi eseu are caracter conştient, chiar dacă într-o notă la volumul
Poezii alese, publicat în anul 1967, poeta mărturisea că'' ... n-aş
şti să spun ce e poezia şi prin ce se deosebeşte ea de proza artistică. Printr-un număr mai mic de cuvinte folosite, da. Dar nici
rima nu e condiţia ei, nici ritmul - proprietate inseparabilă, nici
subiectivismul declarat - privilegiu absolut. Un amestec vesel, o
combinaţie încâlcită, care n-au decât să izgonească somnul de
pe pleoapele adepţilor compartimentărilor tradiţionale. E suficient să găseşti cuvinte ce nu se pot uita pentru a exprima propria uimire'' 11. Fără a se preocupa de programele sau manifestele teoretice, Wislawa Szymborska se confruntă permanent
cu legile care stăpânesc actul creator. Pe de o parte, se bucură
de libertatea de care dispune creatorul în lumea ficţiunii, unde
scrisul îi oferă ''puterea dăinuirii şi răzbunarea mâinii muritoare'' (Bucuria scrierii). Pe de altă parte, conştientizarea nereceptării poeziei sau a dificultăţilor unei receptări adecvate îi
artei

şi

•

•
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stârneşte

amărăciunea

şi

îndoiala. Publicul preferă, adesea,
meciurile de box: ''Muză, a nu fi boxer înseamnă a nu fi nimic./
Nu ne-ai dăruit şi nouă un public zgomotos. I ... I Intr-o seară ca
asta, de toamnă,/ femeile ar prefera să leşine, I dar fac asta
numai la meciurile de box'' (Seară literară). Poeta priveşte, însă,
creaţia într-un sens larg, generos, căci prin viaţa sa şi operele pe
care le realizează, omul sfidează timpul (Despre moarte fără
exagerare).
Susţinătoare

a celor mai simple adevăruri umane, Wislawa
Szymborska este o moralistă de timp conradian, fidelă sieşi şi
semenilor, încercând, ca şi compatriotul său J. Conrad, să-l
deprindă să lupte până la capăt şi ''să accepte în chip senin
prezenţa lor îil lume''. Aspectele morale sunt implicate în complicata pluriviziune a lumii. Viaţa nu e un spectacol vesel în mod
special, dare fascinantă ... Cu toate acestea, în faţa unui univers
sfâşiat şi impenetrabil, tocmai în numele acestei solidarităţi
umane, Wislawa Szymborska nu manifestă o atitudine de
resemnare neputincioasă. Ironia, parodia, grotescul şi umorul
din creaţia ei nu sunt doar o mască. Ele relevă şi o concepţie
despre lume, precum şi un spirit frământat de problemele omului şi ale umanităţii.
Lirica szymborskiană, aflată sub semnul paradoxului şi al
răsturnărilor spectaculoase de cauzalitate, al impulsului ludic
neistovit de a inventa universuri alternative, poate fi înscrisă în
contextul postmodernist 12.
'

X

Decernarea Premiului Nobel, în 1996, a stârnit ent1Jziasmul cititorilor polonezi şi imensa bucurie a poetei: "Sunt uluită. Atâţia candidaţi au fost nominalizaţi şi n-au primit premiul. Mă bucur, în
primul rând pentru literatura polonă. Mă bucur că literatura polonă
a 1·ost remarcată''. Premiul a constitl1it. totodată, un nou imbold de
popularizare şi interpretare a creaţiei în ţară şi în lumel3.
'
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ln România, dincolo de puţinele versuri publicate în diferite
reviste · literare, semnificativ este volumul Bucuria scrierii, o
selecţie de poeme în traducerea lui N. Mareş, apărută la Editura
Dacia, în 1977. După aproape 20 de ani, în 1995, în Istoria literaturii polone, vol. 3, S. Velea îi consacră primul studiu monografic cuprinzător, care permite înţelegerea coordonatelor evolt1tive ale acestei lirici importante. Este analizată fiecare plachetă
în parte, consideraţiile critice ale polonistului român constituindu-se într-o imagine coerentă şi densă asupra · creaţiei şi
reprezentând, totodată, o mărturie convingătoare a receptării ei
din perspectiva exegetului străin.
Remarcabilul traducător al lui Shakespeare în limba polonă, poetul S. Barariczak, atrăgea atenţia asupra "limbajului aparent prozaic
din lirica Szymborskăi, dar care valorifică for111ele comune ale limbii
într-un mod pur poetic•• 14. ln aparenţă, ''simplitatea'' poeziei de acest
gen îi incită pe traducători, Mulţi dintre ei pot cădea în capcană; de
altfel, abia în procesul traducerii pot fi conştientizate dificultăţile pe
care le ridică genul de poezie intelectual-lingvistică. Poeta beneficiază
·intens de bogăţia lexicală oferită îndeosebi de derivarea verbală, ceea
ce presupune din partea traducătorului o bună cunoaştere a categoriei aspectualităţii şi a sintaxei. E suficient să se defo1111eze sensul
unor cuvinte, topica sau succesiunea timpurilor verbale pentru a distorsiona ideea - conceptul - care sunt prioritare în poezia
Szymbroskăi. lată un exemplu semnificativ în acest sens:
Nic niby tu nie zmienione
a jednak pozamieniane
niby nie przesuniyte

a jednak porozsuwane
(Pisica din locuinţa pustie)

Nimic aici nu e schimbat
Şi totuşi ceva s-a-ntâmplat.
Nimic nu pare să se fi mutat
şi totuşi ceva s-a deplasat .
•

•
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Participiile zmienione, pozamieniane sau przesunii;te, porozsuwane provin de la verbe cu aceeaşi bază, dar care exprimă altă
modalitate de desfăşurarare a acţiunii, ceea ce nu este uşor de
redat în limba română. ln Convorbirea cu piatra transpare
acelaşi "j6c": Mozesz mnie poznac,/nie zaznasz mnie nigdy / ... /
masz zaledwie zamysl tego zmyslu.
Premiul Nobel acordat poetei poloneze va stimula, cu siguranţă, noi traduceri şi contribuţii critice în spaţiul românesc.

NOTE
~

1 Wislawa Szymborska, Lektury nadobowi::tzkowe, t.I,
Cracovia, 1973; t.11, 1982; t.llI, 1992.
2 ''Nowe Ksi::ti.ki'', 1993, nr. 8, p.3. ·
3 Ibidem, p.3.
4 Cf. Ks. J. Sokori., Zachwyt i rozpacz, ''Nowe Ksi::ti.ki'', 1993,
nr. 8, p.6-7.
5 Cf. R. Matuszewski, Literaturapolska. 1939-1991, Varşovia,
1995, p.288-291; P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Poezja polska
od 1956, t.III, Varşovia, 1993, p.226-232; P. Michalowski,
Niezwr6cony depozyt, "Nowe Ksi::ti.ki'', 1993, nr. 8, p.3-5; S. Velea,
Istoria literaturii polone, t.III, Bucureşti, 1995, p.342-34 7.
6 Cf. A. Sandauer, Pogodzona z histor{4,, în Poeci czterech
pokolen, Cracovia, 1977, p.6.
7 N. Mareş, În loc de prefaţă, în Wislawa Szymborska,
Bucuria scrierii, Cluj-Napoca, 1977, p.6.
8 M. Glowiri.ski, Wislawa Szymborska - Nobel '96, ''Nowe
Ksi::ti.ki'', 1996, nr. 11, p.1-2.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 W. Szymborska, Poezje wybrane, Varşovia, 1967, p.5-6.
12 Cf. Monica Spiridon, Apărarea şi ilustrarea criticii,
BucureŞti, 1966, p.205. ·
13 Aneta Wiatr, · Syzyf w piekle wsp6lczesnosci, Rzecz o
Wislawie Szymborskiej, Cracovia, 1996; L. Zuliri.ski, Lekcje z
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Szymborskq, Cracovia, 1996; la noi, imediat după anunţarea
acordării premiului au apărut în presa literară şi la radio
prezentări ale creaţiei poetice şi traduceri: Maria Urbanovici şi
C. Geambaşu, interviu, ,,Revista literar-artistică''. România
Radio cultural, octombrie, 1996; I. Petrică, Wislawa
Szymborska, "România literară'', 1996, nr. 41, p.20-21; Maria
Urbanovici, Premiul Nobel pentru literatură pe anul 1996.
Wislawa Szymborska, Triumful poeziei poloneze, "Luceafărul".
1996, nr. 10, p.20-21; Nobel '96, Wislawa Szymborska, traduceri
de D. Brudaşcu, p.15 şi I. Petrică, p.16, ,,Literatorul'', 1996, nr.
42-45; S. Velea, Premiul Nobel pentru literatură - 1996. Wislawa
Szymborska, ,,Ju1·11alul literar'', 1996, nr. 39-46, p.11; S. Velea,
Szymborska - poezia lucidităţii clasice, ,,Steaua'', 1996, nr.1112, p.2-3; C. Geambaşu, Wislawa Szymborska. Între admiraţie şi
disperare, "Contrapunct'', 1997, nr. 1, p. 21.
14 ''Nowe Ksiiţ:l.ki'', 1993, nr. 8, p.2.
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Jean Michel Cantac11zene, Mille ans dans les Balkans
Editions Christian, Paris, 1992;
ediţie românească:

Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani în
Balcani. 'b cronică a Cantacr•zinilor în vâltoarea secolelor,
Traducere de Maria Şerbănescu şi Sabina Drăgoi, Bucureşti,
Editura Albatros, 1996, 588 p.
Este o carte ce se cuvine să nu lipsească nici unui cercetător
istoric preocupat de istoria Imperiului Bizantin, a Imperiului
Otoman, a istoriei României şi Sud-Estului European. Aflăm
despre autorul. . ei, cum se vede scris pe ultima faţă a copertei
acestei lucrări, că s-a născut la Bucureşti, în anul 1933, ca fiu
al lui Alexandru Cantacuzino, medic biolog român, care a trăit
în Franţa, ei formând a 25-a şi, respectiv, a 26-a generaţie de
Cantacuzini aflate în România.
În 1947, familia a emigrat în Franţa, unde I. M. Cantac1Jzino
şi-a făcut studiile. A fost profesor la Universitatea din Paris şi
apoi, succesiv .. director ştiinţific la C.N.R.S. - Compagnie
Fran<;aise des Petroles şi la Ciments Fran<;ais şi consilier
ştiinţific la ambasadele franceze de la Moscova şi Washington.
Este preşedintele Agenţiei Franceze de Stat pentru Difuzarea
Informaţiei (ADIT), membru al· Academiilor de Ştiinţe din New
York şi din Paris şi ofiţer al Legiunii de Onoare. Tot pe ultima
fată a copertei, Ion Vianu adaugă o caracterizare a acestei
lucrări.

Cartea cuprinde şase mari părţi (autorul le numeşte epoci),
fiecare având mai multe capitole, iar acestea, numeroase
paragrafe. Are, de asemenea, o prefaţă, un prolog, un epilog,
concluzii, note şi referinţe bibliografice, zece planşe genealogice
(cinci despre Cantacuzinii din Muntenia, două despre cei din
Moldova, trei despre cei din Basarabia, două despre Imperiul
Bizantin cu înrudirile regilor francezi din secolele XII-XVII. una
despre familia bizantină Cantacuzino şi cea română, una despre
înrudirile selective
ale
familiilor
bizantine
din
secole!~
XII-XIII,
_
._--•'
.
:1.
··
,·,,-·,.,I
-
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alta despre înrudirile şi alianţele Cantacuzinilor în secolele XVII
şi XVIII în Ţara Românească, Moldova şi Rusia), trei hărţi şi 40
de fotografii, un indice. de Cantacuzini cuprinzând 296 bărbaţi şi
femei.
Cartografia, planşele şi tabelele genealogice au fost realizate
de Marianne Cantacuzene (concepţie), Simona Cantacuzino (desen) şi Adriana Plop (calculator). Indicele de Cantacuzini (1-303)
aparţine ediţiei franceze a cărţii, iar 43 de nume aparţin ediţiei
româneşti. Urmează un indice general al cărţii (p. 535-581),
întocmit de Elena Simion.

*
Prefaţa ediţiei româneşti

începe astfel: ,,Aceasta este cronica
unei familii al cărei nume -: Cantacuzino - se pierde, ca şi
semnificaţia lui, în negura veacurilor. De n1ai bine de 900 de ani,
el este menţionat în toate momentele importante ale istoriei
zbuciumate de pe malurile Dunării, în Bavaria, în Austria, în
Ungaria, în Grecia şi în Serbia, în Ţările Române, ca şi în
Basarabia, şi bineînţeles, în ţinuturile limitrofe Balcanilor şi
Carpaţilor, pe care le desparte Dunărea ... "
Autorul îşi încheie prefaţa scriind că, în ediţia românească,
au intervenit modificări faţă de ediţia franceză. S-au îndreptat
greşelile de tipar, ·s-au operat multe precizări graţie unor cititori,
rude sau prieteni istorici, care, citind ediţia franceză, i-au pus la
dispoziţie nume, date, referinţe noi, adesea esenţiale pentru
istoria acestei familii răspândite în lumea întreagă.
Prologul a fost modificat, dându-se info1·1naţii despre întâlnirea multor membri ai· acestei ,,familii", la Bucu<reşti (Hanul lui
Manuc, în 6 iulie 1994}, iar capitolul XIV este nou introdus, ca
urmare a descoperirii unei ramuri din genealogia Cantacuzinilor, dispărută din istoriografie de mai bine de 200 de ani.
Dar, la întâlnirea menţionată, o ramură a neamului - cea a
Stolnicului Constantin Car1tacuzino - nu putea fi reprezentată:
·-.
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'.:'-': .::spăruse din arborii genealogici de acum 200 de ani, căci, în
:-o :·..:rsul a şase generaţii, ml1lţi r11en1bri ai ei au pierit de moarte
~.:'.-:ntă, în 1578, 1601, 1663, 1716 (tată şi fiu deodată), 1768.
Trecând acum la conţinutul propriu-zis al volu1nului, vom
~.:<.-;iune succesiv toate epocile, menţionâr1d capitolele şi
-=:sistând asupra paragrafelor mai importante.
Epoca I.

Vremea invaziilor.

1094-1453. Cap. I.

1094 -

_!._părăto1ii Bizanţului - 1185. Secolul Comnenilor. Încă

din secolul
~: X-lea seminţiile turce, convertite la islamism, câştigă teren
_::::-intr-o înaintare lentă din Asia centrală spre Vest. Împăratul
;.Jmanos IV e făcut prizonier de turci, în lupta de la Manzilcert
: 071). Se produce apoi ruptura cu Ocidentul, papa şi patriarhul
:rovocând,
în 1054, marea scl1ismă. Patru armate de cavaleri
•
ijung în 1097 la porţile Constantinopolului. Normanzii cu
3ohemond de Tarent se regăsesc printre cei 60 OOO de cruciaţi
a.junşi sub zidurile Constantinopolului. Dai· Cantacuzino, trimis
de Alexios Comnenul, îi învinge.
Urmează împăraţii Ioan cel Înţelept şi Manuil Magnificul;
ultimul e învins de turci în marea bătălie de la Myriokephalon
(1176), scrie cronicarul Nicetas Choniates.
Următorul împărat i-a ucis pe Theodor şi pe fratele său Ioan
Cantacuzino. Cu moartea lui Andronic se stinge dinastia
Comnenilor, urmând dinastia Anghelilor, cu care începe
capitolul II. Paragrafe interesante: !sac Anghelos şi Valahii;
•

•

Imperiul valah din sec. XIII; Cucerirea Constantinopolului de
Cruciaţi ( 1204) şi Împăraţii latini de Constantinopol.

Cap. III.1206 - Lascaris, Dinastia recuceririi - 1261.
Cap. IV. 1261 - Ultima dinastie bizantină - 1453. Paragrafe
irnporta11te: Războiul din Mo1·eea. Mihail Cantacuzino devine
guvernatorul posesiunilor bizantine din Moreea; Unirea celor
două biserici. La Conciliul de la Lyon, 6 iulie 1274, papa Grigore
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X proclamă unirea lor; Domnia lui Andronic III şi a mareli1i
domestic Ioan Cantacuzino; Ioan Cantacuzino în lupta cu
Apokaukos şi Ana de Savoia, 1341-1347; Răscoala zelotilor din
Thessalonic; Ioan VI Cantacuziono şi Ioan V Paleologul:
1347-1354.
Deosebit de important este paragraful Căderea Bizanţului
întârziată cu o jumătate de secol de apariţia lui Tamerlan.
U1·111ează paragraful Căderea Constantinopolului - foarte detailat,
cu informaţii pe zile de la 6 aprilie până la 29 mai 1453.
Epoca a II-a. Vremea osmanlâilor. 1453-1716. Cap. V se
intitulează: 1453 - Cu sufletele îndoliate - 1550. Un prim
paragraf important - Campionii creştinăţii: Skanderbeg, un lung
şir de Cantacuzini, între care Alexandru. Urmează Ioan
Hunyadi, de origine română, voievod al Transilvaniei, care a dus
majoritatea bătăliilor cu turcii în sudul Ungariei şi pe teritoriul
sârbilor şi bulgarilor. Ultima sa bătălie, cea de la Belgrad, a
rămas celebră. În paragraful Urmaşii voievodului Iancu de
Hunedoara sunt menţionaţi Matei Corvin, Vlad Ţepeş, Ştefan cel
Mare. Evocând, apoi, crunta masacrare a Cantacuzinilor din
Serbia (1477), autorul citează pe eruditul poet religios de limbă
slavonă Dimitrie Cantacuzino.
Important este paragraful De la Mahomed II la Soliman
, Magnificul - cel de-al zecelea sultan otoman, cu o domnie de 46
de ani, ce reprezintă apogeul puterii turceşti.
Date interesante pot fi citite asupra istoricului rătăcitor,
Theodor, fiul Eudoxiei Cantacuzino. A călătorit mult, la
Constantinopol, Veneţia, Paris, Roma, Viena, scriind mai multe
lucrări despre turci, publicate la Veneţia, Florenţa şi în alte locuri.
Emoţionant este paragraful în care se arată cum au fost
salvate bisericile din Constantinopol de cătfe printul Dimitrie
Cantacuzino, strămoşul acelor Cantacuzini ce trăiesc azi risipiţi
prin emisfera nordică.
Cel mai interesant paragraf al cărţii este cel de la pag.
106-109, intitulat Familia bizantină şi familia românească.
Expresia aceasta aparţine patriarhului Ierusalimului, care
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aduce o precizare genealogică importantă: strămoşul voievodului
Şerban (şi, deci, al tuturor Cantacuzinilor din România) se
numea Dimitrie; este acel Dimitrie care apare în episodul
povestit de Martin Crusius, relatat în alineatul precedent.
O altă sursă contemporană de origine greacă - este vorba de
George Et@lianul - precizează că tatăl lui Mihai Cantacuzino era·
Dimitrie cel Faimos. Acelaşi poet menţionează, în alte locuri, că
fiul lui Mihail era Andronic, ceea ce a fost făcut cunoscut şi de
sursele germane ale epocii. Un izvor românesc precizează că
Andronic era tatăl lui Constantin (1663), şi el aflat la obârşia
Cantacuzinilor din Ţara Românească, el fiind tatăl voievodului
Şerban.

Aceasta este, aşadar, filiaţia care a pe11nis să 1 se spună lui
Şerban: "Dimitrie Cantacuzino, fericitul strămoş al Măriei Tale''.
Multiple surse se coroborează într-un mod coerent pentru a
confirma filiaţia indicată.
Înrudirea lui Mihail, zis ,,Şeitan-oglu'', şi a tatălui său
Dimitrie cu Cantacuzinii din Bizanţ prezintă un deosebit interes
în cadrul acestei povestiri pentru următorul motiv: Cantacuzinii
de care istoria românească este interesată sunt descendenţii lui
Andronic şi, deci, ai tatălui său, Mihail, şi ai bunicului Dimitrie.
Relaţia acestuia din urrnă cu Cantacuzinii dinainte de căderea
Constantinopolului dă un răspuns întrebării: a fi sau a nu fi
descendenţi ai împăraţilor Bizanţului.
Se ştie că numeroşi Cantacuzini din familia imperială au
supravieţuit prăbuşirii din 1453, fugind în străinătate. Din anul
1975 se ştie că cel puţin doi Cantacuzini bărbaţi au rămas la
Constantinopol: Mihail, al doilea fiu al marelui domestic, mort
de ciumă în 1522, iar celălalt, un băiat ce s-a născut în 1508.
De fapt, ,,Cantacuzinii erau, într-adevăr, mult prea numeroşi în
momentul căderii Constantinopolului, pentru ca urmaşii lor să
nu străbată secolele".
Un istoric din epoca modernă, anume I. C. Filitti, a descoperit în 1919 că prenumele tatălui lui Mihail Cantacuzino zis
Şeitan-oglu (tl578) era Dimitrie. Dar el s-a angajat pe o pistă
.

'

•,
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falsă,

identificându-l cu un căpitan florentin, Dimitrie
Cantacuzino, înmormântat la Pisa, în 1536. Or, noi am arătat
mai sus că Dimitrie, tatăl lui Mihai Şeitan-oglu şi, deci, stră
moşul voievodului Ştefan, trăia încă în 1540. Acest adevăr a fost
intuit, cu toată lipsa de dovezi, de către istoricul romancier
Constantin Gane, încă din 1932: ,,Prin anii 1500, trăia acolo (la
Istanbul) un Dimitrie Cantacuzino, fiu, sau mai curând nepot, al
acelui Cantacuzino care luase parte la asediul din 1453, alături
de Constantin Paleologul, ultimul împărat bizantin. Acest
Dimitrie avea doi fii, Mihail şi Ioan. Mihail, minte ageră şi fire
isteaţă, a ajunse, mai întâi, cămăraşul salinelor imperiale, apoi
furnizor al Curţii şi Seraiului, o poziţie socială care îi adusese,
pe lângă bogăţii multe, mai ales, onoruri. vază şi influenţă''.
Rămâne deci să fie identificaţi ascendenţii acestui Dimitrie,
activ prin 1540 la Patriarhia din Constantinopol şi tatăl lui
Mihail Şeitan-oglu (ţl578).
Recenta referinţă din 1975 vine la momentul potrivit,
punându-ne la dispoziţie una din piesele ce lipseau din acest
puzzle genealogic: ,,Seniorul Mihail Cantacuzino, fiul Marelui
Domestic, mândria grecilor prin vorbe şi fapte, şi-a dat obştescul
sfârşit miercuri, 25 iunie 1522, murind de ciumă bubonică şi
fiind înmormântat la Sfânta Paraschiva". Acest Mihai (ţ1522)
poate fi identificat cu Mihail Cantacuzino care a dăruit pe la
1515 voievodului Moldovei (Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare)
clădirea cunoscută de atunci sub numele de Bogdan-Serai, la
Constantinopol. Totul concură spre a da de gândit că acest
Mihail (ţl522) era tatăl lui Dimitrie (activ din 1540, mort la o
vârstă foarte înaintată în 1574). el însuşi, tatăl lui Mihail
'

'

Şeitan-oglu (ţl578).

Dar din cine se trăgea acel Mihail, mort cfe ciumă în 1522?
Fiind calificat de ,,fiu al Marelui Domestic'', am putea să credem,
împreună cu Peter Schreiner, că era vorba de fiul ultimului mare
domestic al imperiului, anume Andronic, mort în 1453. Dar
Ştefan Gorovei, observând că, în acest caz, aproape 140 de ani
ar separa moartea presupusului său bunic, anume Dimitrie
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sevastocratorul (t 1384), de moartea nepotului recent descoperit,
anume Mihail (ţl522). s-a căutat un alt mare domestic: ca
urmare, Petre Năsturel a găsit un Dimitrie Cantacuzino,
domestic al Patriarhiei la sfârşitul secolului al XV-lea, zis
sektanis sau, mai degrabă, seitanis, după Ştefan Gorovei. Acest
i"
nou Dimitrie poate fi identificat cu cel menţionat de
contemporanul său Hugues Busac, ca fiu al faimosului George
Cantact1zino (nepot al împăratului Matei şi frate cu marele
domef1tic Andronic), poreclit sachatai şi menţionat ca apărător al
cetăţii Smederevo. Se mai poate identifica şi cu acel Dimitrie
care a dăruit o icoană în 1493 catedralei din Mesembria .
Coerenţa acestei înşiruiri genealogice (precizată în planşa V)
este clară: da,tele şi generaţiile; relaţiile foarte apropiate cu
Patriarhia după căderea Bizanţului, timp de patru generaţii
(Tabelul IV: Familia bizantină şifamilia română); relaţiile din ce
în ce mai apropiate cu Moldova, începând cu Mihail (ţ 1522),
continuându-se cu Mihai Şeitan-oglu (ţl578) şi, apoi, cu
Andronic (ţl601, ispravnic al lui Mihai Viteazul în Moldova) şi
cu fiii săi, Toma şi Iordache, chiar stabiliţi în Moldova; în fine,
prenumele, care. conform obiceiurilor bizantine, sunt cele ale
•

•

strămoşilor.

•

Acest mănunchi de prezumţii convergente explică de ce ,,din
actele fan1iliei Cantacuzino reiese că toţi supravieţuitorii căderii
Bizanţului s-au arătat convinşi că sunt descendenţii basileului
Ioan VI. Credinţa în această înrudire şi în această filiaţiune a
determinat comportamentul şi mentalitatea întregii familii
Cantacuzino, care, poate prin tradiţie orală, poate pe alte căi, a
păstrat mereu vie flacăra originii imperiale''.
Cap. VI e intitulat: 1550 - Resurecţia Dunăreană - 1601.
Născut la 1515, Mihail Cantacuzino, poreclit de turci Şei
tan"oglu, a reuşit să devină protejatul marelui vizir Mahomed
Sokollu Paşa. Foarte interesante sunt paragrafele: Afrontul
Doamnei Chiajna;, Petru Şchiopul, protejatul lui Şeitari-oglu;
Bătălia de la Lepanto 1571; Răzbunarea Doamnei Chiajna;
Andronic Cantac11zino,
,,naşul lui Mihai Viteazul''; Mihai Viteazul,
•
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un NapolerJn. al Ca1·paţilor;

Mihai

ViteazLLl

şi

Car1tac11zi« ..

Dispa1·iţi<l. d.e la PoritLLl Euxirt.
Cap. VII e ir1titulat 1601 - Renaşte1·ea în Ţările Ro111âr1c 1663. Fiii C<.lntacuzino în Mole.iova: Iordacl1e, Toma şi Co11~'-,

tin Cantacuzino sunt n1ari boier·i sub Vasile Lu1)u în Mold<>,.,, · __
fel şi fiii lor. Interesante sunt paragraf.ele referitoa1·e 1<1 \-,,"
Lupu de la pag. 135-145 şi Îl1. contir1uare.
Postelnicul Cantacuzino a fost ucis la Mănăstirea S11;":
Epitaful pus de t.il1l său, Co11stantin stolnicul. e înd11ioşă t._,,·
a avut acelaşi caracter frumos ca st1·ămoşul săl.1, împărat11l ; .•. _
VI Cantacuzino. În acest fel prima generaţie de Ca11t<1> t.. ..
români s-a stins până în 1663.
Cap. VIII, 1663 - Muşchetarii din Carpaţi - 1678. At~ c • :- _
citează din A. D. Xenopol, Istoria românilor (1896). de~ .:-~
Cantacuzini: „Această farr1ilie excepţională s-a românizat re c =•:şi, îmbrăţişând cu căldură interesele patriei sale adopti-.: .; ·
devenit susţinătoarea cea mai puternică a partidei naţie:.~-~
mai ales împotriva grecilor, din care se trăgea ea însăşi. Cc:.:. :"= .
a împins-o îndeosebi pe acea tă cale a fost uciderea nobilt:_ .. Sll
dezinteresatului postelnic Constantin Cantacuzino".
'

În timpul celor 15 ani de la asasinarea postelr:'. _ _ :..Q
Constantin Cantacuzino până la ascensiunea cel11î de-ai :: : ·
fiu al său, Şe1·ban, pe tronul Ţării Româneşti (nov. 1678 •:-c.
Cantacuzino au trecut prin aventuri de nedescr·is. Îr.:.: -·
Constantin, născut în 1639, prefera cărţile şi vc1 f.i l-:-_::familiei. Mihai, născut în 1640, şi-a cheltuit avere;1 1::::.:.:-_
întemeia spitale şi mănăstiri.
Cap. IX. 1679-Familialaputere-1716. Şerban, i111c.::~...o.:
a căpătat firmanul de domnitor, a adus la Bucureşti pe ~-=---'- ~
său, Iordache Coconul (27 de ani) şi pe vărul său, Brâ11c _-. ~
(24 de ani). Se vorbeşte de el laudativ, inclusiv de partic;:.lui la asediul Vienei. La fel se vorbeşte de domnia lui Cor.:;·.....:o_;j
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Brâncoveanu, de palatul de la Mogoşoaia. 1n timp ce fratele şi
nepotul său construiau, Constantin Cantacuzino termina în
l 700 prima hartă geografică a Ţării Româneşti, tipărită la
?adova. Pasionat de istorie a scris Istoria Tării Româneşti, care
:-i-a putut fi terminată, deoarece autorul ei a murit de o moarte
·.iolentă.

Adăugăm că,

la 14 decembrie 1704, Mihai Cantacuzino a
'.naugurat primul spital din Bucureşti, pe care l-a construit
:;.lături de mănăstirea Colţea. Sunt amintiţi Toma Cantacuzino şi
Ştefan, fiul lui Constantin, care a devenit logofătul lui
3rânco\'eanu. Paragrafe ample sunt consacrate voevodului
~storic D. Cantemir şi uciderii de către turci a lui Brâncoveanu,
::-ecându-se apoi la sfârşitul domniilor pământene cu Ştefan
'::antacuzino.
Epoca a III-a. Vremeafanarioţilor - 1716-1821. Cap. X, 1716
- .4.ustriecii - 1739. După tragedia din 1716 (uciderea lui Ştefan
Cantacuzino şi a tatălui său de turci), Cantacuzinii din Ţara
~omânească au fost prigoniţi, întemniţaţi şi deposedaţi de averi.
Cele patru văduve ale lor au plecat în Austria, apoi în Germania.
Alţi Cantacuzini au fugit în Polonia sau în Rusia.
Cap. XI, 1716- Un secoljalnic - 1821. În Moldova, Cantacuzinii a trăit oarecum în linişte, datorită numeroaselor lor înrudiri
cu familia Racoviţă. Şi în Ţara Românească, unii dintre ei, tot
prin căsătorii reuşite, au scăpat cu viaţă.
Epoca a IV-a. Vremea Ruşilor (1774-1917). Cap. XII, 1774 Eliberarea ortodocşilor - 1878. În ciuda supremaţiei militare
cleţinute de ruşi, împărăteasa Ecaterina a cedat mult în ceea ce
priveşte Principatele Române prin Tratatul de la KuciukKainargi (1774). Se pune întrebarea, cum se face că austriecii şi
ruşii, victorioşi de atâtea ori în faţa turcilor, nu şi-au păstrat
cuceririle teritoriale pentru a proteja populaţiile creştine de sub
jugul acestora. Explicaţia constă în faptul că Franţa, aliată
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permanentă

a sultanului din sec. XVI până în sec. XIX, pentru
. a-i combate pe habsburgi, a susţinut mereu principiul
integrităţii Imperiului Otoman. Aşa că, după 1774, ruşilor le-a
trebuit 104 ani pentru a-i elibera pe ortodocşii din Peninsula
Balcanică de sub jugul otoman.
Important este primul paragraf din acest capitol, intitulat
Prima ramură rusească a Cantac11zinilor din Ţara Romăneasă. La
24 mai 1774, Mihai Cantacuzino, cu o scrisoare de la generalul
rus Soltikov, a plecat, prin Iaşi, la Petersburg, de unde a obţinut
încă o scrisoare de la feldmareşalul Rumeanţev. În drum a aflat
de pacea care readucea Ţara Românească sub turci. De aceea a
fost silit să ceară azil pentru el şi familia sa de la Ecaterina a II-a
a Rusiei. În 1775, Ecaterina i~a dat o moşie la Moghilev, în
Ucraina: 7 sate cu 2000 de suflete şi gradul de general maior şi
de consilier de stat. El s-a stabilit aici definitiv, împreună cu
cele trei fiice, cu nepotul său Pârvu şi cu doi nepoţi de frate,
Ioan şi Nicolae. Acolo şi-a scris lucrările istorice: Istoria Ţării
Româneşti (1776) şi Genealogia Cantac11zinilor. A murit în 1783,
fără moştenitor de parte bărbătească, dar nepotul său Nicolae a
întemeiat o familie în Rusia şi va avea o numeroasă descendenţă, încă în viaţă ... îh Occident. Cei doi fraţi Ion şi Nicolae au
cerut în 1783 permisiunea ţarinei de a se întoarce în ţară şi de
a lupta contra turcilor. Ecaterina şi-a însoţit permisiunea de
3000 de ruble - bani de drum. Ion Cantacuzino a ajuns agă al
Bucureştilor sub domnia lui Mavrogheni.
Amândoi au luptat contra turcilor în 1787, Austria
declarându-le război în 1788. Autorul descrie toate aceste lupte.
inclusiv ocuparea Bucureştilor de către prinţul de Coburg. În
lupte intervine Matei Cantacuzino, vistierul Moldovei. Ele se
desfăşoară pe tot întinsul teritoriu al Ţă1·ilor Ron1âne
extracarpatice şi al Transilvaniei, la Hotin, la Focşani, la Sinaia.
la Iaşi; intervin Prusia şi Olanda. În cele din urmă, pacea se
încheie la Şiştov - 1 791. Ion Cantacuzino îl găseşte pe Potemkin
muribund la Iaşi. Ruşii încheie şi ei pace cu turcii, Ţăiilc
Române trecând din nou sub turci. În 1791, Nicolae şi Ion s-au
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stabilit în Rusia, t1r1de pr·imul a înfii11ţat mai multe regimente de
cazac!. Nicolae, care a avut nouă copii, a murit undeva lângă
Odesa în 1841. Toţi au devenit strpuşi ruşi şi au avut urmaşi
până ÎII

191 7.

În al doilea paragraf autorul se ocupă de A doua ramură a
Caritaciizinilor (din Moldova). În urr11a păcii de la laşi (1792),
vistiernicul Matei, reprezentant al ramurii moldovene a familiei
Car1lacuzino-Deleanu, a fugit în grabă în Rusia. Era un orn ct1lt,
sttrdictse la Bologna şi la Padova. A colaborat cu Potemkin şi cu
Rt1n1eanţev. Turcii au pus un mare pr·eţ pe capul lui şi al familiei
sale. O ceată de turci plecase la Hotin să-l prindă. Vestit de
mitropolit, el fuge în Rusia, unde Ecaterina îi dă înapoi moşiile
şi titlurile. Dar Matei a st1ferit un atac cerebral şi a murit
.
paralizat în 1817. Familia a avut urmaşi în Rusia.
O notă din arhivele Ministerului de Externe al Rusiei
precizează că principii Gheorgl1e şi Dimitrie Cantacuzino au fost
prirniţi la Colegiul Ministerului ca aspiranţi. Au urmat
car11paniile lui Napoleon, la care cei doi fraţi Cantacuzini au luat
parte. Grigore a t"ost rănit în lupta de la Austerlitz şi a primit din
par·tea ţarult1i o sabie de aur, iar Gheorghe, rărtit şi decorat în
lupta de la Friedland (1807), a participat la. întrevederea de la
Tilsit. S-a căsătorit în 1811 cu principesa Gorceakov. ln 1816 a
înfiinţat Spitalul Militar de la Chişi11ău. A avut timp totuşi să se
ocupe de moşiile sale din Moldova (de la Hangu).
Sultanul Selim III a declarat război Rusiei, care a ocupat
Principatele Române. Atunci a fost decapitată o ramură a
fan1iliei Cantact1zino. Un Constantin Cantacuzino a fost
condamnat la moarte, iar rnama sa a fost închisă pe viaţă la
n1ănăstirea Agapia.
Numeroşi Cantacuzini iau parte la Eterie. Urmează revoluţia
şi moartea lui Tudor Vladimirescu şi apoi a lui Ipsilanti.
Cantacuzinii luptă mai departe pentrt1 Eterie, care eliberează
Gr·ecia.
1'arul Nicolae I declară la 26 aprilie 1828 război Turciei şi
a1·n1atele lui invadează Ţările Româr1e. ln ele se aflau trei
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Cantacuzini: Rodion, Ivan şi Alexei, ca şi alţii.
Următorul paragraf este Curtea regelui Othon al Greciei. Do'.
Cantacuzini erau aici: Gheorghe şi fratele său Alexandru. Alţ
Cantacuzini au plecat în Gern1ania, alţii s-au întors în Moldo\·2.
sau Rusia, alţii au ajuns în Franţa.
Castelul de la Hangu rămâne cel mai preţios giuvaer di:-_
averea familiei lui Gheorghe Cantacuzino. El are o istorie a lu:
pe care o prezintă autorul.
Urmează paragraful Generalul I\.iseleff şi Principatei:=
Române. Kiseleff a înfiinţat Eforia Spitalelor (Colţea, Pantelirr1cr:
şi Filantropia), care a funcţionat aproape 120 de ani şi care, su'.:.
numele de Eforia Spitalelor civile, a fost administrată de
Cantacuzini şi de Gl1iculeşti.
Urmează Autonomia Principatelor Române: 1834-1846
Alexandru Ghica, domnul Ţării Româneşti, intră în conflict c·..:
unii boieri. Câmpineanu pleacă în Occident, iar Grigore
Cantacuzino, prin Viena, Marienbad, Frankfurt, ajunge la Paris_
Se întoarce în ţară şi este ales deputat, în care calitate strigă s:.:.s
şi tare: Rusia nu are ce căuta pe pământul nostru. Autor.L
abordează apoi domnia lui Bibescu, cea din Moldova a lui Mih„.Sturza şi revoluţia de la 1848, când Constantin Cantacuzino a
1·ost numit caimacan de către turci. La 16 iunie Barbu Ştirbei :a
fost înscăunat domn al Ţării Roâneşti. Era căsătorit cu Ele:--=.
Cantacuzino-Paşcanu.

A urmat războiul Crimeii, la care a participat Rod'.:::.
Cantacuzino. Căsătorit cu nepoata lui Speransl\:i ( 1772-1839 '. a
trebuit să-şi părăsească moşia Kantakuzenska, prea a11roa1Je =~
front. Se retrage la Buromka. moşia lui Speranski. În 1856. a
Petersburg, termină lucrarea Genealogia şi istorici.LI steme::r
dinastiei prinţilor Cantacuzino. Era fondator al Societ~ · ''
Imperiale Arheologice din St. Petersburg. Prin ucazul din 18c5 1
se recunoscuse un titlu princiar, dar a refuzat să poarte nume~
de Speranki, pe care l-a acceptat fiul său, Mihail. Aşa s-a cre.at
ramura Cantacuzino-Sperar1ski, ai cărei descendenţi sunt aJ:!
francezi, americani şi englezi.
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-:::-mează războiul

ruso-rornâno-turc din 1877-1878, la care
_.:ipă şi ofiţerul rus Mihail Cantacuzino. Sunt evocate lupta
....:. ?levna, telegrama marelui duce Nicolae către Carol, prinţul
;niei, şi cucerirea independenţei noastre. ln armata română
tiseau doi membri ai familiei Cantacuzino: tânărul ofiţer
_s: Ia11cu Cantacuzino (30 de ani) şi Maria, fiica lui Ioan
:..:icuzino (fost ministru al lui Cuza), soră de caritate. La
: :..:ul lt1i septembrie defilau la Bt1cureşti, în f·aţa principesei
- ~ °Jeta a României, husarii din gardă. Printre ei se afla şi
=:-ul Pavel Cantacuzino, pe un cal alb din moşia lui de la
L•.:a\'ka. ap1·oape de Kantakuzenl\:a, pe malul Bugului.
'.:-i 1878 trupele române se întoarseră în ţară. Împreună cu
·;::nea Iancu Cantacuzino, care avea să înzestreze ţara cu căi
-":e. Generalul Mihail Cantacuzino a devenit şeful statului
•__ ral regiunii Moscova.
Cap. XIII, 1878-SfârşitulRuşilor-1917. Rusia sub Nicolae
L :-ăzboiul ruso-japonez în care au luptat doi Cantacuzini.
P:-:::iul război mondial şi ţarul Nicolae II - 1914-1917. Nu mai
pL:in de 10 membri ai familiei Cantacuzino au luptat în acest
,,_;-boi de partea ruşilor, din care doi de origine moldovenească.
)(_:.lţi dintre ei au fost asasinaţi de bolşevici. Alţii, familia Iuliei
$- a lui Mihai Cantacuzino au plecat cu transiberianul spre.
_.i-erica, via Japonia; după multe fJeripeţii au ajuns la San
!°::-2.ncisco, unde îi aştepta bunica ... şi clstfel s-a născut prima
-=.:nură americană Cantacuzino-Speranski. Moşia de la Buromka
::_ jefuită, castelul ars; în el au pierit 20 OOO de cărţi, toate
.i:iivele familiei şi multe alte comori.
Şaptezeci de ani mai târziu, un strănepot al prinţesei
~ 2.skievici, Michel Cantacuzino-Speranski, retras într-un cottage
:.:n Rhode-Island, SUA, răspundea la cererea de ajutor financiar
;::nind de la o doamnă sovietică, însărcinată cu restaurarea
~:ilat11lui Paskievici: ,,Ai voşt1·i mi-au ucis mătuşa care locuia în
=:. au fu1·at obiectele preţioase ale strămoşilor mei, au distrus
::-ea ce a fost casa fericită a niarnei mele ... Aşa că, restauraţi
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casa dumneavoastră şi nu mai cereti unei păsări rănite să vă
ajute''. ·
U1·mează paragraful intitulat Lovitura de stat de la 7 noiembrie 1917 şi fuga din R11sia. Se arată pe la1·g cum Nicolae B.
Cantacuzino („Nino''), secretar general al Ministerului de Exter·ne
din România, a fost trimis în Rusia în ajunul intrării Româ11iei
în război. În acest tirnp diplomaţii străini şi unii Cantacuzini, cu
paşapoarte americane, trec în Suedia, unde curând ajunge şi el
împreună cu cinci diplomaţi români. Multi Cantacuzini au
emigrat din Rusia în Occident. Ei au întemeiat ramurile
americană, engleză şi elveţiană ale familiei Cantacuzino. Emoţionantă este povestea lui Pavel Cantacuzino, deportat ani la
rând în Siberia şi care a murit în 1992.
Cap. XIV, 1880 - Soarta Cantac11zinilor din Crimeea - 1994.
Aici se vorbeşte de Dimitrie Cantacuzino, stabilit, la încep11tul
sec. XVII, în Crimeea.

Epoca a V-a, Vremea Franţei - 1856-1940, cuprinde capitolele XV-XVII, iar Epoca a VI-a - 1917-1989, Vremea dictatur·ilor.
cu evenimentele din vremea noastră, bine cunoscute.
·

Epilogul. Pentru a povesti istoria strămoşilor săi, autorul a
stat de vorbă cu cea mai mare parte din cei 30 de descendenţ
pe linie bărbătească ai generalilor şi arhontilor bizantini ai căror
urmaşi s-au stabilit în Ţările Române acum patru secole, apoi ir,
Austria, Rusia sau Bavaria şi, în final, în ţările occidentale:.
Printre ei se află ingineri suedezi, francezi, germani, arhitecţ'.
englezi, belgieni şi francezi, un medic şi un căpitan americari .
un actor român, un profesor şi industriaş francez, un episco;.
ortodox, elveţian.
Din ce doi fraţi Cantacuzini stabiliţi pe la 1600 în Ţările
Române, unul în Ţara Românească, cetălalt în Moldova, existi
. aici, pe linie bărbătească, doi adolescenţi, Alecu Matei di,..
ramura moldoveană, azi în Transilvania, şi Matei-Şerban d'•

https://biblioteca-digitala.ro

307
ram1.1ra n1unteană, în regi11nea Bucureştilor, de u11de t·amilia lui
nu s-a clintit de arJroape 400 de ani.
Cartea se încheie cu Note şi referinţe, aproape 1000 de
titluri, planşeie genealogice, de, care s-a V()rbit (extrem de utile),
hărţile şi, în sfârşit, numerose bibliog1·afii, indicele de
Car1tacuzini, peste 350 de 11ume, şi indicele general, cupri11zâ11d
45 de pagini.
O n1uncă extraordinară, pentru care a11torul trebuie
felicitat.
•

C. Velichi
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LINGVIŞTI ŞI
Buc11reşti,

A

FILOLOGI EVREI DIN RO
IA,
Editura Hasefer, 1996, 448 p.

în prezenta unei lucrări de un deosebit interes: o
crestomaţie sui-generis, căci conţine fragmente reprezentative,
alese din ope::a unor diferiţi autori, şi totodată o culegere de
biografii, unele din acestea puse în lumină acum pentru prima
oară, ale lingviştilor şi filologilor români de origine şi cultură

Ne

aflăm

iudaică.

Lucrarea apare din iniţiativa şi sub îngrijirea prof. dr. Lucia
Wald, una din cele mai cunoscute lingviste bucureştene, formată
la şcoala, prestigioasă şi cu valenţe multiple (cu deosebire în
filologia clasică şi în lingvistica generală), a regretatului acad.
Al. Graur, a cărui adeptă şi colaboratoare a fost timp de aproape
patru decenii. Pentru a alcătui o asemenea lucrare nu putea fi o
candidatură mai potrivită decât cea a Luciei Wald, care dispune,
între altele, de o bogată experienţă în acest domeniu. Sub
îngrijirea şi conducerea D-sale au apărut în anii '80 numeroase
crestomaţii, de ex. Teorie şi metodă în lingvistica din secolul al
XX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea. Texte comentate,
Bucureşti,
1984, la elaborarea căreia am avut prilejul să
colaborez, parţial şi periferic, cu alcătuitoarea volumului.
Menţionez această lucrare, întrucât structura ei antologică
poate fi urmărită, mutatis mutandis, şi în orientarea de
ansamblu a culegerii de faţă.
„Prezentul volum evocă, fie şi pe scurt, - se spune în
Introdi1cere (p. 9) - viaţa şi activitatea celor mai reprezentativi
dintre lingviştii şi filologii evrei, printre care se disting, prin
număr şi realizări, cei din capitala ţării". Este vorba despre 18
autori din secolele XIX şi XX, prezentaţi în ordine cronologică,
punctul de referinţă fiind anul naşterii: Hariton Tiktin ( 1850-
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1936), Mozes Gaster (1856-1939), Lazăr Şăineanu (1859-1934).
Ion Aurel Car1drea (1872-1950), Jacques Byck (1897-1964),
Alexandru Graur (1900-1988), Nina Fa~on (1909-1974), Editl1
Iarovici (n. 1916), Henri Wald (n. 1920), Frieda Edelstein (r1.
1922), Lucia Wald (n. 1923), Iancu Fischer (n. 1923), Solomo11
Marcus (n. 1925), Finuta Hasan (n. 1926), Yves Goldenbe1·g
(1929-1977). Toni Radian (1930-1990), Solomon Vaimber·g (11.
1930), Paul Schveiger (n. 1932).
Lista este într-adevăr reprezentativă, dar nu exhaustivă.
S-ar fi putut tine seama şi de alti cercetători, de ex. romanişti ca
Ionel Rizescu, ·Rubin Udler 1 , sau, în domeniul slavisticii
(rusisticii), Sara Buium, mai puţin cunoscută pe plan naţional,
deşi s-a afirr11at cu o seamă de studii pertinente de teo1·ie şi
practică a traducerilor, şi Siegfried Wolf (rezultate notabile cu
deosebire în domeniul cercetării istoriei gândirii lingvistice).
Aceşti autori, dacă nu mă înşel, se integrează şi ei în paramet1·ii
circumscrişi titlului de pe coperta lucrării.
Cîteva inconsecvenţe şi scăpări de mică importanţă. La unii
lingvişti se indică sau se sugerează şi numele purtat anterior
(vezi, de ex., p. 57, 79, 347), la alţii nu. Ar fi fost de dorit să se
menţioneze, acolo unde este cazul, şi pseudonimele cu care au
semnat unii autori, de ex., Gh. Reviga (cel mai cunoscut din
pseudonimele folosite de Al. Graur prin anii '30), sau V. Solomon
(utilizat uneori de S. Vaimberg). Sunt interesante, apoi, şi
variantele ortografice, căci, ca şi în cazul pseudonimelor, ele ne
ajută să identificăm autorul, cunoscut îndeobşte sub altă 1·or1nă
scrisă, de ex. Weinberg, variantă standard la Hochdeutsch, de
2
fapt invariantă , la care apelează din când în când colegul
nostru prof. dr. Solomon Vaimberg.
O serie de inadvertenţe 3 şi, mai ales, pagini netipărite
(denumite sugestiv în germar1ă Leiche)' din cauza neatenţiei
tipografice (p. 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31)
suprimă parţial receptarea mesajului în prefaţă şi în secţiunea
consacrată lui H. Tiktin. Aş fi bucuros să aflu, la o nouă revenire
în Bucureşti, că această lacună supărătoare, de care autoarea
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se face c11 r1irnlc vinov;1Lfi, ni.1 se î11tâlr1eşte decât: în
c :·:c'.1111)la1·t1l rr1eu.
Ol)Sl'.( \1,1ţiile ele rnai st1s nu şti1·besc, f·ireşte, cu r1irnic; din
·c_loarea pere111pto1·ie a acestei inter<;s<c111te lL1c1·ăr·i, apărute s11f)
. ~:·:la Consil11[t1i pentr11 Mino1·ităţile Na(lonaie dir1 Româr1ia, prin
_: c)1·tt1l i1e1r1ijlocit şi compete11t <11 L11ciei w~1lcl. I<.:ste vorl)a, î1·1
c le f.11.n t11·111ă, despre o contribuţie r1eîndc)iel11ic r11er·itorie, care
·.clez11nr1ă, îr1tre altele, la abordarea 11r1ei 1)1·ezer1tă1.·i antcllogice
4
_~ ans;1n1blu, înt1·-un spectru la1·g , a lî11g\rJsticii şi filolc)giei
-: :11âr1eşti dir1 trecut şi de azi.
.1lcgc1·ii
_,

1111

NOTE

I Născut la Brăila în 1925, reprezentant de frunte al
.'.a]ectologiei româneşti (resp. molcloveneşti) de dir1colo de Prut,
~ .i tor a nurneroase şi importante lucrări de dialectologie,
~xicografie şi gramatică istorică, funcţionează îr1 prezent, din
_~94, la Universitatea din Pittsburgl1 (SUA). Pentru amănunte
::zi Dictionary of International Biography, Twenty-i·ourth Edition
:nternational Bibliographical Centre), Cambridge, 1996, p. 341.
2 Vezi Hans Bahlo;v, Deutsches Narnenlexilcon. Familien- und
.-J1·namen nach Ursprung und Sinn erlclârt, Baden-Baden, 1985,
~' 550.
3 De ex.: Finuţă (p. 5) î.l.d. Finuţa, untroponime (p. 143) î.l.d.
-:.;1troponirne, stat'n (p. 389) î.l.d. stat'i, afazilor (p. 437), î.l.d.
-:. ta ziilor.
4 Deci într-o concepţie diferită de cea care stă la baza unor
.. icrări ca: Istoria lingvisticii româneşti, de un colectiv, coordona:Jr: acad. Iorgu Iordan, Bucureşti, Editl1ra Ştiinţifică şi Enciclo;.cdică. 1978; Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţiona1· de
.:rtgviştl şifilologi 1·omâni, Bucureşti, Editu1·a Albatros, 1978.

Victor Vascenco
https://biblioteca-digitala.ro

S. Vaimberg,
SURSELE EXTERNE ALE VOCABUI.ARULUI RUS,
Edit11ra Universităţii Bucureşti, 1995, 170 p .
•.
•

Originalitatea lucrării de faţă, rod al unei bogate activităţi
didactice, izvorăşte din dorinţa autorului n••• de a propune o
reinterpretare cât mai coerentă a faptelor, nu de a înfăţişa
adevăruri imuabile'' (Cuvânt înainte, p. 3). Implicit avem de-a
face cu un studiu inovator, ţinând de domeniul rusisticii şi al
lingvisticii generale, care depăşeşte considerabil limitele unui
curs universitar opţional.
Lucrarea aduce în dezbatere o temă permanent actuală în
ştiinţa limbii: contactele lingvistice, cu tot ce implică ele pentru
sistemele aflate în interacţiune - interferenţe, transferuri,
împrumuturi, calcuri. Autorul u1111ăreşte mai întâi procesul de
îmbogăţire a lexicului rus cu elemente din cele mai diferite
origini, ordonându-le după criteriul, aplicat consecvent şi
unitar, al apartenenţei genealogice. Se constată astfel că
împrumuturile cele mai numeroase statistic şi mai diversificate tematic provin, în rusă, din alte limbi indo-europene, iar
din acestea, dacă luăm în consideraţie aportul de covârşitoare
însemnătate al vechii slave, din chiar limbile slave (de ex. strana
'ţară', venit din slavonă, sau polkovnik 'colonel', preluat din
polonă).

Dintre împrumuturile romanice se detaşează într-un
paragraf separat cele din limba română (de exemplu brynza
'brânză de oi' sau mamalyga 'mămăligă', relativ uzuale în limba
literară), îndeobşte regionalisme sau arhaisme, consemnate în
mai toate dicţionarele explicative ale limbii ruse (p. 21-22). Dată
fiind vastitatea ariei de răspândire a limbii în discuţie, printre
împrumuturi se înregistează şi cuvintele de origine scandinavă
(de ex. sel'd' 'scrumbie'), !rano-persană (de ex. bazar 'bazar, i.e .

•
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piaţă',

venit prin filieră turcică), ugro-finică (de ex. titndr·a
'regiune de stepă, tundră', atestat documentar la începL1tl1l
secolului al XV1I-lea), turano-mongolică (de ex. brumak 'gl1eată').
semitică (bunăoară, prenume venite de regulă prir1 1-iller·ă
slavonă: Marlja, Iosif. Jakov ş.a). chineză (de ex. ca) 'ceai',
achizitionat prin intermediul limbilor turanice) ş.a. Astăzi,
influenţa străină cea mai puternică pe care o resimte rusa este
cea engleză, cu deosebire, acum în urmă, în varianta ei
americană (p. 17).
Partea principală a lucrării este consacrată, dL1pă c1.1111
reiese şi din subtitlul de pe coperta interioară ( Cont1·ib11ţii /(1
problerna calcului lingvistic), proceselor de lărgire a voca b11l~1
rului prin ca 1 c hi ere, adică prin inducerea pe teren pro1)1·i11 '1
unor structuri preluate din alte lin1bi. Expunerea st1biectt1lt1i
depăşeşte în conţinut limitele propriu-zise ale lexicologit:i i·t1se.
înscriindu-se în planul lingvisticii generale, cu ilustr·aţii (\i11
diverse limbi, dar predilect din domeniul slav şi românesc (1·us~1.
slava veche, resp. slavona, româna veche şi modernă).
Tratarea faptelor de limbă urmăreşte să demostreze c.1
procedeul calchierii, departe de a reprezenta o sursă mi11oră de
completare a vocabularului, căreia manualele îi acorciă 11t:
rareori mai puţin de o pagină, constituie în realitate prir1cip,1l.,
cale de manifestare a înrâuririi alogene (p. 57-58). În co11ce1iti ..
autorului, calcul lingvistic înglobează, la nivelul contint1tt1lt,_
întregul spectru de inserţii interferenţiale în care poale : _
identificată o structură aloglotă, mai puţin trar1sferul co11c:o11;: tent de organizare fonică (caracteristic împrun1utului).
De aici şi necesitatea rediscutării, înainte de toate, a îr1se ~ _
definiţiei calcului lingvistic, care se întemeiază, în forn1ul<c11·ect c _
clasică pe accepţia ad litteram a termenului, adică pe postul el:__ _
identităţii formale dintre original şi ,,copie". Or, mularea per·feL -_ a unei formaţii dintr-o limbă pe un model din altă lir1·. ~ _._
reprezintă, fie şi în virtutea specificităţii fiecărui sist c _
lingvistic în parte (cf. p. 32, 37-38), mai curând excepţia de~ __ regula. Pornind de la aceasta, se schiţează o tipologie a calc .. __ _
' i'
-- -

'-

,1·„1

'
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:ingvistic întemeiată pe criterii structurale (p. 94 şi urm.; comp.,
:le ex., calcurile re 1ator1a1 e de tipul rus. predstavlenie, ai
cărui i·elatori (pred-, -stavl· şi ·enie) sunt modelaţi după
:norfemele corespunzătoare ale germ. Vorstellung).
Judicios întocmită, cu observaţii interesante şi pertinente,
:·orrnulate nuanţat, lucrarea acreditează o seamă de opinii şi
;ioziţii personale, demne de a fi luate în seamă, într-o zonă de
'.nvestigaţie frecventată - prin tradiţie - de un mare număr de
.:ercetători. Bibliografia, de o mare întindere (p. 155-168), ar fi
;iutut fi lesne augmentată, fie şi numai cu lucrările referitoare la
:-elatiile slavo- (resp. ruso-) române, inclusiv cu cele ale
autorului însuşi, la care s-a renunţat în bună măsură, credem,
;:;entru a se face loc titlurilor mai noi .
În pofida câtorva mici omisiuni şi inadvertenţe, parcurgerea
cărţii oferă cititorului o imagine sinoptică asupra complexităţii
i'enomenelor analizate şi-l convinge că studiul calcului lingvistic
rămâne în continuare o „problemă" (vezi subtitulul lucrării), ale
cărei implicaţii şi valenţe nu vor fi, pare-se. epuizate.
'

•

'

Victor Vascenco

-
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~l\lf Grannes,

Turco·B1.tlgarica.
Articles in Enr1lish and French concerning Turkish
injl11ence on Bulgariart, Wiesbaden, Harrassowitz
•
Verlag, 1996, X+320 p.
•

Consacrat iniţial ca rusist, prin t.eza de doctorat 1., Cllnoscu::.il slavist norvegian Alf Grannes, profeso1· la lJr1iversitate<1 din
3ergen şi-a lărgit treptat sfera de interese, abordâ11d cu succes,
':..rit1·e altele, raporturile lingvistice slavo-tttrcice şi, mai apoi, cele
s'.avo-fino-ugrice.
Cartea de faţă reuneşte contribuţiile sale - revizuite şi corec:ite - pe tema influenţei turce asup1·a bulgarei. Duprt un studiu
;~ogran1atic, Influenţa turcă asupra bulgarei (p. 1-30), i1rmează
: suită de ar1alize a turcismelor din li1nba operelor literare: trei
sunt dedicate clasicului bulgar Ivan Vazov (1850-1921), iar
..:nul, lui Dobri Voinikov (1833-1878), primul dramaturg bulgar
cunoscător şi de limbă românăl)2. În continuare, su11t discutate
::lementele turceşti din diverse arii dialectale bulgare, precum şi
.lilele problen1e de formare a cuvintelor, în speţă derivarea cu
sufixe de origine turcă, dar şi de origine no11-turcă. Ultimele
:::c:iuă studii at1 ca obiect un anumit tip de co1n1)use turceşti
:~nprumutate în bulgară şi, respectiv, un fenon1en condiţionat
:;intagmatic, de substituţie fonetică, probabil după model
:J.rcesc.
Cercetările autorului pun în lumină o anumită dinamică a
::lementului turcesc în bulgară. După o îndelungată perioadă de
·jezorientalizare'' (p. 161), în ultimii ani, sub impactul unor fac:::iri extralingvistici, un număr de elemente ''sub-standard" (p.
27), îndeobşte de origine turcă sau numai cu elemente de com;;unere de obârşie turcă, pătrund în limba scrisă, mai ales în cea
e: presei, de ex. saraflăk, care se extinde în dauna lui obmjana
·schimb" (p. 1), sau derivate de tipul cejncadzija ''persoană care
•
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se ocupă de schimbul valutar'', lajfadzfja ''persoană comodă,
care înţelege să se bucure de viaţă", de la engl. change ''a schin1ba'', respectiv life ''viaţă'' (p. 16, 29).
în câmpul vizual al autorului n-au intrat elementele de origine turcă din lexicul românesc, cu toate că, probabil, . con1paraţia dintre termenii similari din cele două limbi s-ar fi putt1 t
dovedi, nu rareori, utilă. Deşi elementul turcesc a suferit un proces de depreciere stilistică atât în bulgară (cf. p. 26), cât şi îr1
română, este totuşi de crezut că în această din urmă lirr1bă
evoluţia spre conotaţia negativă sau ironică a fost mai accentuată, cf., de ex., bg. babalăk "socru (tatăl soţiei)'' (p. 26) şi ron1.
babalâc ''om bătrân şi neputincios", bg. matrapazlăk ''comerţ" (p.
188) şi rom. matrapazlâc ''şarlatanie, escrocherie, fraudă''. Este
drept că izvorul cel mai amplu de informaţie în domeniu, Lazăr
Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbei şi culturei româr1e. I.
Introducerea; II. Vocabularul. 1. Vorbe populare. 2. Vorbe istorice
(Bucureşti, Socec, 1900), constituie, azi, o raritate bibliografică,
ca să nu mai vorbim de bariera lingvistică pe care o poate
reprezenta o limbă ca româna pentru un cercetător dintr-o zonă
geografică mai depărtată (două titluri de articole în limba ron1ână
figurează totuşi în Bibliografia volumului). Ambele neajunsuri
sunt însă suplinite, fie şi în parte, de cele două articole publicate
de L. Şăineanu la Paris, L'injluence orientale sur la langi1e et la
civilisation roumaine. I. La langue. Les elements orientaux en
roumain, "Romania, 30 - 31, 1902; II. La civilization. Le regime er
la societe en Roumanie pendant le regime des Phanariotes (1711 1821), ''Revue internationale de sociologie", 1902.
Independent însă de direcţiile spre care s-ar mai putea extinde
cercetarea, cartea discutată se impune prin bogăţia şi noutatea
materialului, prin rigoarea prezentării' faptelor, prin acuitatea şi
fineţea observaţiei, ca un titlu de referinţă pentru don1eniul abordat. Cititorii aşteaptă din partea autorului sinteze de acelaşi tip şi
pentru alte zone de cercetare pe care le-a explorat.
•
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NOTE
1 P.rostorecnye i dialektnye elementy v jazyke russoj komedii XVIII
veka, Bergen - Osleo - Tromso, Universitetsforlaget, 1974, 284 p. (cu o
schiţă biografică şi un portret al autorului pe coperta din spate).
Vezi şi recenzia noastră la această carte (în RRL, XXI, 1976, 3,
p. 451-453), ''unul din cele mai însemnate studii despre limba
rusă din secolul al XVIll-lea" (p. 453).
2 Fiind o cercetare mai întinsă, acest din urmă studiu a
apărut iniţial ca o broşură separată. Vezi recenzia noastră din
Rsl, XXXII, 1994, p.243-244.
S. Vaimberg
'

f
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'
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s.

Vaimberg,

E]en1ente de grf1rr1atică
a limbii r·t1se

Editura
'
'

I
'

Universităţii

din
1996, 170 p.

funcţio:n,ală

Buc11reşti,

•

•

-In

ultin1ele decenii a luat avânt., în ştiinţa li111bii, orientarea
numită ft11i.ctională, te1·1r1en plurivalent în literatura de specialitate,
dar i·eductibil, în n1ajoritatea cazurilor, la ur1 deziderat de rr1etodă abo1·darea faptului lingvistic de la sens la forn1ă. Precum se ştie,
lingvistica descriptivă por11eşte, cel pl1ţin în accepţia ei clasică, de la
studiul formelor lingvistice, relevând sistematic întreaga n1ultitudine
de valori pe care acestea le pot învedera (ele I)ildă, pe1·1tru a lua un
e..xemplu simplu, fo1·1r1a de genitiv a substantiVL1lui poate exp1ima, în
diverse lantl1ri sintagmatice, obiectul sau sl1biectul acţiunii, apartenenţa sau calificarea obiectului etc.). În alte situaţii, are însă raţil1ne
cognitivă calea inversă - ipostazierea unei valori (de pildă, de spaţill,
de timp, de r1umăr, de posesie ş.a.) şi consemnarea diverselor fo1·rr1e
sau structuri lingvistice care o materializează. Ideea în sine a lingvisticii funcţionale nu e nouă, dar numai în secolul nostru ea a făcut
şcoală, impunându-se printre curentele notabile la ora actuală. La
principiile funcţionale au făcut apel, între alţii, cercetătorii din
domeniul bilingvismului, al teoriei contactelor lingvistice, al analizei
contrastive ş.a. În rnăsura în care valorile generale sunt comparate
sub raportul inventarului de structuri for·111ale care la obiectivează în
două sau mai multe idiomuri, gramatica funcţională oferă tuturor
ramurilor de cunoaştere enumerate un suport teoretic adecvat. În
acest context, autorul, cunoscut şi până acum prin contribuţiile sale
pe tărâmul gramaticii contrastivel şi funcţionale2 ne propune o bine-.·enită privire funcţională asupra valorilor spaţiale şi temporale,
uatate paradigmatic şi sintagmatic, în limbile rusă şi română.
Fo11dul propriu-zis al lucrării (p.48 şi u1·n1.) este precedat de
capitole introductive care jalonează, cu trimiteri bibliografice edificatoare, cadrul teoretic al analizei faptice, pe fundalul larg al lingvis•
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ticii generale {Conceptul de gramatică.funcţională, Analiza contrastliiă
ca metodă de cercetare lingvistică, Obiectul, scopul şi sarciriile
cercetăril p. 5 - 4 7). Însemnătatea temei decurge din relevanţa ei
structurală în limba rusă, în comparaţie cu o limbă ca româna. Înti·adevăr, ansamblul relaţiilor spaţiale - ca să ne referim la unul di11
compartimentele lucrării - se dovedeşte definitoriu pentru sister1111l
limbii ruse, dar mult mai puţin semnificativ pentru sistemul limlJii
române. În aceasta din ur·rr1ă nu se pot distinge opoziţii de caz pe criterii concret-spaţiale (deplasarea şi repaosul sunt principial neo1Jo
zabile lingvistic, cf. a merge la şcoală şi a învăţa la şcoală, structur
al identice, cu elemente de expansiune deopotrivă în acl1zativ), r111
există verbe susceptibile să redea diferenţiat mişcarea uni- ~i.
respectiv, pluridirectională (cf. în rusă idti - clwdit', "a merge"), pr·e
poziţiile nu intră sub incidenta dihotomiei static - dinamic (ca îr1
cazul rus. k ''către", spre'' şi u ''la"). De aici concluzia, de importar1ţă
principială, că relaţiile spaţiale alcătuiesc, în rusă, un sistem ternar
(verbul + prepoziţia + substantivul la un caz oblic) dar unul binar
(prepoziţia+ substantivul la un caz oblic), în română (p. 74). Aceasta
nu e, desigur, singura constatare interesantă şi originală dintr-o
lucrare ce se adresează teoreticienilor, dar şi practicienilor, profesorilor care se confruntă zi de zi cu dificultăţile generate de incompatibilităţile de sistem dintre limba mate111ă a elevilor şi limba-ţintă din
procesul de învăţământ. Şi unii, şi alţii vor găsi aici o bibliografie
amplă, "la zi" cu actualitatea ştiinţifică şi, mai ales, - în ce priveşte
contribuţiile româneşti la tematica discutată - practic, exl1austivă.
Chiar dacă s-ar mai putea semnala, în planul lingvisticii generale, şi
alte titluri3, excesul de bibliografie nu s-ar justifica la dir11ensi11nile
prezentei ediţii.
Prin apariţia volumului analizat, bibliografia de 1·usistică din
Rornânia se îmbogăţeşte cu o lucrare de concepţie n1oder·r1ă, de
neîndoielnică utilitate, atât sub raport documentar-teoretic, cât şi
aplicativ.
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1 Cf. Elemente de gramatică confruntativă a limbilor rusă şi
română, redactori responsabili Ecate1ir1a Fodor, Solomon Vaimberg,
Bucureşti, 1983; ediţia a 2-a, 1985.
2 Vezi, de exemplu, Ecaterina Fodor, Solomon Vaimberg,
Funkcional'naja gramatika v uslovijach slavijano-neslavjanskogo
{russkogo i rumynskogo) jazykovogo kontaktirovanija, Rsl, XXX,
1992, p. 21 - 35.
3 Vezi, de exemplu, schema spaţialităţii elaborată de A-J.
Greirnas, Semantique structurale, Paris, Larousse, 1966, şi discutată de
Umberto Eco, Tratat de semiotică gener·ală, Bucureşti, 1982, p. 128.
Ecaterina Fodor
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(1923-1996)

Cu câtva timp în l1rmă am prin1it trista veste a încetării di11
viaţă a unuia dir1 reprezenta11ţii cei 111<c1i cu11(>sc11ţi <li slavisticii
i11ter11aţionale, Nil<ita Ilici Tolstoi.
Strănep<lt al marelui scriitor rus, Lev Nil>:olaevici Tolstoi,
>Jikita Ilici s-a născut la 15 aprilie 1923, îr1 01·aş11l sârbesc
Vârşeţ, unde tatăl său, Ilia Ilici (fi11l 111i Ilia I,vovici), e1nigrase cu
familia după 1917. Absolvent, în 1941, al Liceului r·uso-sârb din
Belgrad, a intrat curând în mişcarea ele reziste11ţi'1 împotriva
oc11panţilor, iar din octon1brie 1944 a trecut ca vol1111tar în
ar·rr1ata sovietică, luptând în continuare pe teritori11l Ungariei şi
al Austriei,
După război, nostalgia locurilor natale a cl1emat întreaga
:'amilic acasă, iar tânărul demobilizat, purtător al mai multor
:nedalii şi ordine, a urn1at cu un deosebit s11cces cursu.rile
?acuităţii de filologie a Universităţii din Moscova, pe care le-a
absolvit în 1950. Aici a avut ca dascăli străluciţi, îr1tre alţii, pe
','ictor Vladimirovici Vinogradov şi Samuil Borisovici Bernstein,
.::are l-au orientat spre studiul comparat al lin1bilor populare şi
:iterare slave, începând cu paleoslava. Aşa se face că teza sa de
:!octo1·at consacrată Valorilor Jor·melor scu1·te şi ltLngi ale adjec~tJt1lui vechi slav, susţinută în 1954 şi pul)licată curând după
.::.ceea (311a•1e11ue Kpatr1Kux u no1111b1X npu11c1zan1e;1b1lblX e cmapoc11ae5111cKOJrt
<JbIKe, „BonpocLI 513hIK03HaIIH5I'', 2, p. 43-122), rezolva una din
;::-oblemele capitale ale morfologiei slave.
Cercetător timp de peste patru decenii Ia Institutul de
s:avistică şi balcanistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, iar din
. '
: ~68 şi profesor al Univer·sităţii din Moscova, Nikita Ilici Tolstoi
::. orga11izat şi condus sectorul de etnolingvistică şi folclor,
:

•

•
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deschizând

noi orizonturi interdisciplinare în studiul
spiritualităţii populare. Prestigiul savantului, care a participat.
alături de mentorii săi, la organizarea tuturor congreselor
internaţionale postbelice de slavistică, începând cu cel de la
Moscova, din 1958, până la cel de la Bratislava, din 1993, a
contribuit într-o largă măsură la deschiderea internaţională a
acestei discipline şi la un real schimb de valori în ştiinţele
filologice pe plan mondial.
Nurneroasele sale studii şi articole, publicate în patrie şi îr1
alte ţări, considerarea mai n1ultor lucrări colective, bazate pe
cercetări de teren, monografiile proprii, între care CJ1a6J1fLCKaJ1
zeozpaif5u•1ecKaJ1 mep,11u110J10211J1 (Moscova, 1969), Onb1m ceA1a11mi1•1ec1co211
QllQJllt3a CJIQ6Jl/ICKOU 2eozp(tif5i1•1ecKOii 1nepAtllllOJIOZUU

( 1972),

cmpyKmypa cJ1a6J111cKux J111rnepamyp1tblX Jl3btK06 ( 1988)

-

Jfc1nop11;1

precedată

li

de

publicarea parţială a unor cercetări începute încă în 1960
privind variantele slavone, inclusiv cea românească, ale lir11bii
slave vechi - i-au adus un binemeritat prestigiu pe plan naţional
şi internaţional. În 1984 a fost ales membru corespondent al
Academiei Ruse de Ştiinţe, iar în 1987 - titular, fiind onorat în
acelaşi timp de mai multe academii străine - Austriacă, Sârbă,
Slovenă, Poloneză, Croată şi altele; ca preşedinte al Con1itetului
Slaviştilor din ţara sa ( 1986), a devenit în 1988 vicepreşedinte al
Comitetului Internaţional al Slaviştilor. O încununare a
îndelungilor investigaţii întreprinse cu o întreagă echipă de
colaboratori o reprezintă impunătorul Dicţionar etnolingvistic Anticriităţi slave (CJ1a6J111cKue iJpe611ocmu - 31n110J1u11z611c1n11•1ecK11ii
cJ106apb), din care a apărut nu demult tomul I, cuprir1zând un
mare număr de noţiur1i, începând cu liter·ele A, B, V. G
(Moscova, 1995).
În anii din urmă, N. I. Tolstoi a depus multă energie şi tin1p
în conducerea Acaden1iei Ruse de Ştiinţe, ca, membr·u al prezidiului, ceea ce probabil, s-a răsfrânt asupra sănătăţii sale. Dup2.
o scurtă boală, s-a stins pe neaşteptate, la 24 iunie 1996, la
puţin timp după împlinirea a 73 de ani, fiind î11morrnântat :-"
Jasnaia Poliana. Au rămas îndurerate, în urma sa, Svetlar"""
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Mihailovna, colaboratoare devotată la cercetările pe teren şi la
redactarea impunătorului tezaur· etnolingvistic, şi două fiice,
aflate la înteputul activităţii ştiinţifice. Alături de dânsele, de
confraţii din patria sa şi din alte ţări, membrii Asociaţiei
slaviştilor din România deplâng dispariţia prematură a acestui
reprezentant de frunte al ştiinţelor filologice şi al unei familii
celebre, ce a dat Rusiei, începând din vremea lui Petru I, câteva
generaţii de oameni de seamă.
•

G.

Mihăilă
•
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DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI

-

•

A. Activitatea

SLAVIŞTILOR

IA (1996)

ştiinţifică

I. Manifestări ştiinţifice în ţară
În anul 1996 s-au împlinit patru decenii de la înfiinţarea
:\sociaţiei noastre. Acest frumos jubileu, precum şi alte
aniversări din domeniul istoriei culturii româneşti şi slave au
constituit tot atâtea prilejuri pentru organizarea unor maniiestări de amploare şi anume:
1. Simpozionul 150 de ani de la naşterea lui flenryk
Sien/ciewicz; (Bucureşti, 30 mai 1996). Au 11rezentat comunicări:
.\1ihai Mitu, Primele traduceri româneşti diri opera lui H.
Sienkiewicz, Stan Velea, Sienkiewicz şi Sadoveanu; Ion Petrică,
Sienkiewicz şi Gombrowicz.
2. Sesiunea ştiinţifică jubiliară 40 de ani de la înfiinţarea
:\sociaţiei Slaviştilor din România (Bucureşti, 21 iunie 1996).
După cuvântul de deschidere, rostit de conf. dr. Mihai Mitu,
'.icepreşedinte al Asociaţiei, prof. dr. Gheorghe Mihăilă, membrt1
corespondent al Academiei Române. preşedintele Asociaţiei, a
evocat figurile întemeietorilor Asociaţiei, începând cu primii
preşedinţi - Emil Petrovici (în anii 1956-1958), Alexandru
:i.osetti (în anii 1968-1978) şi Mil1ai No\rfcov (în anii 1978-1990)
- şi ale altor cunoscuţi slavişti, men1bri fondatori: Petre
Constantinescu-Iaşi, Traian Ionescu-Nişcov, P. P. Par1aitescu,
','aleria Costăchel, Damian P. Bogdan. Ion C. Cl1iţimia, Panelele
Olteanu. Ioan Pătruţ, Valentin Gr. Chelaru, dispăruţi în l1llimii
ani, şi prof. dr. Constantin N. Velichi şi prof. dr. Gheorghe
3olocan. În continuare, au prezentat comunicări: C. N. Velichi.
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Noi cercetări despr·e Hristo Botev; Ecaterina Fodor şi Solomon
Vaimberg, Constantin Racoviţă şi contribuţia sa la dezvoltarea
slavisticii, Vie tor Vascenco (Heidelberg- Bucureşti), Calctrr·i
savante in limbi eeuropene după engt. 'Who's who'; Gheorghe
Barbă, Siegfried Wolf, Ştefan Berechet - contribuţia sa la dezvoltarea slavisticii; Or1ufrie Vi11ţeler, Delegaţiile rusă, ucr·aineanci
şi bielorusă la Prirnul Congres internaţional al slaviştilor·; Mil1ai
Mitu, Flgtrri de slavişti româ11i în opere literare şi în memor·ialistică; Ioan Teodor Stan, Sistemulfonologic al limbii literare; Mai-ia
Dumitrescu, Elemente d.e modernism în lexicul limbii ruse
actuale; Jerzy Stasze\vski (Katowice-Bucureşti), Relacje
przestrzenne a wartosciowariie; Anatol Pedestraşu, Calambi11·irl
în traducerile româneşti d.in limba rtLsă; Ilie Danilov, ProtJer·bele
ruseşti - examen tipologic; Mihai Radan, Elemente lexicale germane în graii1rile caraşoi,ene; Ştefan Vodă, Semanticeslcqja
derivaclja v sfere voenno-mor·slcoj terminologii; Virgil Şoptere<1nu,
Mitologia şi literatura; Mihai Mândra, „Supermanul" nietzsc/1ean
ca „Omul subteran" al lui Dostoievski şi ca „Mesager-Victimă" la
Saul Bellow; Adriana Cristian, Personajele romanelor lui
Turgheniev; Elena Abrudan, Dialog peste timp - M. Bulgalcov şi C.
Aitmatov; Balâzs Katalin, Frazeologiceskie edinicy predikativnogo tipa so znaceniem emocional'nogo sostojaniJa celoveka. Unele
comunicări se publică în volumul de faţă.
3. Simpozionul F. M. Dostoievski - 175 de ani de la naşter·e,
organizat de filiala Cluj-Napoca a Asociaţiei slaviştilor din
România, în colaborare cu Catedra de filologie slavă a
Universităţii „Babeş-Bolyai'' din Cluj-Napoca şi Catedra de lin1ba
rusă a Universităţii din Bucureşti (Cluj-Napoca, 16 noiernb1·ie
1996). Au prezentat comunicări: Virgil Şoptereanu, Legenda
Marelui Inchizitor a lui Dostoievsl<:i şi antiutopia literară rusă; S.
Wolf, M. Nistor, Dostoievski în dicţionare enciclopedice; Gheorghe
Barbă, Sensul premonitoriu al creaţiei dostoievslciene; Adrian
Ghijiţchi, Dostoievski şi unele aspecte a[e romanului psihologic
romdnesc interbelic; Alla Vinţeler, Drama familiei Dostoievs/ci d1·ama creaţiei scriitorului; Letiţia Becherescu, F. M. Dostoievslci
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ideea rusă"; Adriana Cristian, Konflikt mezdu umom i serdcem
v tvoreestve F. M. Dostoevskogo; Diana Tetean-Vinţeler, F. M.
Dostoievski v ocenke Vladimira Nabokova; T. Nădăban,
Dedublarea Marelui Inchizitor în romanul lui Dostoievski ,,Fraţii
Karamazov'':
4. Simpozionul omagial 400 de ani de la naşterea lui Petru
Movilă, organizat de Asociaţia slaviştilor în colaboare cu Catedra
de limbi slave a Universităţii din Bucureşti (Bucureşti, 20
noiembrie 1996). După cuvântul de deschidere, rostit de prof.
dr. Sanda Râpeanu, Decanul Facultăţii de limbi şi literaturi
străine, şi cuvântul de salut al ambasadorului Republicii
Ucraina, Alexandru Cealâi, au prezentat comunicări: Gheorghe
Mihăilă, Petru Movilă - locul lui în cultura şi literatura română;
Stanislav Semcinski (Kiev), Unde a studiat Petru Movilă?; acad.
Mihai Cimpoi (Chişinău), Petru Movilă: vocaţia pionieratului cultural; Grigore Bostan (Cernăuţi), Unele probleme ale relaţiilor culturale româno-ucrainene; Dan Horia Mazilu, Petru Movilă saiL
adevărata modernitate a Estului slav; Dan Zamfirescu, Petru
Movilă - exponent al universalismului românesc; Magdalena
Kuţiuk, Biserica ortodoxă românească şi scrierile hagiografice ale
lui Petru Movilă; Gabriela Gabor, Un text latinesc - „Mărturisirea
ortodoxă" - dezbătut la Iaşi în 1642; Corneliu Irod, Petru Movilă,
militant al ortodoxiei (Sinodul din 1642); Zamfira Mihail,
.Manuscrise inedite conţinând traduceri în limba română din opera
lui Petru Movilă. Unele comunicări se publică în volumul de faţă.
În afara acestor manifestări. organizate de Asociaţia noas::ră, membri ai ei au participat şi la alte manifestări ştiinţifice
:;rganizate de Academia Română, de societăţi ştiinţifice, catedre
'..lniversitare şi alte instituţii, dintre care amintim:
1.
Simpozionul
Rolul
tehnologiilor
contemporane
în
dez.
:.:oltarea pat1·imoniului cultural naţional (Academia Română, 21
februarie 1996): Gheorghe Mihăilă, Literatura română în limbi
srrăine - căi de recunoaştere internaţională.
2. Simpozionul Interferenţe lingvistice româno-croate
~eşita-Caraşova, 8-9 mai 1996): Richard Sârbu, Influenţa limbii
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croate asupra dialectului ist1·01·omân. Tendinţe actuale.
3. Al VII-lea Congres interr1aţional de tracologie (Constar1ţa
- Mangalia - Tulcea, 20-26 mai 1996): Gheorghe Mihăilă, Les
plus anciennes attestations des mots roumains autochtones (Xf:
siecle - 1520).
4. Sesiune ştiinţifică Tendinţe noi în cercetarea lingvistică şi
literară. Perspective didactice (Craiova, Facultatea de litere şi
istorie, Societatea de ştiinţe filologice, 25 mai 1996): Ad1·iar1a
Uliu, Roman Jakobson despre Dada; Marinella Coman. Opoziţiei
momentan/ durativ în relaţia aspectuală perfect simplu/ imperfect.
5. Simpozionul Convieţuirea româno-slovacă în decur·sul ti111pului (Oradea, 25 mai 1996): P. Rozkos, Slovacii în relaţiile
interetnice din Bihor şi Banat.
6. Simpozionul internaţional Cultura ruşilor lipoveni în coritext naţional şi internaţional, (ediţia a .II-a, Suceava, 10 noien1brie 1996). Au prezentat comunicări: Gh. Barbă, F. Chirilă, A.
Ivanov, M. Nistor.
7. Sesiunea ştiinţifică omagială consacrată împlinirii a 400
de ani de la naşterea mitropolitului cărturar Petru Movilă
(Academia Română, 19 noiembrie 1996): Gheorgl1e Mihăilă,
Scrierile litera1·e ale lui Petru Movilă adresate românilor.
8. Simpozionul Zilele Bucovinei la Braşov (Ediţia a V-a,
25-30 noien1brie 1996), organizat de Societatea pentru cultura
şi literatura rorr1ână în Bucovina, filiala ,,Iancu Flondor" din
Braşov: Gheorghe Mihăilă, Interferenţe culturale 1·omâ110ucrainene: 400 de ani de la naşterea mitropolitului Petru Movilă.
II. Manifestări ştiinţifice în străinătate
1. Simpozionul internaţional de limbă, literatu1·ă şi c11ltt.1ră
slovenă
(Ljubljana, 10-13 iulie 1996): Richard Sâ1·bu,
Interferenţe slovene în dialectul istroromân.
·
2. Prima Conferinţă a poloniştilor străini (Cracovia, 20-24
septembrie 1996): Constantin Geambaşu, Dificultăţi în însuşirea
gramaticii limbii polone de către studenţii români.
3. Simpozionul internaţional consacrat minorităţilor et11ice
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din Ungaria (Bekescsaba, 2-4 octombrie 1996): P. Rozkos,
Niektore traditne starodavne jedla Slovâkov v RiLmunsku.
· 4. Simpozionul internaţional Su. Kliment Ochridski - Zivot i
delo (Sofia, 22-25 noiembrie 1996): Gheorghe Mihăilă, Soeinenlja
su. Klimenta Ochrids/cogo v slavjano-rumynskoj tradicii.
5. Conferinţa ştiinţifică internaţională Limba slavă comună
şi destrămarea ei, organizată de Universitatea Jagicllonă şi
Academia Polonă de Ştiinţe (Cracovia, 5- 7 decembrie 1996):
Mihai Mitu, D~strămarea limbii slave comune şi primele coritacte
lingvistice slavo-române.
6. Al II-la Congres Mondial de interacţiuni culturale
(Ierusalim, 9-16 decembrie 1996), organizat de Universitatea
Ebraică din Ieri,1salim . (Israel): Solomon Vaimberg, Menţiuni
despre Ierusalim înfolclorul religios al lipovenilor.

III. Vol11111e publicate
a) În ţară
1. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către flul său Theodosie. Ediţie
facsimilată după unicul manuscris păstrat. Transcriere, traducere în
limba română şi studiu introductiv de Prof. dr. G. Mihăilă, Membru
corespondent al Academiei Române. Cu o prefaţă de Dan Zamfirescu,
Buc11reşti, Editura Roza Vânturilor, 1996, CXCVI + 430 p.
2. Constantin Velichi, Hristo Botev în România. Extras din
,,Analele Brăilei", serie nouă, II, 1996, nr. 2, 172 p.
3. Victor Vascenco, Studii de lingvistică teoretică şi aplicată,
Bucureşti, Editura Coresi, 1996, 314 p.
4. ,,Studii şi cercetări de onomastică'' (SCO), Craiova, Anul I,
1995 (apărut în 1996), nr. 1, 254 p. Redactor şef: Gheorghe
Bolocan (articole semnate de G. Bolocan, T. Oancă, I. Toma, C.
Reguş, Aspazia Reguş, Camelia Zăbavă).
5. Dan Horia Mazilu, Literatura romană barocă în context
eu1·opean, Bucureşti, Editura Minerva, 1996, 290 p.
6. Stan Velea, Universalişti şi comparatişti români contemporani. Proftl11ri, Bucureşti, Editura Medro, 1996, 288 p. (Între
alţii, slaviştii-comparatişti I. C. Chiţimia, Olga Zaicik, Tatiana
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Nicolescu, I. Ianoşi, G. Mihăilă, C. Barborică, S. Velea, I.
Petrică).

7. Relaţii româno-polone. Studii şi articole. Supliment al
„Analelor Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi" Secţiunea Literatură - tomul XLI, 1995 (apărut în 1996), 136 p.
Volumul, îngrijit de Sorina Bălănescu şi Katarzyna Weiske,
cuprinde textele comunicărilor la Colocviul româno-polon 01-ganizat la Iaşi în zilele de 13-14 mai 1994 de către Catedra de
limbi slave (lectoratul de limba polonă) de la Universitatea din
Iaşi, filiala locală a Asociaţiei slaviştilor, Biblioteca Centrală
,,Mihai Eminescu" şi I11spectoratul pentru cultură al judeţului
Iaşi.

8. Onufrie Vinţeler, Marin Bucă, Dicţionar de antonirne,
Bucureşti, Editura Vox, 1996, 318 p.
9. Marius I. Oros, Studii de toponimie, Cluj-Napoca, Editura
ICPIAF, 1996, 170 p.
10. Marius I. Oros, Paleografie şi limba slavă veche,
Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară, 1996, 224 p.
'
11. Ioan Teodor Stan, Fonetica, Cluj-Napoca, Editura Presa
Universitară, 1996, 140 p.
12. Ioan Teodor Stan, Studii de fonetică şi fonologie,
Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară, 1996, 216 p.
13. Probleme de filologie slavă, Timişoara, vol. IV, 1996.
(Cuprinde studii semnate de Maria Andrei, Maria Kirâly, Jiva
Milin, V. Moldovan, T. Nădăban, Valeria Nistor, M. Radan, P.
Rozkos, V. Simionese).
14. V. Moldovan, M. Radan, Gramatica srpskog jezika.
Gramatica limbii sârbe, Timişoara, Editura Sedona, 1996.
15. N. Roşianu, Model şi variantă în folclor, Editura
Universităţii din Bucureşti, 1996.
16. N. Roşianu, Folclor şi folcloristică, Editura Universităţii
din Bucureşti, 1996.
1 7. V. Şoptereanu, Filosofia mitului în literatura rusă,
· Editura Universităţii din Bucureşti, 1996 ..
18. S. Vaimberg, Elemente de gramaticăfuncţio11ală a limbii
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ru.se, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

19.

Cultura

ruşilor

lipoveni

în

context

naţional

şi

interryaţional. Primul seminar internaţional {Tulcea,

1-4 octombrie
1993). Culgere de comunicări ştiinţifice, Bucureşti, Editura
Ararat, . 1996 (cuprinde, între altele, studii semnate de Gh.
Barbă, F. Chirilă, I. Evseev, A. Ivanov).
.
20. F. Chirilă, A. Ivanov, Valentina Jercea, UCebnik russkogo jazyka i russkoj lcul'tury, Bucureşti, Editura Didactică şi .
' .
Pedagogică, 1996, 464 JJ.
21. Mihai Mitu, Cercetări lingvistice şi literare româno-slave,
.
'
Editura Universităţii din Bucureşti, 1996, 314 p. + 38 ilustraţii.
22. Ili.e Danilov, Studii, a1·ticole şi comunicări, Iaşi, Editura
.
Moldova, 1996, 158 p.
23. Un veac de aur în Moldova. 1643-17 43. Contribuţii
la
.
studiul culturii şi literaturii române vechi, Chişinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafică ,,Ştiinţa'' - Bucureşti, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1996, 256 p. (Cuprinde, între
altele, studii semnate de regretatul Vasile Harea, Dan Horia
Mazilu şi Zamfira Mihail).
O menţiune specială, în planul valorificării moştenirii
ştiinţifice în domeniul slavisticii se cuvine volumului: P. P.
Panaitescu, Petru. Movilă. Studii. Ediţie îngrijită, postfaţă, note şi
comentarii de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Szekely,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 154 p. Sunt reunite aici
cele şase studii consacrate lui Petru Movilă şi operei sale, elaborate de reputatL1l istoric-slavist între anii 1926-1965. Cu
prilejul aniversării naşterii lui Petru Movilă au mai apărut
: ·,

'

'

'

următoarele că1·ţi:

1. Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă, Iaşi, Editura
Junimea, 1996 (reproducere fotomecanică a ediţiei Bucureşti
1944);
2. Petru Movilă, Despre taina cununiei. Cuvânt înainte de
Vasile Malaneţchi, Chişinău, Editura ,,Ştiinţa'', 1996 (reeditarea
traducerii efectuate de G. Mihăilă şi Elena Linta în 1972);
3. Petru Movilă, Mărtu1·istr·ea de credinţă a Bisericii Ortodoxe.
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Traducere de Alexandru Elian, Chişinău, Editura ,,Ştiinţa'', 1996
(reproducerea ediţiei apărute la Bucureşti în 1981);
4. Gheorghe Bobână, Petru Movilă - Profilul unui destin,
Chişinău, Editura ,,Ştiinţa'', 1996.
'

I

'

'

b) În străinătate

1. Drustvo srpskog-rumunskog prijatelstva. Societatea prieteniei sârbo-române Novi Sad, Radovi Simopozljuma ,,Akademik
Emil PetroviC - Z.ivot i delo". Actele simpozionului ,,Academicianul
Emil Petrovici - viaţa şi opera" (Begejci, 22-22 X 1995), Beograd,
1996, 176 p. (Cuprinde comunicările semnate de G. Mihăilă,
Jiva Milin şi Richard Sârbu, precum şi alte 12 comunicări ale
unor participanţi români şi străini; cf. nota lui G. Mihăilă, Rsl,
XXXIII, 1995, p. 275-277).
.
2. Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Towarzystwo
Naukowe Warszawskie, Bibliografiajc;zykoznawstwa slawistycznego za rok 1993, z i1zupelnieniami za rok 1992. Pod redakcj<ţ
Zofii Rudnik-Karwatowej, vol. I-II, Warszawa, 1996, 540+356 p.
(info1111atiile privind lucrările româneşti de lingvistică slavă şi
slavo-română, unele cu adnotări, aparţin lui Mihai Mitu. membru în Comitetul de redacţie din partea Asociaţiei slaviştilor din
România).
3. Slovaci v Rumunsku, Bratislava, Dom zahranicnych
Slovâkov, 1996 (un studiu de P. Rozkos, Slovenske narecia V
Rumunsku).
4. KopitaTjev Zbornik. Mednarodni Simpozij v Ljubljani, 29.
Junij do 1. Julij 1994 ,,Jernej Kopitar in njegova doba'',
Ljubljana, 1996 (G. Mihăilă, B. Kopitar i nekotorye voprosy slavjano-rumynskoj filologii, p. 353-362).
În afara apariţiilor în volum, studii şi articole semnate de
membri ai Asociaţiei noastre au fost publicate în reviste de
lingvistică şi istorie literară, în reviste săptămânale sau lunare
de cultură, în unele volume editate ocazional la nivel judeţean.
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Mircea Anghelescu - care se adaugă celor apărute în Franţa şi în
alte ţări.
O nouă filială a Asociaţiei slaviştilor a fost înfiinţată 1<1
Constanta în ziua de 15 aprilie 1996. Preşedinte al filialei a f·ost
ales conf. dr. Ştefan Popa de la Universitatea „Ovidius", iar sec
re.tar, asist. Marine.la Machedon. Ceilalţi trei membri sunt: lect.
Ştefan Vodă, lect. Paraschiva Boboc şi asist. Ralu Corina Bosa.
Ea se adaugă astfel filialelor din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi
Craiova.
În Asociaţie au fost primiţi 8 noi membri, la Bucureşti şi 1<1
filiale, cu deosebire din rândul doctoranzilor şi al tinerilor n1e111bri ai corpului didactic universitar.

Mihai MitL1

'
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Sesiunea jubiliară ''A 40-a aniversare
a Asociaţiei slaviştilor din România''
(21 iunie 1996)
Constantin N. Velichi - Noi cercetări despre Botev . . . . . . . . . . . . 7
Ecaterina Fodor, Solomon Vain1berg - Constantin Racoviţă şi
contribuţia sa la dezvolta1·ea slavisticii 1·omâneşti ........ 19
Victor Vascenco - Calcuri savante Jo1·n1ate în limbi europene
moderne după engl. "W11o's Who" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gheorghe Barbă şi Siegfried Wolf - Ştefan Berechet Contribuţia sa la dezvolta1·ea slavisticii 1·omâneşti ........ 37
Anatol Pedestraşu - Calamburul în tradiLcerile româneşti
din limba nLSă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mihai Mândra - The Problematic He1·0: Nietzsche's "superman''
as Dostoevski's "underground man"
and Saul Bellow's "schlemiel" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Adriana Cristian - Structura e1·ouliLi tlLrghenievian ........... 79

Simpozionul omagial
'' 400 de ani de la naşterea
Mitropolitului Pet1:u Movilă''
(20 noierr1brie 1996)
Prof. dr. Sanda Râpeanu, decar1ul
străine

Facultăţii

de lirr1bi

şi

literat11Ii

- Cuvânt de desct1idere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Cuvântul ambasadorului Ucrainei Aleksandr Cealâi (OJlEKCAH,JJ,P

lJAJIHH)

............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Ac ad. Eugen Simion - Pet111 Movilă - 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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Dr. A:r1tonie

Plămădeală,

Mitropolitul Transilvaniei - Câteva date

mai noi în legătură cu mitropolitul Petru Movilă .......... 99

Stanislav Semcinski (Kiev) - f n legătură cu locul studiilor
lui Petru Movilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Acad. Mihai Cimpoi - Petru Movilă- Vocaţia pionieratului
cl11tural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7
Gr. C. Bostan - Membru de onoare al Academiei Române - Unele
probleme ale

relaţiilor

etno-culturale româno-ucrainene

ifolclorul obiceiurilor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Dan Ho1ia Mazilu - Petru Movilă sau adevărata modernitate

a Estzllui slav .......... „ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135
Dan Zamfirescu - Petru Movilă - exponent al universalismului
românesc ..................................... . 149
Magdalena Ll.szlo-Kutiuk - Biserica română în scrierile
hagiografice ale lui Petru Movilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
.
Co1·11eliu Irod- Petru Movilă şi rolul său în cadrul ortodoxiei .... 161
Paul Mihail şi Zamfira Mihail - Difuzarea scrierilor lui Petru Mo1Jilă
în limba română în secolele al XVIII-Zea - al XIX-lea
(Mărturii inedite)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

LINGVISTICĂ

Ecaterina Fodor - KOHI.(EIII.(llJI ,,3AYMHOI'O Jl3h!KA" PYCCKHX
<PYTYPHCTOB H EE OTPAJKEHHE B II03Tlll/ECKOM TBOPlfECTBE
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