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Bucureşti

Notă

pentru autori

Dat fiind faptul că tehnoredactarea publicaţiei Romanoslavica presupune un efort
considerabil. începând cu acest număr redacţia va accepta spre publicare NUMAI acele
studii prezentate în formă electronică. atât pentru Macintosh cât şi pentru Windows. De
asemenea, autorii sunt mgaţi să fol!>scască fontul Times (Macintosh) sau Times New
Roman (Windows), cu variantele lor pentru limbile folosite în studiu. Dacă se folosesc
şi alte fonturi speciale, de exemplu pentru glagolitic, chirilic vechi, greacă veche etc.,
autorii sunt rugaţi să însoţească studiul de fontul/fonturile folosit(e), făcând în mod
expres menţiunea că fontul/fonturile rcspectiv(e) este/sunt necesar(c) pentru corecta
citire a textului. Pentru orice nelămuriri, rugăm să oontactati pc redactorii publirnţici
Romanoslavica.
Pentru studiile scrise pc Macintosh. putem accepta documente scrise în
Claris/Applcworks 5-6, MS Office Macintosh Edition 98-2001 ~i Corci Word Perfect
3.x, sau orice versiune anterioară a acestor apiicaţii.
Pentru studiile scrise pc Windows. putem accepta documente scrise in MS Office
97-2000, Corel Word Perfect 8 şi StarOffice 5.x. sau olicc ,·crsiunc anterioară a acestor
aplicaţii.
Redacţia nu îşi asumă nici o rd.spundere pentru conţinutul textelor, nici dacă
autorii uită să însoţească documentul de fontul/fonturile spccîfic(e) folosit(e). Rugăm de
asemenea autorii să nu formateLe suplimentar textul (de exemplu, să folosească tabulatorul).
în sfârşit, începând cu numărul următor. rugăm autorii să înso{ească studiile de
un scurt rezumat, Jc t'irca 200 de caractere, într-o altă limbă decât limba în care a fost
scris studiul.

Note to the authors
As thc work required and implied in setting thc ROMANOSLAV/CA is considcrablc, the editors will accept ONLY articles and studics forwarded in electronic forrn, for
both Macintosh and Windows. Thc authors are also kindly asked to use font Times
(Macintosh) ancl Times New Roman (Windows) with their variants for thc languages
used în the studîes. lf additional special fonts are rcquired (c.g. Glagolitic, Old Church
Slavonic, Old Greck etc.) the authors arc asked to accompany thc study by that/thosc
font(s), with a special mcntion that the font(s) is/are necesssary for correctly reading thc
text. For any further qucstions picase contact the editors.
For Macintosh wc accept documents writtcn in Claris/Applcworks 5-6, MS
Office Macintosh Editîon 98-2001 and Corel Word Perfect 3.x, or any older vcrsion.
For Windows we accept documents written in MS Office 97-2000, Corel Word
Perfect 8 and StarOffice 5.x, or any older \·crsion.
Thc cditors assume no responsability for thc contcnts of the documcnts, nor
indccd if the authors forget to accompany the documcnts by any specific font. Thc
authors are also kindly asked to not uselessly fonnat the documcnts (e.g. tab).
Finally we ask thc authors to accompany future papcrs by an abstract of approximatcly 200 characters in another language lhan thc Ianguage in which the paper was
written.
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Acest număr cuprinde actele
siinpozionuluj mten1ational
50 de ani de e.listentâ a sectiilor de !lmbi sim·e modt:rne
(hulgar/i, cehâ.' croatâ, oolonâ,
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This issue indudcs the proceedings of the
international symposiurn ....
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.

Nota redactiei
~~u

am putut cuprjnde în acest volum articolele care nu c.u

fost remise redacţiei în timp uti! şi nici pe cele care nu au
fost predate într-o formă definitivă. În măsura în care
autorii le vor definitiva, vor fi incluse în numărul următor.
XXXVII. al publicaţiei RO:MANOSLAVICA.
Răspunderea
totalitate şi în

pentru conţinutul articolelor revine în
exclusivitate autoriior.

Editor 's note
The papers which wcre not sent in Jut: limc 01 were submitted in an incomplete form could not bc includcd in this
issue. As far as the authors will send us the final version,
the papers will be induded in the ncxt issue of the
RO~fANOSLAVICA.

The authors are entirely and uniquely responsihle for the
contents of their studies.

ROMANOSLAVICA
Str. Pitar l\foş nr. 7-13
Bucureşti

România
Fax (O 1) 211 99 40

E-mail:

asocslavC~}yahoo.com;

paliga@fx.ro
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Cuvântul prof. dr. Dorin Gămulescu, preşedintele Comitetului
de organizare, adresat oaspeţilor la deschiderea Simpozionului
50 de ani de existenţă a secţii/nr de limbi slave moderne (bulgară, cehă, croată,
polonă, rusă, sârbă, slovacă, ucraineană)

la Universitatea din

Bucureşti

12 octombrie 1999
Aula Magna a Uoiversit;lţii
Dragi

oaspeţi şi iubiţi

colegi,

Onorată asistenţă,
Vă rog să-mi permiteţi să vă salut în numele Comitetului de organizare şi al
catedrelor de slavistică de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi să vă adresez un
călduros "Bine aţi venit!" la Simpozionul nostru.
Serbăm o jumătate de veac de existenţă a secţiilor de limbi şi literaturi slave, cu
alte cuvinte, o jumătate de veac de când limbile şi literaturile slave sunt studiate în
Universitatea din Bucureşti ca discipline principale, absolvenţii obţinând diplome universitare de specialişti în domeniul limbilor şi literaturilor bulgară, cehli, croată, polonă,
rusă, sârbă, slovacă, ucraineană. Tradiţia acestor limbi în Universitatea din Bucureşti
este însă mai veche şi chiar dacă nivelul de predare în cadrul fostului Seminar de limbi
slavice nu se situa deasupra celui de la actualele lectorate, în perioada interbelică s-au
făcut totuşi primii paşi şi s-a acumulat o experienţă deosebit de utilă ce avea să fie valorificată ulterior. Altminteri, ca disciplină genernlă, slavistica este la ea acasă în
Universitatea bucureşte.ană încă de pe la sfârşit11l secolului trecut, fii.td ilustrată de personalităţi de excepţie ca B.P. Hasdeu sau Ioan Bogdan, care este şi primul titular al catedrei înfiinţate în 1891.
Bilanţui uitimiior cincizeci de ani ai slaviştilor bucureşteni este, fâra îndoială, un
bilanţ pozitiv, cu reali7ări remarcabile atât pe plan instructiv-educativ şi formativ, cât şi
pe plan ştiinţific şi cultural. Sperăm că accasla îşi va găsi o confirmare şi în lucrările
Simpozionului, în intervenţiile la Masa rotundă consacrată slavisticii în universităţile
lumii, la colocviile privind aspectele de învăţământ. culturale şi literare ale minorităţilor
slave din România sau la expoziţia de carte ce va fi vernisată mâine.
Dar cea mai bună confirmare a recunoaşterii, a muncii, rezultatelor şi prestigiului cadrelor didactice şi absolvenţilor secţiilor de limbi slave o constituie prezenţa dumneavoastră, a tuturor, aici şi acum: absolvenţi ai primelor serii şi studenţi ce au păşit
pragul facuJlăţ.ii cu doar câteva zile în unnă. cadre didactice şi foşti studenţi cc activează
în cele mai variate domenii, colegi de la universităţile din ţară (Cluj-Napoca, Constanţa,
Craiova, laşi, Timişoara) şi colegi de la universităţi din străinătate (Moscova, Kiev,
L6di, Cracovia, Marburg, Liege, Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Novi Sad, Skopje, Sofia,
Swnen, Chişinău), decani, rectori şi miniştri, ambasadori şi diplomaţi din ţările slave,
acredit'!ti la Bucureşti. Vă mulţumim tuturor, ne dorim şi vă dorim succes.
In mod deosebit Vă mulţumim Dwnneavoastră, sponsori principali domnilor
preşedinţi ai Băncii Comerciale Române şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
Doresc să adresez un cuvânt de gratitudine domnului Ministru al Educaţiei
Naţionale, care a acceptat ca această manifestare să se desfăşoare sub înaltul patronaj aJ
domniei sale, Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi Asociaţiei
Slaviştilor din România care, pe lângă substimţialuJ sprijin material, au acceptat şi calitatea, deloc confortabilă, de coordonatori, alături de Universitatea din Bucureşti, domIDilui Rector al Universităţii din Bucureş°' prof. dr. Ioan Mihăilescu şi doamnei Decan
al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Striiinc, prof. dr. Sanda Rîpcanu.
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Cuvîntul dlui Peter Eckstein Kovăcs, secretar de stat,
la deschiderea simpozionului
50 de ani de existenţă a secţiilor de limbi slave moderne
(bulgară, cehă, croată, polond, rusă, sârbă, slovacă, ucraineană)
la Universitatea din Bucureşti

Stimaţi participan~,
Vă urez bwt venit la oceastă manifestare fără precedent din tara noastră şi
felicit iniţiatorii şi organizatorii acestui program, menit să evidcntic7.c nu doar activitatea
celor 50 de ani de existenţă a secţiilor de limbi şi literaturi slave ale Universităţii
Bucureşti, dar să pună în valoare tradiţiile, viaţa culturală, instruirea în limba maternă,
într-un cuvânt întreaga spiritualitate a minorităţii bulgare, cehe, croate, polone, ruşilor
lipoveni, sârbe, slovace şi ucrainene din ţara noastră.
Cultura europeană este o realitate complexă ce cuprinde atât. diversitatea
nonnelor, a crezurilor, a valorilor şi standardelor, a produselor culturale. dar şi contopirea fenomenelor legate de artă. religie şi limbă. Această realitate se reflectă acum şi
în plan politic, prin preocupări materializate în documente şi recomandări ale forurilor
internaţionale faţă de problematica minorităţilor. Existenţa în România a minorităţilor
slave, precum şi contactele neîntrerupte cu vecinii slavi au trezit şi alimentat interesul
pentru slavistica din România. Dezvoltarea învăţământului şi a culturii în limba maternă a minorităţilor slave se datorează, în mare parte. specialiştilor prcgătiti la secţiile de
slavistică ale Universitătii bucureştene.
Astfel de manifestări, cum este cea de astăzi, ne întăresc speranta într-un viitor
care se bazează pe încrederea în forţele noastre proprii, în toţi foctorii angajaţi în schimbarea profundă a societăţii noastre. Viitorul este al celor care doresc să se manifeste sub
toate aspectele existenţei şi conştiinţei individuale şi colective, inclusiv sub aspectul
identităţii naţionale. Limba maternă, cultura, tradiţiile unei naţiuni reprezintă tet.aurul
inestimabil al fiecărui individ în parte, tez:iur fără de care nu am putea fi noi înşine, nu
am putea fi fiinţe wnane desăvârşite.
Cu aceste gânduri, urez tuturor participanţilor la Simpozion zile încwrunatc de
satisfacţii şi sentimente nobile.
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Cuvântul rostit de prof. dr. Sanda Reinheimer Rîpeanu
Decanul Facultăfii de limbi şi literaturi străine
la deschiderea simpozionului internaţional
50 de ani de existenţă a secţiilor de limbi slave moderne (bulgară, cehă, croată,
polonă, rusă, sârbă, slovacă, ucraineană)

la Universitatea din

Bucureşti

Dacă am încerca să stabilim vîrsta slavisticii româneşti, ar trebui să urcăm
îndelung pc firul timpului, încă înainte ca apartenenta preocupărilor la anumite
domenii de specialitate să fie în mod strict stabilită. Motivaţia ne este bine cunoscută tuturor: înlr-o insulă de romanitate aflată Îlllr-un ocean aloglot. insulă de romanitate înconjurată de o varietate de limbi şi culturi, dintre care cea mai mare parte sînt
slave, nu putea să lipsească interesul pcnLnJ rolul pe care contactele cu aceste limbi
şi culturi l-au avut în conturarea specificului latinităţii românesti.
Dar interesul nu este numai istoric. Vecinătatea românilor cu aceste limbi şi
culturi, şi mai mult decît atît, coexistenţa pe acelaşi teritoriu, au făcut necesară - pentru toate comunităţile în contact - cunoaşterea reciprocă, în modalităţi dintre cele mai
diverse. Putem pune şi sub acest semn generos (chiar dacă aceasta nu corespunde
exact realităti) crearea - acum 50 de ani - a secţiilor de limbi şi literaturi slave la
Facultatea de Filologie a Universitătii din Bucureşti, astăzi Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine: secţii de limbă şi literatură bulgară, cehă, croată, polonă, rusă, slovacă, sîrbă, ucraineană, la care se adaugă cursuri pentru învătarea limbilor macedoneană şi slovenă.

În anii '80, acelaşi regim care înfiintase sectiile de limbi slave decide că locul
ocupat de limbile:: mw~uuatc, 1.:a d~ altfel de liruuile „~uăiue" în general, să fie din
cc în cc mai restrîns, pînă la a li se atribui statutul de spedalităţi secundare. cu consecinte evidente asupra învătărnîntului dispensat (redus la un număr mai mic de orc)
şi asupra îmbătrînirii corpului profesoral. În ultimii zece ani însă, scctiile de limbi
slave moderne şi-au recăpătat locul meritat, ca şi celelalte limbi străine; ele ar putea
să continue să existe. ba chiar să se dezvolte, dacă n-ar exista şi impedimente. Nu
mă refer aici la lipsurile financiare, pe care le resimte tot învătărnîntul, ci la ciudata
evaluare a finanţirii necesare: secţiile de limbi slave „beneficiază" de coeficientul
minim, acordat specializărilor care lucrează cu sute de studenti la curs şi cu zeci de
studenţi la seminar, şi aceasta în ciuda promisiunilor DoDlllului Ministru al Educaţiei
Naţionale, făcute chiar acum un an, de sprijinire a învăţămîntului superior în limbile
minorităţilor. Mulţumim Rectoratului Universităţii noastre precum şi colegilor noştri
de la alte facultăţi că au înţeles greutăţile în care ne zbatem şi sprijină financiar, cel
puţin în 1999, continuarea activităţilor didactice specifice acestor specializări.
Secţiile pe care le aniversăm astăzi îşi dovedesc forţa, căci cea mai mare parte
dintre ele au şi întinerit prin succesul obţinut la numeroase concursuri recente de către
absolvenţi tineri şi foarte tineri. Unii dintre ei au sustinut recent si doctorate de
succes, alţii sînt în stadii de pregătire şi sperăm ca - pentru loti aceştia - specializarea
să poată depăşi graniţele (România şi Bulgaria, sau Cehia ... ) şi să reprezinte rezultatul unor legături pe care le pol stabili cu numeroase universităti din Europa şi din
lume unde există interes pentru slavistică.
9
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Chiar dacă, sub raport stallstic, numărul studenţilor de la aceste scctii nu
un procent marc din numărul total al studcntilor nolitri (aproximativ 10%).
locul pe care îl ocupă în ansamblul învătămînwlui nostru este deosebit: studenţii lor
pot aparţine comunităt.ilor slave de pe teritoriul românesc si studiam astfel aceste
limbi ca limbi materne, sau pot fi români nativi, care le învaţă ca limbi străine.
Întîlnirea dintre limbi si culturi se realizează astfel - în mod concret - în
spaţiul restrîns al unui cabinet de studiu, în care confruntarea este directă şi benefică
pentru parteneri, căci stimulea1.ă comparaţia, şi a întregului macanism logic pe care
aceasta îl presupune. Cred că acest tip de experienţă pc care-l trăiesc studentii în
Facultatea noastră poate reprezenta un exemplu de abordare multiculturală (mai
precis biculturală) a fenomenului lingvistic şi literar, de către cei care pot intra
într-o dezbatere directă, în care să-şi afirme propriile lor puncte de vedere, prin
prisma experienţelor lor specifice.
Aş sublinia rolul acestor secţii şi pc alte planuri:
l. într-un prim rînd, ele favorizează tinerilor vcniti dintr-o comunitate de limbă
slavă de pc teritoriul românesc, comunitate care poartă amprenta despărţirii mai mult
sau mai putin îndelungate de rădăcinile ei, contactul cu limba Cl!!!ivat.ă şi cu cultura
teritoriului de care se simt legafi; se netezeşte pentru ei calea de cunoastere a originilor, se întăresc deseori raporturile de autoritate internă si legăturile de solidaritate,
de multe ori slăbite sau chiar pierdute; rolul absolvenţilor întorşi în comunitatea din
care provin, ca propagatori ai cunostintelor dobîndite, este inestimabil; si nu mă refer
numai la învătămînt, ci la toate actiunilc de revigorare sau de mcntinere a traditiilor
pentru care ei devin pregătiţi. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii
din Bucureşti este singura din ţară care, de acum 50 de ani, şi-a asumat constant îndatorirea de a oferi nivelul superior de învătămînt în Jimbă maternă reprezentanţilor
tuturor comunităţilor slave din România;
2. într-un al doilea rînd, aceste secţii sînt o sursă certă de constituire si continuă reîmprospătare a unui nucleu de indivizi a căror activitate în „împărătia spiritului" este menită să ducă la îmbogăţirea relatiilor între culturi: este vorba despre acel
grup de oameni pasionati (căruia îi corespunde, de obicei, şi de cealaltă parte a
granitelor, în mod simetric, un grup de oameni la fel de pasionaţi, în sens invers însă),
care pot fi traducători, autori de dicţion<>re şi ghiduri, critici de artă, critici literari,
etnologi, istorici etc. Prin migala muncii lor, împletită de cele mai multe ori şi cu talent, se trasează fi.rele de cunoaştere a căror tesătură sustine apoi raporturile interculturale.
Am încercat să schiţez în cîteva cuvinte locul pe care-l deţin slavistica universitară la Facultatea noastră, practicată de cadre didactice devotate scopurilor
învătămîntului, cărora le mulţumesc pe această calc şi Ic urez să-şi împlinească în anii
viitori de activitate toate scopurile pc care si le propun.
reprezintă

l 2 octombrie 1999
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DIE SLAWISTIKAN DER UNIVERSITÂT LEIPZIG UND
IHRE BEZIEHUNGEN ZU SÎJDOSTEUROPA
Helmut W. Schaller
Marburg, Germania
"'Ehrniirdig Leipzig voller Frohlichkeit,
in dir brennt ewiges Feuer,
leuchtest den Kindem des Balkans weit.
bist ihnen als Wissensquen · teuer'' -

Mit diescrn Ausschnitt aus cinem Studcntcnlied des bulgarischcn Schriftstellers
Kirili Christov, der erstmals 1898 nach Leipzig kam, ist zum Ausdruck gebracht, welche
groBc Bedeutung die Stadt Leipzig mit ihrer U nfrersit.ăt und ihrem k:ulturellen Leben fur
die Balkanvtilker gehabt hal und zwar sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert. In
dem zur Leipziger Bucluncsse 1999 erschienenen Sammelband "Bulgaren in Leipzig.
Damals - Heute" gibt Emstgert Kalbe eine aufschhillreiche Darstellung der Beziehungen
Lcipzigs zu Bulgaricn, wcnn er unter dem Titcl "Leipzig und dic bulgarischen Kaufleute
- ein Handelsplatz mit Tradition" u.a. schreibt: "Die Kontakte zwischen Leipzig UD<! den
bulgarischen Gebieten (Donaubulgarien, Rumclien, Thrazien und Mazedonien) gewannen seit Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend an Vielfalt, verbreiteten sich im 19.
Jaltrhundert vor aliem auf geistig-kulturellem und wirtschaftJichem Gebiet Wld erfaBten
im 20. Jahrhundert alle Bereichc des gesellschaftlichen Lebens, wobci letztgenannte
Reziehungen freilich hăufig von deutschcn GroBmachîambitionen dom.iniert wurden" I
ln Leipzig war der Dialog zwischen dcn Kulturen aJso schon seit jeher lebendig
und dies gilt spătcstcns scit der Begriindung der Slawistik an der Universităt Leipzig veroundcn mit dem Namcn von August Leskien (1840-1916) und einige Jahrc spăter
Gustav Weigand (1860-1930). Sowohl Leskicn als Slawist als auch Gustav Weigand als
Romanist urui Balkanphilologe hatten dem Bulgarischen erstmals in Deutschland ihre
Aufmcrksamkcit zugcwcndct urui Uber Jahrc hinweg Studicrcndc aus stidosteuropăis
chen Lăndem nach Leipzig gezogen, die daim in ihrcn Heimatlăndem, auf cler Leipziger
sprachwissenschaftlichen Tradition aufbaucnd, dic SJawislik, Balkanphilologic mit
Schwerpunkt auf dem Bulgarischen und Rumănischcn vertralen.
August Lcskien, 1840 in Kiel geboren, studierte bei August Schleicher in Jena
und wurde 1870 nach Leipzig auf die ncubegrtindcte Professur fur Slawische Philologie
berufen, wo cr sich der slawischcn Sprachwissenschaft voll widrnen mu6te wid daher
auch prak.tische Sprachstudien betreiben m~te. In seinen Lehrveranstaltungen
dominierte das Altbulgarische. Ausgenommen die Jahre 1876 und 1912, gab es in
Leipzig wăbrend der Tătigkeit A. Lcskicns kcin Semcster, wăhrend dem er nicht das
Altbulgarische, seit 1884 von Robert Scholvin in seiner Lehrtătigkeit unterstiitzt. behandelte. Trotzdem wurde erst ab 1905 auch das modeme Bulgarische rcgelmă6ig in das
Lehrprogramm mit einbezogen und zwar dUICh Lesk.iens Schiller Gustav Weigand, der
als Romanist urui Balkanphilologe sich so intensiv mit dem Bulgarischen befa6t hatte,
da8 er im Jahre 1907 in Leip7ig eine "Bulgarische Grammatik" veroffentlichte, die
wăhrend des Ersten Weltkrieges im Jahre 1917 noch eine weitere Auflage erlebte 2.
Hinzu kamen auch noch bulgarisch-deutsche W orterbiicher, die bis 1944 immer wiedcr
ncu aufgelegt wmden.
11
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Darstellung des Altbulgarischen das Vorbild A. Tcodorov-Balan war na.eh seinem
Studium bei Jan Gebauer in Prag fur ein Jahr nach Leipzig gegange1l u.m 1882/83 bei
Leskicn seine sprachwissenschaftlichen Studien fortzusetzen. Zu nennen ist femer
Ben'o Co nev (1863-1926), dcr crste Vertrcter fur Geschichte der bulgarischen Sprache
an der Universităt Sofia, dcr sich 1888 bis 1890 an der Universităt Lcip7ig aullrielt und
dort Slawische Philologie bei Leskien studierte. B. Conev ist vor aliem als Verfasscr cler
ersten bulgarisch geschriebenen Geschichtc des Bulgarischen hervorgetrcten, die in den
Jahren 1919 bis 1937 in rnehrercn Bănden erschienen ist 8. Zu nennen ist als Schiller
Leskiens in Leipzig auch Aleksandăr Doritsch (1887-1953), der lllilăchst bei Mallhias
Murko, seit 1908 bei Leskien in Leipzig studierte, wo er 1909 mit einer Abhandlung
iiber das altbulgarische Adverbiwn promoviert wurde und spăter mit Gustav Weigand
zusarnmcn dic erwăhntcn bulgarisch-dcutschen und dcutsch-bulgarischen Worterbiicher
ver6ffentlichte. Der bulgarische Sprachwissenschaftler Dmitri Michov (geb. 1884)
beniitzte in Leipzig die Gelegenheit bei Lcskien Albanisch zu studieren. Michov hatte
zuvor in Poitiers und Stra6burg studierL bevor er 1907 in Leipzig mit einer Dissertation
iiber die Anwendung des bcstirnrnten Artikels im Rumănischen promoviert wurde,
wobei er sowohl das Albanische als auch das Bulgarischc in seine Untersuchung vergleichend mit cinbezogen hattc 9. Ober die bulgarische Sprnchwissenschaft hinaus ist der
flihrende serbische Philologe Aleksandăr Belic; (1876-1960) zu nennen, der im Jahre
1900 in Leipzig mit dcr Dissertation "Die Entwicklungsgeschichte der slavischen
Dcminutiv- und Amplifikationssuffixe„ promo,·iert wurdc. Belic; \\1.lfde nach seiner
Leipziger Promotion 1901 Professor an der U nivcrsităt Belgrad. dann Mitglied der
Serbischen Akademie der Wissenschaften und seit 1937 dercn Prăsident. Belic; hat
Studicn zu serbokroatischen Dialektcn. vor aliem aber zum slawischen Akzent veroffcntlicht. Er war Mitbegrtinder und Redakteur dcr Zeitscluift "Julnoslovenski Filolog"
seit dem Jalrre I 913. In seiner langjahrigen Lehr- und Forschungstatigkeit hat A. Bclic;
nachfo!gende Generationen \'OH serbischen Sprachwissenschaftlem in der Trndition der
Leipzigcr "Junggrammatischen Schule" ausgebildct 10.
August Leskien war vcrschiedentlich auch an Promotionen beteiligt, die auBerhalb seines cigentlichen Fachgebietes. der Slawischen Philologie lagen, so bei ISirkovs
Abhandlung "Siidbulgaricn: Seine Bodengestaltung. Be,·olkerung. Erzcugnisse,
Wirtschaft und geistige Kultur". vorgelegt in1 Jahre 1895. Leskien war auch Gutachter
bei Gustav Wcigands Dissertation "Lautlehrc des Dialektcs der OJympo-Walachen" im
Jahrc 1888 sowie auch bei dessen Habilitationsschrift "Vlacho-Mcglen". die im jahre
189 l dcr Universităt Leipzig vorlag 11.
Wenn dic Bedeutung eincs Wissenschaftlers bzw. sciner Universităt cingeschătzt
werden soli, so ist eines der wichtigstcn Kriterien, wie weit er răumlich in die Fcme und
1.citlich in dic Zukunft ausgcstrahlt hat, ob und în welchcm Mafie er neue Bahnen
gewiesen hat 12 . Bei eincm Sprachwisscnschaftler wic August Leskicn erweist sich dies
daran, in welchem Gmde er von anderen Fachgelehrten und seinen Schiilem seine
Erkenntnisse, Ansichten und Methoden emst genornmen wurden, aufgcgriffen urui iibernommen wurdcn, vielleicht auch in der von ihm angegebenen Richtung weiterentwickelt wurdcn I 3. August Leskien hatte wăhrend seiner Tătigkeit an der U niversităt Leipzig
insgesamt 24 Disscrtationen betreut, davon bebandeltcn 18 sprachwissenschaftliche
Themcn. Von den sprachwissenschaftlichen Arbeiten befafite sich fast die Hâlfte mit
F ragen des Altbulgarischen, z. T. auch mit dessen Beziehungen zu anderen Sprachen. Die
iibrigen sprachwissenschaftlichen TI1emen hatten andere slawische Sprachen zum
Gegens~ so auch das Serbokroatischc. Fiir Leskien stand wăhrend seiner Lcipziger
Tătigkcil das Altbulgarische eindeutig im Mittelpunkt. Er und seine Schulc haben in
mehreren europăischen Lăndem, so vor allem in Bulgaricn cpochemachende Ergebnisse
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aufzuweisen Weitere Fortschritte in der Sprachwissenschft miisscn sich aber auch rnodemerer Methoden bedienen. um die zahlreichcn neuen Aspekte der heutigen Fon.chung
auch auf eine einzelne Sprache wie clas Bulgarische anwendcn zu konnen. Die
Fortsetzung der Leipziger junggrammatischcn Schule in Bulgarien hat sich wohl in drei
aufeinanderfolgenden Phasen vol1:1_.0gen:
Die Zeit der Rezeption junggrarnmatischer Prinzipien durch bulgarische
Sprachwissenschftler in Leipzig in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg u.a. durch L.
Miletic, S. Romanski, D. Michov, A Doritsch u.a.
Die Zeit der Anwendung dieser sprachwissenschaftlichcn Richtung in Bulgarien
im Rahmen der damaligen Yeroffentlichung zur Geschichte des Bulgarischen.. beginnend
mit dem Altbulgarischen iiber das Mittelbulgarische zum Neubulgarischen durch A.
Milctic, S. Romanski und B. Concv. erwa die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.
Dic "spatjunggrammatischc Epoche der bulgarischen Sprachwissenschaft".
vertreten vor aliem durch K. Mircev und S. Stojkov.
Gustav Weigand (1860-1930) ist als Romanist den Vertretem der Leipziger
Slawistik vom Fach her immer năher gekonunen, indern er sich roehr und mehr mit dem
Bulgarischen auch befa6te. Weigand hatte J888 bei Ebert und Leskien mit der Schrift
"Lautlehre des Dialektes dcr Olympo-Walachen" promoviert. Bereils fiir die
Dissertation bob Leskien he1vor. was spăter Weigands gcsamtes wissenschaaftliches
Wcrk bestimmen sollle. nâmlich das "Hinausgehen" iiber die Probleme der romanischen
Philologic hin zur Bcschăftigung mit den sprnchlichen Verhăltnissen der
Balkanhalbinsel iiberhaupt 14. Aus dem Gutachten zur Habilitation Gustav Weigands
geht hcrvor. daB Leskien neben sprachlichen auch iiberethnographische und historische
Kenntnisse der Balkanhalbinsel verftigte. Als Gustav Wcigand im Jahre 1917 eventucll
nach Berlin berufen werden sollte, sctzte sich die Philosophische Fakullăl der
Universităt Leipzig fiir scin Verbleiben ein. da cr die Leipzigcr Universităt zum
Mittelpunkt rurnăn.ischer Studien in Deutsch1and gemacht habc, dariiber hinaus wurden
seinc Verdienste in der Verbreitung praktischer Kenntnisse des Bulga.rischen urui
Albanischen sowie in der Begrtindung und Leitung der Institute fur rurnănische und bulgarische Sprache hervorgehoben. Die Anerkcnnung Weigands von bulgarischer Scite
ersicht man aus einem Bericht der Deutschen Gesandtschaft in Sofia vom Februar 1930
an das Auswărtige Amt in Berlin, in dem es u.a. heiBt. daB aus AnlaB des 70.
Geburtstagcs von Gustav Wcigand die Bulgarische Akadeinie cler Wissenschaften cine
Ehrcnsitzung veranstaltet hatte und dic Stadt Sofia eincr Strafie den Namen "Bulevard
Vajgand" gegeben babe 15_
Slawische Philologie und Romanische Philologie sind an der Universităt Leipzig
zu eincr beispielhaften Synthese entwickelt worden, so daB sich dort ersbna1s nach Franz
Miklosich in Wien ein Zentrum fur die wissenschaftliche Betrnchtung siidosteuropăis
cher Spracben entwickcln konnte. Dber clas Bulgarischc und Rwnănischc humus wurdc
auch das Albanische in die Forschung Init einbczogen.. von August Leskien und Gustav
Weigand auch in der Lehre mit bcriicksichtigt. Die Slawistik an der Universităt Leipzig
ist vor aliem mit den Namen von Lcskien und Wcigand verbunden, die ihre wissenschaftlichen Ergebnisse aber auch nur aufgrund ihrer tiefgreifenden Beziehungcn zu
Bulgarien und Rumănien zu solcher Hohe fiihren konnten. Diese groBe Tradition der
wisscnschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und den Lăndem
Siidosteuropas sollte auch fur die Zukunft W..aBstab unserer gemeinsamen Bemiilrungen
blciben. Die rumăni.sche Sprachwisscnschaft verfugt ilber cine Reihe bckannter
Personlichkeiten, die aus AnlaB des 50jăluigen Jubilăums der Slawischen Philologie an
der Universităt Bukarcst genannt werdcn miissen, nămlich Iorgu Iordan 16_ Scxtil
Puşcariu m1d Emil Petrovici 17.
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So wie Leskien und Weigand fiir die bulgarische und rumanische
Sprachwisscnschaft richtungweisend gcworden sincl so habcn dicse drei rumănischen
Sprachwissenschaftlcr. aber auch andere. dcrcn Namen hier nicht allc genannt werden
konnen, die Kcnntnis dcr siidosteuropăischen Spmchen u.a. auch in Deutschland
wesentlich gefordcrt u.a. auch dcswegcn, wcil sie sich der dcutschen Sprache bedicntcn
18

1 Vgl. hicr.tu H. W. Schaller: Leipziger Buchrnesse - Lănderschwerpunkt Bulgarien
q,cip1ig 25.-28.3.1999), in: Siidosteuropa-Mittcilungen 39, Heft 2, 1999, s. 162-164.
Vgl. hierzu H. W. Schaller: Bulgaristik in Deutschland. Historischer Abrifi mit
Bibliogrnphicn Neuried 1988. S. 53.ff. "Die neubulgarischc Sprachc în Dcutschland:
Gustav Weigand".
3 Vgl. hierzu H. W. Schallcr: Der BegrilI "Altbulgarisch" in Vcrgangenheit und
Gegenwart in: Linguistique Balkanique XXXI. 1988, H. 3-4, S. 117-134.
4 Vgl. hierzu ausfiihrlich H. W. Schaller: August Leskien und die bulgarische
Sprachwisseuschaft, in: Kulturelle Traditionen in Bulgarien. Bericht iiber das
Kolloquiwn der Siidosteuropa-Kommission 16.-18. Juni 1987. Gottingen 1989, S. 281293. insbcsonderc S. 283.
5 H. Paul: Prinzipien dcr Sprachgeschiclue. Strassburg 1880. Neuauflage: Tiibingen
1970
6 Vgl. hierzu H. W. Schaller: August Lcskien und dic bulgarische Sprnchwissenschaft
S. 285.

7 Dass . S. 285.
8 Vgl. luerzu A. Richter: 100 Jahre deutsche Slawistik. Teii V: Kontakte des Leipziger
Lchrstuhls rn bulgarischcn, polnischcn und tschecho-slowakischcn Wissensd.aftlcm, in:
Wisscnschftlichc Zeitschrift der Technischen Hochschulc Otto von Guericke,
14. 1970.. Hcft 7. S. 859.ff
Magdeburg
9
Dass., S. 860.
IO Zur Promotion A. Belics an der Univcrsităt Leipzig bcfindet sich cine ausfiihrliche
Darste11ung des Verf. in Vorbercitung fur den Druck in der "Gedenkschrift for Nikola
PribiC".
11 Vgl. hierm A. Richter: 100 Jahre deutsche Slawistik. Teil VII: Dcutschc Slawistcn
sowie Vcrtreter andercr Philologien in ihren Bcziehungen zu dem neuen Leipziger
LehrstuhL in: Wissenschaftliche Zcitschrift der Tcchnischen Hochschulc Otto von
Guericke, Magdcburg 15, I 971. Heft 5, S. 53 Iff.
12 A. Richler: 100 Jahre deutsche Slawistik. Teii II: Zur intemationalen Ausstrahlung
des Lcipziger Lehrstuhls unter Leskien: der erste Promovend Jan Baudouin de
Courtenay aus Polen, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen H ochsuchle Otto
von Guericke, Magdeburg 14, 197. Hefl L S. 107.
13 Dass., S. 107.
14 A. Ricluer: 100 Jahre deu!sche Slawistik. Teii VII: Deutsche Slawistcn ... , S. 545546.
15 Dass., S. 546. Zur Wirkung gustav Weigands liber den Bereich der
Sprachwisscnschaft hinaus vgl. H. W. Schaller: Gustav Weigand unei dic nationalen
Bcstrebungen dcr Balkanvtilker - sprachliche und ethnischc Oberlegungcn zum Endc des
XIX. Jahrhunderts, in: Linguistique Balkanique XXXVIII. 1996, H. 1, S. 11-27.
16 Vgl. hierzu: Omagiu lui Jorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti
1958.
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17 S. Puşcariu: Die rumănische Sprache. Ihr Wesen und ihre volkliche Prăgung. Aus
dem Rwnănischen iibersetzt und beatbeitet von Heinrich Kuen. Leipzig 1943. E.
Petrovici: Karm. das Phoncmsystcm einer Sprache durch frcmden Ein1luB wngestaltct
werden? Zwn slavischen Einflu.B auf das rumănische Lautsystem. 's-Gravenhage 1957.
18 Man vgl. hierzu Sextil Puşcariu, Mitglied der Rumanischen Akademie, korrespondierendes Mitglied der PreuBischen und Săchsischen Akademie und Prăsident des
Rumănischen Instituts in Deutschland in einer seinerzeit vcroffentlichten
InfoIIDationsschrift iiber die Rurnănische Akademie, wo er einleitend schreibt: "Das
rurnănische Volk hat infolge der U ngunst der politischen Verhiiltnisse, die auch dic kulturelle urui nationale Entwicklung stark beeintrăchtigten, erst spăt zum europăischen
Kulturkreis gefunden. Das dliickende tiirlcische Joch, noch viei mehr aber der
vorherrschende griechische Einflu6 wăhrend der Fanariotcnherrschaft hat auf allen
Gebieten des geistigen und materiellen Lebens cin Aufleben der nationalen Krăfte verhindert. Einen richtigen Akademiker hatte die Moldau zu Beginn des 18. jahrhundens in
dern Fiirsten Dimitrie Cantemir, der auf Grund seiner fruchlbaren schriftstcllerischen
Tătigkeit zum korrespondiercnden Mitglied der PreuBischen Akademie der
Wissenschaften emannt worden war. Erst nach der Befreiung von dem griechischen
EinfluB in der ersten Hălfte des 19. Jahrhunderts beginncn sich die gesundcn Krăfte des
rurnănischen Volkes zu re gen Diescs nationale EJWachen ftihrte in kurzer Zeit auf politischem und ku.llurellem Gebiel zur Einheit und Selbstăndigkeit und zur Griindung wissenschaftlicher Pflegestătten.
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SECŢIUNEA A: LIMBĂ ŞI

CONTACTE LINGVISTICE

METAMON>03LI HMEHH C06CTBEHHOI'O
Ban:eHTHHa ABpa.MoBa
(60JirapBJI)

Ilo3HaBaJI. 0Kpyxa10DJ,Hii MHP. qCJioBcK HHJJ.RBH.JJ.Y8JIH3HpyeT ero, AllBIUI
JIB.U;aM HMCHa co6CTBCHHblC. HcKOTOPblC aHTponoHHMhl CTBHOBllTCll KOHHOTaTHBHO
Harp)'lKCHHblMH, TCM caMblM opeBplllll;aJICh B CHMBOJlhl, Hll3hlBaIOilUIC KaqecTBCH HhlC DpH3HUH JIBllCHJlil ACHcTBHTCJlbHOCTB...
ffailHOH&nbHaJI COCIJ.Hcl>:exa., o6yCJIOB1lCHH&JI 3THODCHXOJJOrHCH HOCHTCJICH
J13hlJUL, npoJIBJillCTCll B rpynne aHTJ)ODOHHMOB, CDCUH4>H'ICCKHX .IJ)UI KaJKJJ.Oro H3
ll3hlKOB, TaK KllK B HBX HllO,D.llT OTpalK.CHHC BCTOpH'ICCKHC lf>arrhl, pellJIHH,

npoHJICHWI ua.ne0Han11noro xapllK'l'Cpa. ,llauawr rpynna o6"LC.IUUUieT a.HTponoHHMhl, JIBJIJllOID;RCCll Tp8J(HIJ,HOHBhlMH, CBJl38HHblC B C03H8HHH HOCHTCJICB Jl3hIKa C
onpe.o;enelfHWMH JJH'IHOCTHWMH
xapaKTCPHCTHXaMH, BhlJIBJlCHBbIC H8 OCHOBC
om.rra, Tp8,IJ.HU.HH H D03TOMy
OC03RaJODJ,HCCll Kil)[ DOCOOllHHLIC, ycroH<IHBblC B
,JJ.S.HBOM COIJ,H)'Me. T8KllMM ,ll,Jlll pycCKoro Jl3h1Jta -!lJLllJllOTCH: EMcJJ.H (XBacryu, 6UBan,
nyCTOCJJoe), KHp10xa, <l>HruI (Hc,o;aneKBil: 11enoaeK, npoCTax, rnyne~ npOCToctiHJL11,
6onaaa). fupHI (DJIYT, o6MamQ.HK, npoi.o;oxa) [Omn 136-138) H AJ>.; .ll.JlJI 6onrapCKoro Jl3h1Ka: Xwn,p Ilen.p (nrrpl>lli JIOBKHB qCJIOBCK, B cpOJILK.DOpe JIWUICTCJI
OJIBu;CTBOpCBHCM OC'rpoYMHJI, coo6pa3HTCJlhHOCTH B CMCKBJIKH), C"hpAJITKO IleTJC.o
(a:anpe3HLIH 'ICDOBCK), fIOpo MHxaiiJJOB (CJICDOB H TfllOH BCDOJIHBTCJIL qy::ac.oit
BOJIH), Map1to TOTeB (ueec3Y"l'Bii 'ICJIOBCK), Meu MapBJI (6}'1Cll. MJIC'DJI MapBJ1)
(,n.o6pLIĂ, YCT)'lI'lHBhIH 'ICJJOBex:), CyJILO H Ilyno (cJiy'l'.aăuw:e JIJOAH) a .o;p.
XapaicrepBOB AJUI BbIIDCnpase.o;ellHhlX BH'fPODOBBMOB JIBJI.llCTCB nciiopaTHBHaJI
XapllKTCpHcrexa,
.IUlHHU BNR 061.eKTaM.
AHrponoBHMhl B, IllHpe, OHOMacTHKOH JIBJUllOTCJI HBJl,HKaTOpoM B3MCHCHHH
B o6m;cCTBCHBO - DOJJHTH'ICCKOB H x:yJJLTypuoă :llQl3HH Ka.Jlt,llOI'O o6w;ccTBa.
A.HTPQnOHBM - ::rro oco6Ltă 3Wllt ~m:Bil>HUD,HH apo6JieM, B03BBJGUOIIUIX B
o6m;CCTBC, OTpa.a:aJOm;ax
McBTaJIHTCT llllBHO:i Bau;BB, cp. Moe:mtareăT - cnoso,
d>opMB·P)'IODlCCCJI Ha OCHOBC llMCBH co6crBCBBoro, Ha3hlUIODlCC B BMCDJ;aJODlCC
orpoMB)'lO BH4><>PM8.IJ,BIO o npou;cccc, 38HHMIUlllICM Jl,JIBTCJlbHOC epeMfl aMepmatHCK.oe o6m.eCTBO. J.fayqeHHC MCTaMOP4>o3 aHTponOHHMOB AaCT 6oraThrii MaTepuan,
CBHACTCJJhCTBYIODlHB o :JKH3HH o6m.ecraa HC MCHCC, qcM CDC.a;H8..!IhHl>IC HCCJIC.IJ.OBBHHJI H8fK.
CoepeMeHHltlc H3MCHCBIUI e o6m;CCTBeHBo - n0.IQITB'lcc1Coi :acR3HB nocrroTanBTapHhlX o6m;ecnr crrpa3HJIHCI> B Ha Jl3WXOBLIC n~eCCLI, B '18CTJIOCTB, na
4'~0HBpOBIUIHC OHBMOB B CBCTCMC Jl3hIK8. ,D;IUIHhle HSMCHCHIDI xapaicrcpH3ytoT HCKOTOpw:e TCH,II:CHIJ,HH, npOJlBJIJIIOID;HCCS B HX 4>YHIC.a;HOHBPOB&llHH.
Ilpou;eccw H TCH,11,CHD;llH ipymmuoHHpoB&HHH OHHMOB H HCKOTOphIX HX THDOB,
JIBJllDODJ,HXCJI DpO,D;yKTHBHLJMJI, BCC CID;C HC HUO,D,llTCJI B D;CBTJ>C BHHMaIIHll HCCJIC,JJ.OBBTCJICH. ,llaHBoc JIBJICBHC DOJI}"IHJJO BCJIJICCIC BMCHBO B YCJIOBBllX COBpeMCHBoro
o6m;cCTBa, B D03T<JMY ero J!3Y'ICBBC ~CCTBmlCTCJI K8lt 6bl ,.B ,J].BHlKCBHH", HBOr,JJ.a HC ycneau 3a llOJl.BJlCHHCM CE.CAUCBBO B03BBX8IOID;HX BOBbIX <t>opM. HMCHRO
003TOMY HC38.K.OH'ICHBOCTb npou,ecca H ACJI&eT HUiie BblCT)'IIJICBHC HCCKOJlLKO
4>ParMCBT&pHhIM, TC3BCBblM.
Ilpe.lK,IJ.e BCCro, B COBpeMCBBOM pyc. H 6onr. 93bIIUiX npOHCXOJJ;RT npou;ecc
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aKT)'a.JIH3aUHH aHTPOIIOHHMOB, rrpHHaWJe-~auwx K LiaCCHBHOMY IIJ13CTY .n:amIOH
.'leKCHKH. TaK}'IO POJlh Bbl!IOJUUIIOT HMeHa mnepaTYPHbiX nepcoHa.lKeH, KOTOphlM
rrpucyma HCTOpH'ieCKH CJIOJKHBUIIU!Cj{ KOHHOTaJ..(H$i, }i8_3bJ.BfilOU1,lle b6'beKTl'IBHO
COU:Ha.JibHo 3Ha'fHMhle nopoKPi ;a:anttoro o6w,ecTBa, mrnp.: p . .!I.- MaHHJIOB,
IIJUOUIKHH, 06JIOMOB, B 6 . .ff.- lia:li faHhO (rrepcotta:H<: H3 o;a:noHMCHHofl KHHrH AneKo
KorrcTaHTHHosa, npe;a:cTaB..'lfilOW.mf coooH: THII 6ecuepeMoHHoro, cKynoro 6oJirapHHa, ;a:eHCTBOBaBrnero BCer;:i;a c BhlrD,;J,OH ~JUI ce.6JJ), Att,n:peUIKO (XHTphlii:,
cMeKa.'IHCTblH KpeCTMrHHu H3 o;a:HOHMCHHoro paccKa3a EJIHHa TieJIHHa) H ,;:i,p.
llpHMepbI B TCKCTax: pyCCK.HH .ff3blK - HHKaKoe rrpaBJ1TeJihCBO Hac He cnacet, eCJIH
Mhl He TIO'iYBCTByeM 3TOro Jl:YXOBHOrO nom1, 30ByJ:Uero Hac, ec.'IH He BC'fYIIHM B IIOJIC
cJie.n:oe HeaHoB fteHuco6u~eu ... („BeK", N246, 1998); B rrpoTHBHOM cnY'fae 06pa3uoe&Ie coBe-tcue o<t>uuepbl Macxa.:1.011 11 )ly.n:ae:s iJ.OJI)ltHhJ 6h1Jln noqnTaThc.11 Jrn6o
npe,naTeJll!MH ,:::i,eJia nepMaIICHTHoro ropCKOTO „conpOTHBneuru:i:", JIH6o 3TaKHMH
'ie'ieHC.KlfMB wmupilU4tJMU c MOJIO,Ll,blX HOITeH, ;a:eHCTBOB3BIIIllMH B Thl.JIY Bpara
(„.lfrom", 20.05.1997); 6 . .11.- HeKa noHe .o;a 6n)J.e oceo6o.o;eH OT ornoeo KHIIHaJiaTa
apXJiTCKTypna rpaH,lloMaHHJJ Ha Be'iHOTO ceMeHCTBO FaHeBu (,,.IlYMa", 5.10.1998); B
~ylllaTa aa ;1,aH'bKOIIJiaTe:ua OT oceM ;:i;eHa nacaM. o6a'l:e n'hnJIH 'fepBeJIT Ha
aHiJpeut1'06U,UHama („168 '!aca", 14.01.1999). B norne.o,HeM npHMepe HMH co6cTBeHHoe nocJiyJKHJIO ,JJ..nH co3;a:aHHH anemUinrna, na3hIBaiomero HBJielille, oxapaKTepH30BaHHoe aHTpOflOHHMOM.
AKTYa.JihHhIM cTaHOBHTC.11 TaKJKe ynOTpe6JiettHe Ha3Batta.H KJIBod>ttJibMOB,
aanpuMep, ):{JIH tta3BaHH.ff xapaKTeponorH'iecKI1x oco6emrocTeH mm: HJlH JIBneHHii;
B pyccKOM .ll3hIKe: B 3TOT cmaJ1Kepo6cKuu yronox c 11ocne.nneii: tta.IJ,e)l{,JJ,oii: npHXOJl:.!IT
!llO,Ll,M, opliBblKlllHC CTCCIUIThC.ff CBOHX co6CTsenRbIX )J.eTeH („OroneK", NQ23, 1995);
B 601IrapcxoM H3bIKe: BnpXbT na U:HHH3Ma o6aqe e HenoToll.lleMaT TumaHuK Ha
11paBHTeJJhCTBO H..Batt Illa.1V1lllK.li („168 •raca", 8 -14.01.1999).
XapaKTepHblM AJUl COBpeMenttoro pa3BHTHH aHTpOJIOHH-MH'ieCKOii: CRCTCMbl
pyccxoro H 6onrapcxoro H3bIKOB HBJI.ffeTC.ll ;:i:pyi·oii npouecc - npouecc H3MetteHHJ:I
oueHo•moro 3nalieHID1 aHTpOIIOHUMa 00.IJ: BJJHJJHHeM o6mecTBeHHO - Il0.1IHTH'leCKHX
co6blTHll, nepeor~CHKH ~eHHO:::TcfI B HOCTTOTCL'1HTap110M o6u,ecTBC, a TaIOKe c
TOM cy6'beKTHBHOH Ol.l,CHKH. Cp., Hanp., H3MenenHe O:UCHO'iHOro 3Ha'ieHIDI B
naopaB.'lCHHH OT MCJIHOpaTHBHOro K nelrnpanrnHOMY B pyCCKOM j{3bIKe aHTPOilOHHMOB .ITeuHH, rop6a'ieB, B 6oJirapCKOM H3b!KC To.uop )i(ifsKOB. Ilpouecc, O)J.HaKo,
SJBJIHeTCj{ He o.nnonanp3.B.JleHHhlM H neo,r:ui03H8'iHM - pa.3.!IH'ilibIC CJJOH o6mecTBa
Bblpa.JKa.JIH pa3JIH'IHYIO oueHKy ,JJ.aHI!blM a.HTPOilOHHMaM - H ,UO nepeMen H IlOCJie
nepcMeH.
Bec&Ma pacnpocTpatterIIThIM n npo.uyKTRBRhlM RBmi:eTcH ncnonh30BaHRe
anrponOHHMa - cl>aM.HJIHll JlH'iHOCTH, jfB.JIBIOW:CHCJI .ITM.11,epoM napTHH, rpymlhl li
CTaHOBHW,eHCJI Bbipa31neJieM Hll,CH, MbIUIJieHHJI .nanttoH 06IUHOCTH B kal.J.CCTBe
OCHOBbl ,UJij{ aneJJJUl:THBa co 3Ha'iCHHeM „IlOCJIC,IlOBaTeJib ).l;aHHblX R,ll,eH". 3TOT
npHeM JIBJijieTCH He HOBbIM B PYCCKOM H 6onrapcKOM JI3bIKax, HO B coupeMeHHOM
pa3RHTHH OOOHX '13blXOB CTaHOBHTCH Y3yaJILHbJM H BCCbMa 'fBCTOTHhIM B pe'IH,
oco6eHHO B pyccKOH ny6JJHUHCTRKe, nanp.: ra:H,'.\aposeu, .ll<.HPHBOBC:U, 'lepHOMLIP.D:HHhI, lKHPHHOBCKRe, .llBJIHHCKHe, 3l0ra-HOBl.J,bl, aHIIH.JIOBIJ;bl, MaCJHOKOBbl,
KYJIHKH,
KeBOPIUIHLI,
PYUKHC,
BJlall,HMHPbf
BOJihcPOBH'lH,
a.neKcan.ri;phI
BJla,D;HMHpOBHqH, 6yp6ynHChl, IOIUeHKOBbl, MaKaUJOBbl H MaKalllHCTbI M ;a:p. 8
PYC'CKOM J'l.ZbIKe: A e~e o;a:na HPa..ll zauoapKll lJYCTl1Jia no MHpy o6nacrnoir ct>on.n
cou;11a.nLuoii no,rmep::lKKH uaceJJeHHX (.IlaiI.D)KecT pac. npecCbl); s 6onrapcKoM
JI3bIKe: BaKbp.IJ,JKHesmi:; l.faK'bpos H 11aKbpoct.tume ca pH6HTe, ocTaHanH Ha cyxo;
Onrnam;aTa CH rO.!l.HHa HH llOHece OOHe Y.D:OB.'ICTBOpeHHeTO, qe Mypa8l!e814ume H
MypaBeliK0814ume He nocMHXJI .a;a ysoJIIDIT PesH3opa; H )l.OKaTo ,Ilo6pm1 MnTeB ce
KaHH .Ila une3e B o6~HaTa na fo!JI KOH, TO KUp'leBucmume HaHCTHna ca o6e-

rre-
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cnoICoeHH, (.IJ.fMa, 1999). Bce npoH3BO.U.Hhie OT <PaMHJIH:K nomtTHqecirnx .n;eJ1Tenell
ynoTpe6runoTCJI c OTpmi;aTeJihHOH rum cBIDKeHHOH CTHJIHcTH'lecKOH OKpacKOH.
MHorae aHTpOnOHHMLI - cPaMHJJBH npO.JJYKTHBHhl, oHR J!.8.iJ'.HroTCJJ npoB3BO.Il,HOH
OCHOBOH .JJ:Jljl o6pa30BllHHJI He TOJlhKO CY1JlCCTBBTeJihHhlX - Ha3.BaHHH mm, HO H
CYIIJ,ecTBBTeJII.HhlX - Ba3Bamrii: JIBJieHHit, aanpaBJieRHH, a Ta.IUKC npHJiaraTCJihlildX,
aanplfM:ep: pycculi >î3blK - Ma:i.::awo.B.H3aUtut; aa'tlirall.11,apoBcKaJI (CTaTb.11),
npOCJihIUIHCKB.Jl, 8HTBeJlhll,HHCIUUI (qaCTi.), qepHOMblp,JJ;HHCKRH (HJI.P), npoqepHOMhlp.IJ;BHCKaR (qacn.), JIYJKKOBCKOC („OTe"leCTBO"), pyUKHCTCKOe (.JJ:eWKeHHe),
phUKKOBCKHH (coc1IH-CO'IHBK), rop6neeCKHe (epeMeHa).
HMX co6CTseBHoe, cPBMHJIWI, a TaIOKe eueaeue yqpeJK;IJ;eBIDI M01KCT
CJIYJKHTh AJlli o6pa30Ba.HW1 cymeCTBHTCJibHOro co BTOpblM KOMIIOBCIITOM „reăT",
Ha.3b1llatoii1.eto DOJIHTH'lCCKHC CKaBA8Jlhl BMCHCM co6CTBeHHhlM,
Hanp.
MoeHKare.ifT, „CKYPaToereăT" (o cK~a.JlhHOH BB.n;eoKacceTe c m. npmcypopoM),
„KpeM'hllreii:T" (o KPYillihlX ,llCHC.:lKHldX BKJI8,llax 38 rpammeă c HMCHCM Em.uHHa),
PoHareirr (B PyMi.nmH - ,u.eno o Koppym:~HH). Ilo,ao6Jlbie o6pa30BaJIWI secbMa eMKH
no CO,llCpJK8HH10 H 6e3 crreuHaJibHOH paCIDHQJPOBKH HCJICHhl B CBOCM
npoHCXO)K,11,CHRH. TaKHe Ha3Ba.HJUI HC,llOJirOBeqaLJ, OHH 6i.1crpo nepexo~T B nacCHBHLJH COCT8B jl3bJK8.
B M8CC - MC,JJ;Ha BCTpe"laIOTCJI TalOKC npOH3BO.I\}lhJe OT H83BaHHf.r Il8PTHH,
opr8HH3ao,Wi., K.BlliIIO~CCJI B OCHOBHOM H83B3..HHJIMH ~: H8TQBqane (HATO),
OPT3lllHHKH, 3H,ll.33poseu (H,UP), „.116Jio<rnHm" („Jl6JtoKo"), q,emtkCbl („<l>enHKc"opraaH3auIDI no HMeHH ,Il;3eplKHHCKOro, C03,J;aJIH8JI rpynnoH: OQJHUCPOB Kfli H rPY
feHWTa6a AJUI IlOAJ'OTOBKH o6mecTBeHHOrO MHCHIDI K pe3KOH CMeHe poccHifcKoro
Kypca, a TalOKe cPHJH'lCCKOro YJIH 1i"1'0.lKCHHK „npO,!l;3.lKHhlX" IlOJIHTIIKOB H3 'IHCJla
BhlCJilHX pyKOBO.D;HTCJICH CTpaHbl).
Cne;:zyeT o6paTHTb BHHMattHe TaJOKe Ha rrpou;ecc, ITO.JJ}"'IHBWHH IDHpoKoe
pacupoCTpaHeHHe 3a IlOCJIC,llHHe ;r:i;eCHTh JICT, oco6eHHO B 6onrapCKOH ;r:i;eăCTBH
TeJibHOCTH. 3To rrpou;ecc C03,ll8HIDI H ornaweHHH np03BHin H ncea,o.OHBMOB,
jfBJUl.JOIUHHCJl pe1yJibTaTOM ,o.eMOKp8TH381lHH o6mecTBa H pacKpenoID,CBHOCTlf
Jllf'UIOCT~. Ilp03BHIUa
npBHHM2IOT apTI:ICT!>I, xynoJKHHKH, HCilO.TJHJfl'CJTR lfioJIKB,
110.'lHTHqecKBe JIHqHOCTH, cnopTCMeHhI, npeCT}'llBHKB. JI,aHHhni THO OHHMOB
CYIUCCTBOBaJI ecerna, HO HX ny6nHqHOCTh crana B03Mo:l1CHOH Jllffilb Tenepb, KOr,II,a
6hUIH CHJIThl 3anpemenHH Ha ornamem1e nuqttoii :>KH3HH 6onee mm MeHee 3HaMeHHThlX JllO,Il,eH. 3TOMY npoueccy cnoco6CTBYJOT H xcypHaJIHCThl MHOfO'IHCJICHBhlX
raJeT H :lKypHaJIOB, CTpeMHIIUiCCJI C03.JJ:8B2Tb 8TTpaKTHBHLie M&Tepnanhl WUI
IIPHBJieqeHHJl 'lliTaTCJICH.
fpynna np03BHlll, - ncea,JJ;OHHMOB xapaKTCPH3YeTCSI CJIC.nyIO-IT}HMH oco6eHHOCTJIMH: ncee,II,OHHM Bbl6Hp8IOT C03HaTeJIJ.HO, HHor.n;a CO'IHHJIIOT, IlCCB,Il,OIDfMbl RC
HMCIOT neliopaTHBHblH OTTCHOK, OHH H83bIB8IOT CBOHX HOCHTCJICH 6onee ~cPeKT
HblMH HMCHa.MH, HC:lKCJIH HX co6CTBCBHLJe, Hanp.: fnopWJ (neBHlla faJlll Heaeosa),
MapHyc KypKHHCKH (aKTCp lleairno CTo'1HOB), )J,xirna HHK (.llH32HHep fHHKa
HaaH011a).
Ilpo3BHW:a co3.D;a.IOTCjf 6JJHJKRMH wrn .n;py3bJIMH, xopomo 3HBIOIUHMH nocTOHHCTBa li HC)l;OCTaTKH H23bIB8eMoro. „Ilo;r:i; llP03BHIIl;CM Mhl IlOHHMaeM nonoJIHllTCJlbBOC, Heo4'HUH8JlhHOC HBHMCHOBaHHC mma", BblllOJIHJIIOIUCC „He TOJJLKO H.nCHTHcj>Hu;HPYJOIUYJO, HO H ouenoqeo - xapaKTepH3}'10nzyIO Q>ymc:nmo". Ilp03BHIU8
pacKphIBaIOT xapaKTep IIB,D,HBH.D;a no pa3JIH<ffihlM npu3eaKaM:
1. no npoct>eccM, JaiUiteiO: 6onrapCKRA R3hlK - Ile'M>p )lCP'fJlHCB - JI,oKTopa,
Ilenp IleTpos - illeparnea (no H83Ba.mno peCTopaea), Rop.n;an U:oaea - ,Il;all'lo
MeHTaTa („o6MBHIIUil'" pa6oTan Kpym,e); p. JI.- DPhIHI.laJIOB- CaMoroRIT}BX (no
npe.JJ:MeTY 6H3aeca). Oco6euHo 3KcnpeccHBHhl npo3smn;a npeccyn::emcos: AHMHnp
MapmmB - IIHID;oaa (nHCTOJieT), 10p11 illMaălepa (Kapa61rn), IIenH HapKOMaH'leTo,
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,l;l.HMHTbp .UnMHTpos - IliaUJMaTa (ooMamn;Hiilll), BacIL1 nolKKoB - qepena li ,il;p.;
'
2. no xapaKTepHhIM npHBbl':IK3t.C feoprn )J,HJIKOB - Jlop~l3 (no HalBaH.lUO
•. MapKH CHrapeT);
3.
no
xapaKTepHOMY
npH3HaKy
BHemHOCTH:
6. JI.- MaăK
Tafict.IJ·-.l~utto:ianopa, BacKo Kp'bnKaTa (3al1.l!aTa), BacKo Kena (KpOCCOBirn);
pyc.;:KHw 5131.•.h. - :VieKcfili,L\p I1o'l'1ffOK - CaMo.!lemarn, EnaJJ.HMHP Ta:rapHHOB Tarapntt, K1naeu;
4. no MeCTY IlOCTmni:Horo HJIH BpeMCiraoro X<HTeJibCTBa: 6. H.- ,ilHMaTa
Pyc1rnKa, I!em; AMepuKatteLJ,a," PyMen qe':letteua, foro 60.11.HeQa, Bo6n CyxHH,D;OJie-

.„

u.a;
5. no oco6emrncrn.M xapaKTepa: CKYJibUTOp H1IKoJJai! illMHprena
(Hllmfil{-H3-la OCTporo Jf3blKa), arnp Barnn BacHnee - 3yeKa (3aim;), faH'lO
Bo'IKOB - Jly,i1;1u:1 (CYMacme,IJ;mHă). ,Upyrue. np0Js11w.a npncBoeHhI HX DJia,il;eJlbUaM
no cxo,IJ;.:tBY c uepcoHaJKl!MH nony.llllpHbIX 4>P.JU;t.ms, Hanp.: 6. jl_- feoprn HBattOB . fott3o („ManeT woy"), Ep)J)KaH Pauu1,11, - Pmrn („PoKO H ero 6p2T1>n"), I-IHK0.11ail
., ,IJ,attannos - YpKo („Il11anera o6e31>aH"). AneKcail,ll;hp li,BeTaROB - Cali,11,0KaJl.
BhmeJUICTC.>r TaIOKe rpynua npoJBHir\, llBJIRiorn,HX>::R Ha3f.ll1HHJJMH KopottoBaHHhIX mas rocy,DapC'rB H npH,l?,alOIUHX CROHM HOCHTC..ls.IM oco6l:1H opeoJJ JIH,::J.epCTBa, mmpHM.: 6onrapcKHii .!l:JbIK - IleTKO MapmTHH - llapcKIDI, )l{emI3Ko )J.eMHpeB
- l1.MIIepa1opa, Jio1.1tt fleTpaKHeB - Eapona; PyMeH foues - Ilamina; pyccmfi .113blK
- 6opHc E.'lbU.HH - Uapb Jiopnc. Cne.rzyer OTMeTIITb, qTo ace rrp'1:Mephr npo3BH!Il a
6oJTr. Jl3blKC IIPHHa,JVIC)l{aT JIHnaM, JaHHMalOIUHM JTHJJ:CpcKOe MCC'rO B TeMHOM 6H311ece.
B pe3yJibTaTe ,::i.eMOKpaTD3aHDR" ne'laTM CTa.JJO B03Mo:lKHbIM npOJlBJICHUC eme
OllHOH TeuueHIJ,HH, Kacaiow:eH:cjf IIP03Blflll,, a
UMeHHO - COJP,aHHe n
4>YJIKUHOHHpoBam1.e llp039HlQ,
Ha3blB!UOID;HX nepBblX rocy;:i;apCTBeHHblX
PYKOBO;J.HTe.'lefr. 3Ta TeHJJ;etUJ,HR npos.isJll!eTcjf rrpeHMym,eCTBemro B 6oJir. npecce;
,}'JIOTpe6JieHHe npo3BHIII. xapaKTepH3YeTCjf TaM 'faCTOTHOCTblO rrpe:xc,;i;e BCero Ha
C'rpaHm.i:ax Ollll03Hll,HOHHOH ne'laTH. J],eHOTaTHBHOH OCHOBOH npo3BHUJ; cny:xan
;.:;;eiiCTBHJI IIOJIUTHKCB, ax ~„.fecrc B HepapXFUi BJ12.CTI1, HeKOTOPhle „11Htt.I:Ihle Ka"leCTBa .

. J-IanplfM., Ba CTpaHHll,ax raJeT MOlKHC BCTpeT!iTb IIP03BHUJ,a KoM3H,ll;Hpa,
. Kamuatta, MaB'bpa, aasaeMble xypHaJIHCTaMH IIpeMbep - MHHHCTpy; MucTDp 10
npou;eHrn, ,IJ;H.U.iKeă .AJi lio1K, focnOL\HH Pe<f!opMa, IIopaJHBaUJ,aTa ycTa - 2
· (rropa:lKaiom0ii POT), BaJinKa na pect>opMaTa (KaTOK pect>opMhl) - 06 AJieKCaH,il;pe
fimKKOBe; T1neT0 (nano'IKa), fen•w TpoTima, frhKH Cp'bqHOTO (YMeJibie pyirn)-06 E.
6a1<apri:>KHese H ,:t,p.
H JaK..i"JK"i:e1rne rne,IJ;yeT cKaJaTb, 'ITO paccMoTpeHHe H..'deHH concTsemrnro, s
TOM 'IHCJie aceD,llOHHMOB H np03BHill,, c )'"'!:i!TOM HX MOTHBllPOBaHHOCTH 3KCTpanHUJcH1CTH'leCKHMH <PaKTOPaMH, 'HecoMHeHHO, .i:;,aeT MarnpmlJl ~Jljj' pa3Mb!lll.'lCHliJI o
TOM, 'ITO li rpyn:rre. OHHMOB '.laK0,11.HpOBaHO 3fHlHHe () speMeHH H Me·=1'e HX C03,llaHIDI,
CBe,IJ.emrn 00 aKT)'?.1JbHOM pa3BHTHH o6rri:eCTEa.
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APLICAŢII ALE INFORMATICII ÎN LINGVISTICA
ŞI FILOLOGIA SLAVĂ

Dan Mihai
Ioana Mariela

Bărbulescu
Bărbulcscu
Bucureşti

Tuturor profesorilor care nu
se mai află astiiLi printre noi.

Calculatorul - un obiect căruia în anii şaptezeci nici cei mai optimişti vizionari
ai prognozei economice nu ii prevedeau un viitor mai îndepărtat de statutul de
curiozitate - a devenit în ultlillul deceniu un mstrument de ncpretuit al omului, o
unealtă pentru îndulcirea traiului şi o annă puternică pentru cîştigarea timpului.
Supraevaluat de către autorii de romane ştiintifico - fantastice şi, în acelaşi
timp, desconsiderat de vulpea care nu ajung.e la struguri, calculatorul a intrat în viaţa
omului pe nesimtite. Fără ostentatie şi cu sinceră prietenie, docilă continuare a mintii
si nriinii omului, şi-a oferit serviciile fiinţei care l-a creat şi, fără a-l înlocui pe acesta cu totul, a trezit în fiinta umană o nouă manie: dependenta de calculator.
Departe de a fi un lux sau un capriciu omenesc supus modei efemere, astăzi
deja omniprezent în circulatia traficului feroviar. maritim sau rutier. indispensabil în
munca ingrată a criminalistului şi în stabilirea relaţiilor optime în fermele zootehnice,
în aceea.şi măsură folosit în studiourile de televiziune şi în unităţile medicale, calculatorul ar trebui să depăşească barierele oricăror fluctuaţii economice si piedicile
financiare pe care România, în general, şi învăţămîntul românesc. în particular, sînt
obligate să le suporte în această perioadă de sîm~it de mileniu.
Folosirea calculatorului în lingvistică şi în filologie vine ca o aplicat.ie ce
pomcstc dintr-o idee prilejuită tocmai de aniversarea jubiliară care îi obligă pe cei din
ziua de azi, din respect pentru înaintaşi, la un bilanţ al trecutului, la un inventar al
prezentului şi la alcătuirea planurilor pentru cei ce vor unna...
Nu ne vom referi în rîndurilc de fată la posibilitatea de a folosi calculatorul în
mod direct în procesul de învătămînt, cu tot ceea ce implică aceasta. Este deja binecunoscut faptul că, fără a înlocui prezenta omului, ci venind în ajutorul acestuia,
mijloacele informatice au început să deţină un domeniu vast de aplicatie în activitatea
milenară a educat.iei umane. Folosirea calculatorului uşurează astăzi cu mult succes
procesul de predare în care profesorul este subiect, la fel ca şi cel de asimilare unde
rolul principal îl are studentul.
În aceeaşi măsură, activitatea de verificare - examinare şi evaluare poate fi
asistată de calculator. Programele pentru învătămîntul ce cuprinde atît de diverse
domenii. precum şi cele pentru limbi străine în special, care ne intereseaz.ă în mod
direct, sînt nenumărate - la fel ca şi posibilitătile de aplicare a lor, ceea ce de altfel
poate constitui subiectul unei alte comunicări.
În ce ne priveşte, dorim să evidentiem capacitatea de folosire a calculatorului
în domeniul lingvisticii şi filologiei în general si al lingvisticii şi filologiei slave în
particular.

21

https://biblioteca-digitala.ro

Expunerea de fată porneşte de la o necesitate cu care în mod sigur cei cc se
de studiul diferitelor limbi s-au confruntat la un moment dat: visul oricărui specialist care lucrează cu sisteme lL11gvii;.ticc diferite este acela de a dctine o 1iu~ină minune care să facă ro1ul uşor, repede şi etirat. Pentru un astfel de specialist, acea.sta însemnă ÎJl primul rind a SLTie cu diferite alfabete în diferik limbi, fără a mai fi
însă nevoie să se scoată hîrtia din carul maşinii de scris, fără a mai fi nevoie să se
deseneze chinuitoare litere imposibil de dat la cules si fără a se mai consuma tone de
hîrtie si ore întregi pentru ciorne. Datorită unui dispozitiv ~impiu care a fosl produs
de către speâalisti din ţară, avînd la bază o idee şi un prini:ipiu care ne aparţine,
printr-o simplă apăsare de buton se poate folosi calculatorul pentru scrierea unui text
în care se folosesc alfabete diferite.
O altă aplicaţie deo~ebii de folositoare Îii domeniik mcntionate o reprezintă
îngrijirea unui text. Iar aici calculatorul poale fi de un real si marc folos. Cu ajutorul
unui program de rccur.oaşlere aplică ~i .:u un calculator prevăzut cu dispozitiv de
citire (denumit s;;anner) icxtul respectiv poate fi preltJCrat prin următoarele operatii:
• Revigora.rea: Textul introdus astfel în calculator poate fi supus unei operatii
de cosmeti.ta.re, prin reconstituirea sa (fragmente lipsă), refacerea grafică şi, în fine,
restaurarea intcp..rală.
• Identificarea: De multe ori ne confruntăm cu texte a căror patemi.taie este
discutabilă. Pe baza unui fond de date prealabile. calcu)aLorul poate stabili perioada
în can.: textul respectiv a fost elaborat si chiar de către cine,
• Igienizarea: Deseori se intîmplă ca un text preluat dintr-o veche scriere să fie
parazitai de o serie de adnotări ale copiştilor, adnotări ce nu ajută pe cei ce studiază
respectivul document. Cu ajutorul calculatorului textele pot fi eliberate de un astfel
de balast, fiind oferite spre studiu în forma lor originală, lipsită de orice interventii
pe parcurs.
• Adnotarea: Dacă, din contră, specialistul consideră că textul ce urmează a fi
prezentat necesită anumite explicatii, el poate recurge fie la adnotările directe (cele
clasice: note de subsol, note explicative etc.), fie poate apela la aşa - numitul hiper text - care constă în explicatii la anumite cuvinte activate prin calculator ca urmare
a unui program special.
• Selectarea textului: Dacă numai o parte: di..1 texiUl întreg este relevant pentru
o problemă anume (de exemplu: .~tudierea aoristului asigmatic), acesta se poate selecta şi prezenta fragmentcr, ad-hoc.
• Editarea textului: Una din cele mai importante aplicatii infonnatice o constituie editare de text. Tehnoredactarea asistată de calculator reprezintă pentm specialistul lingvist sau filolog un mart pas în economia de energie şi timp.
În editarea de text, unul din roluriie escntiale ale calculatorului este de a pune
la dii;:poziţic fonturi şi tipuri sau corpuri de litere. Prin programe speciale, se pot crea
colcctii de fonturi pentru alfabete diferite . de ex.: alfabetul slav pentru limba rusă
contemporană şi alfabetul latin pcutru limba română contempor3ilă sau pentru acelaşi
alfabet în perioade diferite, de e.x..: alfabetul ;:!lagolitic şi alfabetul chirilic sau: alfabetul glv.golitic bulgar (numit ~i rotund) şi cel glagolitic croat (numit şi colturos) sau:
alfabeîck folosik fu redactiile slavone.
O refacere a unei lucrări de referinţă cum este de excml?lu Slava veche şi
slavona româ..11escă (apărută sub redacţia colectivă binecunoscută) ar pune astăzi cu
totul altfeI problema tehnoredactării. (Amintim de lcxtt:k în juxtă în paleoslavă.,
slavonă, greacă, latină, română CU alfabet chirilic şi română LU alfabet latin).
În afară U\;'. aceste facilităţi mai sus cnumcrnte, mai sînt demne de lu.at în scamă
ca aplicatii pentru domeniul lingvistic şi fi.lol,1gi1.: unnătoarde două şi anume:
ocupă
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• Arhivarea: Orice specialist cunoaşte faptul că pentru orice lucrare pusă la
este esenţială definirea unei cote; în caz contrar respectiva lucrare va fi intot dea1w.a pe undeva pe-aici dar niciodată într-un loc sigur w1dc o poti găsi repede si

păstrat
uşor.

Calculatorul ne oferă posibilitatea localizării rapide a lucrărilor, precum şi alte
date care ne-ar putea interesa, ca de pildă: anul apariţiei sau starea în care se află
lucrarea etc. Legat de aceasta este şi următorul punct şi anume crearea unei baze de
date.
• Baza de date: Din punctul de vedere al calculatorului baza de date reprezintă
una din importantele aplicatu pe care acesta le poate îndeplini. Pentru specialist însă,
repr~zintă sîrrşitul unui coşmar în care el se vede sufocat de zeci de cutii de pantofi
pline cu fişe de tot folul, începînd cu cărtile din bibliotecă şi tenninînd cu dicţionarul
la care lucrează curent suh presiunea nemiloasă a editorului pe de o parte (care trebuie să dea B[un] de T[ipar] la o anumită dată) şi a familiei, pe de altă parte (care
găsesk fişe în cele mai nea~teptate unghere ale casei).
Pentru calculator va fi foarte simplu să depună o activitate care, în mod
obişnuit, specialistului î1 ia lum întregi şi poale chiar ani. O dată creată o listă (de
exemplu de articole de dicţionar sau de autori), calculatorul va memoca re5pectivele
date şi le va ordona după cum va primi comanda: în ordine alfabetică directă, în
ordine alfabetică inversă, pe domenii, perioade etc.
Reluînd exemplul lucrării de referintă Slava nxl1e şi slavoua mmâncască,
amintim de lista de cuvinte de la sfirşit, care oferă variante ale cuvîntului în diverse
perioade. Lista poate fi îmbunătăţită substanţial cu ajutorul calculatorului fie datorită
faptului că se poate urmări evolutia m;ui c-uvînt (în mod direct "au prin modalitatea
hipertextului de care am vorbit mai sus), fie prin posibilitatea de acces la această listă
din diverse direcţii (română > slavonă sau slavonă > română, după cum este cazul).
O astfel de bază de date poate fi ţinută foarte usor la zi. În acelaşi timp, ne
poate feri de informaţii redundante. Pentru a fi parrnanent la zi cu informaţiile - cca
mai puternică valută în vigoare - calculatorul poate deveni un cap de pod pentru o
rctea planetară în care orice posesor de tehnică infonnatională poate primi sau transmite mesaje. Pentru a intra în această mare horă a calculatoarelor, pentru a arăta că
existăm si că, aşa stînd lucrurile, ne motivăm într-un fel sau altul existenta. trebuie
să creăm o retea specializată între facultătile filologice din întrega lume precum si
între institutele de lingvistică - ceea ce ne va asigura şi că vom tine pasul cu dinamica lexicală.
Venind şi cu acească iniiialivă, înaintăm si propunerea alcătuirii marilor
dicţionare de referini.ă pentru limbile ce se studiază în facultătile şi secţiile universitare din tară, o realizare ce î~i face simtită necesitatea din ce în cc mai mult în
actualul context. Crearea unei retele de acest fel nu poate duce decît la stnngerea şi
mai mult a relaţiilor atît interumane cît şi interinstitutionalc, la accelerarea transferu·
lui de informaţii, În fmc. la ridicarea nivelului de pregătire şi activitate al fiecăruia
în parte, fie el studenr sau cadru didactic. A bon entendeur salul!
Modernizarea informatională a sferei lingvistice nu trebuie văzută ca un scop
în sine, nu ca o modă supusă capriciilor efemere umane, ci ca w1 mod de lucru şi de
trai, ca o modalitate de păstrare, continuare şi dezvoltare a tezaurului lingvistic
naţional şi, în acelaşi timp, ca modalitate de accesare a bogăţiilor lingvistice mondiale. Ţinerea la zi a noilor apariţii zonale sau internationale în domeniu se poate face
pennanent si nu periodic; prin astfel de legături, întîlnirile nu vor fi dese, ci
permanente.
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***
Păstrarea, revitaliza.rea şi continuarea hogatei moşteniri spirituale a unei activde 50 de ani ai slavisticii universitare bucureştene, cu deosebita onoare şi adîncă
pioşenie, ne rrvinc nouă, celor care astăzi avem nu numai plăcerea dar, în acelaşi
timp, iivem şi ş&:sa de a fi împreună. şi a ne bucura de acesl. jubilee, fără însă a uita
de înaintaşii cărora le datorăm atîtea - şi în primul rînd temelia de piatră a wmi
îndelung drum al cercetării - motiv pentru care le închinăm tributul nost:ni de
re1.:unoştintă si le Jcdicăm această lucrare...
ităţj

*

Slava vecbe si slavona româneascâ, autori: P. Olk..anu, G. Mihăilă, L. Djamo -

Diaconită,

E. Vrabie, E. Linta, O. Stoicovici, M. Mitu.
i975.

Bucureşti,

pedagogică,
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Editura

didactică

si

IMPORTANT A UNOR SURSE ISTOR.J.CE ROŞEŞTI
PENTRU ONOMASTICA ROMANEASCA
Iustina Burci
Craiova

O cercetare amănunţită şi riguroasă a sistemului denominativ Rctaal nu se poate
face in afara datelor fumizate de către istorie, căci, dincolo de forma in care s~ prezin1ă
astăzi antroponimia românească. există illl drum sinuos, care picsupunc :;c;:'faneutări suc·cesive, condiţionate - pe pari;;ursul a cât0f'lfa sute de arci ··de nwneroşj factu1i lingvistici
şi ex1rali..ngvistici.
Secolele XJII-XJX reprezintă in istoria Moldo•,ci o perioadă de aşe7.::<re şi
reaşezare continuă a "rânduielilor pământeşti" - situaţje care poate fi extinsă la il.ivelul
întrcgi1 ţări; luptele ;externe şi interne. ad~sea pentru stabilirea heg;;;i:Ztmi.i.d r.olitice în
stat, protesteîe sociale care Î.'llbracă difo;itc fomie. mişcările d<. poplll::rµe dintr-o wnă
într-alta toate aceste.a: alternând <;n relatr\'e momente de stab;litai1.: şi acalm[c. car<.1cterizeuă din plin epoca re~peclivă. "'Eforvescenţa'" ma.o!festată. la Divei.ai. comunit:=iţii
precu„-n şi influeru;ck produse asupra limbii pri., contactul direct cu limbile ~lave. greacă
sau tun.'"ă, nu putea răm?.IJC fără urrnă1i nici la nivel lexical, şi. µom:!nd de I.a acc;tc:, nici

la ccJ onomastic.
Pcmni o lungă pcrioad;1 :le timp singura rcsurs..ii docwnent.ară i'n stndinl numekr
proprii o constituii,;! actele red.Jctate în limba sîavoni.\ la curtea domneasdi iar, mai
rârâu, şi în târgu...-ile moldoveneşti unde, ··în strânsă legătură cu dezvoltarea pctrc,_;u.:ă în
pian economico-~>0cial - im:ep să prindă conlur maai.fblliri aie -vic:jii i:U.Îlurdic. Tuaic;
aceste acre nu reprezintă, iniţial. decât '·dov~zi" pr.in car;; domnilorul fie întăren r.ii.teritc
proprietăţi supuşilor săi {satt~. părţi de sate, moşii, iazuri, podgorii etc.) ori; in ..:;are erau
comem„Ja!e rezolvări ale unor diferende între omm.:ni, fie reprezomau sr;risori cu
caracter oficial. Treptat insfi, 5C ajunge ca orice schimb:~rt iJ'~i.recută la un mon\e;11 dat în
interioml societăţ.ii să fie înscrisă in "cawslifde" ~ăteşti sau or<'işfneşti Dqi din;;;!; i:n cc
mai numcnnisc dup1 amtl i 600, conţinutul tu :m of('!':,;; prea muht: date i:r: cr.ea cc
priveşte mmu\rul anlmponimelor înregistrate şj varieta.tta acestor,~ (de regulă, sunt
menţionate nwnele "păiţilor" implicate şi al câtorva nwrton), Er:tc şi fim;;~ dacă n:;
gândim că cei mai mn!ţi dintre oe;m.;:ni duc ;:i viaµ! palriarhală fira GVC!lÎfl'lt:nte m<-jon:
Adm;;-1t 'in dr.uă niari cokcţ1i, Doc:umente!e lui Ştefan cel ,\,fare ş1 Cw:J.!og;,d da-cumentelor moldoveneşti 1. tot acest material ,:uţ1rindc o i.nfonnaţie antroporn:nna.~1ică
fragmentuă care lT..? oc puate oferi -decât o iro.agîne de ansamhiu :~::upJ'<; modului ~n ca1e
a e-.oluaî fonomern.ll apan~ei numc:lor de persoană şi al că..-ui i:\:ZUllat ·folli.I e5te, <i5tăzi,
fonnula "'.nume+ prenume"
Scria culegerilor statistice se de5ellidc în secolul al XVUJ-lea cu .A'1'old(wr1 fo
epoca.feudalismului, din care s-a editat la Chişinău în 19':5, Yolumul VII. pn.rte~ I şi a
II-a. Lucrare~ reprezintă prima mare încercare de a oferi un tablou demogra:fi.c complet
şi concret ai ~rmtului moldovenesc; oricare ar fi aspectui sub can.: ;;;;:: ana!izc.ază m:rtelialul "'acestni corpus de izvoare medievale'", impresia e5tc inva.riab] aceeaşi: a illlei
monografii a momentuiut îa care ajungem prin ce1cetaren, deopotrivă. a tuturor numelor
personale în:rcgi~at.e şi a infomia~iilor suplimentar~ rnr:: ni se dau despre de. Avem 1a
această dat.l - 1774 ;., posibilir.atea de a urmări raportul din:cl dintF; numele prcpriu şi
purtătorul său, căci perioada la care ne referim este una ~k: fo1m;._;;e şi cristalizai~ a
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numelui de familie care nu ~une, încă, de acel grad total de generalizare şi abstracti-

zare la care a ajuns în prezent .
Materialele recensămintelor conţin date importante în cc priveşte tratarea unor
probleme de geografie istorică, a unor aspecte legate de viaţa socială, economică,
juridică şi politică a Moldovei, dinamica densităţii populaţiei, relaţiile agrare, sistemul
proprietăţii funciare, intr-un cuvânt, oferă posibilitatea reconstituirii unei realităţi. existente la un moment dat.
Cele două părţi ale catagrafiei apar ca unnare a iniţiativei avute - în perioada
războiului ruso-twc (1768-1774) - de comandantul am1atei ruseşti P.A. Rwnianţev;
obiectivul acestei lucrări este unul bine determinat: înregistrarea întregii populaţii autohtone pentru a putea fi stabilite cât mai exact dările cu care aceasta trebuia să contribuie
la întreţinerea armatei ruseşti. Deşi ordonate de guvernul ţarist, coordonarea şi efectuarea recensămintelor s-a făcut, practic, de către Divanul Moldovei sub directa supraveghere a generalului A. V. Rimski-Korsakov, iar munca pe teren a fost realizată prin intermediul W10r dregători români instruiţi în acest scop. Dar, se parc că prima încercare în
limba rusă, intre anii î772-1773, nu a adus rezultatele scontate: lipseşte un număr mare
de localităţi, iar consemnarea populaţiei în tabele nu se face nominal, ci nwneric. Este
motivul pentru care în anul următor - 1774 - se încearcă elaborarea unui nou recensământ, de astă dată în limba română; tabelele cuprind o rubricaţie nouă în care vor fi
înscrise: numele şi prenumele. etnia, starea civilă a capilor de familie, şi aceasta indiferent de poziţia socială: scutelnici sau birnici. Lipsa unui sistem unic de înregistrare a generat şi acum unele inconsecvenţe; în 4 ţinuturi - Soroca, Suceava, Tutova, Fălciu - indicarea familiilor se va face tot nwneric, pe categorii fiscale, în timp ce, în celelalte 16,
capii de familie sunt înscrişi uneori. fie numai prin prenume fie numai prin numele de
familie; tabelele nu cuprind numele boierilor şi nici pe cele ale călugări.lor Conform
legii, aceste pături sociale erau scutite de orice prestaţii şi, întrucât recensămintele au
fost efectuate pentru a stabili munărul populaţiei impozabile, ei au fost omişi. Toate aceste inadvertenţe nu minimalizează însă, cu nimic valoarea lucrării, valoare impusă de
bogăţia cantitativă şi nu mai puţin calitativă a materialului înregistrai.
Şi, dacă adăugăm la aceasta şi faptul că în cuprinsul ei se regăseşte întreg ţinutul
moldovenesc. avem, atunci. un motiv în plus de a analiza infonnaţia datâ, atât în sine,
ca "imagine" a unei provincii istorice româneşti într-o perioadă delimitată de timp, precum şi contrastiv, în comparaţie cu situaţia existentă în celelalte regiuni.
Realizată cu mult înaintea unor studii care vor avea, ulterior, un vădit caracter
lingvistic, şi cu 121 de ani înaintea Legii asupra numelui din 18 martie 1895, catagrafia
poate sta la baza unor cercetări nu numai riguroase, ci şi necesare, privind aceste două
aspecte. Materialul pe care îl conţine surprinde, ca o radiografie, fenomene petrecute la
nivelul limbii acum 225 de ani şi, legată de acestea, evoluţia sistemelor antroponimic şi
a celui toponimic. Numeroase elemente pe care le înregistrează sau sub care se prezintă
astăzi limba română îşi găsesc explicaţia numai aici, în documentele istorice, a căror
dublă funcţie - de atestare şi de conservare - serveşte adesea ca suport ştiinţific în
emiterea diverselor teorii.
Este cazul multor cuvinte de origine slavă, intrate în vocabular în câteva straturi
lexicale, în funcţie de condiţiile istorico-politice, economice, sociale şi culturale de dezvoltare a statelor româneşti, începând cu secolul al Vl-lea şi până în secolul al XVIII-iea.
Nu ne referim însă la apelativele care s-au fixat în limbă şi exprimă noţiuni general-valabile (plug, brazdă, izlaz, grind, ostrov, mlaştină, luncă. movilă, padinli, ponor, crivmă,
peşteră, noro'l, beznă, veac, vreme, neva'!lă, gloată, slavă, nădejde, podoabă. glas, jertfă, obicei. clacă. obşte, groază, milă, jale, veste, drag, prieten, dârz, slobod, bogat, a
munci, a trudi, a iubi, a toci, a izbândi, a năpădi, a pofti, a isprăvi, a râvni etc.) ci la
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acelea care au cardcterizat la un moment dat o anumită stare de fapt. Ele fac parte în special din terminologia fcudală3 şi ciennmesc, în marc, meserii, funcţii Si ·obligaţii ale
tăranilor către stăpânitorii de moşii: i.\prc1V11ic, ceaşnic, glohnic, pisar, jitnicer. posluşnic,
jitar, sto/er, stolnic, .mcmănar, desătnic, perepisnic, podvodar, postelnic, polcovnic,
porocic, poroşnic, sotnic, sctttelnic. scripcar; posadnic, vomic, pohotnicar, voznar, vutcar, crainic. clucer, dajde, desetinJ. gloabă etc.
Utilizarea unor astfel de tenneni este astăzi perimată. Evoluţia societăţii, dispariţia cadrului şi a noţiunilor pe care le desemnau a dus inevitabil la scăderea totală sau
parţială a funcţionalităţii lor. Majoritatea au trecut, în momentul de faţă, fie în fondul
pasiv al limbii, fie în cel dialectal, uneori lărgindu-şi ori chiar modificându-şi şi valoarea
semantică ăde excmpiu gloabă ( < sL globa) însemna în u~cm amendă - plătibilă şi în
vile, care, în acest caz erdU proaste~ iar actual, sensul cuvântului este de cal prost,
prăpădit, mârţoagă4. Cu toate acestea o parte dintre ei îşi continuă însă existenţa în mod
activ, dar, la un alt nivel - cel antroponimic. Pătrunderea şi perpetuarea lor în acest spaţiu
reprezintă o şansă in plus pentru apelativele de acest gen. supuse, prin forţa lucrurilor,
um.ti fenomen de regresie în ce~ ce pnveşte frecven\,a apariţiei în vorbirea curentă.
Prezentăm în continuare situaţia câtorva nume de familie - înţelegând prin aceasta cifra
totală şi repartiţia teritorială - a căror etimologie trimite în mod direct către unii din termerui de mai sus: Pisaru 154 (18-B, 8-BNT, 3-CR, 3-M, 109-"ML, 2-0, 11-TR);
Posluşnic 27 (18-B, 4·-M, 5-ML); Postelnicu 3764 (700-B, 67-BNT, 16...CR, 103-D,
1262-M, 1005-ML, 421-0, 190-TR); Polcovnicu 307 (16-B, 5-D, 6-M. 250-"ML, 8-MR,
22-TR); Porucic 5 (l-B, 4-BNT); Poroşnicu 370 (l-B, 6-BNT, 13-D, 27-M, 264-"ML, 40, 55-TR); Sotnic 4-D; Scutelnicu 1256 ( 174-B, 28-BNT. 6-CR, 21-D, 224-M, 686-ML,
-l-MR, 37-0, 1-TR); Scripcaru 1991 (101-B, 14-BN1~ 14-CR, 149-D, 76-M, 1487-ML,
l 1-MR 11-0. 122-TR); Jitaru 3607 (125-B, 95-BNf, 38-CR, l 73-D, 393-M, 2417-ML,
22-MR, 98-0, 246-lR); Stolnicu 484 (33-B, 14-BNT, 15-CR, 2-D, 34-M, 348-ML, 1-0,
37-TR): Stolero 2729 (714-B, 56-BNC 21-CR, 99-D, 52-M, 2122-ML, 3-1\llR. 37-0,
125-JR) cu var. Sto/eriu 1089 (96-8, 10-BNT, 16-CR, 7-D, 21-~ 857-ML, 18-0, 64TR)-'.
Din exemplele date se poate observa că, între provinciile româneşti, Moldova
înregistreaz.ă, în genere, cel mai mare număr de purtători ai antroponimelor respective.
Şi aceasta nu nwnai datorită faptului că în regiune influenţa slavă s-a manifestat mai
accentuat şi pentru o mai lungă perioadă de timp, ci şi pentru că ea s-a dovedit a fi o zonă
conservatoare, păstrătoare a unor vechi fapte de Jimbă, "afumate" de documentele
iS!orice şi confirmate de realitatea lingvistică de astăzi.
O astfel de confirmare a primit şi îndelungatul proces al formării nmnelor de familie, căci, pentru a ajunge !a ceea ce constiuie în momentul de faţă structura bi.ruuă a
numeltii propriu, a fost neYoie de c.âteva secole, timp în care fonnula deoominativă s-a
amplificat şi s-a complicat o dată cu relaţiile economice ori sociale dintre oameni.
Bogatul material cuprins în catagrafia de la 1774 smprinde în mod ex-plicit acest
fenomen în desfăşurare. Numele unic (Albul, Adam, Ambrosie, Andrieş, AJUlreiu,
Andnmachi, Antohi, Anghe/11,tă, Apostol, Arhiri, Ariton, Arseni, Radiul, Bogdan, Bucur,
Bursucan, Ca/istru, Calotă, Crâstea, Cerbul, Cerchez, Chiful. Comşe, Constantin,
Costin, Dănilă, Dămian, Dima, Dinu!. Dobrul, Dragul. Dragomir, Drăgoi, Dumitru,
Enachi, Flore. Filip, Gavrilă, Gherasâm, Gheorghe, Grigoraş, Grigore, Grozav,
.Mărian, Mihai, Miron, A1iha/ache, Mihne, Năstas, Neagu/, Nechita, NeClilai, Nedelciu,
Nica, Nicu, Nistor, .Viţul, Onofrei, Opre, Pascal, Pană, Pavel, Petre, Petcu, Pătraşco,
Pinteleiu, Preda, Radu, Răducan, Sava, Sandu/, Sălevestru, Sârghie, Solomon, Strătulat,
Stanciu/, Stănilă, Stoica, Streşină, Surdul, Ştefan, Şendre, Şerban. Timo.fll, Trifan,
Toader, Toma, Ursul) sub care mai apar, î.ncă, înscrişi o parte dintre birnici devine la

https://biblioteca-digitala.ro

această dată

mai mult decât insuficient Nevoia de concreteţe şi de siguranţă în relaţiile
interumane face necesară dezvoltarea unor fonnule care dau posibilitatea identificării
precise a indhizilor (mai mult chiar, conştiinţa apartenenţei acestora la o persoană sau
la un loc apare frecvent exprimată în construcţii analitice. uneori destul de ample):
Constantin, croitor; Constantin, tă/gerar; Costache, bejenar de la Covurlui; Costachi,
Costin, butnar; Costin, morariul; Costin, rusul; Chirică, ţigan; Dumitraşco,
jitar; Dumitru, cărămidar; Dumitru, /unar; Dumitru de la Măzineni; Danciul, muntean;
Dămiian, dascăl; Dima, cură/ar; David, jidov; Dragul, scăfar; Enache, sârbul; Eni,
grec; Enciu/, şoimariul; Eftimie, holtei cu mamă; Echim, bejenar; Oavri/ ot Cruce;
Gligori, bărbier; Gheorghi, beşliu; Gheorghi, brăhar; Gherasim porcar; Grigoraş, pâslar; ; Petre din Păşcăuţi; Pinteleiu ot Moviliţă; Radu dulgheriul; Sandu!, bărbier;
Ştefan, protopop; Ştefan, slugă; Ştefan, covătar; Tănasă, si:ibier ce şedi la Arsăni;
Tomşe, de la Feodosi; Trohin ot Vtvoreni, slugă; Ursul, şelar; Vasile, vrânceanul; Vasile,
scutar; Vasile, baciul ot Cucueţi: Vasili din Fundeni;, Dumitru sin Şerban, Nede/co sin
Vasile, Ion sin Necuta; ;\,/ărian sin Sandu, Radu sin Sima, Filip sin Nechita; Ilie zet
Neculai, Pricopi zet Gliga, Drăgan zet Stan, Simeon zet Stratu, Gheorghe zet Spătarului,
Vasile zet Ilincăi, fon zet Dobre, Vasile zet Bălan, Iordache zet Covrig, Jon zet Macarie;
Vasile a Dafinii, Toader a Savii, Necu/ai a Simionesii, Dumitraşcu a lui Gheorghiţă,
Apostol a Afândri/oii, Ioniţă a Tomulesii, Axăntii a Cozmii, Petre a Parascăi, Toader a
Sandii, lv!itre a Ştefaniei, Grigore a lui Toader Danciul, Toader a Joanei; Ştefan nepot lui
Moţoc, , Andrei brat Crăciun, Costache brat Chifan, Tudose brat Enachi, Ignat brat
Paraschiv, Costandin brat Vasile etc.
căsap:

Cele mai multe dintre persoanele înscrise au însă numele de familie deja constituit. Mijloacele prin care s-a ajuns la aceasta sunt diferite, de la caz la caz: fie din porecle şi supranume (derivate sau nederivate) legate îndeosebi de ocupaţia, trăsăturile fizice
sau psihice, universul în care individul trăieşte (Dumitraşco Tocilă, Preda Fuior, Apostu
Furculiţă,

Jrimie Poiată, Jon Făcăleţ, Sandu Găleată, Toader Ciur, Andronache
Berbecul, A/ere Plăcintă, Nica Spanac, Ioniţă Topor, Afiron Capmare, Sandu Gurălată,
Mafteiu Scurăcană, Ştefan Căruţă, Ion Rogojină, Mihalache Obadă, Gavri/ Ceapă,
Toader Bordei, Paşcu Găinaru, Jon Sârmă, Jon Băihărăcar, Toader Bivolar, Chiriţă
Armaş. Ioniţă Bucătariul, Constantin Dijmaru, Ştefan Găitănaru, Vasile Beşliu, Simion
Stegar, Ştefan Fântânaru, Andrei Teslaro, Anton Săbieru, Grigoraş Potcovaru, Neculai
Cură/aru, Jfihai Cizmaru, Constantin Blănar, Lupaşcu Rotar, Leonte Postăvar) fie a fost
adoptat numele tatălui sau al bunicului rară alte modificări (Pintelei Constantin, Toader
Călin, Jspir Dobre, (',onstantin Gheorghiţă, Andrei Lae, Luca Antonie, Lupu Dumitru,
Crăciun Toader, Sava lrimie, Pavel Chiriac, Dinu/ Oance, Andrieş Posto/ache, Ion
Preda, Onişor Nichita, Costin Gheorghe, Toma Zaharia, Pavel Dan, Vasile Manole, Jon
Bucur, Enache Miron, Pavel Melinte, Gheorghe Nistor, Ion Darie, Iorga Sandu/,
Constandache Voine, Ostahi Luca, Constandin Flore, Manole Parfenie, Matei Onofrei,
Alexandru Marin, Dumitru Drăghici, Ursul Damaschin, Jon Vintilă, Jrimie Ariton,
Alexandro Chiriţă, Mihai Vasilache, Ştefan Neagu[) ori, pornind de la acestea, precum
şi de la numele de locuri, s-au fonnat nume de familie prin derivare (lanachi
Bârlădeanu, Lupul Ghinescu, Toader Topolicean, Tănasă Boldescul, Grigoraş
Codreanu. Ursu Pâs/ărescu, Jon Băltătescu, Jon Tojănescu, Neculai Brătescu,
Constandin Scorţescu/, Ilie A/bescul, Jon Vătămănescu, Ioni,tă Ursărescu, Necu/ai
Apostolescu/, Toader Timinescu, Anton Brănişteanu, Vasile Movileanu, Grigore
Pruteanu, Ioniţă Nicorescu, Grigoraş Luncaş, Ştefan Dăvideanu, Vasile Popescu,
Chiriţă Ieşeanul, Gavril Moldoveanul, Ilie Floreşteanul, Constantin Băcăoanul,
Dumitnt Brănişteanul, Grigoraş Andronescu, Toderici Chirilescu, Neculai lgnătescu,
Vasile Gavrilescul).
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Dinamica fonnării numelor personale este uneori cât se poate de evidentă. Avem
în cuprinsul catagrafiei exemple clare în care numele comune devin nume proprii. Unul
şi acelaşi cuvânt esle, concomitent, în sate diferite sau în cuprinsul aceluiaşi sat, şi apelativ şi nume de familie: Gligoraş Brânzar - Constantin, brânzar; Vi:isili Caşcavalgiu Enache, caşcava!giu; Iordache Bucătariul - Joni,tă, bucătar; Timojie Bairactar Alano!e, bairactar; Gavril Cimpoeş - Jon, cimpoeş; Apostol Armaşu/ - Nechita, armaş;
Angheluţă Olaru ·· Ştefan, olar; Dănilă Arnăutul -- Tudose, arnăutul; Andrei Pânzariu Gavril, pânzar, Jacob sin Străjer - Jftimie, străjer; J)umitn1 Pâslarul -- Gheorghi, pâslar- Petre L'ngurean - Ştefan, ungurean; Ursachi Uricar - Joni,tă, uricar; Jon zet Tătaru
- ·Costandin, tătaru; Timofti Tăbăcar - Barbu!, tăbăcar; Vasilache Dogarr.1 -· Ianoş,
dogar.
Toate aceste aspecte pot face, fiecare în parte, obiectul unor studii amănunţite
căci problema nu este numai una de fonnă, ci şi una de foOO, cu implicaţii la nivelul psihologiei umane, a factomlui economic, social şi politic. Dar, ceea ce interesează în
primul rând este faptul d -icest material ex] stă, că se regăsesc în ci numeroase iofluenţc
manifestate la nivei iexico-gramatical din partea limbilor cu care rotnâna, a venit în contact într-un fel sau aJrul :ii, nu în ultim1 iostanţ-i, oferă istoriei, demografici, e1nologiei,
sociologici un real punct de sprijin privioo evoluţia societăţii moldoveneşti în paiticular
şi a celei româneşti în general.
~lu mai puţin importante sunt recem.nnintele în ceea ce priveşte i.op<Jimnia. Sub
ace!.1 aspect, catagrafia poate fi considerată un indic.:ator al aşezărilor moldoveneşti de la
1774. Nici un alt document realizat în această perioaclli nu cuprinde Wl număr atât de
însemnat de localităţi - 2299 (sate şi oraşe). Evoluţia numelor de locuri a fo~t, ca şi a
celor de peISOane, diferită. Unele dintre ele s-au menţinut de-a lungul timpului,
favori:mte fiind de dezvoltarea economico-socială ori politică, sau de condiţiile fizicogeografice, altele, din aceleaşi motive, au dispărut. Adjud, Bacău, Baia, Bârlad,
Botoşani, Cotnari, Dorohoi, Fa/ciul, Galaţi, Hdrl.111, laşi, Lăpuşna, Orhei, Roman,
Soroca, Sucewa, Târgul Neamţ, Târgul frumos, Ternei, Trotuş, Viislui sunt mmrai câteva dintre târgurile moldoveneşti cu hotare străvcclti, dinainte de întemeiere, c3fe au
cunoscut o evclutie continuă. Ea se datorează, în spc(.ă, privilegiilor comerciale aco;date
acestor centre, devenite importante pentru domnie prin schimbul de mărfuri, mterior şi
C:\.ierior, desfăşurat aici. Situaţia nu este însă aceeaşi pentru toate satele. Desele campanii
provocate de ră7.boi, năvălirile, luptele interne, birurile exagerate. fuga de pc moşii au
dus frecvent la risipirea multora dintre ele Sunt înregistrate numeroase sil tşti şi, nu
întâmplător. Sloboziile sc înmulţesc de ia II în 177.i la 24 în 1816. Chiar dacă nu se mai
regăsesc în nomenclatoarele de astăzi, nwterialele istorice fac dovada exic:tenţd lor trecute; şi împreună cu actualele nume de locuri ele contribuie la studiul toponimiei ca sistem. Dăm în continuare câtcvc; exemple: Tomeşfi, t-pureni, Căc.ăceni, Dumeni,
Gorbăneşti, Hm'<Jria, Uveni, Bursuceni. Pittdăşăni, Cişmeaua, Tulbureni, Hucu/
(Botoşani), Năsâpeni, Mesteacănul, Căiugăra, Bălanul, Hmeeni, Urmemş, Prohozăşti,
Vidraşcu, Ri'ideana, Gârbovanul. Cobul, Cornitul (Bacău).
Realizate pentru a servi unor scopuri fiscale sau militare, recensămintele
depăşesc cu mult valo<!rea pe care au avut-o iniţa!. 01ice studiu descriptiv a1 limbii nu
poate ignora astăzi, nici pe departe, existenţa acestui vast material, cu atât mai mult cu
cât el reprczinUI, în numercase cazuri, cheia necesară explicării unor fapte lingvistice
actuale; cuYintele au de cele mai multe ori în spatele lor o întreagă istorie pe care ne-o
divulgă adesea numai documente şi î1lSCrif.mri vechi Din această catJZâ cercetarea lor se
impune ca un act necesar şi util în acelaşi timp.
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NOTE
Documentele lui Ştefan cel Mare, publicate de Ioan Bogdan, voi. I-II, Bucureşti,
Socec&Co., 1913; Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Jstoricd centrală a
Statului, voi. I-IV, Bucureşti.
Sabina, Teiuş, Referitor la sfera şi locul onomasticii in lingvistică, în voi. Studii şi materiale de onomastică, Editura Academiei, Ouj, 1969, p.2.
G., Mihăila, Împrumuturi vechi sud-slave în limba români1; Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1960.
Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), &liţi.a a II-a, Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1996; August, Scriban, Dicţionaru limbii româneşti, Iaşi, 1939.
Cifrele prezentate au fost extrase din arlriva Centrului de Excelenţă - profil onomastic
din Craiova, constituitA pe baza datelor oferite de Serviciul Evidenta Populaţiei din
Bucureşti, în anul 1994.
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LATINICA U HRVATA
(POSEBAN OSVRT NA BARTOLA KASICA)

Ljiljana Kcnccl
Croaţia

SudeCi po traktatu Crnorisca Hrabra O PISMENEH u kojem stoji: "KrstiYsi
se, rimskim i grekim pismenima muCahu se pisati slavensk-u rijee ... " ruogli bismo
.zak.ljuciti da su Slaveni dobili pismo nakon sto su prirnili laSeanstvo, no pi~e i da po
" ... crtama i rezama citahu i gatalliL buduei poga.ni ... " pa mo:lemo lllk.ljuciti da su i prije
polaStavanja zapisivali rijeci. Bi.li su u kontaktitna sa drugim narodina (Grei.ma,
Romanima i Gennanima) koji su \jerovatno utjecali na njihovu ku!turu Zivljenja.
Ko:nstantin filozof (odn. Ciril) je tvorac glagoJjic-e, prvog hrvatskog pisma
Kasnije se upotrebljavala i cirilica, i to bosanska cirilica iii bosaneica, a trece pismo je
postala latinica kojom su se rijcei zapisivalc vee od l 1. stoljcca.
Prerna istraflvanjima Tome Maretical latinicaje dolazila u Hrvatsku iz:
latinskog i talijanskog L'Vora ujuinu Hrvatsku (poc1gne - pocirtje).
madmskog u kopncnu Hrvatsku (ztar - star).
Zbog toga je grafija bila neujednaCena.
Latinicka je grafija krenula od grafije stvorene za latinski jezik, ah je time bio
rijeSen samo jedan dio znakova - ncclovoljan za sve hrvatske foneme. To je rezultiralo
neujednaeenoscu u pisanju koju nalazimo na razliCibm spomcnicima. Nastojalo se pronaCi rjeSertje i smanjiti zbrka 11 pis.1nju te o sredivanju grafije moiemo govoriti vee u
Marka Mamliea (1450.-1524.) i Petra Hektorovica (1487.-1572.) ... Judita- epski spjeY
u sest pjevanja - napisana 150 I.. a objavljena 1521. u Mlecitna- pisanaje cakavstinom.
Ribanje i riharsko prigovaranje je dovr&:no 1556., a objavljeno 1568. g. takoder u
Mlecima. Hektorovic je hn·atsk.i govorni jezik (cakavski) na svoj nacin stilizirao i obogatio elemenlima drugih goYora i knjiievnih izraza pa mu ni Stokavstina nije strana
I Petar Hektorovic pokuSava stvoriti latinicku grafiju. Pri tomc lraii pornoe u
talijanskom i latinskom, ali prema miSljenju profesora M. MoguSa i J. VonCine uzor jc
potraJ.io i u glagoljskoj grafiji.2
Sime Budinic {1530.-1600) :leii uvesti dijakriticke znakove, po uzoru na
ceSku ortografiju3. Rafael Levakovic (1597.-1649.) 7..eli pornoei, ali odmaiejer II\'Odi
rusizme i rusiftkaciju jczika.
I Bartol KaSic (Pag, 15. kolovoza 1575. - Rim, 28. prosinca 1650.) se bavio
problemom latinicke ortografije. O tome jc pisao u djelu Ritual rimski (Rini, 1640.). U
predgovoru "blagomu i milolllll stiocu" komentira DaSe knjiievnike pa kaZe: " ... malo ne
sfak sfojim nal:inom slui.io se latinskimi slovimi ... ", a po njemu bi trebalo da " ... bude
imati sfako slovo sfudajedno vazda samo glasenje a ne sad jedno sadli drugo."
"Slova glasovita" (vokali) su se trebala pisati na uobicajen naein: a, e, i, o, u.
"slova n::glasovita" (konsonanti) jednirn znakom ili s viSc: znak.o,·a (uvijek na
isti nacin).
lako je Ka~ic bio cakavac, Ritual rimski je pisan najra5ircnijom StokavSti.nom
(tzv. bosanski). On nastavJja posao na5ih renesansnih pîsaca, a jasno je da je ajegova
ideja bila prethodnica Gajevoj. Va.Znost RITUALAje vidljiva i u broju izdanja - ukupno sedam (1640., 1824., 1827., 1859., 1878., 1887., 1893.). U ajemu navodi imena
hrvatskih knjiievnika koji su prije ajega pi5ali latinicom.. "Iako od Hrvata spomiaje
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samo Lucica, Ka§c je, prihvaeajuCi kao moguee rje5enje skupim grafema. usvojio i
obrazlo:Zio oro ~oje i u praksi proveo vec Petar Hektorovic. Stavik, Ka~ic iZii~ i drugi
princip T.aertan u HektoroviCevoj praksi: da odabrana grafijska rjeknja moraju biti
dosljedno jednoznatna, pa mu c uvijek oznatava glas c, k uvijek glas k, a ~ uvijek glas
c, bez obzira na to nalazi li se koji od tih znakova ispred ovog iii onog vokala, iii pak: na
kraju rij«i. Drugim rijeoma, hrvatske tekstove pisane latinicom treba - prema Kldicu ~itati "staviv~i sfak pamet, da ~eei, rio slovinsk.e, oe ~j latinske."4
Poku§ao je rije&ti i probleme koji su IDUOli HelctorovK:a:
u=u
v=v
k = k. a oech

c=ceh

no za lj i nj nije uspio pronaei odgovatajuee mak.ove (gn, gl).
Sam je Bartol Ka!iC svjestan uspjemosti svojih jezikoslovnih rjdeoja pa
kai.e: "I ovih slova glasenje vele prik1adno jest glasenju na§ih glagolskih, i Ciurilskih,
koja su vec od tridesti brojem. naredjena od starina u knjigah IWinski. Sto mogu lasno
poznati oni, koji slova latim~ i ~ ~te. i znaju obodvoja"
Povijesno je pozmta t:injenica da je litwgija na narodnom jeziku od neprocje~ive vrijednosti, a Ritual rimski je upravo tome sluZio na lnvatskom tlu. Bio je
sluZbena Iiturgijska knjiga (do 1929.) koju su rabili kako kaZe R. Kati~ic i sveeenici
glagolja~i. i svetenici latina.'li. 5
Vladimir Horvat, sveeenik i isusovac popul B. ~Ca, pi§e o K.aticevom prilogu standanliz.aciji hrvatskog jezika i daje zanimljiv primjer:
- Kad sam, prije nekoliko godina, jednom pozoatom beogradskom
je:lik.oslovcu dao u ruke Kmeev RJTUAL, paZljivo ga je listao i sa 7.allimaqjem fitao. A
onda me :maCajoo pogleda i imenadeno rcl:e: "Pa to je zapravo val dana&qji hrvatski
knjaevni jezik. A §to ste vi onda dobili od Vuka Karadfiea?" "Hvala na pitanju, odgovorih. Ali, kao §to i sami vidite :zapravo ~-"
·
Za ra!ireno pogrdno mi!ljenje o utjecaju V. KaradZiea na hrvatski jezik. koje
se vee pretvorilo u "vukovski mit", djelomil:no su odgovomi i neki hrvatski jezikoslovci. On odaje pri2'1lanje Dalibom Brozovitu !to je pomogao nkinuti mit o Vuku S.
Karadiicu i Djegovu utjecaju na hrvatski je:lik. i 5to je ~makao granicu do KafiCa i
Reljkoviea na temelju svoje definicije standardnogjezika.
Buduci daje i:azvoj luvatsk:ogje:lik.a tekao (razliătim intenzitetom) neprekidno - stoljeeima te da se Ka!ic sluZio dotadalnjom knji!evnom tradicijom kao i
dubrovaaim i bosamkim goyorom mot.emo se slofiti sa Stjepamm BabiCem koji je
pomakao granicu do B. Kaăiea i miAljeoja je ~ je K$ieev prijevod Rituala rimskog
" ... ukljutivanje u medunarodnu civilizaciju ... "
ZAKLJUCAK:

1599. g. je otvorena Akademija hrvatskog jezika osnovana u Rimskom
kolegiju. Te je godine Ka!it dovJtio prvi hmnski (HRVATSK()..TALUANSKI) rjetnik,
a osim ~o je predavao na Akademiji, bavio se i jezikoslovljem i poc!eo sastavljati
hrvatsku gramatiku. Od tada je prollo punih 400 godina, ~etiri stoljeCa hrvatskog
jezikoslovlja i zato je 1999. g. progla§ena godinom Bartola KaAiCa
U rimu mu izlaze sljedeCa djela:
1604. g. gran:iatika hrvatskogjezika INSTITUONES LINGUAE ll..LYRICAE
1613. g. NAtIN OD MEDITACIONJ I MOLITVE ... sa dodatkom NAUK. za
dobro pisati slovinski, i lasno protitati ovo libarce
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1617.

g.

prijevod ISTORIJE LORETANE OD SVETE KUCE
BOGORODICINE. PJESNI DUHOVNE OD POHVALA
BOZIJEH i Bellamtinov NAUK KRSTJANSKI
1623. g. ZIVOT SV IGNACIA
1625. g. PERIVOJ OD DJEVSTVA
1631. g. ZRCALO NAUKAKRSTJANSKOGA
SVETA VENEFRIDA- trngedija u stihovima s naboinom tematikom muje
objavljcna tek u 20. stoljeCu. To je prva tragedija u hrvatskoj povijesti, a pretpostavlja se
da je napisana kada i Gunduliceva DUBRAVKA.
1622. gje :mptX:eo prijevod BIBLIJE (NOVI ZAVJET), a do 1636. g. zavr5ava prijevod BIBLIJE u cijelosti. NOVI ZAVJET pocinje prcvoditi sluzeci se
dubrovackim govorom, ali kasnije se, zbog razlicitih hrvatskih dijalckata, odlueuje za
najrasprostranjeniji - STOKAVSKI. Brojna su djela koja je jos napisao B. Kasic do
svoje smrti 1650. g.
Neki smatraju da je isusovac B. KaSic sve radio po naredenju, no ljubiti svoj
narod kao sto ga je on ijubio nije moguee po naredenju. To je vidijivo iz njegovog
cjelokupnog plodnosnog, ali mukotrpnog i upomog rada, a kao sto V. Horvat vrlo lijepo
uotava:
- To se vrlo lijepo vidi i na kraju APOLOGIJE, obrane njegove HRVATSKE
BIBLlJE:
"Zavl"Savam ovdje plaeuci i uz.di5uCi, dok se sjeeam ~o sam sve vidio i svojim ocima promatrao: oskvmjene i razru5ene crkve, iii ... gradove posve razorene, tako
da nije ostalo niSta osi.m 5atora, stratara i koliba. Neka nam se smiluje Bog i neka nas
blagoslovi; neka nas obasja svojirn Licem i svojom Rijecju (= i tiskanom Biblijom na
hrvatskom) i neka se smiluje Hrvatskom Narodu koji je pogaien i gotovo skrSen."8
Bartol Kasic je snaino utjecao na razvoj i standardiz.aciju hrvatskog jczika i
zasluzio !sta..l<nuto mjesto u povijesti Hrvata.

1 Tomo Maretic, Norija hn1atskog pravopisa /atinskijem slovima, Djela JAZU, knj. 9,
Zagreb, 1889.
2 M. Mogu~ - J. Voncina, Latinica u Hrvata, Radovi Zavoda za slavensku filologiju,
~V. 11., Zagreb, 1969.
-' M. Kombol, Povijest hrvatske knjitevnosti, Zagreb, 1961, str. 217.
4 M. Mogus - J. Voncina, Latinica u Hrvata, Radovi Zavoda za slavensku filologiju,
sv. II, Zagreb, 1969, str. 72.
5 Radoslav Katicic, Gramatika B. Ka.fa':a, Rad JAZU 338, 1981., str.%.
6 Vladimir Hmvat, Bartol Kasic, <~etiri stoljei:a hrvatskogjezikoslovlja, Zagreb, 1998.
1 Casopis "Filologija", k.njiga 18, Zagreb, 1990.
8 Vladimir Horvat, B. Ka.fo5. Cetiri st. hrvatskogjezikoslovlja, Zagreb, 1998., str. 31.
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CEMAHTHLCHH CbBHA,llEHIUJ B ETHOJIIfHf BHCTlfl.IHA
IlEPCilEKTJ1BA
3a\fqmpa 1\foxau.1.

Bucureşti

AH:i..1"1BlipaJOOJ BHlHl<rre:um '.\'C:lOBHm"a. B KOMTO cc pa:nmBa .1HlffBIH..'TH'JHarn
nHTepqiepeHmtH. I:y.lA\CHl-0 KomepKl iueHTH:frmrupa <fleHoHeHbT RJ ·'.1m-irsncr11~1eH

nepMnafoUJITCT„_ I[(IHTO CMJIT3 KaTO roTOBHOCT Ha BCCKH CJHK .la npeHece e·mKOBH
CTpyKrypH B .r;))T C3aK.

To'.lli nep.„nta6I-LUITCT 'laCMa

OHllH acneI-.-rn Ha e1i;K1.rn„na crpyKf\ JXl,

r:106a.lHOTO 1npa:t1rnam~.

H;lli HHa'lC

i-.·mrro

Ka:IBHO,

oco6crt0

noimin1ar

ce

···:.1afarre" TO<tKll. TO cer.
qpe·J .laKylfH B o6mom.

.'l!fflflUICTH'IHOTO YpllilC<flepHpaHe

qiaoopH3RpaHo OT ··He!Tb.lHJTre„ CDutec-rsyBallIH nap<UHnrn.
rrpe;uo;1•eHH

or

Komep!O.

·}a

Harnero npoy'lsaHE:.

~lli,HO

c

e

Mexoy :mcoumu.1,mne
cnmc<.1Ryea~HHT

IlCHerpa6n.11neT. KOITTo '33CJITJ orrpc.l~JCHll JICTOpll'-ICCKll MO~tCHTH OT pa3Bll.THCTO Ha

c:im..:a. Or rosa ce p<n6Hpa. •ie e3Hh°l>T e 1acern:aT rrpe.lH BCH'Thn or --Hop'>iara·· Ha e;wa
enoxa H Bl>Tpe. "'Ca\1llil e'llfK . .lCÎfcTil}Ba HOP\tar3 Ha pe'iHHKOBHH C'bCTaB B pa:UH'il:IH
on01IIUJ!OHF.H K2To;;ropmL

npoy4'Balle'to s ,.UfaXpoHHa nepcIICKTHBa Ha .lCKCJIK<l:llUITC CbOTBCTCBHJI

ar

J,na H;UI IlOBe'ie C'JHKa. KOHTO IlJJOWf\OJK,laT 01 C.l11H o6w ennlOH. .l3B3 B'blM.Olli.HOCl XI

Cl.3.la..1emne. CC~l3HTil'IHH p;:l3.llf'!Hll. oco6eHO.
ai:rcaM6l„1. Hnc attalH3Hpa\tC OCBCH
1'.UJ1TO ca pe:Jj'.lltlT Ha .:ipyrn OTHOIUCHIDI, TbH KaTO

(;C HanpaBHT moaHrn:paHH ofo1cHeHlUI 3ll
[!""()

cc

3Hd.1H3npa ue.llUIT OHO\taCI-10.:IOfil'fCll

BbT]JelllIDITC on03Ml.(Hlt. H OHHM.

3Ha•1emrern

na c.:wa ~~ia

cc

npcwnupa ··B OTHOillCHHC„

c .lPY rn

3H<l'leHJU1 Ha CDruara

J:y~.!~ !L1!! : ~;rn ~;~f]! CbC ~"bll!CTO 1H:l1.!CP.HC. f!oHe~t~e
cc\raHnt'fHH

ce paOOTr. c Hl03HCHpaHU
npe.:unu <flaKrbT, 'IC \moro or

K..1acutf>Hl\âll,mt. Tpn6Ba ..l3 cc nMa
c~·auHH cc ,ll>.UKaT Ha C.lHH CC\1anrwnrn

.::msepreHTHHTe

KO!l.IIIOHCHTH.

KOHTO

BK.TIO'IBaT ~-„.ara B pa'.L1Jf'IHH Kf!Teropmr.
H-mo.:rmaiiKH

~teTO.l0:1orm1

KO\tn:ICKCHaTa

Ha

cpaBHHTC.'THQTO

cc OCHOB3Ba
orrpec1e.1.11X.\IC B npe.llfIIllillTC H3lll.H IBC:IC.lB3.HlUl
nose•ie ce11.1acuo.1orH1-1HH HRBa (no_"Iera) s roro - H3T01.fHHTe esponeil:cur e·3mu1, "uuro
cc xapaxreptt1HpaI ITO CbIIIUTC CCMawrwnrn TCH..'1,CHUIDI. llo TO]H Ha'-!HH onpe,:i:e:IHXi\IC

HHTCp.lHCI.OlTI,lliH3pHO rrpoy'-lBaHC Ha .lHHfBHCrH'HtaTa CTHOrpa<tmx, KOn'O
H Ha CC\GICH0.10flf'IHOTO cprurnem1e.

KOHaepreHTfili 1ep:'lmHOJIOflfHTe OT o6.taCTra Ha Hapo.llHiTC liOCHH. 33HWIT'IHHCTBOTO

ce.:ICKD-CTOTiaHCKHTe H

MHRhOpcKHTC CbOp*CHHH. C'blllO 11 H!p.:\fHIDfTe.

TaKa Hape'ieHaTa ·'HapO.lKa peIIHrnx"":

B C..lHO

OT

cneUH41H'DfH '.la

Ill>PBQTO HH WKJJC,'.IBaHHC

am1.:urJn:pax.,1e 'lKH..lliIUHaTa rep11.1atto,1onui:.
npo,.:o,.;1)lQIBa]fKU IlJIOY'IBaHIDIT3 B Cl>trurra 00.lXT. iKK;~lTa Tep.\iHHO.'IOfHH.
npe..l.1am'r Bn T01H ffhT c-:11IB no,J.po6cH aua.1In na .'ly:mrre_ 1<0ITTO mDODaBaT
")f{H.'IlfmeTo Ha m.prnurc". atta'ln:mpaii:KH .'lHBCpreHTHHX Ha'lliH, no KOHTO ca
opraH!rU!paim CC.:\!attTK'lHlITe

rro,1eTa Ha

TC3lf ;{_\'.:\{H B IOfO -· H'.lTO'iHITTe

CBponeHCKll

C'3HIJ;H. 3a pa3;n:rna OT Kt>HBCpfeHTHara c-rpy1crypa Ha 0HOM3CHOJIOrH'iHO'IO no,1e, 1'.-0CTO

onpe,'.le,TI1 repMHHOJ1ormcra orttacllllla ce :ia ilaLutruero Ha IKHl!JITe.
3a .:i.a o6.11cHR\f cro.:noururra Ha '.llia':leHwrra ea py!>l'bHCKHTe -rep:'lmHH, KOITTO
onpc,'.:\emrr ~-.1ara sicriu ""J<OB'fer'". rp»6sa HaiÎ-ttanpC.l .la npe.acr:rnmt Ha'Dma Ha
norpc6a.'IHHJI PITTY<L'l Ha py~rLHCKa repJITopwn. BnrrpcKH 'te npe1 Ui-u - lV-H BeK

(rpo6muero

B A.1.eKCaH.lp1u1. n

upo.:i.n.unasar. oce illll\

noma

norpe6BaHeTO

ce

):lv.l'fem.11) .J,BOfuurre

o6o6maBa.

Iloseqc OT
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pmya-nm

npal.THKU

450 rpo6a OT LX-H BCK,

A.,6a 10.TIIJL

Hpe.lCTaBHT x-pHCTHlfHCKIDI p1nyaJI. ToBa ce BIDIQa OT
X.:1.MYTH H .lp. npc~lCTif cneui;upll'!Hll 3a
c~lff'-1ccKara Tpa.:1;umm. B C'hIIUutT nepuo,.::i 3allo'IBafu<u OT VH-n BCK B JOHHTe Ha
rrcHTJ)a„rna Esporra H~ ce ynorpc6RBar norpe6a:nrn:Te :\1e6c.nf. B1>B sp1>1Ka CI>C Haim:Ha
1rn c:1araHero Ha .~!bpTBeua B rpo6a. ce u1ae. "le XlJHCnttrHCKaTa rpa.:i;J1Il1u1 npo.ub;DI<asa
rrorpe6a;nurn pmyaJ oT CrnpHH 3aBc-r. MbpTBeUbT ce 'J<IBHB<I e e.'lHO n.Hm ruarno
OTKpIITH B

li(J).tepeHITTe B

rpo6a

(rroKpHB!HO,i H

cc

C'b,J.OBC. opbiKHJl.

cap"-o<Para. norpe6:ueH KOB4er Oî Ka\l'l.K H„1R OT ,ThpllO.
cc npaa:tt B ca11nu1 rpo6. a KOB'len.T OT ,J,bpHO e BH,.J. ~'TIDI.
CblllO B'b'IpC B rpo6a. TJ,H Karo He e forno fl0'~80.'leHO KOB1 1en.T ,la

C.'1af<! a

Knwrcrb1 OT Ka\thK
CbCidBCH<l OT ,J.bClUL

Ob.J.e KOB:.lH c rno:.ucn.

To3H BH.J. mw1e:m He ce rrpettacJrL re ca 4J1n:cupaHH. Ml>pTBcui.r

ce npeHacll c e„nrn rapra (Hoc1u1Ka) tt ce cnyc.Ka nanpaso B capI-."O<j>ara„ KOiiTo ce Ha:.rnpa
BbTpe 11 rp06a_ A-; npe,:ui:o;1ara\L 'IC PY'I'bHCKIDlT TCpMHH pal '·;1cr:m"', 1nrro,T~B3H CbC
l-DB'1cr_ c ro.~Mo pa:mpoCT_pa.Hemte tt TpaHCH.:1BaHHJ1. rrpe.J.CTIUIIIKRa KaD(HHBO ). CbC CbW.OTO 3Ha'f.etme ce :v n0Tpe611szr 11

1Ha'-!eHHe -

crapmn

.1C1\CHKa;ieH ruacT

rep\1HHHTe:

casll de

l'eci ··K'bllla

Ha

Be'-IHOCT-·:

casa mortului

'·1<bmara Ha '.\lbP'fBeUa'':

casâ de brad ·oopona Ki.w.a··: casă de scânduri "„J:bC'lc11a 1'."bllla„ M ;:i:opJJ ci.KpaTeHa:ra
tiJop~ia scândura '·,l"hcKaTa„. Tosa 0'3Ha'lasa. 'f.e TO'.m rrperr;MeT cc Cl.firra B Halfa,,oTo KaTO
Bit.]. ;KH;lHWC

)'\!pe.'UJ!l': cpaBID! H Tep\IHHbT stilaş ·'JKll~e„ rro,:ic:t0H"".

·33

CbC Cbinlfle

Bl>B BC!-f<lKITTe e·1w..r.tt Ha .!Or OT ~'HaB3, OCHOBHOTO 3H'1'1e~!!e Ma rep'.\mHa :kl
KOB'f.Cr

:~O'iBa

pa:mm.p.11sa

OT 3Ha'-!eHueTO

1'.')"TIUI. C3H,.J,bK. Koero C„1Ie,.l TOBa

ce

pa3BHBa "

H c orrpe,:ie.,eHlieTO 3a C'bOTBennu1 npe,.::i,!eT ynorpe6eH Ja :-.1i.prsuTc

Cnopc,:i Hac. .laTliHCKmrr Tepwrn arca H\Ia TeJu .lBe JIJa'ICHHH. KO"To
npoHlfKBaT B CbOTBeTHHTC e3HUH rrpe~ IlOICpbCTBaHCTO Ha TCJlf uapo,:m: Ba.,_ arke 1 : B
61>.1r. pm.:a. pm:.10: cop6Xbp_ pmm_
.'1..TIIIHCKIDI Tep~UIH
eocHHaTa

arca.

X.

MJ.txaecKy

pa3mnpn

K310 ro CB1.p3B.1 n c rpbU:KIDI TepMllH

;u1cKyCHHTa Bbpx1·

arkai, inno:raaH

Tcp:.IHH0.1orlll, Kb.J.CTO H\la :mai1eHuc Ha CKlinnposKa2_

O:ma~rana

BLB
'IC

cpe6poro u .lOK)'MeHTHTC ca 6a:rn: 3aIIaJeHH B K}·Tutt Hape'-leHli arcae_ TepMHHJ.T 6m1
u:mo:maH oco6eHo B 11a::i,rn1cH CbC 3Ha'!eHue sicriu ··KOe•1er··.
B rpoUKllil roBOp s KpHT. Ta1H ~-,ia u cera ce u-mo.nsa Cl>C CblllOTO 3Ha"leRHe.
y\ra,HTe!rnHTe qiop,m: aph)'.:Ia. apK..,a C'hC 3Ha'-leHHe: „K)Tllil. CaH.J.'bK. imccTI<a„ ca
1<Ula3BaHC Ha ap.x11B. HO H C'bC '3H3'1CHHC capKOqiar H:m Kbll{H'ml. IlOiqlHT3 CbC c.~\13.

Tem <flopMH ca arecnq>aHH oT III-u ,:io XIl-H seK L{opH rpbu;Kmrr nocr Teo~op
rtpcupmt0c yno-rpe6RBa pta..nrreJIHaTa .pop,ra arc!itsa. o6pa~·BaHa c HaCTaBK3Ta -ista
OT c.1aB!illCKH npmnxo,:i_ Tosa Il0Ka1Ba. qe rcpMHHbT Cb!lleCTBYBa OT CTap!i BpeMCH3 H
'Jae-.rn urnpom 6a.1KaHcKO npocrpattCTBO.
3a .13TIJHCKaTa ;:i:y:u;i ;;rea.
OHOM3CH0.10fH'-!HaT3 rpymL \fOJKe

KO.!ITO

B.Tina

B

ncpcrrC1'."THBaTa

,:ia ce rm.p;m„ '-IC e Il3HpOMaHCK8 '"sauf Ic romain".

Ha

HO

Ca!\ro c ni.pBO'îO :iHaLJ:eHHC: ·'KYTHR. C3H.lbK„. a sropcrro '3H3'1CHHC - '"KOB'-!Cf, capKD$lr"

He e no:rnarn B ,:ipynne poMaHCKH e1mu1. Jbmcara Ha .,:n-HHCKIDI TCPMHH B pn1·1>HCKH
ce 0011.CHHBa 'l.pe3 rrepcrrCKTHBaTa Ha eTHO:ntHfBHCTHKara: xpRCTHHHCTBOTO

C'3HK

rrponosH.J.aB;iltO OT anocTo_, Atqpefi s C<JJiUHJi ce cnp'.Ula c .:ipyrn norpe6amm
Tpa:i;mum li OCOOeHO c ..:ipyr :\raHTCl.;îHTCT 13 ··ee'-!HHJr )KJIB()Ţ"'. (h T)K u

HOBaTa

'\UICTOTO, 1'."0eTO 13C\l<I \t'h}JTBeUSIT CMJITaHO KaTO ":lll1UIHinC". "ţ3 pa1..nma
OT K"Om~cnl(IDITa OT IX-ID.I BeK KOraro ca rroKpliCTeHH 61..vapITTc H CbpOHTe, H n re1n
KOHL{Cffi(lfll 1a

e·nrn:u IUH'33T li
B

.'.J.PYHJTe .J.YMH OTHaLJ:aMlll.1!

npe,J,Mera H3IlQ,T}BaH '38 norpe6eHMe_

C'-UITa"e. 'JC ·~ae~tanero !l ttanaraHeTO Ha cl:a'fHHCK...lf.'!: TepUHH arca CC cpema H
pycKH li 01Jf3"1a.Ba "KOR'-ler'" (paic-.a). oco6eHO 33 3afla'3BaHe Ha MOIIUHe na CBCTIUITe3

(CBCTHTC ~10rru1)_

PC'fHHK tta H_

B

CDpOoXbpBaTCK<l ~-\rant pa101a O'.Uta'iaM

H Toxroif_

KOtHHRYaHT Ha o"T.c1TifHCKJfj{

„rpo6".

B c'hp60-pyc1msr

a ncThp C1'.'0K. H CBOH pe'IHHK. KC oroe.~383. Hlll'3KB3 ;tyMa

arla_
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Ta:m .:!! 'ia e

xie1a

n

c:13Bl!HCKirre c·muH npc~1u nmrruna Ha IIbpBHTC KliKHO-

c.1aB11HCKU pLi-..\.'lill\CII. IIOHC:.KC B THX Ct' cpcma Ca.\10 TCpMHffbT l\OIWCr c .J:BCTC ..:n

JHaY:cmui: ·'cutie·· R ·'sicriu·· arecn1paH n Ac;t;::\ram1eso. 3orpacpch.u. Maprurnc;.:c.
CuHaHCKO esafff'eJUut. KllKl 0 lf B rlllCaIH1J!.Ta Ha. rpmOpHC Ha:maHClUf GT Xl-Hll Bt'!K H .:ip.
0

.~\1;rra paK:UI' e oroe,1inc1Ha

H. reP9:r:4 ca»te r:pn OnHaTCKMTC
6b.1rapH. TaKa t:ano rr0Ka1Ba nporIBaHeTO Ha CT. leH'-i:cn). TepMHHI>T pax.1;:i c uaiipacrrpocrpaHeH Cbc '.IB:a<teHHero ··caH.'foK 1a !J;(lCX1r°· H ··.:ry,"Ia.L"l B CT<:H<iTa". u 'moro noP.<UKO CbC ·ma•1em1e „cap;;o<.j)ar··. nomrrne 3a roero cc yuorpe6sn.1 .1y-.mra KOB 1er lf
cnope.J L~n1no,"J:po1;u;; no Sh:!?Gl'Jl!JJ. c~vxoGua l:-;t-~1n~1pa_ T. .IIt 1958_ c. 197.
Tep~mHbT .KOB'ler OT fo„:m1pcKR ::nn: ttMa crrop.tta e rI111ro.1ormL 1a KuHTO EEP
cc.una '-IC e paHHa T!OpKCKa 33C:\fJ\a B C.1aB11HCKHTC C3Hl(H. c OCHOBHO 3H3'ICHHC '·catt,J,bK.
Kynrn''. HHa•1e. O. H. Tpy6a"l'OE He BK.1J01-IBa Tqn.rnm mINcr ~renu:: npa6b:rrapcinrrc
3a

Ob.TI3PCIGlll C3llK

OT

1

f __

.zly\m OT OCHOBHJUI pe 1 rmn.·_ HHTO

MH:XalL'ffi ru BK;IlO'IBa l\le"JK,::~y CTaplHC lOiKHO-

C.JallllHCKII :iaeM1m s PYl\fbHCKM cJnK0 . l11a
\l0f3T .:i,a .:roHec::rr cuer:nrna

Bbp\.'Y

Tam .lYl\ta crm10J1orwn11rre

11poy•1saHm1

nrparn Ha '3HH'ICHmrra_

H Ta.Ka Xp. BaKape.KKH noK.·n:sa 'fe: H:mpe..i Ob.1rapme c:iarar :nrpe.1Hll s
KOB'ICI (KOB'ICJ. p<!K.l:J.

c:m;n,K) OT .J.bCKH :~ 1'.'0JITO IDIKOH C:'l4lIT.1'L '-IC HC 6IIBa ,.'..13 6b.J.t'

KOBaH c rBO'.l,JCii. Ca.\IO B

cno:\lemi

Ii'l Hill\OH t0;rrno-6b.1rnpcKH n ·mna.J.H0-6b..1rapc1rn

Y:e npe.In Bpe;,1e (Kh\t KpaH Ha XIX~HR neK} c<i orHacH:srn l\n,prneua B
'ICPfZL .: KOJITO ro no;rara:m R rpo6a. fulTO OTCTpaHll H orropc \lY c.1ara:rn ;J,bC1'H IUH
Kîl\ICHI!lf n.10Y:H··. (En11w0x1r)Jw1 rw Hb.·1;Y1pu:i. Coqm:ll. 197.+ r. c. :'i85)_ B.:u•1K11Te .lpyrn
rep~U!HH OT Kl:.KHO-C.:JaRllHCKl!TC e:mun (CflH.JbK..laJ.a) ITTI~n K.1TO m.pso. OCHOBHO
ma•1emfe J.:YTUlL .::i'i .1an. <.:aH.J.bK H c.1c.:r TOB<I pa3l.IIHp.'!Baf C\H1Cb:la CbC 3HCt'iCHHC
Rpa1111m ce

1>.msa.

'"KOB'iet ..
l\OB'ier

Kormo. c:re.:i Xl-m1 BCK ca ·1aeTn s PY'lbHCKH (".UlK OT c.1<1RMHCKH 1cp'.\urn1ne
(rn·ui, Ko1rnnmmrpaH 11 c no-c1apa1a ,ly'lca KOlll - coşciug). pa1cia u caH,.lbt.:.

·::b·uamrr

H

e

py\1bHCKH

c·mK.

HOM ce,1:-tHTw1Ha

··mB•1er··. 3m sbp.i,cHa Bpb1h'..1 lf OT

Tep:mrna

~lRHCH\IOCT

\fCiK_1y

··"~'Tt111

sicriu oT yHrapcKn npo1uxo;1.. 11 KOITTO

H

6J.1.1

n::r;o.TlBaH npe·i 1570 r. B e.JHa c.1aBllHCIG1 rp:nrorn OT TpaHCH.1BaHIDL CbC 1HaY:emte
sicriu. c \!HOfO CJ.\i.".1Jilile._ (Di(.[h.Jih;t;i/ t.'ft."i.iiCiUt.)Or Ftiiliâiit! din doCUillfifTt?lt.:
.s/an;-române. Bucureşti. 1981. p. 2 J.))
Tcp1nopna.1HOTO pa:mpc.:IC.lCHHC Ha BCH'l1.'11 TC'HI 3aC,IKH (cnope;1. .ALRJvt I. h_
416 ,_ craporo HM ''laCBH;J,eTe.1cTB<lHe. K::!KTO lf 'l:.U<.TIO'fCHHeTO OT ,]/\_ OT!fflCH(l Tep'.IBHbT
coşciug. HH :'la,lfh:DKaBa .:l3 Cl\f1ITa,1e y:e Te B.:nnar B PYMbHCKH eJHK c OCHOBHO 1HaY:eHHC
·· K) nrn. caH.J.l>Y.., H e<L\10 BTopocreneflO 'JHa'leHHc e sicriu l\OB'-!er.
""KYTiU(~ ii

C.1e,J:OBa'TC.1IHO.

peopr:lHif3UpaHeTO

1Ipe1 33C!'v!3HC H3

0H0:'.113Cll0.10fWIHOTO

fl0.1C ··;i:oUhT Ha MbpTIJCl~a·' ll py:'.ltbHCKH e:mK.

cc .J:1>.1A\H Ha repMHHilTC c HOBO JHa•reHne
'·11.}TIDl OT t0mrfO-C.1aDfillCKHTC C'JHI{H. na KOIITO ce .::i.o6arurr HOBHTe .:ry:.m tron OT
rep\taHci,:ara ;1.yMa truh(c) "sicriu or) HiapcKH. C1>C CbJJJ,HTC .J.Be :JHa'ieHmi:. Htrrcpcctto
.ia Hllillltll. L:.l) •wil e H îi0.10JKf;HUC!O B apy MhHLKH, li .b,J:eIO OCHOR!tiljtf Ii.:p.\tilli c
.1anrncxara ~-~m scamnu. Ha KOHTO cc ;106as1rr Haii-crap1nc rp1>1~KH 'JacMKn: xilucreYat/ ksilokrcn aton caMo CbC wa 1em1e KOB'KL Ho c;1e.:i. TOBa, ns HPY'fhHCKll cTasa
pcopr:um:mpaHe H:J ouo~.iacMo:mn!'!Horo no.ie qpe'3 Jacmuie Ha cofciug. OT 6b,1. 1<0n~1er
IL'IH sinduke or rypcKoro sandouka ·'Kynrn··.
C1e.J.0Han::.rno.
B
1mKHoc1aa1111cK1rrc
C3HIUI
CTpyKrypaTa
Ha
00

1

OHO:\!aCHO.lOfH'IHOTO

IlO.'Ie

"'KOB<i:er"'

BHHarn

e

OCHOsaHa

BbP:\'}' 0;IH30CTra Ha

'3H3'1CIL•-una na ;::i:yMHTe K)TIUI H CaH,'l'bK, a B ~'M.bHCKH C3HX C<l\IO B'bB BTOpilll. nept10,J,

ce

CTHra .lO cfrnDfiliBUHero 'lte~

.'J,Be'Te

·ţHa'leH11iL

B rar..aaa cmyaUIDI ·rpll6sa ..Ja
o6uurre Tep.MHHM. a ,J,a
_i\.m JUL\Ja'de npe~H,.l, noeeY:C

mtaMC npe,IBH,l CCMaHTH'iH<!Ta KOHBeprcHTHOCT. He Ca\fO Ha
3HCl.'1UJHpa\IC H CTHO.'lHJffllIICTWIBHTC H~ffi.'ll!Kal{IIB.
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Kp1nepnn

'101Ke\·1

.la

rpcm1nt. ounaihm

e,J.tta

np11B1uHa.

'laCTHlffia.

KbCHa

KOHBCpITHTHOCT KaTO o6ma xap:HcrcpHCTttî'<I. CTotteJJo:e ca~io n pyM'bHCIGt: e1m.: cc
. ,ana:-;Ba ome H.J;e11rn. 'IC KOBqeIDT e "".J.OMbT•. Ha .\lbpTBeua. IIOKaJBa (•i:pe1 T33H OCHOBHa
KOHUCIIU:H3) 'fC B rosa OflOMac110.1onf'fffO fiOo'IC H1l.\ta 1-.-0HBCpreHTHOCT. KLCHHTe Jae.wut

\lOK.lY

lOl'Olt".-I04HHTt:

eRponeifCKH

\O llffiH

C'h'UaBaT

o6urn

apcâ:'IIT.

HO

He

H

J.:OHBepreHTHlf ape;tw

(Traduo..:n: ;n limba bulgară de lcct dr. Maria

Zavera)

l Cf. Mayer, 1891. p. 15: Jokl. 1923_ p 126: Cabej. 1976 (cu bibl)
2 H Mihăiescn. f.a R.omanut!. s. Y.
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SRPSKI JEZIK DANAS
Mato Pifurica
Novi-Sad, Jugoslavija

Jos dok je srpskohrvatski jczik bio jedan (spomo je da Ii i jedinstven, posto se :za
vreme skoro dvovekovnog jezickog zajcdnistva pre radilo o objedinjcnoj nego o jedinstvenoj formi, izmcdu ostalog moi.da i za.to sto je njegova kodifikacija bila policcntricna), kada se, uz zalaganje za organizovana tirnska islraiivanja, pocelo ambicioznije govotiti o teorijski :zasnovanom jezickom planiranju i jezickoj politici - sarajevski lingvista
Milan Sipka irnao je obicaj da pretenciozne teorijske modele svede na tri vrstc ili tri faz.e
poslova: popis, opis i propis. Milorad Radovanovic, novosadski lingvista (prvo u
''Soc101rngvistici", a potom u nekim pojedinacnim studijama i na kraju u predgovoru
knjizi Srpski jezik na kraju veka jezicko planiranje, shvaeeno kao kontimriran proces,
predstavlja metaforom ·'kruga", kao "slcd sukcesivnih kornka":
- selekcija (= odabiranje),
- deskripcija (= opisivanje),
- preskripcija (= propisivanje).
- elaboracija (= razradivanje),
- akccptacija (= prihvatanje).
- implementacija (= primenjhanjc),
- ekspanzija (= 5irenjc).
- kuJtivacija (= negovanje).
- eva!acija (= vred..rioYaitje).
- rekonstrukcija (= prepravljanjc).
Zagrebacki teoreticar jezika Dubravko Skiljan (u knjizi Jezicka politika) prethodni modcL rukovodeci se Klosovirn razvrstZ:vanjem, svodi na planiranje korpusa, koje
objedirtjuje opisivanje, propisivanje, ra.zradivanje, vrednovanje i prepravljanjc, i planiranje statusa, koje obuhvata _oslaJe segmente - prihvatanje, prilţtenjivanje, sirenje i negovanje norme. Pri tomc, D. Skiljan posebno izdvaja segment selekcije, koja predstavlja
"kariku izmedu dvaju planiranja." (Selekciji je ovim, s pravom, pridat poseban znaeaj.
macla moi.da nchotitno i suien. Mislim, naime, da formiranju korpusa koji se podvrgava deskripciji pretilodi najosetljivija f37.a selekcije).
Ponndeni teorijski modcli jezickog planiranja mislim da su usredsredeni pre
svega na mikrolingvisticke (unutarlingvisticke) fenomene; makrolingvisticki (spoljnolingvisticki) momenti su u drugom planu. Za doskora5nju srpskohrvatsku situaciju, ali i
z.a sadaSrtju, odelitu, i srpsku i hrvatsl"U -pokazuju se (nai.alost) da vanjezicki fenomeni
dominiraju u jezîckom planiranju. Na njima je jezicko zajednistvo posrtalo i na kraju se
i nasukalo. Ali da pokuSam. da budem pragmaticniji.
Srpsko-hrvatskijezicki raskol mora se uzeti kao definitivna cinjenica bez obzira
na u osnovi tacne (ponekom i dopadjive) sudove daje srpskohrvaiskijezik postao odnosno ostao srpski (parafrazirarn M. Radovanovica), iii onaj da "Hrvati i Srbi jesu/ ... I dva
I ... I naroda s istimjezikom" (B. Brboric), iii onaj daje hnratskijezik "hrvatska redakcija srpskogjezika" (M. Pesikan), iii daje pristupanjcm Hrvatajezickom zajedniStvu sa
Srbima srpskijczik postao "upotrebno srpskohrvatski" (opet M. Pesikan). Nepobitnaje
ciajenica da je vukovski jezik srpski, a upotn:bno nadnaciona1ni i zato ne vid.im razloga
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?a pod.sticaitje osecaja teskobc i upinjanja da se izvlaeimo iz sopstvene kc:l.e - a na5aje
i nije narn tcsna! Medutim,jednako bi bilo lakomisleno, uprosceno i nerealno, pai neod·
govomo, prenebregavatiizmenjcni sociokultumi kontekst kojije pred srpsku Jingvistiku
i filologiju stavio r,a dvevni red citavi niz novih i aktualniz.ovanih strufoo-naucruh
7.adataka. Da navedem samo nekc:
( 1) ime jezika,

pismo,
korpus,
cventualno redefinisanjc standarda,
opremanje strukc odgovarajucim prirucnicima.
sudbina projekata zasnovanib na objedinjenom srpsko-hrvatskom korpusu i
pod zajednickom "etiketom",
(7) polotaj nasega jezika i kulturc vani,
(8) deoba jezikoslovnog i knji:l.evnog nasleda,
(9) mzvoj jczicke "infrnslrukiule'' - identifikovanje, fomiiranje i osposobljavanjc institucija u cijoj bi nadle:Znosti bila briga o jcziku,
(10) ekavski i ijekavski izgovor.
(11) participiranje srpskih zemalja (u jezickom smislu), ustanova i institucija u
jezickoj politici, struci i nauci.
(Zadaci su navcdeni 'prirodnim sledorn', ne vodeei pritom raeuna o njihovoj
slozenosti i stcpenu aktuelnosti. Uz to, spisak ne pretenduje na potpunost).
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

- 1. lme jezika sreeom nije ozbiljno problematizovano, posto jc Cma Gora pre
Srbije i SRJ, uneia u ustav odredbu daje u Cmoj Gori u upotrebi srpskijezik.
- 2. Dvoazbucnost je izdrZala probu. U tomc dominant.ni dco i strucnc i politickc
javnosti vicii civilizacijslru prednost kao izraz relativno novijih istorijskih okolnosti, uz
napomenu da jc cirilica povratila primat koji joj tradicionalno pripada na ovim prostorima - ona je prvo i osnovno pismo srpskog jezika. Poku5aji reforme cirilice (uvode1ţjcm
'jata' - iii u vidu tradicionalne slovenske grafije (ili kao tzv. rogato) nemaju izgleda da
pridobiju respektivniji broj pristalica; neSto vi5e sledbenikâ imaju zagovomici "srpske
latinice'', koja bi eliminisala tri preostala digrama iz srpskohrvatske latinice. U meduvremenu su prngrameri resili tehnicki problem automatske konverzije latinickog teksta
u cirilicki i obmuto, cime su zastupnici ove ideje ostali bez najjaeeg aduta. (Uvodeitje
grafija za c i ( a motda i (, dcliee sudbinu nercalne i hipotcticne ideje o crnogorskom
jezj]ru).

- 3. U srpsk.oj kulturnoj, a ima se utisak i struenoj, javnosti sporanje i Iingvisticki i nacionalno-politicki aspekt korpusa, uz napomenu da nisam siguran da li jc deo
lingvistickog 'csnafa' (u tom smislu) zaista konzervativan ili nestrucan iii se radi o
trenutno konjukturnom manipulisanju neupucenom javnoscu. Mislim prit.om za zagovaranje ideje o vraeanju 'izvomom' Vuku, o vraeanju dijakekatskoj osnovici kao kriterijumu 'pravilnosti ', o Za.lu sto Zabljak, Savnik ili Bileta iii Trebiaje nemaju uslova da se
bas tamo formiraju instituti za standardizaciju! Medutim, jezi.k bclctristike ipak gubi i u
na5oj strucnoj javnosti privilegovani status u odnosu na ostale funkcionalne stilove i
tanrove. Da napomenem da se ozbiljnije ne razmatra zastupljenost kulturnih centara i
regionalizacija standarda koja bi se izvesno javila lr.ao posledica ove vrste raslojavanja
S tog aspekta strucno su artikulisane samo konsekvence koje se tieu prozodijskog sistema (D. Pctrovic u na5e vreme, ranije A. Belic i M. Moskovljevic i dr.).
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Nacionalna alribucija korpusa naeelno nijc sporna - korpus jc srpski i celovit.
Dopunski strucni alibi pru:fa fonnulacija da u korpusu ostaju oni koji su sa nama ostali
u jezickom i jezickoknji7..evnom zajednistvu. Ipak, ne mo:Ze se zaobi6i problem
knjiJ.evnog i drugog pisa.-10g nasleda nast:alog na srpskohrvatskom/luvatskosrpskom
jcziku. pri cernu ce varijantna cistota ne retko biti u koliziji s nacionalnom pripadnoscu
(Mnogi od nas ce npr. zakljociti da V1adan Desnica p~e uzomom luvati;kom varijantorn.,
koja je promovisana u knji.Zevni jezik, a on nije u tom smislu usamljen). Ima glasnih
zagovomika idcje za celoviti stokavski korpus. Po njihovom mîsljenju drukciji postupak
dovodi do "su2avanja predmeta" srbistike, a time se "prepolovlj~je i osakacuje jezik"
(Elasticna norma, kakva je u osnovi srpska, obezbcduje udoban okvir za najveCi deo
takvih razlika. Cvrtca norma, koja ima prilican i imam utisak sve veci broj pristalica, jer
mnogobrojna dvojstva namecu utisak ncnormiranosti, Sto opet, veruje se, podrniva
nemaran odnos premajeziku - problem korpusa mozda ce postaviti u zaostrenijcm vidu).
- 4. Redefinisaaje ili rekonstrukcija (odnosno pop:ravljaltje) norme, koje se ne bi
zaustlvilo na eliminisa.1tju pn:poz11aî.ljivil1 doskora5njih varijantnih dvojstava, zavisiee
od izabranog korpusa, teorijiskih postavki struke i stava koji ce biti nametnut strucnoj i
kultumoj javnosti. Verujcm da radikaliz.am ima male ~nsc, jer to nije odlika s1pske
\ukovske tradicije. Novi Pravopis (Malica srpska 1993) u tom smisluje prvi, pokazalo
se razlozan i odmeren korak, ali i test z.a eventualne i druge izmene u bitnjijim (a ne
prete:Zno formalnim) oblastima. Imajuci u vidu ovaj momenat, sa znati:Zeljom se oeckuje jednotomni reenik stanclardnog srpskogjezika Matice srpske, koji cc se pojaviti, vcrujcm, u prvoj polovini naredne godine.
- 5_ Opremljenost standarda odgovarajucim prirucnicima (odgovarajuCim i u
smislu 'pokrivcnosli' celinc struke i u smislu kvaliteta njihovog) bilaje slaba st.rana na5c
struke i u vreme jezickog 1.ajednistva, kada se racunalo na komplementamosl jcdnojezickih republika odnosno kulturnih i naucnih centard. Osim toga, mora se istovremeno
racunati na kornpleksnijc polrebe lingvistickc nauke, enciklopedistikc i sl., i to u matcrijalnoj, ka<lrovskoj i svakovrsnoj drugoj oskudici (Problem pravopisa je ipak., nadamo
se, 1:asad resen, rad na jednotomniku se privodi kraju, nagoveSteno je nekoliko ozbiljnih
projekata na izradi osavremcnjene sintakse, poiom fonologijc i motfologije i tvorbe, izasla je iz stampe probna sveska Etimoloskog recnika, oastavlja se, mada usporeno,
isla:Zenje Recnika srpskohrvatskog knji.Zevnog i narodnogjezika SANU, nije se odustalo od ideje da se priprcmi novo izdanje, izmcnjcno i dopunjeno. sestotomnika Maticc
srpske i dr.)
- 6. Sudbina projekata, zapotetih kao srpskohn·atskih. sa 1.ajednickim korpusom
i pod zajednickom "etiketom"', imam utisak da jc pre odlozena nego definitivno re5ena
(mislim„ pre svega. na velik~ naprcd pomenuti, RSANU, projekat Elimoloskog reCnika
i Dijalekatski atlas). Verujemo da te u svakom od konkretnih slucajeva biti respektovan
i naucni i nacionalni interes, koji ce retko biti u koliziji.
- 7 _ PoloZ4j srpskoga jczika i srpske kulture opterecuju i na5i raskoli i polo:laj
slavistike uop8te posle raspada SSSR. Poslovicno inert:na ~ dr7.ava morace da ucini
mnogo vi5e, a obaveza struke je da oba\<i ovoj deo posta i da predoCi vlasti Sta mora preduzeti.
- 8. Deobajezikoslovnog i knji7,evnog nasleda uveliko je u toku. NMa zeljaje da
- ako se vee moramo deliti - to ne bude na naSu ~tetu. Zastranjivanja ima i bice ih, a uloga
struke je da tih propusta bude manje.
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- 9. SRJ ima raz.vijenu mre:lu visokoskolskih institucija. nekoliko rnzvijenih
katedam za srpski jezik, samo jedan institut za jczik (uglavnom orijentisan na Ieksikografski program), dvc akademijc i Maticu srpsktL cija uloga je tradicionalno va7.na u
oblastijezika; RS iina takodc dva univerziteta, dvc kaiedre zajezik i akademiju, ali skroman kadrovski potencijal. Prosie godine fonnirani Odbor z.a standardizaciju srpskog
jczika (sa ·vi5e komisija) ima izgleda da
opravdati nadru:ya.

cc

- 10. Ekavski i ijekavski izgovor (iii narecje) problematizuje ~ nepotrebno i na
pogresan nacin. To je trajna odlika na5e kulture, u lingvistickom smislu molda ijeste slabost, ali bi margjnaliz.acija ijekavice (posebno administrath-nim putem) ima1a vi~ Stete
ncgo dobiti (!vfislim pre svega na occkivano tvrd stav Cmc Gore, pogrcsne konotacije u
vreme srpsko-luvatske dcobe jezikoslovnog i knjiievnog nasleda, potom nagia5avanje
distance prema mţjvrednijem dclu na~ klasike i dr.).
- I I. I pravo je i obaveza svih srpskih zemalja i kultumih centara (srpskih u jezickom smislu) da sudeiuju u razvijatţju struke i brizi oko jczika, sto svakako nece biti
jednostavno, jer izbiju na povrliinu sujete i dr.lavne i nacionalne i, naravno, pre svega
Jiene, koje na.faze pokrice u prethodnim.
Zavr5ne napornene - Aktuelna pitanja srpskoga jezika danas samo su sumamo i
nepotpuno registrovana_ Za siri pristup nije bilo ni prostora a za to ruje pravo mesto ni
prilika Porcd ostalog, na5e domace probleme ne bih ianeStao izvan. Osim toga, raeunam da je vecini dostupna kajiga SipSki jezik m kraju veka koja pmia smirenu, dokumentovanu i strucno pouzdanu analizu. Ona preispituje, ali ne optuiuje, otkriva nasc
domete. ali se ne libi ni da ukaie na na5e nedostatk:e; onaje zato programska, iako nema
il..ijednog ckspiicitno fonnulisanog :.r.adatka_
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POTOMCI KARASEVAKA
U JUGOSLOVENSKOM BANATU
Miija N. Radan,

Timişoara

O. Pod imenom Kara.frvci (iii Kra.fovani), i ako se o nj1ma mnogo pisalo, obicno
se podrazumcvaju Zi.tclji sedam naselja u jugoz.apadnom rumunskom delu Banata,
nedaleko od Resice: Kara.lievo. Sennit ', Jabalc'e, Klo/Wtic ', Lupak, Ravnik i Vodnik.
Manje je poznato, medutim, da je Kara5evaka bilo iii ih~os ima, u rnanjem ili vecem
broju, i u drugim naseljima Banata: Slatini Timis, Kalini , Tirolu, Lipo"i (Radni) i jos
nekim mestima koja spominju pojcdini istrativaCi tokom vremena2 .
1. Osim gorespomenutih naselja, Kara5evakaje bilo iii ih i danasjos ima u nekim
ma, Baoatski Katiovac
selima iii grado"ima jugosiovenskog Banaia, kao sio su:
(bivsi Karlsdorf, odnosno Karoljfalva), Izblste, Kutrica, VI'Sac .
Jovan Erdeljanovic beleZi u svojoj poznatoj etnoloskoj studiji Srbi u Banatu.
~Vaselja i stanovnistvo4 neke dragocene podatke o vcroispovesti, nofaji, obicajima i narodnorn predanju Karakvaka iz jugoslovenskog Banata, o njihmroj pn1obitnoj postojbini. Za nas su izuzetno vahri onomasticki podaci iz pojedinih mesta, jer oni pruiaju
mogutnost odredivanja onih mesta u koja su se u proslosti doselili KaraSevci.
Kao sta je pomato, od 1922. do 1928. godine, cuveni srpski etnolog sproveo je
etnoloska istraiivanja u Banatu, koja su obuhvatila samo srpska naselja i izvestan broj
naselja u kojimaje bilo i poneSto hrvatskog Zivlja. Ova anketa temeljila se na ncposrednom posmatranju na terenu, usmenorn anketiranju snbjekata, uz istovremeno koriseenjc
priro..amih istorijkih izvor<1 - poccv od letopisa i arhiva pravoslavnil1 crkvenih opstina
(domovnika, knjiga kISCcnih iz XVIII veka) do dokumenata VISacke eparhije i
Toronlalske fupanije.
Iz Edeljanoviceve etnolo~e grade mozemo 7.akljuCiti da su Kara5evci dosii u
naselja jugoistocnog jugoslovenskog Banata u nekoli.ko etapa. Ne znamo tacno kada je
stigao "pnri. talas", moremo, mcdutim, pretpostaviti da se desilo u drugoj polovini XVIII
veka. Nakon toga, kako proizilazi iz dokumenata koja smo mi konsultovali, doseljavaju
se Citavc parodice u razna naselja ove oblasti. Preseljavanje iz kara5evaskih sela u vr5aeki i bclocrkvanski kraj moglo se lako realizoyati jcr su obe ove oblasti bile deo
Kra5ovske fupanije 5 . PrateCi porodicna irnena zabele:lena u ovom delu Banata6,
zakljuCili smo da su se Kara5evc~ u manjcm iii veeem broju, nastanili i u druga naselja,
sem onih gorespomenutih, kao sta su: Pancevo, Alibunar, Parta, Ferdin (Novi Kozjak),
Veliko Sredi~te Potporanj i druga. Medutim, ovaj zakljuCak treba potkrepiti jo~ nekim
argumentima, a za to je potrcbno izvr5iti nova i sveobuhvatnija tcrenska i arhivska
istra:Zivanja. Za vreme istraZivania, J.Erdeljanovic je konstatovao da jedino stariji
Kara5evci jos govore "kara5evanski", da kara5evsku nosnju nosi "samo po jedna baba u
Karlsdorfu i u Uljmi" i da su u Kutrici KaraSevci ponemeeni7, proces potpomognut
zajednickom katolickom veroispoveseu sa nemackim kolonistima iz tog mesta.
Erdeljanoviccva studija pruia nam, dakle, izvesne podatke o KaraSevcima iz
jugoslovenskog Banata u medunarodnom periodu. Medutim, postavlja se pitaaje koje je
stanje ovoga Zi.vlja danas? Da li ovdc jos ima Kara5evaka iii su ani u potpunosti bili
asimilisani od njihove pravoslavne brace? Da bi odgovorili na ova pita.oja, sproveli srno
kratko terensko istrafivanje u Uljmi i 17.bifui, naselja smestenajugozapadno od VI'Sca, 5.
i 6. maja 1998. godine.

°:f
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2.Prvc inforrnacije opStcg karaktera o ovdasrtjim Kara.Sevcima dobili smo od godpodina mr Stanimira Barackog, mu?.ejskog savetnika Vriiackog narodnog muzeja i
stanovnika Uljme, koji narnje i preporocio nckoliko infonnatora
Nakon obavljenih razgovora sa infonnatorima iz Uljmc i Izbista 8 konstatovali
smo sledece:
2.1. Uljma jcstc nasclje u koje su se Kam5evci u naJveC:cm broju nastanili. I danas
u Uljmi oko 40% stanovni~tva jcsu Kara5cvci ili su karasevskog porekla. Martje grupe
iii usamljene porodice Kara5evaka nastanile su se vrcmcnom i u druga manja ili
nasclja ove oblasti, kao sto su - Banatski Karlovac, Alibunar, V1ajkovac, Izbiliste,
Konak9, Vr5ac, Paneevo, paiu Beograd 10, u kojima, buduei da su bili brojeano inferiorni, brzo oivaju asimilisani. Koliko namje poznato. od gradova,jedino u Vrllcujos ima
nekoliko kara5evslcih porodica.
2.2. Decenijama su Kara.Sevei u Uljmi saciajavali jed.nu zatvorenu zajednicu, ali
jaku i ujedinjenu. Jedan od informatora, Dura Zdrinja, priea kako su u doba svog detinjstva uljmanski Kamscvci odriavali tesnc mcdusobnc vezc, eesto se posecivali, slavili
slm:e, a na raznim seoskim svetkovinama ima.li su svojc kolo i svojc tar.Tobura~. U tom
meduratnom periodu jos uvck su odrZavali i fovali neke svoje obieajc, kao Sto su, na
primer, ljuljaske pravljenc na Pokladc i za vreme uskr5njeg posta.
Posto su pripadali katolickoj pa.rohiji iz Banatskog Karlovca, isli su svake nedelje i u praznicke dane u tamofaju crkvu, gde su i k.rStavali svoju decu. Mrtve su sahranjvali na svom groblju u Uljrni, a pogrebni obred v!Sio je katolicki sveStcnik iz Banatskog
Karlovca.
Ovo jedinstvo uljmanskih Kara.5evaka ostvarivano je, bez sumnje, zbog pripadnosti kalolickQi veroispovesti, jcdinim elementom kojim su se bitnije razlikovati od svojih sugradana. Vremcnom, medutim, sklapanjem brak.ova sa pravoslavnim Srbima i
prelaskom u pravoslavljc krajem XIX i poeetkom XX veka, to jedinstvo polako nestaje.
Osim toga, kontakti sa ostalim KaraSevcima iz brdskih krajeva u dolini Kara.Sa postaju
sve redi, a od cctvrte decenije XX veka oni sasv1m prestaju. Poeetak pristupa
pravoslamoj veroispovcsti znacio jc i poeetak gubljenja njihovog identiteta kao spccificne (srpskc) etnicke 71ljednice. Neospomo je daje proces napustaitja doncsenih govora, obicaja i verovanja :rapoceo pred sam kraj XIX vcka. Danas u Uljmi jedino osobe
starijc od 60. godine jesu katolicke vere, dok su njihova dcca i unuci pravoslavnc vere.
I pored svega toga, treba naglasiti da jc srednja i starija generacija svesna svog
karaSC!vskog porekla i s"i smatraju da su Kara~vci Srbi.
2.3. Ka.raScvski govor ne znaju vi5e ni najstariji potomci KaraSevaka. Oni su,
medutim, 7apamtili od svojih dedova i ba.1<a ~jedine reci iii sintagme iz, k.ako ga sam
nazivaju, karasevskog jezika. Evo nekoliko takvih primera: grnac "lonac, grnac"
(up.grnac - KG); majka "baka" (majka - KG); lvfijoy·dan - '·Mihoijdan" {Hiholjdan KG); palarija "~e5ir" (<rum.palarie) (palarija - KG); tanjur (tanjir, taenjir - KG); ilica
(oblik reCije verovatno izmenjen pod uticajem luvatskogjezika) "kaSika" (/etica - KG);
viljoga "viljuska" (vilj6ga - KG) itd. ZabeleZili smo i nekoliko kracih reeenica: /Jam te
vragu! (Besina): Pridam te davolu! (Zdrinja); Kamo Ici dete? "Kuda ees dete?"; Ajda,
hudi si dobar.' ; Dam si te, dete, kad budes gladan la5 sunigle da jes! (Be8ina).
2.4. KaraSevska narodna nosnja, kako je vec zapazio J.Erdeljanovic u pomenutom radu 11 , postepeno prestaje da biva upotrebljavana i sasvim nestaje u trecoj ili
cetvrtoj deceniji ovoga vcka. fl. Zdrinja i P. Besina sao~itili sunam u toku ankele daje
u njihovom detinjstvu samo jedna jedina baba u Uljmi, Margareta Bok&an, jos nosila
karaSevsku narodnu nosnju.
2.5. Od obieaja, najdui.e se odri.ao obred kucne slave. U Uljmi smo za ovaj obred
zabeleZili tennin slava, preuzet verovatno od ulmanskih Srba,ier seu kara.Sevskim govorima koristi arhaicniji specillcni kara5evski naziv: stavenje 2.

veea
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Sve do Drugog svctskog raia mnogc kara5cvske porodicc slavile su kuenu slavu

po novom (katolickom) kalendaru 13 , kao i Karasevci u karascvskim sclima Medutim,

jos u meduratnom periodu sve vcei broj porodica poeinje slavu slaviti dva puta - po
novom i starom (pravoslavnom) kalendaru. Poste Drugog svetskog rata vclika veeina
prestaje da praznuje kuenog svcca. a one malobrojne porodicc koje se nisu odrckle ovog
obieaja, slavu dr7~ po pravoslavnom kalendaru.
Deo specifiene kara5cvske slavske tcrminologije joz i danas pamte najstariji
Uljmani kal3Sevskog porekla: navece, u navete "veeera uoci slave" (up.: nanavecer KG); rucak ·'glavni obed na dan slave" (ruc 'ak - KG).
Prema kaziva.itju nasih informatora, u meduratom periodu slavilo se dva dana a
na slavu pozivani su kum, rodbina, kom.Sije i prijatelji. OvdaSnji Kara§cvci slavili su iste
svece kao i Kara.Sevei iz rumunskog Banata. Cak su i nazivi slava uglavnom isti:
Afijoljdan, Afartindan, Sveti .Viko/a (.Sveti MikOla - KG), Durâevdan itd.
2.6. SpeC:ifienu kal3Sevsku onomastiku u velikoj meri nalazimo i kod Kara5evaka
iz Uljme, Ilbista i, najverovatnije. u drugim naseljima ovoga podrucija. Evo nekohko

prirnera radi ilusimcije:
2.6.l. Prezimena: Besina (U; up.Bdina - J. Bisina - K); Birta (U; v. Bîrta - KL
N); Filipon ('J;v. Filip6nja - N, Kl); Bosiljk.-1 (T; v. Bosiljka- V, L); Kerca (Vclac; v. nadirnak Kerc ·a - K); Udovic (U.v.Udovica - K, R); Zdrinja (U; v. Zdrinlj'a - K, L) itd.
2.6.2. Imcna 14: Adam. Bora, DejCUI, Dura, Durica, Filip, Franja (v. karaSevska
prezimena iii nadimke: Adam, D 'ura, Frana), Ivan, Josif, Jakob, Jovan. Jovica (v.
kara.Sevskc nad.imakJovaj, loca, Afihajlo, Milja, Martin, Nikola, Petar, Rada, Radovan,

Stojan (v. kam5evsko prezimc Stojanovii i nadimak Stojan), Anica, Katica, Jela,
,\Jarija, Marika, Mariei, Marta, i\Jila, Stan(k)a 15 i druga.
2.7. Kara.Sevei iz Uljme i iz ostalih naseljajugoslovenskog Banata vrlo dobro su
se prilagodili novim Zivotnim uslo"ima i brzo su se integTisali u clruStvo. Iz Itjihovih
redova ponikli su brojni intelcktualci i ugledne lienosti (inienjeri, advokati, generali.
umctnici, trgovici). Radi ilustracijc, daeemo samo dva primera: advokat Martin Filipon,
uccsnik Velikc narodne skupstine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, u Novom Sadu, 25.
novembrn 1918., kadaje doneta odluka o pripajanju Banata. Ba~ke i Baranje Kraljevini
Srbiji i bio i:zabran :za clana Velikog narodnog Saveta, a kasni1e imenovan :za vclikog
:lupana Tarniske i Kra§ovske fupanije (IO.II - 27.Vll.1919) 6 i Sava Birta (rodcn
1937.), jcdan od poznatijih imena savremenog srpskog slikarstva (zivi u VrSc:u).
3. Istraiivanjc crkvenih arhiva prestavljalo je jedan od ciljeva na5e ankete, racii
uspostavljanja datuma doseljevanja karnSevskog Zivlja u ove krajeve. Kao ~to smo pretpostavljal~ konstatovali smo na terenu da je ovaj cilj dosta tesko ostvariti zbog toga Sto
se nije tacno znalo sta se desilo sa arhivom katoliCke crkve u Banatskom Karlovcu za
vreme Drugog svetskog rata, crkvi kojoj su pripadali Kal3Sevci iz Uljme i okolnih naselja. Tragajuci za ovim arhivam, na.5i informatori su naro rekli da je katolicka crkva bila
znatno ostceena pred sam kraj ratai daje crkveni arhiv torn prilikom izgoreo u borbama
koje su u ovom mestu vodene sa nemaekim trupama, sa napomenom da je veeinsko
nemacko stanovniStvo iz Banatskog Karlovca masovoo. saradivalo sa nacistickim okupatorom, a to je razlog sto se taj Zivalj povukao zajedno sa nemackim trupama i iselio u
Nemacku. Medutim, kasnije smo doznali da je deo arhiva bio spasen i cuva se danas u
Rimokatolickom iupnom uredu u Vdcu. Najstarije saeuvane maticne knjige krStenih i
urnrtih datiraju od 1806. godine. Istraii.vajuCi te maticne knjige konstatovali smo da je
prvi K.ara5evak krS1en i registrovan u crkvi u Banatsk.om Karlovcu 19.februara 1815.
godine (Petri Lukaczela, kwn Petri Joanicza), a prvi smrtni slucaj registrovanje 9.maja
1808. (Eva.{illia Petri Vataul et Jerinae), oba slucaja registrovao je svc~tenik Adalbertus
Brutlmann 7 .
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PolazcCi od ovih podataka mol.c se zakljuciti da su se prve kara5evske µorodice
ovde nastanile, organizm:ano i u znaeajnom b~ju_ u prvoj deccniji XIX veka 18_
Potvrdu ovog na5eg 7.aljueka nalazimo u monografiji o istoriji eparhije iz Zrenjanina Velikog Beekereka., u kojoj se najednom mP-stu tvrdi: "' ... Odakk su dosii katolici, njihov
jezik. Pored nemackih kolonista, stigli su 1808. i Karasevci Hn>ari iz opstina Krass6.
Lupak i K/okotics i 8ve do 1870. o{uvali su svoj nacionalni identitet, ali su bili asimilisani i vee 1900. zaboravili su svoj jezik"J9_

4. Svi podaci i cinjenice izlorenc u ovom radu navode nas na zalju~ da
Kara5evci, zbog njihove brojtane infcriomostL bili da su se postepeno identifikovali sa
svojom brojtano nadmocnom srpskoh sarbaeom., izE,'llbivsi tako one svoje specificnosti
koje su ih izdvajale od banatskih Srba, bilo da su bili gerrnanizi1ani u onim naseljama
gde je preovladavao nema~ki zivalj. Dok je u prvoj situaciji proces asimilacije
Kara5evaka olaBan i pospe5en jezickorn bliskoscu i istirn mentruitetom, u drugoj
situaciji njihovaje asirndacija favoriwvana verskorn istovetnoscu. No pored svega toga
Kara5evci u Uljmi su do danas satuvali 5.vcst o svom kara~evskom poreklu.

LEKSJCKE SKRACENICE

I== lzbiStc
J = Jabalc'e /rum.nazi\' Iabalcea
K = Karasevo /Carasova
KG =-- Karn§cvski govori iz sedam nasel.1a u ru.munskom Banatu
Kl =- Klok6tic' /Clocotici
L = Lupak /Lupac
N = Nerrnif .!Nennct
0

R'"" Ravnik /Rafnic

U - Uljma
V= V6dnik Nodnic

NAPOtvlENE

l Prema kazivanju pokojnog Teodora Katica, Kara<ievka koji jc niz godina bio sveStenik
u svom rodnom rnestu-Kara5evu (od 1965. Do smrti, 1993.), koji se ponvao na neke
podatke iz parohijskog mesnog arhiva. kao i na lol:alnu narodno predanje
2 Vidi, na p1imer: Lj. Miletic, Ueber die Sprache und die lierkunjl der sog. Krafovaner
in Siid-Ungarn, Arhiv fiir slavische Philologic, tom 25, Berlin, 1903, str. 168-169; Dr
J.V Sayler, Monographie der Gemeinde Kira(vkegye, 1912, str. 1L68; T. Balkanski. D.
Andrei, Slatinarite-zabravenite bă!gare (I deo), More, goci.III, br.8f95, Bmgas, str.343 7: T. Balkanski, Bălgarite v Rumănija. Etnos Ezik. Etnonimija. Onomastika.
Prosopogra.fii, Avtoreforat na disertacija za poluevane na naucnata stepen "Doktor na
filologiteskite nauki" Softja, 1966, str.24·27; I.Birta, KaraJevci 1Narodne umotvorinesa
etnolo.<:kim oS\!rtom), Bukure~L 1991, str. 27; Schematismus cferi dioecesis Csanadiensis
pro anno domini 1886, str.169,174,18:5.
3 O ovom pitanju vicli: T. Simu, Originea caraşovenilor. Studiu istoric şi etnografic,
Lugqi, 1939, str.33; G Czirbusz, Juinoungarskite bălgare (prevod sa rnadarskog jezika
l\",A.Georgova), Periodicesko spisanie na Bălgarskoto kni.iovoo druzestvo v Sredec, tom
XII, 1884, str.73 i drugi.
4 Drugo izdanje, Malica srpska-Promct~j, Novi Sad, 1992.
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5 F.Millecker, Delmagyarorszizg kOzepkorifoldrajza, Temesvar, 1925, str.46-147.
6 Iz Erdeljanoviceve studijc izdvojdi smo neka prezimcna koja upucuju na onomastiku
Kara5evaka i kara.Sevskih naselja u bhzini Re5ice i koja navodirno ovde radi uporedivanja (u :mgradama data su naselja u kojima su. dotiena prezimena zabelet.ana, strana na
kojoj se nalazc u studiji, a poslc tacke i :zapctc dala su odgovarajuea karascvska prczimena ili nadimici zabcle7,eni danas u kararevskim nascljima):Krafovan (Pancevo, 184);
Ivkov, Maksimov, Megesevi (Alibunar, 27-28; uporedi danas1ya kara8evska prezimena i
nadunke: Îtka, A1aksim, Afeges); Kokora, _\fiku. Ursu, Lausevi (Parta, 199-200:
~.KoMra: Krsta, Mikul, (Irsul); SonCin, BokSan. Ribar, PuskaSi (Ferdin, 233-235; up.:
Semi: 'a, BokSim, Ribar, P1Wwr): Krafornni, Prcetovi. Miljkovi-Be/Cini, Pejini, Petruc
(Vcliko Srediste, 60-61; up.: PrC'u/,)itd. Sva ova imena treba proveriti na terenu i u
crkvenim arhivima,jer neka od njih mogu se odnositi i na rumunski zivalj. Za uporedivanje, vidi: M. Tomic, Antroponimija Karasevaca, Zbomik za filologiju i lingvistiku,
Novi Sad, knj. XV/2, 1972, str-213-227; knj.XVIl/1, 1974. str.207-240.
7 J. Erdeljanovic, navedeno delo, str.222.
8 U ovim nascljirna imamo sledeee infonnalore: l. Petar Besina (roden 1920.), ul.
VJ"Sacka 35, Uljma (kucna slava- Martindan/Sv.Mrata/. I I .XI): 2.Radovan Besina,
Petrov sui, roden l 947: 3. Jovan B;rta (nadimak: Juhaz, rod.1932), Trg Oslobodenja 28,
Uljma (slava-Sv.Nikola): 4. Dura Zdrinja (roci. 1925.), ul. Dr. Gmcara„.(?) 25, Uljma
(slava-Martindan); 5. Tihomir Rafajski, surak Petra Be~ine, rodom iz Uljme ali nije
kara5evskog porekla; Franja Bosiljka (nadimak: Franja Karasevac, Karasevan,
rod.1925), ul. Tot Frica 15, Izbiste (slava- Mijoljdan, 12. okt.).
9 Dura Zdrinja tvrdi daje u Konaku bilo IllllOgo Ka.raSevaka, te da ih i danas verovatno jos ima.
l O Pe tar BeS:ina ispri5ao naro je nekoliko slueajeva preseljavanja pojcdinih kara5evskih
parodica iz Uljme u druga naselja ove oblasti, od kojih ovde iznosimo samo jedan,
najza..nimljiviji Naime, Filip Udovic, bogati K"'raSevak i jedan cd najbogatijih iz Uljme,
preselio se u Beogracl gde je sagradio veliku kuCu. na Cuk.arici. Za vreme nacistitke
okupacije. Udovic lu kueu prodaje drugom uglednom Kara5evku, Nikoli Filiponu,
m~inskom inZcnjcru takode iz Uljme.
11 J. Erdeljanovi<.:, nav. delo, str. 222
12 O karak-vskoj slavi vidi na5 rad Znacaj slave i joJ r1ekih proslava sa kultnim
obeleijem za odredivanje etnickog bita Kara.<ievaka. Etno-kulturolosk.i zbornik, latj. IV,
Svrljig. 19998, str. 105-110.
13 Prema kazivartiu P. Be5ine, D. Zdrinjc, J. Birte i F. Bosiljke; vidi i: J. Erdeljanovica,
nav. delo, str.225.
14 Kod imena, pored onih tradicionalnih kara5evski~ zapafu se sve veea upotreba srpskil1 imena, ~to se lak5e oslvaruje ncgo kod prezimena, a to isto de5ava se i u
kara5evskim selima u zadnje tri decenije.
l 5 Vidi kod ·M. Tomiea, Antroponimija Karasevaca, zbomik Matice srpske 7.a filologiju
i Jingvistiku, Novi Sad, knj. XV/2, 1972, str.213-227; knjJCVII/l, 197.i, str.207-240_
16 Lj. Cerovic, znameniti Srbi u rumunskim zemljama, Muzej \bjvodine, Novi Sad,
1993, str.150-151.
17 Vidi: Karolyfâ/\:a: A keresztelek anyako1~yi.·enek indexe 0806-1899) i A ha/Olozasok
anyakonyvend indexe (1806-1899).
18 Imajuci u vidu, medutim, da ncmamo podataka do 1806., trije iskljueeno da su se i
pre ovoga datuma KaraS....""Vc~ pojedinaCno ili sa porodicmna nastanjivali u ova naselja.
l 9 AdaWok ·'I Zrenjanini- Nagybecskereki Egyhazmegve ti.Jrtenetehez10szeal/itotta es
szerkaesztette. Eros Lajos-Rusko Selo: Kisoroszi Romai Katolikus Plebănial1ivatal,
1993, str.283 (Totovo Selo: Logos).
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CONTACTE LINGVISTICE CU REFERIRE CONCRETĂ
LA INFLUENŢA ROMÂNEASCĂ ÎN GRAIUL CROAT
DIN ZONA CARAŞOVEI
Mihai M. Radan,

Caraşova

I Cîteva considera\ii de ordin general
Locuitorii aşezărilor croate din localităţile Carnşova, labalcca, Nermed,
Clocotici, Lupac, Vodnic, Rafnic (pronunţate în graiul local Karasevo, Jabalcc,
Nermic, Klokotic, Lupak, Vodnik, Ravnik) sînt consideraţi, în literatura istorică şi
lingvistică, descendenţi ai celor mai vechi migra1iuni de popul:ltic slavă din sudul
Dunării spre nord sau est, din faţa pericolului otoman sau din alte considerente. Din
punct de vedere elnic acest grup a fost contestat sau considerat de origine bulgară.
română, sîrbă şi chiar cehă (Mildosich, T. Simu, E. Petrovici, Bărb11lescu). În ultima
vreme, pe diverse criterii, se recurge la o formulă de compromis, prin afişare în prim
plan a specificitătilor acumulate de secole datorită simbiozei socio - lingvistice, de a
atribui acestei enclave o denumire proprie, fără paternitate etnică, cea de „caraşoveni",
după cea mai mare aşezare din zonă, Car~ova. şi dupâ sentimentul fuesc al apartenen\ei locale şi zonale a membrilor oricărei comunităţi (V. Tufescu, Ivan Birta).
Grupul etnic slav din zona Carasovei. respectiv din cele ~apte aşezări, se consideră croat. Argumentarea acestei optiuni St: regăscste la nivelul conştiiutei etnice a
grupului care nu datează din ultimul deceniu, ci ea a fost consemnată şi de E.
Petrovici în ancheta sa dialectală din anul 1932, ea se regăseşte în documentele personale ale membrilor comunităţilor grupului între cele două războaie mondiale şi după
al doilea război mondial: apoi ea trebuie căutată în structurile lingvistice neaprofundate (structura morfologică a graiului, elementele fonologice relevante cum este
tratamentul vechiului ,jat'') fiindcă trebuie reţinut că E. Pctrovici în monografia sa
Graiul caraşovenilor îsi fondează concluziile, prin care stabileşte originea croaţilor
caraşoveni în zona de sud a Serbiei, mai mult pe elemente fonologice, elemente care
sînt specifice şi dialectelor periferice ale limbii croate si un singur element lexical
(verbul banim pe care-l consideră de origine albaneză); apoi argumentele pot fi
căutate în cercetarea legăturii care se poale face între localitatea cu acelaşi nume:
Karascvo, care a existat în apropierea Osjekului (Croaţia) pînă în sec. al XVill-lea,
în asemănarea portului croaţilor caraşoveni cu cel al croatilor din Ata din Ungaria,
originari din Bosnia. Şi ca ultim argument, însă şi foarte important, este religia
catolică de care croaţii din această zonă nu s-au îndepărtat niciodată (dovadă fiind
mănăstirea ordinului franciscan de la Carasova care datează din sec. al XV-iea, după
Historia domus carasovensis, iar bisericile construite începînd cu anul 1690 sînt toate
catolice, în aceste localităţi neexistînd urme de biserici de alt rit, ceea ce denotă că
religia catolică nu a fost implantată în aceste aşezări peste o altă religie, deoarece o
altă religie trebuia să lase urme materiale si spirituale). Minimalizarea importantei
elementului apartenenţei refigio~e prin argumentul că există şi comunităţi sîrbeşti de
confesiune catolică, ni se pare că acest argument ~e anulează de la sine, deoarece
aceste comunităţi au fost şi au rămas sîrbeşti, confesiunea neanulînd conştiinţa şi
apartenenţa etnică, aşa cum grupul slav din zona Caraşovei a fost şi a rămas croat.
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Şi afară

de identificarea locală (de caraşoveni), acest grup nu S··a considerat de altă
decît de cea croată.
Întrucît prin contribulia de fată nu ne-am propus abordarea problemei convergentei graiului croatilor caraşoveni şi a locului de baştilJ.ă ai acestora, ci aspecte ale
fuziunilor lingvistice unilaterale, în medii de convieţuire etnică, respectiv penetratiile
dementului românesc în aceste graiuri, în cele cc unnează o să vă retinem atenţia
asupra acestei problematici.
Cele şapte localităţi sînt învecinate cu unnătoarele aşezări româneşti: Doman
si Reşita la nord, Sec~eni, Goruia şi Gîrliştc la vest, Anina la sud şi Văliug la est.
Această vecinătate nemijlocită cu satele româneşti, şi nu numai cu aceste aşezări, a
favorizat un contact economic şi cultural complex şi variat. Încă din a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea sînt atestate, pe baza datelor onomastice din registrele parohiei catolice din Caraşova, elemente etnice româneşti în mijlocul croatilor caraşoveni.
Dovezi ale convieţuirii celor două elemente etnice se păstrează şi în diferite compartimente ale limbii. Croatu fiind predominanti, elementul românesc a fost asimilat,
ceea cc conferă aşezărilor un caracter compact croat şi din punct de vedere lingvistic, dementul românesc avind doar caracter de suprastrat în cadrui acestor graiuri.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre localitatea Iabalcea (Jabalce), unde elementul românesc etnic, prin unnare şi lingvistic, a fost mai puternic, prcsupunînduse o fază de bilingvism în urma căreia vorbirea românească a devenit predominantă.
În zilele noastre vorbirea croaţilor din Iabalcea este foarte mult influenţată de limba
română: „haisădzişemu imae oca, nea sam duonesal, muolim Lea, kad duodem".
Din exemplele citate surprindem tendinta spre închiderea şi diftongarea
vocalelor: e =ea, o = uo. Un alt element ilustrativ îl constituie tratamentul dentalelor
palatalizate, specific graiului bănătean: duo dem, în timp ce în celelalte aşezări
avcm:dode, prut"e.
Fricativele din satul Iabalcea constituie o dovadă concludentă că aici elementul slav a devenit substrat. De altfel, în labalcea limba română se foloseşte în viata
de toate zilele, spre deosebire de celelalte locaiităti croate. O monografic dialectală
dedicată acestei localităţi ar fi de un interes deosebit pentru fenomenul de simbioză
lingvistică în plin proces.
Din cele arătate rezultă că raporturile între purtătorii celor două limbi nu se
rezumă doar la contacte simple de bună vecinătate, ci ele au un caracter mai complex; prin relaţiile sociale (convieţuire, căsătorii mixte). purtătorii elementului românesc pătrund în viaţa de toate zilele a croaţilor într-o măsură mai mare sau mai mică,
fiind asimilati, sau asimilînd elementul local.
Delimitarea celor două etape în care s-a produs contactul arc importantă în
vederea stabilirii cronologici pătrunderii clementelor româneşti, întrucît în graiul
croatilor se întîlnesc împrumuturi româneşti care sînt răspîndite pc o arie mai largă a
limbii croate şi sîrbe cu acelaşi tratament (cutura . .fut, okeia, laja. fa5anjke) şi elemente specifice numai graiului bănăţean (furkonj, fli.ara, feljin, strigljam, paragina,
bota). Din categoria acestora din urmă, unele prezintă un grad de adaptare şi o
frecventă mai mare, iar altele sînt în1prumuturi mai recente (fiş, kurent, inslălacija)
cu un grad de folosire mai redus şi în curs de adaptare la sistem.
Abordarea problematicii pe această linie, pornind de la un teritoriu restrîns,
vrea să pună în lumină relaţii lingvistice wiilaterale, pe linia cercetărilor iniţiate de
Fr. Miklosich, şi sintetizate de Kr. Sandfeld în Linguistique balcaniquc, lucrare care
reprezintă un studiu mai cuprinzător al proceselor mixogloticc.
Cercetări privind influenta reciprocă la nivelul limbilor şi graiurilor croate şi
române au fost efectuate de lingvişti cu renume mondial dintre care amintim E.
origine

etnică
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Pelrnvici, P. Skok, I. Popovici, AL Rosetti, prof. univ. dr. D. Gămulescu, dr. M.
Tomici si alţii.
Sub titlul comun „influente" majoritatea lucrărilor iau în considerare împmmuturile (mai ales lexicale) care constituie acumulări cantitative şi pot duce Ia restructurări de ordin calitativ. Împmmuturik lexicale au generat în graiurile croate conservarea elementelor arhaice care sînt consecinţe firesti ale cadrului istorico-geografic
concret al graiului, cum sînt: I final, I vocalic, grupul cr, simplificarea sistemului prozodic etc. ceea ce, după părerea noastră, reprezintă adevăratele influenţe, adică procese interne sub presiunea clementelor externe. Tot în categoria „influentelor" sînt
încadrate şi fenomene paralele în ambele limbi: comparntivul adjectivelor cu po, po
mlat, po dobar, formarea viitorului I cu da, /am da kosim, folosirea largă a verbelor
modale imam, treba şi hteti. Asemenea fenomene sînt considerate de wrii lingvişti ca
general balcanice, iar alţii le atribuie influenţei nemijlocite a unei limbi asupra alteia:
a limbii române asupra graiurilor în contact, sau invers. O categoric aparte o constituie si calchierile semantice, care, la fel, trebuie deosebite de împrumuturile directe.
De altfel. chiar în cadrul împrumuturilor se impune o clasificare:
a) împnimutmi propriu-zise, care sîn! preluate o ciată cu noul ohie<:t;
b) împrumuturi pe baza bilingvismului (melanges de langues). Aceste fonne
folosite paralel cu tennenii originari pot învinge, sau pot fi învinse de omonimul core~unzător, avînd ia un moment dat o arie mai mult sau mai puţin întinsă (G. Mihăilă,
lmprumutw:i vechi sud-slave).
Fenomenul mai larg balcanic prezent în sistemele unui grai trebuie admis
numai în corelaţia cu contactul lingvistic nemijlocit în cadrul căruia unul din elementele în contact este purtătorul acestuia (limba română în cazul acestui contact).
Concret, pentru graiurile croate din zona Caraşovei, ca o consecinţă a contactului este
pierderea infinitivului şi cunstructiile cu da ale viitorului I (on la da dodje), care însă
nu s-a limitat aici, evoluţia continuînd în pierderea a unei serii de categorii gramaticale: imperfectul, aoristul, comparati'n1l sintetic etc.
Prin urmare, drept consecinţă a contactului lingvistic nemijlocit în graiurile
croate din zona Caraşovei se poate vorbi despre:
I fenomene fonetice produse sub influenta limbii române:
• sin1plificarea sistemului prozodic de trei accente în două coborîtoare, care se
diferentiază prin elementul scurt - lung: bere - beere/ koljc - koolje-,
• consecinţa acestuia: tendinta de închidere a vocalelor (vulove) şi asurzirea
consoanelor sonore finale: grat (grad);
• deschiderea lui r şi 1 vocalic şi a grupului cr (balva. cere5nja. terban);
• păstrarea ierului din pozitia intensă (diJn. siJn);
• conservarea şi reintegrarea africatei dz în sistem cu forme paralele (dzvezda
si zvezda).

Il

Evoluţii

în sistemul morfologic sub influenta limbii române.

Sistemul morfologic fiind cel mai conservator, influenţa românească nu a atins
structura gramaticală, ea generînd anumite evoluţii specifice:
• comparativul sintetic a fost înlocuit cu comparativul analitic cu particula po:
(po zilit, po cepnast), în timp ce generalizarea superlativului şi cu particula naj +
pozitiv, naj dohar are suport intern în grai; jako dobar, odvişe dobar etc.
• pierderea infinitivului ~i crmstruirea viitorului I cu particula da prin fonna
bănăţinească o să cosăsc, susUnut de încărcătura semantică a verbului Jam (htjetl),
care, proiectînd acţiunea în viitor, solicită o completivă directă., a generat formele: lam
da kopam, /am da kosim, în loc de /am kopati.
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• calchierea fonnelor
adăugarea conjuncţiei

româneşti

în sistemul numeralelor cardinale prin

i: (dvadesetitri, dvadescticefiri).

III Procedee sintactice

apărute

sub influenta limbii române:

• folosirea encliticelor la începutul propoziţiei: mi je dal;
• dezvoltarea dativului posesiv a fost favorizată de construcţiile similare din
graiul românesc „casa babii", dar pornită din restructurări interne relationale cazuale:
dever devki, o misiune în folosul cuiva, deoarece relaţia de posesie cu genitiv se
păstrează: dcvka moje !>estre si nu mojoj sescri;
• folosirea dedublată a pronumelui personal meni mi, abundentă în ultimii ani,
fenomen pe care unii lingvişti îl explică ca un moment psiholingvistic al vorbitorului, geneza lui fiind de importantă secundară.
O altă cercetare interesantă privind asemenea contacte lingvistice şi consecinţele acestora o poate constitui abordarea influenţei unila-terale sîrbeşti în graiul
croatilor din zona Caraşovei, mai ales a căilor si a zonelor lingvisuce de penetraţie a
acestor elemente, cerceta.re care âf cunfriuui la eiucidarea disputei căruia dintre ceie
două sisteme lingvistice, din punct de vedere al structurilor relevante şi specifice,
prezintă convergenţe graiurJc croate din zona Caraşo11ei, avînd în vedere perioada
timpurie de desprindere de limba matcă, caracterul arhaic al graiurilor şi abordarea
diacronică care presupune probleme complexe la nivelul ambelor sisteme care au o
zonă structurală considerabilă de intersectare comună, mai în toate compartimentele
sistemului. destul de mare.
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CÎTEVA DIALECTE SLAVE ÎN ROMÂNIA ŞI PE HOTARUL
ROMÂNO-BULGAR ŞI ROMÂNO-IUGOSLAV

Zbigniew Rusek, Cracovia

Referatul acesta prezintă problemele dialectelor slave (bulgare şi sîrbo-croate)
pe teritoriul României şi la hotarul românesc cu tările slave (Bulgaria şi Iugoslavia).
La început vreau să prezint un dialect sîrbesc din satul Sviniţa din Banat. Satul
acesta este în România de sud-vest, la doi kilometri de graniţa româno-iugoslavă.
Graiul satului acesta prezintă gramatica şi lexicul slave, dar are multe influenţe
româneşti, mai multe la nivel lexical, dar aceste influente sînt prezente şi la nivel
fonetic şi morfologic.
La nivei fonetic, cea mai caracteristicii este vocala i1 care nu există în sistemul
fonetic al limbii sîrbo-croatc. În sistemul vocalic al acestui dialect, sînt wmătoarele
vocale; i, u,
e, o, a si consonante vocalice (sonante) r. J. Sonanta r există în limba
sîrbo-croată literară, dar J nu există în limba literară (1). Vocala aeste bine cunoscută
ca un element fonetic al limbilor balcanice, dar ea există numai în limbile balcanice
de răsărit - româna şi bulgara.
Morfologia acestui grai este slavă, similară cu limba sîrhă, dar în acest dialect
sînt prezente elemente balcanice: la plural masculin, feminin şi neutru sînt numai două
cazuri: cazul general şi cazul oblic (dativ); în limba română sînt în acelaşi mod două
cazuri; nominativ - acuz:ativ şi genitiv - dativ (la singular sînt mai multe cazuri: Ia
masculin - toate şapte, la feminin - patru, NAV, G, D, I, la neutru - numai trei,
NAV, G, D). O atentie deosebită în acest dialect este articolul postpozitiv, atestat
numai la adjectivele caliiicative, şi la numeralele ordinale cu valoare adje,ctivală de
Ia unu pînă la zece (2). După Mile Tornici, acesta este singurul grai sîrbesc din
România care are acest articol. Articolul postpozitiv este o categorie cunoscută în limbile balcanice în afară de limba greacă şi de sîrbo - croată. Este cunoscut de asemenea în limbile scandinave (norvegiană şi suedeză), şi, foarte rar, în limba lituaniană.
Lexicul acestui dialect este ~lav şi străin. Cuvintele străine sînt, în majoritatea
lor, de origine românească, dar şi lexicul german, maghiar şi turc este bine cunoscut.
Cîteva exemple de cuvinte româneşti în acest dialect: brac < brat, brad < brad,
viJniJtor < vînător, veriiora < verişoară, viora//vioara < vioară, grabit < grăbit, konop ida < conopidă, motan < motan, munte//munce < munte, motocildeta < motocicletă,
razboj < război, skurt < scurt, kajet < caiet. în lexicul acestui dialect, influenta română
este şi în derivaţie, de exemplu numina agentis, derivate din tema slavă sîrbo-croată
cu sufixul românesc -tor, care este de origine latină: plutitor < sch. pluti •a înota'+tor. În cîtcva cazuri, cuvintele româneşti din acest dialect şi-au schimbat sensul, de
exemplu steiar 'kolac o koji je vezan kon.i' (în româneşte; 'o teapă de care se leagă
calul de la căruţă'- în limba română stejar înseamnă 'dub').
Alt dialect pe care vreau să-l prezint în referatul meu este un dialect bulgar
din Banal. Aş vrea să mă concentrez asupra lexicului acestui dialect. Banatul, cum
este bine cunoscut, este aproape de graniţa românească cu Iugoslavia şi cu Ungaria,
dar mai departe de Bulgaria. Lexicul dialectului din Banat este compus din cuvinte
slave (bulgare şi sîrbo - croate) şi străine. Lexicul străin este în cea mai mare parte
românesc (25,9 % dintre <..'llvintelc străine şi 6% dintre toate cuvintele) (4). Pentru

a,
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comparaţie,

lexicul maghiar este, după Stojko Stojkov 14.3% din cuvintele străine
(3% din total), lexicul german - 12,5% din cuvintele străine, lexicul turcesc - 13, l %
din cuvintele străine, l!!xicul grecesc - numai 4,5% din cuvintele străine. Iată cîtcva
exemple de lexic românesc în Banat: 6epe< bere, 6aH (cu sensul de monedă mică, în
bulgăreşte CTOTHHKa) < ban, t211uMeHmu (cu sensul de produse de mîncat) < alim1.:ntare. aK11uiJeHm < accident, apMama (cu sensul de loti soldat.ii din tată) < aimata, 6aJJoH (pardesiu uşor, în bulgăreşte ITIJIH<jJep) < balon (balonsa.id), 61>1p (5) <bîr,
6yKamop < bucătar, oepuwop < verişor, BOHam, 6011amope < vînătoarc, oumUKO/I < viticol, ou'lenpeweiJuHme < vicepreşedinte, zpam (cu sensul de grad militar) < grad,
iJenymam < deputat, UHiJpazycmum < îndrăgostit, KG.MUH K)'llmypaJJ < cămin cultural,
KOHcrjamyupe < consfătuire, 11u"1ey< liceu, Mapmyp, Mapmypuua < mărturie, Mamypu mame< maturitate, Me3epuua (cu sensul de profesie, În bulgară 3aruIT) < meserie,
MeM6py < membru, MUK <mic, Mow (om bătrîn, bunic) <moş, noiftmllnorfima<poftă,
ny11za<pungă, %13Mapuria < cizmărie, weiJuH14a < şedintă şi altele. Multe cuvinte din
acest dialect au o fonetică schimbată, de exemplu: fPUH'lu < fiindcă, rjop < fără. Cîteva
cuvinte sînt derivate de la tema românească cu sufixe slave, de exemplu: 6yKamopKa
< bucăidl+-ca (sufix ~lav u1: gen feminin), şi sîni cunoscute eicmenle flexibile siave
în cuvinte româneşti, de exemplu: npezamb1p11M (din româneşte pregătire+morfemul aM de persoana I singular, conjugarea a treia (în limba bulgară), de exemplu verbele
HCKaM, HMaM, BHKaM, Ka3BaM). Multe cuvinte, cunoscute din limba bulgară, au fonetică românească, de exemplu: KOH<tepm (în limba bulgară KOHQepT), JIU'ley, co~ua.n U3'MI.

Al treilea dialect pe care aş vrea să-l prezint în comunicarea mea este un
dialect din Novo Sclo (Bulgaria), aproape (doi kilometri) de hotarul românesc.
Autorul unui articol despre acest dialect scrie că Novo Selo prezintă un dialect cu
mari influenfe româneşti, fiindcă pc teritoriul acesta sînt în contact cu românii (6).
Lexicul românesc reprezintă, după Mladenov (7), aproape 10% din totalul cuvintelor
din acest dialect. Cea mai puternică influentă românească este la nivel lexical. Aici o
să d~.u cîtcva exempie: 6ypma < hurtă, 6y6o < bubâ, 6pa4 < brat, KJ!ţftyp'Ma < cuturcală, KoaiJa < coadă, Ma14ăJle < mat. matele, mQ./lna < talpa. C60Hmy11 < sîmt, eepuwoapa
< ve1işoară, Henomy11, Henoama < nepotul, nepoată, zama < gheată, pa14a < rată,
K_llPIWH < curcan, apuit < arici, iJp'anmoH < drept, cmoHZ'bH < stîng şi altele. Cîteva
cuvinte bulgăreşti (balcanice) din acest dialect au fonetică românească, de exemplu:
poKuria (în limba bulgară poKJIH), Mupriaca (în limba bulgară MllpHc, MHpH3Ma).
Dialectul acesta are influente româneşti şi la nivel sintactic. Cel mai cunoscut
este adverbul Mori (din românescul ma1), în frază (propoziţie) cu negatie, de exemplu:
Mori 36epT'b HHKH rpow, IIITO 1I'b rn: M'bH crra,IUi'bHy. Altă influentă românească în sintaxa acestui dialect este lipsa particulei interogative 11u, de exemplu: '41> M'b KJIHKDW
(în limba bulgară literară: Ill;e Me H3BHKam nn). În dialectul de la Novo Selo este
posibilă o formă scurtă a verbului auxiliar la începutul frazei (în limba bulgară acest
verb poate sta la început numai într-o propo1.itie interogati.vă). Exemplu: He HMa.no
BPCM'b ii:e;:J;'bH 'IOBeK.
În dialectul acesta sînt prezente şi caicurile lexicale, de exemplu: 6ue
eemop<bate vîntul, oOUM ne Ooll'l> < merg pe jos etc. Calcurile, cum a scris Mladcnov
(8), sînt rezultatul bilingvismului bulgaro - român.
La sfirşit vreau să sptm că dialectele slave din România şi de pe hotarul slavoromân (bulgaro-român si sîrbo-rornân) au multe influente româneşti. Cele mai multe
sînt la nivel lexical, dar sînt cunoscute influente şi la nivelul derivatiei, al morfologiei şi al foneticii. Aceste influenţe sînt un rezultat al vecinătătii (contactelor) acestm dialecte cu Jimba română. pc acest 1eritoriu existînd bilingvismul sobo-românesc
52

https://biblioteca-digitala.ro

şi

bulgaro-românesc.
NOTE

1. I există numai în limbile cehă şi slovacă.
2. După Mile Tomici, I'oBop CBuHu11a1ta, SDZ XXX, Beograd, 1994, p. 11 - 115.
3. De exemplu cuvinte latineşti: rector, conductor.
4. După Stojko Stojkov, lleKCutcama Ha .6a11amcKua 206op, TEA IV. Sofia, 1968. p. 15.
5. Aceste cuvinte sînt scrise în ortografie fonetică, după Stojko Stojkov, op. cit.
6. După MaKCHM MJI~eHoe, I'oBopom Ha Ho6o Cvto, BuiJuHcKO, TE,Il BH, 1969, p.
164 -165.
7. Maksim Mladenov, op. cit., p. 185.
8. Ma.ksirn Mladennv, op. cit., p. 184-185.
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HOBbIE CJIOlKHbIE CJIOBA B PYCCKOM li
EO.Jil'APCKOM .sI3blKAX li TEH,UEHUIDI YCHJIEHIUI .sIBJIEHli:fl
AHA.IIHTIIJMA
ÎOTKa CToesa
Coct>nfl:cKHfl: YJIBBepcHTeT, Eorrrapm1

B

.11eKc11xe,

no cpa.BHeHHIO

c

,!!.pyrHMH

CTopottaMH H3hIKa, gpqe Bcero

OTpaxaeTCj{ HeaocpeACTBeHHoe B ..'llililUte BHeHJhJKOBOH 11eHCTBHTeJJhHOCTH; B JieKCHKe H1U160J1ee ,[{HH3MH'lHO npO.llB.TJ.lllOTCll H3MeHeHHil, npoHCXO.JVl.1.1..lHe B o6mecTBeHHOH, MaTepHaJihHOH H KYJILTYPHOH :lKH3HH Hapo,!1.a.

B

3TOM IlJlaHe IIORllJieHHe MHOrO'IHCJieHHblX HOBblX CJIOB B PYCCKOM H 6oJJ-

!'apcKOM }.[::lblKax

MO.lKHO paccMaTpHB3Tb

B K!l'iCt."TBe Mepbl

nepeycTpOHCTBa

B nepBYJO
n;:i;1!T UO,!I

cou11a.TJ&Hoii opraHH3ao;HH o6raecTBa Ja nocJ1e;:i;mrn ,!1.eCJITb JJeT.

oqepe;:i:b

Heo6X0,!1,HMO

3H3KOM

OTMeTHTb,

'iTO

C03J13HHC

HOBhIX

CJIOB

KOJlH'leCTBeHHOro poCTa HHTepHau:HOHaJIHJMOB, 'ITO CBR3aHO c BCeCTOPOHHetf HHTerpa~HeH MeJK,JJ,y CTpaHaMH, BhICOKHM ypOBJieM p33BHTH'1 KOMMYHHK3THBHbJX CHC-

TeM H KaHaJIOB CBXJH. l1HTeHCH11HOCTh m-r<t>opMaI.J,HOHHb!X npo~eCCOB Bbl3B3.'llf K
JKHJHH B COBpeMeHHOM PYCCKOM H 6onrapCKOM H3b!Kax HOBhlC CJIOB006pa3oBaTe.TihHhJe

npouecchl,

B

pe3yJI&TaTe

CJIOJKHOCOKpameHHhIX CJlOB H

KOTOpbIX

Ha6JIIOAaeTCH

yBeJIH'leHHe

CJIOB, o6pa30BaIIHhIX CJIOBOCJIO:lKeHHeM. HMeHJio

CJIOBOCJIOlK.eHHe KaK crroco6 o6pa30BaHHX HOBbIX CJIOB B o60HX 1l3hIKax TIOJIY'IH.TJO B
HacToxrn;ee

speMH ca!\.roe

nrnpoKoe pacnpocrpattett11e cpe;r:H npo<:rn:x cpopMa!IhHh!X

cpe;J.CTB CJ!OB006pa30BaHH.sI; rrpH 3TOM Ha6mouaeTC}.[ aKTHBHOe HCIIOJJh30B8Hl1e
MH0I'O'IHCJJCHHh!X KOMilOHeHTOB HHTepna1u10-Ha.'lbHOro xapaKTepa, }{BJI'1lOl.l..lHXCH
061I.1,11MH ;J,JI.11 PYCCKOI'O H 6onrapcKoro H3bIKOB.

3nf

KOMnoHeHThl 6oJibllleH 'laCThlO

CTaJIH o6meynOTpe6HTCJihHhlMH H TeMan1qecK11 OTifOCHTC.11 K o6naCTH HCKyCCTBa H
Ky.'lbTYPhl, 3KOHOMHKH H 6113Heca, cjmpMonpOH3BO,ll,CTBa, Texmurn 11 HH<l>opMaTHKH,
oolI.l,ecTBeHHO - noJIHTH'leCKOH H noBce.r:i:ttesttoii :>KH3HH; ttanpttMep (31-i;ec& 11 .D:a.JJee,
np11 OTCYTCTBHM KOUKpeTit:Oro COilOCTaBJielIIUI CJIOB MC2K,llY ;lB}'Mjl R3hIK3MH, ;:mr
KpaTKOCTH H3JIOJKeJIH.il B npHMepax npHBO.JVl.TCH CJIOBOcpOpMhl, ynoTpe6JJ1leMhie B
pyccKOH cPOH3I.l,HH, TP3IICJIHTepaI.J,HH H opctJorpacpHH; H3 KaproTeKH Bbl6HpaJIHCb
H,II.eHnfqHb!e cjJopMbl CJlOB HJIH TaKHe,

KOTOPble .TJer:lm MOryT 6LITh

8KT}'aJJ-

H3HPOB3Hbl B aaMHTH B 60.JirapCKOM BapHaHTe): apT, non, cjJeCT, cjJOJihK; 6HJHec,
Kapro, MapKeT; KOM, HeT, cocjJT, xapA; reifT, espo, 3KO, cjJ3H H MH.

AJl„

B T8KHX CJIO-

Bax, KaK: apT - I.J,eHTp, non - KYJlhTypa, cliHJibM - <tiecT, cPOJibK - pol(; 6H3Hec - CTapT,
Kapro - nYHKT, TeJieMapKeT; HHTepKOM, KHJqepneT, COcPT - Bep; HHoreifT, eBpmmTerpaI.J,IUI, 3KOilPOAYKI.J,HH, IP3H - KJiy6 H T. n.
qaCTOTa ynoTpe6JICHH.il HOBl>IX CJIOJK.Hb1X CJ!Oll c HHTCPHS.IUfO·HaJJhHblMH
KOMIIOHeHT8MH B pyCCKOM H 6onrapCKOM HJb!Kax O'leHb BeJIHKa. IloH:BH..TJHCh CJIOBa
c ou;etto•IHOH KOHHOTaII;HCB, KaK: R PYCCKOM cynepa6paKa.,na6pa,

B8H,J,aJ! - POK, AHCeHTJihMeH - moy,
(ceHcau1rn,

He

IlO,!l,TBepJK,JJ,eHHhie H.HKa.KHMH HCTOpH'teCKHMH cPaKTaMH), AllCa3oci>peHH.ll' H

,a:p.;

B 6onrapCKOM -

MYJibTHTPOJIJIH'1,

<PonbK

XHCTOPH

rIOBe'IKOM (c6opHax COJUIHKa - KOM), 3Ko6y,D,aJIKaHe (3K006AYPH-

Batt11e), TOIIH,!l,HOT, Q;toJJK.CH,!lpOJJ, mypOTCKa (B36aJIMOUITeKa) li
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AP·

HttJKe TH!MH 6y.r1YT npe;::i;crnB.1eHbl caMbie npOJJ.YJ<TIIRHble c.:10Boo6pa30BaTeJihHhTe KOMIJOHeHThI HHTepna11mmaJihHoro xapaKTepa, ynorpe6ruuouzyi:ecH KaK B
PYCCKOM, TaK H B 6oJJrapCKOM H3hIKax. BhIBO.:J:bI c;:i;eJiaHbl Ha Ma7epHaJJe CBhIIIIC
TbIC~Prn CJIOB ,[lJUI Ka:lK,II;oro H3 K3bfKOB, perncTpHpOBaHHblX B Hawew KapTOTeKe;
KapToTeKa cocTaBJIHJiaCh tta 6a3e Herrocpe)J,CTBemmro tta6mo,II;emu1 Ha,II; H3hIKOM
ra3eT, P~HO H TeJICBH,II;em:ur, T. K. H3MeneHIDJ B JICKCHKC ;i.annoro H3bIKa HaH6oJJee
!!pKO OTpa.lKalOTC}.I B cpe,J,CTBax MaCCOBOR KOMMYHHK3UHH, rrpe.lK;le scero B
rrHChMeHHoM H3hIKe rrepn:o;rnKH. Ilpe;:J.MCTOM atta_rm3a HBHJIHCh .usyq.rreHHble cTpyKTYPhl, KaK caMhit: '-laCTOTHhle, o6pa3osatttthle c rJOMOll.l;hlO rrnn1;:i;ecHTH naJ160J1ee
rrpo.a,yKTHBHbIX KOMIIOHCIITOB, BbI6pam!hIX H3 o6w;eli 6a3bl )J,aHHbIX -- OKOJIO
CTarnITH,Il,CCHTH C;J.I1HHII (KPI-ITepHH, orrpe):(eJUIIOIIU!H rrpO.JJ:YKTHBHOCTb ;.t.aHHoro
KOMrIOffeHTa, CBH3bIB3eTC1l c YIIOTpe6JICHHCM ero MHHHMYM B Tpex HOBblX. CJIOBax
pyccKoro H 6mirapcKoro H3hTKOB). Ha6.110JJ,aeMhie c.'IOB006pa3osaTe.'lhHbie 3.JleMeHTbI pacCM3TpHB3IOTCH B 33BHCHMOCTH OT Il03HUHI1 B J.BY'i.'IeliHOH CTPYKType H MOrjT
ObITh no):(pa3;i:eneHhI Ha rpu rpynnh1:
a) KOMTIOHCHThI, Bh!CT}'IT3.!0IIUIC KaK B KaqeCTBC rrepBoro '-1.JICHa CJIOJKHOro
CJIOBa, TaK H B Ka\fCCTBe BTOporo, a HMCHHO: apT, bH3I:lec, BH,[\CO, ,J,HCK, 3KO, Kapro,
MeJJ,Ha, uet, npecc, poK, ceKc, coqJT, i'orr, Tpattc, ciJe:iic, cP'.ilH, <PonhK, xHT, won, rnoy;
KaK, uanpHMep, s cnosax: apT - Tearp, apT - clJm-u,M, couapr; 6H3HeCK.illli\.13î, 6H3HecpeKJiaMa, HapK06li3Hec; simeoKyJihTypa, BHJ],COCaJIOII,. TOIJBH,;Jeo; .ll;HCK - KaHa.'1,
,;JHCKOTCKa, KOMII3KT - ,.[],.11CK; 3KOaccaM6JJeH, 3KOpCCTOpau, BHll3Ko; Kapro - lL!1aH,
Kapro - CJiy}l{6a, mITepKapro; Me,UHa - MOCT, MC,a;Ha -ct>aKC, apT- Me)],ua; HHTepneT,
KHH,J,CpHeT, HeTcaliT; npecc - K.ny6, IIpecc - 3KCIIpecc, MCTpOIIpecc; POK - MbI3hIKa,
POK - cPJll, xeBH - poK; CCKC - 6H3Hec, CeKC - cPHJJbM, YHHCCKC; coqJT60JJ, COcPT - sep,
MaHKpOCOcPT; TOII ··- MaHeKCH, TOIJ - XHT, IJOII -Torr; rpaHcareHTCTBO, Tpattca3po,
Kapro - Tpauc; ciJe!1c61rn.umrr, HHTepQieiic, JJ.a6.rr - cpelic; <t>::in - K.:1:y6, aBTO - clJ311;
cpOilhK - apT, cpoJThK - clJecT, HCOcPOJJbK; XHT - napa;:r., KHIIOXHT, peTpOXHT; IIIOIJ TYP, ceKC - IIIOIT, TCJICWOII; IIIOY - 6u3HCC, IIIOY - Hrpa, TOK - rnoy li Jl.p.;
6) KOMITOHCHThI, BbICTyIIa10mue B Ka'leCTBe nepBoro ti.'lena cnoJKI10ro cnoBa:
aBTO·, 00.!l.H-, 6y.ri-, 6y.11rap-, BIH].e-, Jl,)Ka3·, espo-, HHTep·, 1rnctio-/m1clJopM-, KaHTpH-.
, Mera-, MHHH-, MOTO·, MYJJbTH-, ttapKo-, OcPHC-, ITOII·, IIOpHO-, Pa,J,HO-, peTpo-,
cyrrep-, TeJ1e-, TOK-; KaK: aBTOKpocc, aBTOCa.JIOH, aBTO - cP3H; 6o,rvi:6H.JI;:J.HHf, 6o;:J.H rap;:J., 60.rvi: - .r1em·en,uX<; 6yncraT, 6yncTpax, 6ynciJHnhM; 6y.r1rapra3, 6ynrappeKJJaMa,
6y.11rapTa6aK; Rl11le - ry6epttaTop, s11ue - Kattunep, s11.u.e - KOncy.rr; ,!I..lK33 - attcaM6Jib, 10K83 - IOiy6, .ft2Ka3 - <PecT; CBpOmll'a, CBPOIIapnaMeHT, eBpOCOI03; HtITeptteT,
HHTepcpaKC, HJITepct;etfc; HHcpopocc, IIH<PocepBHC, HHcPOPM610po; KaHTpH - M}'JhIKa,
KaHTpH - poK, KaHTpn: - rreeeu; Mera3Be3)],a, Meracen.nep, Mera - woy; MHHH - Mo):(a,
MHHH - cPYT60.'1, MHHH - J06Ka; MOTOKpOCC, MOT060JI, MOTO - CIIOPT; MYJibTHrpynrr,
MYJihT11nporpaMMHpoeattne, MYJihTRrraK; HapKo6apoH, ttapKOJJ.Hnep, HapKoTecr;
oqmc - MeHeJJ,.lKep, o<PHc - o6opy.uoBanne, oqmc - TCXHHKa; non - apT, non - KonuepT, non - MI03uKJI; noptto.xcypHa.Jl, rropnocKaH,Ua21, nopHo<!>HJJI>M; pa.:i;HOHHTepBblO, pa.u110 - nupaT, paJJ,HopeKJiaMa; peTpo - MOJia, peTpo - poK, perpo - J1J1T;
C}'IICPKOMITblOTep, cynepct>HH:L'l, cynepXHT; TCJICTCKCT, TenectiaKc; TOK - Mapact>oH,
TOK - cepMa.:1, TOK - IDOY H .[i.p.;
B) KOMilOHCHThl, BbICTYfl310ll.l;He B Ka'iCCTBe BTOpOl'O 'lJleHa CJIO.lKHOfO CJJOBa:
-6aHK, -reliT, -HHC, ·KJiy6, -KOM, -MaHIDJ, -MapKeT, -MeHKep, -rraK, -napalJ;, -ct>aicc, ciJecT, -clJon; KaK: 6yn6aHK, .a;oăqe6aHK, espo6auK; nopttoreftT, ceKcreliT,
KpeM.TJLreftT; eBpOHHC, pocHHc, JOHHOHlflic; rreH - KJIY6, poK - KJiy6, cP3H - KJiy6;
espoKOM, HHTCPKOM, TeJJeKoM; BH):(COM3HIDJ, KHHOM3Hl11l, noIIMaHWI; MHHHMapKeT,
cynepMapKCT, rnrrepMapKer; 6)'KMeHKep, HMlil,I:PKMCHKep, IOIHITMCHKep; eeponaK,
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MYJibTHilRK, 3KCTpanaK; KHHO -

napa)J,, pe-rpo -

napa)J,, XHT -

rrapa)J.; mrrep<PaKc,

MC)J,Ha<PaKc, Tene<PaKc; ,'.l)Ka3 - ctiecT, poK - <PecT, cPOJibK - ctiecT; Mera<PoH, 6ympott,
M06Hej>OH li ;:i:p.
KaK MOXllO 3aMeTHTb, HCKOTOpble H3 Bbllllenepe•rncnemu.rx KOMilOHeHT08
MOryT coqeTaTbC.H 8 O)l;HOM CJIOBe, HaIJpHMep: apT -- Me)lHa, poK 6H3Hec, ceKC - llIOTI, TOK - ruoy, TOTI -

it>eH, CCKC -

XHT, XHT - napa,n H T. n. <PaKTH'leCKH 3TO

33HMCTBOBlllIHlf H3 aITTJIHHCKOro .H3bIK3, B '13CTHOCTH aMepHKaHCKOro ero eapHaHTa,
KOTOpbie )lOBOJlbHO rmrpoKO pacnpocTpaHeHbl B pe"IH 0600x 1!3hlKOB H O'leHb qaCTO
He HMeIOT COOTBeTCTByroIQero nepeeo,D.Horo 3KBHBaJICHTa; K no.no6m.IM 31lliMCTBOB3HHlfM MOJKHO OTHeCTH MHOrO'IHCJieHHbie CJIOBa, 'lbH KOMilOHeHThI He B PaBHOH
Mepe rrpOm'J(THBHbI apH o6pa30Bamrn HOBbIX CJIOXHbIX CJIOB pyccKoro H 6onrapCKOro l'l3bIKOB, K!IJC HOT6yK, HOY - xay, o<P<P - wop, cayH,ll - TPCK, CKFIH - X3,ll,, YHK
- 3.l:U H MH. )J.p.
XaprucrepuoJ1i: oco6eHHocTbfO paccMaTp~fBaeMh1x cnos .HBJIHeTCR TOT cpaKT,
"!TO rroqTH BCe OHH o6pa30B3Hbl OT .n;syx OCHOB 6e3 coe.n;HHHTeJibHOH Mop<PeMbI H
OTHOCHTCH

K

oco6oMy

K.naccy

CJIOB

-·

aHa.rrHTH"ICCKllX

ap1maraTCJibHbIX

(Mop~OJIOi!WI u CUHmaKCUC C06peMeHHOi!O pycCKOW .11umepamypHOW Jl3b1Ka

- 130;

1971,

Ilattol!

c.

240 - 253

1968, c. 125

H .a,p.). He fi)J,RBaJICb B ao.n;po6aoe ormcaHm: rpaM-

MRTB'lecKoro CTRTyca 3THX CJIOB, 3aMeTHM, 'ITO HX CTPCMHTCJibHOe "HarnecTBHe" B
JieKCHKY pyccKoro H 6onrapcKoro 113bIKOB ycHJIFtBaeT Jl.BJieHHJI aHa..'IHTH3Ma B pa3BHnrn Mop<Pononrn Jl3b!Ka; amL1HTH3M Kax THilOJIOrn'leCKOe rpaMMRTH'ICCKOe CBOHCTBO npOJl.BJIHeTCH H B HaJIH"IHH RHRJI}ITH'fCCKH C.'IO:»CHblX KOHCTpYKJ.J,m1:, KRKHMH
SIBJ1JllOTC11 paccMRTPHI!aeMbie CJJo:lKHbH~ CJIOBa, ceMaHrHqecirn: H cPYH~HOH3JlbHO
PaBH03HaqHbIX npOCTbIM KOHCTpJKUIDIM, KaK, ttanpHMep: eepOCOI03/eeponeftcKHH
COI03' MYJlb IHrpyrm/MHOfO'IHCJieHHa.H rpyrrna, 3KOilpOl1'.3RO,!lCTBOl:3KOJIOfl1qecKoe
npOH3BO;J:CTBO H T. Il. Csoeo6pa3He 3TOH rpynllbi CJIOB HRXO,ll,IIT Bbipa:lKCHHe H Ha
3BYKOBOM ne:iTOH

QJOHeTHqecKOM ypOBHe: 6ecnay3HOe CJJHTHOe rrpOH3HOUiemre KOMilO-

B e;:i:uny10 npoco,u.Hqeci...yro c;:umm..1y; KaK npainurn,

y,:i:apemIH -

pea.;i::aJauusr ;;:myx

rJiaBHOro li BTOpOCTenenHoro; pea.1IH33UHH nepe;:i:yI\liPOBaHHbIX 6e3y-

.:tapttbIX rnaCHblX: Kapr(o] -TpaHc, BHJJ.e[o)KOMHKC; Il0K[3]T- 6YK, cyn[zi)pnpli:3 H )J.p.;
3TH cPOHeTH'leCKHe xapaKTCPHCTHKH TaIOKe CB.H3bIB3IOTC11 co CTpeMJieHHCM .H3bIKa K
ycm1eHmo aHam1.rnJMa (KaneK'lyK

1995,

c.

182 - 188;

T1wKos

1983,

c.

281 - 284

u

;:i;p.).

B

33K..)JJOqeHHe cquraeM Heo6xo,aHMbJM OTMCTHTb, qTO IlOHBJICHHe MHO-

rO"IHCJICHHbIX

HOBblX C.IJOJKHblX

xapaKrepa B COBpeMeHHOM
npouecc,

CBff33HHblH

c

CJIOB

c

pyccKOM H

YCHJieHHe:M

KOMilOHCHTa.MH HHTepHaQHOHaJibHOro
6onrapcKOM H3bJKax -

HHTCPH3IlHOHanH3a.IJ;HH

3KOHOMH'leCKHX OTHOWeHHH BO eceM MHpe; 3TO HOBble

CJIOB006pa3oaareJibfibie

KOMTIOHCHTbl

o6bCKTH8HbIH
COUB3JibHO

-

nocrynaTeJibHbIH npouecc, T. K.
OCTalOTCH

TIO)J,BIDKHbIMH

li

npO,ll,OJIJKalOT IlPH.ll.8B3Tb pa3JIH'llibIM CJIOBaM HOBble KOHHOT3UHH. BoJMO:lKHO HCKOTOpble CJIOBa OTOMp}'T, HO B Jif060M CJI}"lae HX npOHHKHOBeHHe B JieKCHKY JJ.BYX
ll3b!KOB 6y.n;eT cnoco6crBOBaTb pacrn0peHHIO .HBJICHHH RHaJIHTH3Ma, 'ITO oco6eHHO
B3JKHO )lJI1I rpaMMaTU'leCKoro pa3BHTHH COBpeMeHHOro PYCCKOTO J13h1Ka.
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SECŢILTNEA B: L JTERATl'R.\ ŞI PffERCl'L TUR,\ UTATE

KOMPARATISTlC'Kl PRIKAZ l LIKOVIM„A
JONA LVKA K>\RADALL..\ I BRANISLA\'A NUSICA
~larma Puia-Bădcscu

'\o;, i Sad. Iugosl;:n ia

Jon Luk.1 K:midak don Loca Carngi,.;L.;_ i852-19l2) i BrnnislaY Nusic (186.+1938) autori sn rnLlicitih jc'.iku. srpskog i rumunskog. i p:ipadaju raziicitim knjizernos"
tima_ srpskoj i rumunskoj. ah kohko i iirnt toliko i rtjihoYa dela. J)O\'ezana su realnoslima isie istorijske epohe - klaj proslog i poect;ik orng 'eka.

Siicuosli. kc~je po'>IO.JC a komcdţ;ama Karnda1ca ! Brarns!a'- ;;, Nti~u.'.;::i. :-a 1c111mskog aspekta. 'i1ijc i problcmaJ.ike st\ arai as\' a. ne mogu bil:i poslcdica utic<Jja jcdnog
;-mtora na drugog_ U pri log oYom komparatin10m k11J1zcvnom radu.. zamisljenom p0 kritcrijumi1na Pcb ~an Tigema (Paul v:m Ticghem). i? rada A"omparatirna kr:ji:!ernosr (fa
fil!E;„arun: compod"C•._ l<n 1 P<iriz). OYaj istaknuti naucnik istice postojanje ··simultanosti bcz uticaja·· n dclima pojcdinih autor.i. 0Ya pojan n..ijc na.stala uslcil medusobnih kon"
rakarn ili usenjem ulic~tja jednog pisca rut dmgog_ Slicnosti bi se moglc objasniti. smatra Pol nn Tigem. pomoc11 ··z.ajcdnickih uzroka··. ··oobar primer za ilustraciju simul!aflQs!i bc/ uticaja je tipic~m prim.?r Gongore u Spanjji. 1\.farino-a u JtaJiji i Lyl~- au1on1
Luph11es. iz Engleske. koJi su u tom periodu styorih ··gongmi:r..an··. ··manirizarn·· i
··euphuizam„. tri razlicitc kalcgorţjc koje se rnzlikuju od tcsko mzumijivih i pn:-tcncioznih stilm·;i. :tli bhskih izYC"Stacenim sti!o\ ima. koji su kasnijc usli u francusku
kr~jizernost Nakon sto se dugo ncmcna smaualo da su iii Spanija ili ltalija odgmome
1il epidemije lo~cg ukusa. istorija k11iizc\ nosti jc pol\rdila dn 1.a to ne trcba kriYiti intcrnacionalni uticaj. Ch c JX:ia' c imaju /,<ţjednicl-.c uzrokc. kojc 11al;vimo 11 dmstni.
k1tjizcntim tcndencijama rencsanse. a prenose se i u barok. gde u umetnickim ostnren,iima opst;ţje samo ono sto je iZ\·estaccno Drugi upecatljiY primcr za simuJtnnost bu utic;ţja jc nagli procYat msticnog romana u Nemackoj. SYajc;ir;koj i FrnnctL'\koj u periodu
od 18--1-9. do 1860.·· (Paul Yan Ticgl1em. J_itcratura comparatu. prc..-od na rumunskom.
Bucnresti. ELU. 1%6. str.163 ).
11_ razlog:i nepoznm anja aurora izmcdu scbc. hipotcza mcdusobnog utic:ţja mora
da bude odhac~na. tako da sam trnzila objasqje11ici u slicnost 1:ajed1tickih rnzloga i
situacija na oba pod.nebUa
On: mzlogi: pokusaln sam da mukm na ni,·ou objektiYnc rcalnosli„ razmatranc u
dclima. a l.akod~ sam insistirala na slic11i111 problemirna na kojima se susrela kol..iko
Rumunija. tolil:o i Srbij:i. LI \Tcmcnskom mzdoblju u kojem su oba autor.\ ispoljila
knjiicrnu aktirncist. On: slicncsti objafaja,·aju se. rime sto su oba autora 7i,:c1a i pisala
u istom periodu, pogolo>o. geografski posmatrano. sto su pripadal~1 euopskom jugoistoku. U o•ct~1 de!u Enoj:X. u periodu u kcjem su ;:;, cli. postojah su s!icni drustYeni
probiemi. Za\ 1..-me dugotrajne potlaccnosti. ne samo od strane otomanskc imperije. vec
i podjednako despotskom unutrnsnjem YladaYinom, raJ:\io se slican tip Jjudi. kojije teZio
istim ciljcvima: nacionalnom oslobode1tju i druStYenoj jcdnakosti Suoceni sa slicnim
problcmima. 1tji.hoY natin razmislja.nja se ruje razlîkovao u s\ojim o~novnim asµ;;:kiima.
Istm/:!\ <unei ajihova dela primctila sam da su oba drnmsb pisca zaok11pljcna
ukaziY&1jcm na Yc-hkc- ileprili.kc s kojin12 se suo.:'a\ a sam cm ck u 1tj.:gm 0rn neposred-
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nom odnosu sa 7.irntom toga pcrioda. Momi.na sustina pojed.inaca. ideali ili problemi
epohe, drnstvena uplitanja u ziYot odnos izmedu mornlnog i dn1stYenog saCinja.-aju
7_.aicdnicke ,-idm·e u dclima Karadalea i Nu5ica
Suoeeni sa slicHim problemima. 1tjiho" nacin rnzmisljanja se uije r.ulikon10 u
svojim o.~ilO\ Djm aspektim.a. Zi\'otom u takYim uslmima. razviia se narnăta ,·rsta
lmmora. koja se uoblicila u narodr1im anegdotama_ pomocu kojih :;u ljudi pokufavali da
svojc miE.!i okrenu ka vcsclijim sturima. podsmeYaJuCi se. kornpromitujm':t ! kritikujuCi
one koji su îh tJacili. O...a nsta humora mrotito se razvila u juznoj i istocnoj fa ro pi i
prcdstm Uai<J poseban ·,id borbe ljudi sa oYih prnstom za duhnrno spasotjc i opstanak.
Epigranu i Lajcd~jh c anegdolc. oda,·ale su ncobicnu osuinu 1ţiillurng duha. K.Jtjizernost
a posebno velika k:njii.erna osr. ari:11ja, poput Karadaleo\'ih i Nusice\ih komeruja. bila
su pod snaznim uticajem îdeja i misljcnja ljudi sa o\·ih pmstorci. P0smatraj11ci J.i..-ot i postupkc ko_ii ga deformis1L 0\3 d,·a autora se nisu libila. pribegaYajuCi i slil'r1.irn sredstvima da optuze i osude slabosti. ogranicenosti i grcskc. koje su nacinili predsta\'liici Ylasti_
klo i sami ' ladari.
l Karadale l Nusic su bili S\·edoc1 transtormacija. jedan rumunskog. a dmgi srpskog dmstrn. U toku tog rnzvoja. gl:lrna uloga pripalaje novonastaloj burtoaskoj dasti_
koja je, nakon izn~snog ncmcna u komc ji:: odigrala 'alnu i po1.itîYnu ulogu_ uspcla da
ostYari srnjc ciijc\c i ustu\m·iia sopstYcnc oblikc dominacije i tiacenja. Sîari politicki
principi 1xkbr'.i\anj<1 i propagiran_1a. u ohim kojih su se sn.orili. po·rnijni uslO\ i za
bogaC:enje i konsolidov;u~ji? politicke mo•:i. ncophodne da bi c.e 1astitila 50, ojima. koja se
11111110/ila pl.13tkom. kompcijom ~peknhlctimna. preY:H(ltna i cksplo:ilacijom
17 komcdij;:i J.LKar.!dalea i;.:.dyojila sam i Hurm! nr::' (O 11cnp1c Jirrwnuasai.
Cospon Ieonida !icc111 1: iice sa 1w:::adY1/m'f\"0111 (Conu f_conidt: filta Cii rt'actiunea).
l:::guh/feno p1s1110 (0 scrwwe pierdiiiai i .\"a /.:,unarnt.1 rD-afe can1<n-a/11/uiJ.
Sto se ticc Branisim a ~usica i njcgo\·ih komedija analizirnla sam komedi_ic:
\·nror!t;i pc„-.·!n!?}k. \..'l!!?f~?J h. ·t · !ic~:. P:·ut::..·kc~,in. kae i (!oxru~I--; _, finista!-.L.·a l J.lok~:!jnik.
Opis11juCi i'i' ot i procese ko_1e ga k' an:_ lh ojica autorn su ko1is1ila slicne metode
da opn1zc 1tjihm e slabosti. ogrnnice1tj<i i greskc likm a koje se jadjaju u komed~iarna.
Kar:1dale_ ci takodc 1 Nusic. opis;11i su 1 pnkanh r.1zy1tak bur:Zoaz1_ic. Period od
1879-1880. godine spominje se kod oba pisca. U tom periodu susrecemo slican sYet. i u
Rumuniji i u Srbiji To _ie sYet trgoyaca_ kilo sto su Gcs ·n Dmnitrakc Onpiin Dumitrache)
ii' iJUi"iii: iltld iii Jcncm Pmkic j,;: \11rod11og poslanika. koji jcdYa sneu dncn1c politickc
publikacije. gaje \eze sa osobama j:ffne bezbednosti. kao sto su N:ţje lpinde::.ku (Nae
lping:escu) iL Hume noh iii Seknlic. policijski tinonlik Î7. .\'amdnog pnslanif..-a i 0st<1j11
YC?..a1u za porodirn u cijem krugu .foc. '"afai zbog 5' og poloh!ia ! autori teta Zirvol OYih
po_jcdinaca zb1\ a se ll patriplliaJnim eme:ri_rerima. izncnaduJuce slicnim.
NcSto kasnijc. u _\Jamcmima (.\!omente). Karadalc;J i u NusiecYin1 komcdijama_
pisailim pred kraj ZÎ\'Ota_ u CTo.\podi Jfi11istark1 i Pokojniku susrecemo dmgi S\cl.
Naskdni.ci starih trgO\ aca postali su sada bogati Yeleposednici, Yisoki dr7m ni cin°' nici. rnfac: politickc.: licnosti koje pri?<Jd<~iu Yisokim poliLickim krugo', imil us' ojiYsi
zapadni nacin hrnt.'I. Politicka naiYnost Gos· n Dumitrake:1 i k\ rcma Pmkica prctrnrila
se un cinicnu pre-mm kod T\tmolakea Guvidija (Manolache Gm·idi) iz Sreenog trweka
(Om cu noroc) ili kod Spasoja Blagojc,ica iz Pokojnika. Kod kucc se majkc bai e"yaspitm~jcm dece··. vr!o r<llma:lenih [Jose Yaspirnnih. slicno gospodinu Goje (Domnul Goe)
iz skicc sa istim naslovom. i!i idcntieno Raki iz GospHie _\finistark<'. gdc molemo da
naziremo osobinc polititkih ljudi lmdutih generacija.
Kod oba pisca uocm amo istu tcl:nju - da kompromit1tj1i. komic11im nacinom.
hijerarhiju burfoaskog drustYa koja hari i podmiCuje i:iYot ~fo:lemo da1i ~1ekoliko
primcra: predizboma kampanija i iLbori .m poslauike. kao i politicki /.ivol il.:a kuhsa, u
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Jzgub{jenom pis11;u i Yurudnom poslaniku. korupctja i zloupotreba zavcdcna od ţjudi na
dasii u kome u komedijama J;:g.uhUeno pi.,1110. _\arodnl pos!llnik i S'umnjivo !ice. nistarno:,l i n;.omoralnost politickog cm eka iz Loga doba. otelotrnren u osobama kao slo f>il
Fmfur:idi Kacan:-nlrn (Ca!avencu). Dandauakc (Danda11m::i1eî i JeHt'.m Frokic ili Ilic.
neznar~c i cinil;\m ,11tih koji se borc .1~t \ lasL i.td.

Jedan primt:r na kojcm sam insistirala u analiz.ije na.cin karak.tieriL..dcij..: pohtickog
covcka. nernan,1a i nesposobonoti. od odstupanja ambic~ic do prepisivanja gornra za
izborc. Za raz.liku od Karadalea. k.oji je stenografisao slaYne goYore odrzane od strane
Kaca' enkua i Farforidijo.. Nusic. si:og heroja pra:i (npi.Jenema ProkiCa) za Yreme dok
oYaj µoku5a~·u da sa.~ta\ i S\ l1jc i;.lagrutjc. Ali. kako i ::.am Jevrem priznaje. ··Iak:sc mu _ic
da podignc sto kjlograma. nego da napise jcdno rr ·' Zato sto ·'ncrna dar pisanja„. Jenem
krade protiYnikm gmor i Cita ga kao srnj sopst' eni ne slwatajuci ni ujcdnom momentu da jC' t0 i1laganje saS\·iw nepodobno za kandidata ,·ladine stnmke. pa ga i ?aYrsava
vicub "'dolc ' lada"':
'Jlf se, hraco. morwno uporno i od/Jtcno banii prutiru dmw.~njt> 1-'/ade koja nţje
1:r~1:: n:::oda i koja se ~-,_.~~/int deli111a âaleku uda{jila Ol! narodnih Zelia i n,uo,;/nih f-'Ulreba... ·· (Brnnisla\ Nusic. 1:.abrane
komedije i dr,;;;;i:. krijiga L priredio Rasko
VJO\ anm ic. No li I. 11cograd. l 987. str. lG 1).

Pos1oje kod uloga dvojicc au!orn skoro slicnc replikc Tipatesku (Tipatcscu).
nacelnik policijc iz korncdijc lzgub!feno pi.1mo. upozoren u wzi sa namerom nckih
gractana da ce prijaYili ·'centru„. anoninmim tclegramima ··inlaju··. O\ aj na.reduje u posti
da se nijedar: telegmrn ne posa~jc be;: itjcgoyog zna~j;1. Na slita11 naCin. bpetan Jerotijc
iz h.omedij~ Sumtljii'•j /ice cenzuri5e :clcgrarne: ·Da kazc\ tdcgn(/isri. da s:m1 narcdio
da ne otk11co niti jednu depe.~u. be:: ob-::ira od koga je, dokje JO ne Fidim. ··
Daklc. pred nama su junaci sa slicnim osobinama. sto znaci da se auton koristc
islim postupcima da bi ih okarakterisali. Zabele2ili smo. ne sa.ma mesta na kojim se
Lna('.tonj;! poklapajll. ,·e~ i mesl::i m1 kojima dola1j do odslupa1ţja od sli(;nosti.
Na O\C slicnosti mogu se pridodati i totalitarnost. despotiLam i isticanje moci. iste
i u Rumuniji i u S1biji Ljudi na uliu. a narocito predslaYnic.i i repn.!siYnih snaga. agcnti polic1jc 5\'il1 cinorn. podjednako su usluzni prcma nadrcdenima i podjcdanko brutalni
prema obicnim gradanima. Upeeatljivo jc pona5anje potpukornika i rndnika iL D-·ale
carnarn/11!111. koji se m·ek grubo ponasaju prcma opru:lenima:
Pot;pukmnik (ostro): ns.„.ii.5.::.i1w.' (\·odrucima) llajde.' \'Odite ih' li okrug.' (\Odnici gurnju Krakanela i Pampona).
1':.rakancl: Crospodinc porkomesarc. i_"l'inite ... (vodnik ga gura) Ye' lk' 11dara11e
me. gospodine'

PotpµkQyrlik (\'CO lila ostro ): Ti.li11n. odnika) .1jde vec jednum !
Pampon (rndn.ik ga !,"Ur..t): _1/1. al! sa 01·fm ne<-·.:~· prad mi/1. _\;:' _\·c gura} nu:.
1

('

gospodine.'
Potpukornik (skripe0i zubima): Ti.';.~ina' [ · okrlig (Yodnici izyode Pampona i
Krakanela l.
~vl:idini agcnti. kojc pr.::<lsîaY!ja ~u5ic u kom.:diji Sum;iiii'n k:c su podjedanko

bruralni.:
Kapet:m_: _! iest I· !i. gospodirw flio. ka::ao lWh1 gradanima da dr'!c- je.zik ::a

zuhe ·)
\'iC.a: .l?.ekao san1 in:.'
Kapelan (grada.uima): Obesicu ms za ie:::ik, razumere li. ako iiiiem da ovu
dr::m·nu 1ujnu krc111ire u i:a6tji' (Opct glcda f)oku). Da/de 10 si Fi. golube moj. a'> (Viei)

Pri::nrye fi_:J
Vi.ea: Priz;w1e'
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Doka: .Ye priznaje111 ja ni.\:ta.i
Kapctan: Cuti.' Rei da nisi kazao. Cile ri njega.' J>riznaje5. ncgo .5;ta.' (Bmnisla\"
Nu..~i:~. lwhrana dela. Nolit Beogmd. kI!i.17, str.246).
Odrcdcni poslo,•i. odnosi prcrna nadrcdenima imaju racno odredeno znacetje.
kojc oni. na koje se to odnosi, piepoznajn:
Jerolije: Su·ogo. neg o .i'ro :) {da mi .\1TSi.~ ra:spis su onim: "La svaku 11f!mam1_1st po
licno pred,-.<dnik ·· ...J oni ramo znaju ,1'; raf s1·-r!ierak 11 mome
ra:i.pisu znaCJ dvadese<. i pei 11 ?<îfHvenom proston1 ; hez sTedukn. Ra:u111e.~ li mc-. gospodine Jlilisrll'e, f;o(·fr &1 11,-,pi.~e.~· ral.:0 da Se' preâ5edntc·i !·•pslma . .::1n pro6iaj11 rospi.\.
poceJu odostrog „ rBr:m.islm· Nusic. J:ahrana dela i dmme, knjiga L. priredio Rasko
V.Jova..novic. No!it Be:ograd. 1987. str.222).
U skrin::nom naCinu komuniciranja Nusic pronalazi nacinc da r.izotkrije skriYene
postupke administracije. koJa srnje poslm c iznfaya istim metodama: brutalnoscu i
silorn. Ka.rnctalc u U -'.:.risoare pierd11Ia, opisuje nasilnu 1nterYenciju policţje. prcdrndenu Pristandorn ok0 cenzmisanja Kacavenkuovog orkrica i razbţjm1ia okupljcnih.
kojc je izmakio Tra.han.a.kco-rnj komroii. Kao i Karaâak. koji opis~j;;; prcd~im 11iki.:
janlOg redau pri-.-:1tnc~j i>ln7.hi poliribm1. Nusic u Pokojnika i Yarodwm; pasfo11ik11 predsta,·tja jnnnkc u s!iCn.om sYetlu U NusiceYi.m korncdijama tak.Yi postupci su ucestali, jer
je to uprmo 0110 sto nud1 reiim kao osnoYno srcdst\o Sreski. nacelnik u penLiji iz
komedije O±alo.';~:C!W purt•dicr; 11934 ! hY:.lli. s p-0noscm skoroje,:ic:i. s•:c.'.il' ispiti\ acku
ov1~7 stvari odgo1·arm'e mi

,·estinu:
h-..·1..:tiiS.- k.ak() si ve.(f IslediliA: pu t!f(~ ti. po.ka-:i tu.
:.:{'.fa. nc-go sa1n ot.li.'1D ja \:r:t/(i kau fh{iFe_<..·riii i~:/cdnik. Lnao
.,0;11 od s1 'cikog krh -ca i.?vuci pri::uanf"'. F. llli ja Htiii i111<10 ::o 10 n,1roât€ _,v,:i.: i/ir!rode.
f'iwm okrll"ijeno:rza ijud~ki !. .iw ku:::u. (m·etansk1. 011 nel.:e do pri::na. \t?i·c. dobro.' Ja
n(-;re({i;11 dii ._-.!..~l istukiî u apsi. / J,od ,'.?a uni dol1..-· prcn:!ar....··. !J.l'l lepo pri=nn..\·ra ;no=e dru„c.;.o
ne.t!.O da enznn /\.azen1 TI 1111w1 sn111 .\·voif' meroi!P 1 hio .rn111 vrlo \"e{r 1sled;1ik. .. ··
(8-ranisfa'· Nnsic. l?ahrane komrdiie i drame. knJiga 2. priredio Rasko V.JoqinoYic.
1'Jolit. Beograd. 1987. str221J).
Trifun: J>r., li se.

-~ga1011t. U1't.'k

Agaton~ _\(~ h~·ali.n1

Kak::i.Y je odnos izmedu OYih bezdusnih ispitiY.1ckih metod'1 i istine. nalazimo u
izjayi samog Agatona. La koga je 'a:i11a samo opt11zba. a ne istina. koju ~-= ispitani
s\-:Jkako priznati:
··.i J11e11i je dus/a jed11a rec:.·. 1·i.~<' mii ne rrebu. S°Tti k<!tu. reti "U'-t: da.\·· pa mi/e
îo dos/a da te ureram na n.1hij11. Sa 0~11ov11 jedne jedi11e rdi ja i:::·rt:dem :!akljiu'.ak. ··
(}:a/mm!! kumt-d(lr:: 1 dr,mJe. Branishi' Nusic. k1ţi.2. ptiredio Rasko VJoYanoYic.

NoiiL Bcogrnd. l'J87. str.231).
K;10 i Karndak. koji predstaynik~ ja,nog reda ~m;m:i pri' :nnim sl11gam;i politickih pojedi1n".a. Ni!Sic u .\umdnom ;-os!aniku i Pokojniku prik.:l:.:.'l~ic pojedince u idcnticnom S\ ellu. I< roz pozi\. o\ i agemi jarne sile toliko su indiskretni. da je to blisko
patoloskom. Kapetan J~rotijie Pantic iz. S'vmnjil·og !ier.. or;;rra pisma koja 1lisu njemu
adresirana. ne iz razloga 1ţjegorng zanatz. yec Yoden cudnim nagonom. prosto

neodolji,·im: ··sue !,,Io hacu, nego momm. Z11a3 kako j.o w. cstaH~· co1·;:ck1; ;, kn·i. J111a
/jud1 Fole tude pile. imu ih koii mie wdu tenu. a ja vo/im tuda pisma. · ;f:::abrane
ko111edije i drame, Bmnislm a Nusic. knj. l. priredio RaSko VJm·arK>Yic. NoliL Beograd.
l 987. str.205)
Na slican nacill. Pris1anda. policajac iz lzgub(fe11og pi.VIia. pCJtjc ~ nocu pn olucima da bi m1 pro10ri1n3 slnS:io sra se po kul:mna polirickih prorirnika pricH: Kad
predem preko trga, ~·dim .>n·t!a !;' -'Jf\"oremm pru:::urima h kud g Yaea Kacarenkua.
Visoki oluci.. r:t-n .w• ţ•opnd 1w o!uk. 1110ie< uC.:i 11 kuLll kro::: pro:or l_ia misiim na .1i-oj11
dl!inu:;/, pa se dose1im i ka!!em sehi: .1jr.! da t!.•:/11.\nema -~!n c;imi kafe, 11(' Î;l'ari ... i !aganu.
kao macka, popeh .ff u:: o!uk 1 poceh do os/uJkujem ... ··
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Nije samo tip policajca slicno 1.amisljcn kod dvojice strnralaca. vec i tip noY-

inara. tija je ncku1tura ogolicena posredstvom istog procesa: stenogrnfisanjc i1.govon:nog. kao nacina da se nade uhvaeen u oCito.i konfuziji. iii polupismcno izgovorenih
sianiih iLreka. U izlagaitju Rika Venturijana (Rica 'ventmiano) ualazimo pok1.1faj da
ukrasi srnje

izlagar~jc

pogrcfoo citiranom izrekom -

··r ox populi.

Tbx Dei "') • Glas nar-

oda. glas boZji. Jsîi proces imarno i kod Nusiea. kad na stranicama Autobtogr<~fijc skicim pomet neukog nm·illar.i koji citira 1 uZ\·ikttjc izrckc tipa "De gust/bus nihil nisi bene··
i "TJe mcwtuis non esf di.~putandw11 ::i ta.1'.ode i !vHaden Bakovic. podmitlji\·i publicista
iz Pokojni!m mdJ logiku sa istînom, istiee srnj autoritet md neukinrn. dok bogali
Spasqje B!ag~ic• it nc..rnaiţjt'm k·Tari apsolutnc doktrinc:
Soasoje: Kafu da ste viu polemici kadri clokazaîi daje crnv 11 stvm·i befo, a belo
da je crno.
Dakm·ic: Sve se mote osporiti i potvi-diri zavisi 1Jd moii /ogike. T u tem11 je
unstalomfilr>=o/ija starih grckihfilozofa Pitagore. Jsokrata 1 Fshi/a? Su.<.-tinaje li tome.·
da wako da sadr±i u sebi s.·cje ne, a smlw ne nosi 11 schi S\'Oje da .. Sve zm:isi od 1110u
iogike.
Spasoj.:: Pari 10 imate. kazu.
f>akQ.i_j~ Da. !ogika. to jl! muja moc.' Bug vidile, ,wakvme COl'eku darujt: po
ne.\:ro, mmajc. na primei: dao pare, meni je dao logih1. On daje, jt·dnome .we. a drugome ni.~'ra. Ye mo:ie on vama dm1 !ogiku i pare . .fe ! re: m dvaje ne idu zajed110. On je
meni dao 010, a 1·ama ono i n·k110· f"Vn 1·am. pa se d sad razmenjujfe_ Ti srm'i ga::da.\'pasoju u slu±hu tvo;u !ogiku. o 1111 i:e rehi srm·iri u sluzhu .woje pare.
Spasok: l.."akn s1:71·fti li sluzhu srnje pare:)
f>akovic: Pa tako. JO cu to .~to \'i :!elite !epo napi.mii. o vi cete to !';to ja napi.~e111
!cpo platiti. je I tako ~)
Spasojc (ustczuCi se) Pa. dai (Brnnislay Nusic. Izabrana knmedife i drame. knjip,a 1 priredio Rask() V.Tcw:rnm ic. Nolil. Bcograd. 1987. ktţj.18. slr.427).
Zona slicnosti izmedu komedija Kamdalca i Nusica moze biti prosirena i time sto
prctpost:wlja ne samo sliean tip trgo,·ca. politickog co,cka. noYinara. policajca. Cinornika. itd. Yec i slicne narnYi. UpuciYanjc i stupanjc suprugc u politicki ZiYot. objasnjaYa se
i u jednom î u drugom slucaju. naravom nasih ljudi. koji dozvoljarnju da supruga iii
ljubarnica, preuzmu cclokupnu ,·Iast supruga iii ljubavnika. kao sto se i desa' a u
lzgubljenom pismu iii u Gospvl1i _\Jiniswrk1. lJ komcdijarna se isticc ktlka\·itluk. Zbog
toga Fmfaridi î Branzm·eneskt1 Salju telegram s<i anonimnim potpîsom.. Nusic u
Uospodi .\Jinistarki om osobinu pripistţje Kalcnicu.
Ka.lcnic: flo{ete li da blJf:'!e mnj nr(r:(lvnr-? (Va.di hartiju !z dzepa) jfoj odgo1'0r je
upu!:en na adrt>su onoga magarca koji je nnpisao to u novinama. (Ced.i) . .~'ca mislire, da
li daga nazovem konjem i/; magarcem, ~'ta mi sm·etujete J
Ceda: Sasvim je svejedno. ne vi dim da ima kakve raz/ike. Samo, jesre li vi mislili
o tome da (·1;· laj koga budele nazvali konje111 iii magnrcem ;·ama razbiri nos?
Vas.1 (za sebe): Ope! 110.,.1
Kalenic: _\fislio mm 110 w. ali ja sada neiu na m·o porpisali
(/::-:ohrane komedije i dramt'. BranislaY Nusic. priredio Ra5ko VJoYoYiC. Nolit, Beograd.
1987. kJ!i 18. str.175)
Bcz dileme, moicmo zakljuciti da se slicnosti medu autorima mogu objasniti
srodno.scu, ako ne i istm·etnoscu mentaliteta. Brojne zajednicke osobinc u dclima trcba
shYatiti uprarn kao proizvodc srodnih mentalitetă.. Racii ilustracije. zaustavicemo se na
primeni. o slilrn junaka oba pisca o dria\ i. Go\ orcCi o Karadelcovoj komediji opisali
smo junaka Go:;pon · Leonida (Conu Leonida;. kao ·'teoretîeara"' o idealnoj drfavi rcpublika. osnovam putem ""rivulucije". koju su izrnje,ali ··rnlinti1i"'.

„.
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Tab,- opsesiyan sta\ o idealnoj dr2mi nalazimo i kod Rika Vcnlurijana.
Kacm·enk'"lla. ali i kod mnogih drngih hcroja iz.'10111enata. ldeja o idcalnoj dr7.m:i krije
se i u kritickim izjavama pojcdinih licnosti. ko_jc. popm Pristnndc. oplu~ju ncsausenosti porclka poslojcce dram:.
''Kod n1ene, gv."11 · Fanika.

fiq

hih.

ba.~

re.;k.J ...~·ta da

ka~e\:, f·a.·111iifa

ve!ika.

1·eiike dozn1ne, po budzem. gusn · /··m11ka. JYa ba.\· zahl ka2e mo/a txm1: . . -~4jdf! bre.
zamr;li iii go5po;1 'prefe/..:ta da ri malo povec,1 plai:u,jer c:es da propadnr::.(: .<:(·mz no _,kroz'
De1·ptoro dece, gosn ·r-r.mika, .flo 1 bi!i.' ni lltW?it: ni viJr-.. .f)r?m-·r: nemu pojiila .~ro sve
/-nrek 1nora racii u k1.1t~Î1 .Yarno naţ;fa(~iţ/c d;1fb1nc i .\·.ra. a ... ' t!:.:.:rc.t1Jrr.-:1de( f~ i ( 1 Y~1nu.:!ese!
feji:: mesdno: relika familiju. 1·elik~' da~bine. po hudzetu. ··

Ma koli.k.o da je konfuzno Pristandino iz.lagarţje. u kojem se lamenliranje Yesto
mesa sa poni:atim podadivarţjcm, naslucujemo kod go,·o:nika iste materijalisticke
tel.njc. koje je moguce ostvariti s;imo u republici. Lconida te.?i ka dobroj plati i ··pennjom oba5kă··_ da se \'isc ne p1'lca danak i naraYno k:i „zakonu o tu.rSiji.·· Na osnorn
Karad~1leon' konstatacţjc u dclu. dr/:a'·" namcec i dmg<i ognm.icenj;i i uprarn je zbog
loga daleko od ideahlC. Go~podin Mitika je. junak iz l!7ic{iatiH' (lni;iarh D.

).

Ijut l'.bog

toga sto dr:i:arn nije predvidda 7..akon kojim te dojkinje bîii obm czne da doje ··mzk..1rjos
cetiri rneseca"':

··I drfarn, nasta\ lja syc ncn o.wijc pijani ola1.: . stnji prckr.~renih ruk1; a nde da
~ad(/ _ie 1·e( ,; sn·ori krya je 1·azna ;:a cd11 zemlf11. ( ·,-,i.\tili I<;liko dec'('.
dm·anjel!I c/anka li J..-11•1 ... f i!/if.:a _ic To .\IHU'. gmpodl!li!, stnir dojer1jo '. .. do .\t' !!t' ::m·or-

misii ozh1Uno
tJ1"tlf1UJ.:( .. )

1

\"e f)r2aro je du::na da rrr:.1!!i5;li.

\~a

kra/1 1

.1n0rn

dn ;1red:1:..1ut' inic"Uorft.:e:

je.' ;1a ;~odite(/i Si/l()_' ·
Gospodin Mitika shYata kojt: su nadlcznosti drZan: kao i Lconida: "Srrnr dr::m·e.
gospodine.'_ l kaAi-a /Jrigi<' , 'iii<' i111<1." Za.~lo i111amn 11/u » \jeno je du::nosr da sl! hrine de;
i/uc/1 dobiiu pialu na vreme.
Rnzume se da _1e po mislje~JU oYahih ljudi idealana
dri.aY(i :-:it.iiHO Oi4.i h.oja pn:uzin1a ~' u v<lg;.„r\ on~c.si graâ.~1n~L oslobad;Jju~1 ih s·'. ih gr~ut.u1skih obm ez;1. Slican rnentaliicl srecemo i kod Nusica. koji srnmrn da je d.âm <i k1iYa :t;l
S\ c sLo ugroi.m a udobnosL. jcr jc. upraYo ona odgornma za konfor. Andn. supruga
kapctam Jerotij:i Pantica 1z komcdiJe ....,i1;1111/!1'0 ii ce. olkri\ a da je pnni u7mk .lbog koga
je doslo do zamene ljubaYnih pisama izmedu n_jcnc kceri ~tirice i Dokc n stY<iri drl~l\ a.
sto je posledica nekih pogre§no prc111etih mcra:
„Ja ih:: zna;n, hofe.:t.t iiii .\hi Fiii.li (in.-• lil·:,_n:{1. Zili' 1Jf.le /-n){/e dtl dev(~jk-1.._· uCe (·i:ati i
pisari 1ek kad se udadu. ·· (lzahrone komedţ/e i drame. Br:mislaY Nusic. kr~j 1. priredio
Rasko V.Jm·anm·ic Nolit Beogr.id. 19~7. str.20:').
Spasoje Blagojedc I/ Pnkaj11ika optnfojc pr;\,·m1 ogr.mitenost dr7~' eu tr·-=nutku
kada pokc.1jni.k i-'a\ le Marie. ne:1l1Ysi se_ prell damu ngrozi nasledstvo:
Spasojc_;_ .Ie ! !epo i po.~rcno scdeo ramo tri godme, je fi :J Pc otkud sm;' nt!icdan~;·:era

1

plll ti1,) I ::ar !o mot.: iako da butie:> Zar Io mofe tako da hoce :-' Ja mislim da ii w··edenin! zapodnim drzm'mno moro pr>siujari o rome knkm· zakrm i po tom zalwnu · /..:oje mrim',

raj je 11:rtm: J..'od nas. me.111tim.
Anda: Se ;JuJfe dr::a1·a iîfkoga naterali do hude ;;;rrcl\'.
Spasoje: Pa ro znat:;, .!" nismn siguran da sejednof! âan.1 ih' pojari i mofa pokoJ110 :tena, koja je un:r!a pre jcrltmnesr godina .. (J::abrane konwrlije i dramc. BrarusJa,·
NnsiC, priredio Rasko Vfo\'2noyic knj.2. Nolit. Beograd. str...in9--i10). lpak. s10 se licc
duinosti dri<ffe prerna. gradaninn Nusice\'C litnosti r:e traie ni dobm pl.atn. ni dobru
penziju \eC konccsije:
JakoY .. Jlis!ilu. ;:nas; dn nn izradiS kakvu konces~/u, da fh?seC:eP: kal;.-i·u drttn:nu
.fomu, -· racunmn, zna!i, kacl mi .we drugo nUe pa.Ito da rukum. knn,:esijajo.<: mo:te da mi
pode za rukom.
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Kalcnic: 10 mote da vam pode za rukom. a driavu lO bal• ni.~ta ne kosta . .\'!ie
dr:':m ·a S11lfi la \wnc pa da j<~i je =ao da se seku. Sa„1 ·im to mote. Lapisi. ufka-1 i1so: jedna
drtavna .foma da .\t' pose(e. }er. naposlerku. kakm· hi to minisrar.\ki rodak hio ako ne bi
imao pravo ba„ jednu ;;mw da pose(e. (lzabra11e km11e1liji:: i drame, Branisla\' 1'iu5ic.
priredio Rasko \:JDYanovic. Nolit. Beogrnd, 1987. knJ?., str. U5j
Slicnosti komedija dYojice srrnralaca ne zaHs~:lYaju se samo na O\'OID nirnu i ne
ob.1a5njava,i11 se samo kro1 uticaj•.? prema kreatirnoj ma.5ti od strane slicne islori3ske realnos!i. kq,1a ihj.:. (•1ţjentisala prern:i idcntienoj pmblemi.itici h: nacina m koji s11 zmnislili
komcdije Yrlo j.: mo~'tlce da jc aznu ulv1h1 odigrala bliskc,;t Kiiradalea i Nusica sa
zajcdnickim moddoni nadcnim u Gogo~jevoj komcdiji Gogoljcv utic:ţj j.;; bio jaci 11
konK:diji Buma no< kod Karadalea i u Sumniinm /icu .. kod Nnsica. 7.a koji _ie sam autor
rekao "da jc praYa gogoljada··.
Kao k0d Gogoljcrng Rn·izora. u obe pomennlc komedije loboTaji ~:crok. kojim
z.apocmjc cco konflikt je jedna zabuna u yezi sa identitctom i namcrmna jedne indiYide.
Riko Venturijauo iz Burne notj_ bio jc dosta ncmcmi smatran od strane Gos'11
Dmnitrakea - prob1svetom 1 biLangom: na krnju se ispost;1..-ţja da jc O\ aj „uqv.eni··
gradanin odlicna prilika za zeta. Doka„ apotekarski pornotnik i.z Sunmjivag Jim. bio jc
progiascn od strane Jerotija Pamiea kao "srurutjirn lice·· Isposlm ija se da ce Doka biti
budnCi muz k;c.:ijcve ccikc. Originalnost komedija o\a m·a autora cvidcntnaje na drugom 11i.rnu u dclu„ u nacinu kojim su oni postigli odredene estctske efekte u razlititim
komicnim oblicuna. Nusic i Karadalea su nmogobrojne komicnc kamklcrc i komicnc
situacije eksplon1isali kako bi opisali sye osohine i ponasf:nja na odredenom mcstu i u
odredenom nemenu. Problerni se javljaju kad.a _ie r~c o razlititim jczicima kojin12 se
pisci sluze. s obzirom da se koristc efcklima komcd.ije jczika. Iako su rumunski prcrndi
Nusicc\'ih dda izuzetno dobri. s obzirom na karaktcr i \'elike ekspresirne mogucnosti
oba jcz.ika. nisu S\'i aspekti komcdijc jczika postigli jednaku 'n:dnost u prerndima Da
se ne bi i~~gubio \wiroicni efckal d' osmislenosti reci. prevodioci su pnbegm ali principu
aproksimativnosti l\ia primer. kada jc Doka. apotekarski pomocnik. uhapsen ka0 swnnji\'O licc. pod opruzbom dajc imao anti' ladinih i antidinastickih aspiracija. kod 1tjega su,
u pretresn. pronadeni rn71ibti papiri. Njihorn pronala7.enje i7.azn-a smesnu 1abum1
kojom Nusic 'esto upraYlja uvodcnjem m·ostmkog /JlaCCOja reti "7atvor"'. sto rnoze da
znati „JiSayanje slobode„ „stupiti u zahor„, ali i ·'konslipaciju·. Om zn..aCi:nje reei.
uplasilo jc policajcc. ko.1i su smatrali da su uhapsili opasnog politickog agitatorn. Druga
smesna sci::ua je otkriY<lllje prnrng zanimanja uhapSenog. Hartija. u kojoj policajci ,·ide
doka;: La rern\ucionamc aktiYOOSti uhapScHOg. jCI potillj(' recima "protiY 7;1[\'0r(I„.
dok.awje da tckst ne sadrl:i antimonarhisticki sadrlaj. yec je t0 ba_n::iln.i rccept protiY
stomacnog zanora. l.wstanak odgornrajuce reei u n11nun~komjeziku koja bi sadriaYa1a
oba znacenja reci ··7.atrnr'·. a kojim bi SC mogJa omoguciti m·osmislcnost i timc Î7.azva)a
konfozija, proi.za.Sla iz odnosa d\ a suprotna kontekst<L oba,·ez.ala je prerndioce da slobodno preYedu konstrukciju ··protiY zatYora„ - ·'impotriYa L.a\.'orârii" konstrukcijom "7~
oslobadanje·· - '·pentru eliberare ... ( L"n individ suspecr. trnd.rom.p. 72).
Posiojc u Nusicc\ im komcdijama rdzni primeri koji odlikuju macstralnost autora, koji je 7nao da iskoristi moguenosti verbalnc konlikc Kroz koriscer\je tahih postupaka Nusic, kao i Kamdale. povecali su izra/.ajnc mogucnosti jezika. cesto u koriscenju
,·erbalnc komike, oba antora nas!ojc da izYedu iste postupke. prikazujuCi automatizmc i
verbalna ponasmtja nekih lica, njihov ncukrotiYi govor. imilirajuC:i epistolski stil, kancelarijske stilske ol.m1scc iii telegrafski stil.
Cco sadrzaj drame Telegramu. Karadale jc konstmisao imitirajuci stil telegrafskog p~noser~a poruka U komediji S11m11ji1·0 !ici'. Nu.Sic na svoj naCin spckulise oYiln
deklulll. f.lOlllOCu slfrv\ anog ld~gnHllll_ procitanog bukrnlno. lako da HijC imao smisla:
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Jerotijc tCita i izncnad1ţje se. ZagJeda depe5u sa SYih strana. pogleda ViCtL pa opct
pok;1sa' a da Cita): Pa dohro ..~iafc OHJ ·)
YiCa: Ae zna/11.
Jcrot~ (cita glasno): t'mnr riha - jesf p!'ava riba. JJudf ho;z s nnmn. (frgne se)
_-il!u. go~pl)d!!!c' f ln;, sfii.Jc' 01·o(cita daije) /.ukmnom·o, okr11g. trt, rrt, trt„.(Pogieda u
z,)t'd, l<I!ntlak ·,:/t..f;/ikd, j;;r,~/il: s;v:i.:Hiki.tl btti bubanj, pei"at, pen:Ua.
!:J1.1di hog s nm;w ..(ta je Oi'O ' V:,,hrair'<' /.:.11111f!dljl! i dnunt!. Branishl\
'\usic. priredio Rasko VJmrum,·ic. Nolit. Bcogrnd. 1987. lo~j.1. sir. 2()7-208)
.\psurdni i.,"'.',·dt:ţj proL'is10 je iz CiLlf\ia r~!egrann na •Js1~0n1 pogresnog tumacenja sifrm·ane porukc Kako kasnijc saznajcm0. korislcrni j;:. „opsia··. (I n~: ''.<;pcci_jalna
sifra·-_ i to jc samo i1.gornr kojirn se Nusic kC'tisti. ne sarno da bi otkrio nesposobnost
policţjskih siuibcnika. \'C( da bi pron1kao !<roz komediju otrm nu ~treltL 11Jme1ţjemu
koristoljubi...-oj monarhiji '·prewc;icenoj di m1sîiji.„ Ma koliko da jc spreino iz' eden postupak, oya otro; na strcla. pridodat.'.l w. dmgc CJ!mijc. upu:cm jc na :idrcsu apsolutizma
dinastţje Obrc110Yica. koja jc omogucihi nc-do!itno ponasar~jc i zloupotrcbljaYai1ic pojedinjh poliqjaca. poput ··gospodina Vice"_ imao je 1.:i posledicu skida1ţje komedijc sa
rcpcno<"Jrn s\·ih p?ori~t:l p1mi!"l pc1 decenija.
S\ i O\i primai kojima bi se mogli t!odati i nmogi drugi. :<.kn..~u nam pa..21tju da
se nalazimo prcd dva aut ora. C-ija su dela slicna (ne idrntitm1) po st,.'.l\ O\ ima. tcrru1tici.
problematici. ti pologiji_ atmosfcri i umetnickim postupcima. oslikanim n jednom
knjizenw-kompamtistick0m radu. koncipiranom na osno\ 1: h.rilcrijuma Pola van
Tigcma_ k;io sl!!caj "simulli!nosti he.-. ulicnja„ Bm_jna objasnji\ :; prihli/m mţja i sliCnosti medu komcdUan~ o·, ih pis:;c;i. kako smo pokusali da prJG1i:emo_ uslcd uticaja slicnc
ziyotne realnosti i slicnih karnkreristika. ne znacc. pak. 11.ikak\o izjcdnacm·anje obuh-

iCu pa

\ 1

ltl~lU\

lja)

ţx;11 · (Pre~.t<\Je\

rnccnc problematike. niti ru\·elisa1ţje krtjitcvne umetnosli. Ni objektirna st\arnost koja
se ogkda u delu. ni umetnicka sYest. kao ni subjektirni princip. pomoeu kogaje moguca
reflcksţja. ni su identicne. a lakode_ u nasla\ Im. ni slikc slYamosli. ustaljene u delu. nisu
identic ne.
Ako smo i insistirali na slicnostima. prikazanim u radu. preko prim.~ra- to smo
utinili samo 1.ato da bismo usmerili patnju na 1.a.1ednitke ra.dogc, 1a tiju delatnost osta_ju \C.t.anc: r.urnj buctoazi_ie i burfoaskog drust...-::L sa specifii':nim pri!iscima situacije i
za odgornrJjucim upletcnostima na planu dmst>.-enog zirnta. tok prodora J'apadnjackog
zi\ota i kulturc. itd Vczano za o,-c p1imcrc. al! na jednom opstcm planu, sto se tice
odnosa izmedn 7.iYoi;:i i lu1ji:l.ernos1i pri meri tii simbolizirali _jedan doku. d;:i u rulicilim
S\etm·ima. StO se tice geografske i hng\·isticke sredine. a\i bliske zbog prisnosti zone. SIO
i ob;wezuje P~1 zajedniCke osobine jugo-istocne Evrope. naglaseno zbog is1og procesa
1storijiskog momenta. razne okolnosti i slicni faktori mogu asoc:irati S:i knjiic\'nog
aspekta na shcne rcakcijc.
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NAŞTEREA

MITULUI LITERAR
AL PETERSBURGULUI

Andreea Bcrcea,

Bucureşti

„Orasele apar sufletului numai prin scriitorii lor; allminteri rămîn pe pămînt ca
pc hartă, dincolo de suflet, în sicriul geografic." -- spunea Ionel Teodorcanu (1),
şi nu putem să nu îi dăm dreptate, dacă ne gîndim la arîtea oraşe care au intrat în
istoria culturii prin imaginea lor literară, şi între care Pctcrsburgul se distinge prin
uimitoarea sa capacitate de a deveni din obied al literaturii, subiect, el însuşi creînd
propriul său mit literar. Căci mai mult decît oricare alt oraş, Petersburgul îsi depăşeşte
statutul de loc geografic, de cadru exterior al desfăşurării unor evenimente, căpătînd
o imagine cu totul aparte în literatură şi tranfonnîndu-se în personaj, şi apoi simbol
şi mit.
Dacă firească pare a fi desprinderea artei, a literaturii din mit, locul mitologiei
arl:iaicc fiind luat de viziunea artistică, de „reflexia subiectivă" a individului asupra
mitului ca expresie a „inconştientului colectiv" (conform psihologiei analitice a lui C.
G. Jung), nu este surprinzător nici procesul invers, în care literatura recurge nu atît
la motivele mitologice în sine, cît mai cu seamă la modelele gîndirii mitologice înseşi
pentru a-şi crea propriile mituri (2).
Încă din epoca romantismului, renuntindu-se la simpla împrumutare de motive,
nume şi imagini mitologice în scopuri artistice, în literatură începe să se contureze
preocuparea pentru crearea de mituri modeme, de fapt pentru „restaurarea mitului
adevărat", cum scria Viaceslav Ivanov, pornind de la cunoaşterea mecanismelor
gîndirii mitologice şi a legilor creatiei mitice. Această tendinţă, manifestă în operele
simboliştilor ruşi, îşi găseste şi o puternică fundamentare teoretică şi filozofică. Astfel,
în lucrarea sa Dialectica mitului filozoful rus Aleksei Losev subliniază strînsa interdependentă dintre literatură si teoria mitului: „cel care. în viitor, intentionează să vorbca~că despre mitologie, va trebui să studieze, în primul rind, mitologia aşa cum este
ret1ectată ea în artă" (3 ).
Aşadar, către sf'rrsitul secolului al XIX-iea si începutul secolului al XX-iea,
literatura este nu numai purtător, dar şi creator de mitologie, avîndu-şi rolul său
într-un proces mai larg de ,,remitologizare" a societăţii modeme. Am putea spune
chiar că astfel se confinnă într-un fel teoria lui Wilhelm Wundt, confonn căreia
ueatia mitologică nu este condiţională de o anumită fază culturală, deci nu poate fi
considerată drept o stare depăşită.
Dar dacă, a.sa cum am arătat mai sus, tendinţa ca literatura însăşi să devină
creatoare de mituri este teoretizată destul de tîrziu, în secolul al XIX-iea, aceasta nu
înseamnă că procesul respectiv este la fel de recent, din contră, putem afirrna că el a
existat din cele mai vechi timpuri, strîns legat de evoluţia literaturii de-a lungul
vremii.
Mitul literar al Petersburgului este deosebit de grăitor în acest sens. Creat de
literatura rusă a secolului al XVill-lea, el îşi are rădăcini mult mai îndepărtate în
traditîile culturii ruse de pînă atunci. Întemeierea oraşului Sankl Petersburg în 1703
de către Petru cel Mare marchează actualizarea unor mai vechi mituri, cum ar fi mitul
celei de a treia Rome, sau mitul oraşului blestemat care va fi înghitit de apă, şi în
şi
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acelaşi timp reprezintă momentul cînd încep să se contureze noi mituri, care, apărute
în literatură, continuă să se dezvolte odată cu oraşul care le-a dat naştere si.
bineîntelcs, o dată cu procesul literar, pînă la deplina lor transformare şi contopire.
Căci din contopirea unor asemenea mituri initiale, apărute independent unul de altul
ia naştere deosebit de complexul mit literar al Petersburgului Literatura, iată, reuşe$tc
să transforme oraşul nou apărut pe hartă într-un adevărat mit.
Dar pentru a vedea cum s-a ajuns aici, trehuie să ne întoarcem în timp pînă la
epoca în care a fost întemeiat oraşul de către Petru cel Mare. Numele de Petersburg.,
e momentul s-o subliniem, nu i-a fost dat în onoarea tarului întemeietor, ci trebuie
pus în legătură cu Sfintul Apostol Petru, căruia îi e~;tc închinat. Ilustrativ în acest sens
este faptul că prima constructie d~ noul oraş, fortăreaţa Petropavlovsk
(IleTponal:l.iIOBCKal'I Kpenocri.), poartă rmmelc Sfintilor Apostoli Petru şi Pavel (4).
Despre aceasta vorbeşte şi K. N. Batiuşkov în schiţa sa Plimbare la Academia
de Artfi (llpozyAKa 6 AKac1ewwo XyiJoJscecmB) (1814). Aici îl vedem pe Petru cu planul oraşului în mînă, lîngă poarta cetăţii împodobită cu sculptura în lemn a Sîmtului
Apostol Petru:
„B o~•.n.uamrn: o6e,r:i:HH B npa3,UHHqHhIM ;:i:eH& !-'-'!!'! B ,leHE TOp:JKecn1a no6ep;b!,
rocy.::i.ap.b 'laCTO CM:>KHBarr Ha HOBOM BaJie c Il.'JaHOM ropo.na B pyicax npoTHB KpeTIOCTHLJX BOPOT' yg:paweHHhlX H3BaJl.H11CM aTIOCTOJia TieTpa H.3 rpy6oro ;:iepeBa.
I1MeHeM CBHTOro ;:1,0.'DKeH 5bIJI Ha3BaTbCJl ropo;::,, II Ha :lKecnmoft )J;OCKe, rrpli6HTOH
IIO,il; ero 113BaJUil1eM, H306paJKa.JICH CJlaBHbllĂ H .TJeTOilHCKX Mttpa 1703 ro.ri; pMMCKHMH
urrciJpaMH" (5).
Pornind de aici, în propaganda oficială a acelor vremuri apare ideea că noul
ora~; al Sfintului Petru din nord este sortit să inlocuiască, prin importanta sa, vechiul
oraş al Sf'mlului Petru din sud. Mai vechiul mit „MoscovJ - a treia Romă" se transfonnă astfel în ,)'etersburgul - Noua Romă, Roma Nordului" (CesepHbIH PRM).
Mitul „Moscova - a treia Romă" a apărut în vechea Rusie ca rezultat firesc al
unei îndelungate traditii cărturăreşti în care Rusi.1 era considerată „pă.mînt ales".
Astfel. încă de pc vremea mitropolitului Ilarion (~ecolul al XI-iea) pămîntul rusesc
era proslăvit ca fiind ales de către DullUlezeu pentru credinta cea adevărată a locuitorilor săi.
în secolul al XV-iea, pornind de la cuvintele biblice „Acum, dacă veţi asculta glasul Meu, si dacă veti păzi lcgămî:ntul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarek,
l:ăci tot pămfutul este al Meu." (Exodul, 19, 5) (6) ia naştere o teorie bine închegată
care incearcă să dovedească superioritatea, în planu! credintei, a ruşilor fată de greci.
Argumentul cel mai convingător era acela că grecii, abătîndu-sc de la dreapta
credintă, au decăzut, ceea ce a dus şi la cucerirea Ţarigntdului de către turci, în timp
ce Moscova, devenind centrul spiritual al ortodoxiei, după căderea Constantinopolului,
a căpătat o asemenea importantă, încît se poate asemăna cu Roma, cetatea eternă. Aşa
s-a ajuns. la începutul secolului al XVI-iea. la conturarea deplină a mitului „Moscova
- a treia Romă".
Ideea că Rusia c~lc „pămînt ales" stă la baza unui întreg sir de asocieri şi identificări chiar, cu o largă răspîndire în vechea Rusie. Aşa, de pildă, Rusia este numită
.,Noul Israel", iar în anul 1656 începe construirea mănăstirii „Noul Ierusalim",
mănăstire ce urma să constituie centrul „locurilor sfmte" amenajate în apropierea
Moscovei avînd ca model topografia Palestinei - munlii Sion, Elcon, Tabor, riul
Iordan, satul CapernaiJm etc. E adevărat că în mod oficial mănăstirea a fost denumită
„Noul Icru:.alim" mai tirziu, în timpul tarului Aleksei Mihailovici, dar aceasta este o
dovad.i în phls a .:ontinuitătii ideii ,,..~usia - părnlnt ales".
O continuare fuească a acestor tradiţii sîn.t şi asocierile biblice care au fost
rncuk în legătură cu Petersburgul.
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Întemeietorul însuşi, construind o cetate a mafnificcnţci şi a artelor, îşi numea
creatia „paradisul" său (napa)J.H3) (7), iar A Menşikov, prietenul său cel mai apropiat, scriindu-i o scrisoare pe 10 decembrie 1709, vorbeste despre noul oms ca despre
„părnîntul sf'mt" (cBi!TaSI 3eMmr) (8). Tot aşa, mai tîrziu, în 1752, V. K. Trediakovski
scrie că raiul a apărut acolo unde era pustiu mai înainte: „Ce pali CTa.n, r;i:e 6bIJJO
TIYCTO!" (9).

În ceea ce priveşte identificarea Pctcrshurgului cu o nouă Romă, cu o Romă a
nordului, aceasta începe să se facă simţită în crcatiile unor scriitori ca A. P.
Sumarokov, M. V. Lomonosov, dar şi la unii scriitori mai mărunti, ca de exemplu
Ippolit Bogdanovici, care iau ca etalon Roma pentru a descrie splendoarea si viitorul
grandios al tinerei capitale. Lomonosov extinde această comparalie şi asupra împrejurimilor Petersburgului; astfel, la el, Ţarskoe Selo de asemenea este numit Roma
Rusiei:
„Xon1 no u,apcTBaM PRM 110BepxeHHbIM cTy11a.11,
0,:ittaKO ceMb BCKOB H 6onbrne BOCCTaB1u1:
CKopee KPOTKOH TbI, MOHapXHIUI, PYKOIO
Poccmo 6e3 soRm,r B03BOD;HIIIh Ja co60to
H ~e;i.po:lIDOHeM BOJHoc11lllb Hac c11011M;
He paJpyrnaH u,apcTB, B Pocc1rn cTpomIIh PI-IM.
IlpwMep B TOM CapcKoi1 .uoM:; KTO 1:111g11T, ilcxK l.f.YAHTCSI,
CKa3aa, 'i'TO cK.opo P11M npen uaM11 nocThl.ll:HTcsi.
HH speMH, Illf TPYAbI, HH IIOM3HHOH eecb cseT
TaM TaK ne yc11eua.11, KaK 3,aecb EJmcaser." (10)
Dar Pctcrsburgul nu este asemănat numai cu Roma, ci şi cu alte oraşe vestite
ale a.ntichitătii, cum ar fi Atena sau Palmyra. Paralelismu! dintre Atena si tînăra cetate
a stiintclor întemeiată de Petru poate fi întîlnit tot în versurile lui Lomonosov:
„H IOHOWeCTBO K HaM OTBCJO;:I.Y llPl1TeKyT
K 11ayKaM 11p11.rraraTh s CTeTposc rpa;:ie TPY.i\.
IleTposa peBHOCTb K Hl1M, JU060BhEKaTep11ttbl,
H me,a;pocTH TBOH 1:101,ll,BHTHYT J;lecL Aqmub1." (11 ).
Tot asa se conturează şi mitul Palmyrei Nordului. Nu se ştie cu exactitate cine
a lansat această formulă. Deşi prima imagine poetică a oraşului apare la Antioh
Cantemir, iar Sumarokov, Trediakovski şi Lomonosov cîntă magnificenţa noului oraş,
prevestindu-i un mare viitor, expresia „Palmyra Nordului" apare ia G. R. Derjavin,
care spune că tînăra capitală trebuie să unească în mod simbolic Europa cu Asia,
adică arta Europei şi bogăţia Asiei, că măretia oraşului tocmai în aceasta constă, în
annonia dintre naturii şi artil.
Mai tîrziu, în 1818, Piotr Viazemski a scris poezia Petersburgul (!Iemep6yp2)
care ilustrează în mod strălucit ideea că noua capitală reprezintă o sinteză a tot ceea
cc a creat mai bun şi mai frumos omeni.rea pînă atunci:
„HcKyccTBa fpeIJ,H11 H PttMa 'ly,:i;eca 3pSIT c ,llHBOM Ha.II co6ol1 110JIHO'IHhl He6eca.
'fopTor11 Kecapeli, Ca,Il.hl CeMHpaMH,!1,ht,
Bomne6JibI OCTposa ne.11oca 11 K11npi1.J.bJ!
l.JbSI CMCJiaJI pyx:a COl!OKynHJia Bac?" (12).
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Fonnula „Palmyr;l Nordului" a fost interpretată în mod diferit de către
Unii consider:'\ di nwnele de Palmyra a fost uşor adoptat de către rusi
pentru că sună ca rronMHpa, adică jumătate de lume (13). Alţii, în schimb, preferă
explicatiifo mai puţin fanteziste si ajung la concluzia c;l numele de Palmyra Nordului
i-a fost dat oraşului pornind de la importanta arhitecrurală pe care a avut-o antica
cetate siriană (14).
Mitul Palmyrei Nordului este preluat în continuare s.i de alţi scriitori ruşi, pînă
tîrziu, în secolul al XIX-iea, la Apollon Grigoriev, şi spre începutul secolului al XXlea (de exemplu la Osip Mandelştam şi la Viaceslav Ivanov), dar apar si uncie
tendinţe de demitiwre. Astfel, Mihail Milonov încă din 1818 foloseşte expresia
,,Palmyra Nordului" în sens ironic (15), pentru ca apoi Ivan Turghenicv, descriind
Petershurgul în culori deosebii de întunecate - în povestirea sa Vedenii (llpu:Jpa1cu)
- să exclame: „Ast:a e Palmyra Nordului". (16).
Dar Ia început, după cum am văzut, măreţia şi splendoarea oraşului erau cîntate
de către toţi poetii; llll\i mult, se considera că această a treia Romă, această Palmyră
a Nordului, prin caracterul său excepţional nici nu putea lua naştere decît în unna
unor fapte şi întîmplări, la rindul lor exccptionale, dacă nu chiar supranaturale. De
fapt, aceasta este tendinta care se observă în literatura acelei vremi: se explică întrun fel excepţionala creatie prin creatorul său exceptional, conturîndu-sc, astfel, mitul
constructorului taumaturg ('l'y;:xornopHhIH CTp01ne_11b). Deşi această expresie apare
mult mai tîrziu, în poemul lui A. S. Puşkin Călărciul de Aramă (MedHblu ecadHui.:),
mitul constructorului taumaturg apare cu mul! mai înainte, avîndu-şi rădăcinile în
unele legende apă.rute chiar în epoca întemeierii oraşului.
Iată una dintre aceste legende, pc care o cunoaştem dm numeroase surse: Petru.
cercetînd cu atenţie insula Jănisaari (ceea ce în limba finlandeză înseamnă Insula
Iepurilor), a luat o baionetă de la un soldat, a tras două hrazde în formă de cruce,
după care a spus: „Aici va fi un oraş" („3p;ech 6bTTh ropouy"), apoi, luînd o cazma,
a început primul să sape un şanţ. În acest timp pe cer a apărut un vultur care zbura
pc deasupra ţarului. Cînd şanţul a fost gata săpat, acolo a fo~t pusă o ladă pe care
preotii au stropit-o cu apă sfmtită. În ca ta.rol a pus o urnă cu moaştele Sfintului
Apostol Anrlrei, apoi a acoperit-o cu o lespede de piatră pe care au fost săpate
următoarele cuvinte: ,,În anul 1703 de la naşterea lui Isus Hristos, pe 16 mai, a fost
întemeiat oraşul imperial Sankt - Petersburg de către marele Iar si marele cneaz Piotr
Alckseevici, stăpînitor al întregii Rusii" („Or sormomeHHl1 lh1cyca XpHcTa 1703,
MaH 16-ro, octtosaH uapcrnymmmi rpa.n C.- TieTep6ypr BenMKHM rocy.n.apeM uapeM
a BenaKMM KH~3eM CTeTpOM A.11eKceeBH'l'eM, caMop;ep::irrn;eM ucepoccHHCKHM").
Vulturul care în acest timp zbora pe deasupra insulei a început să coboare, iar unul
dintre soldaţi l-a doborît cu un foc de armă. Se spune că Pctrn s-a bucurat foarte mult,
văzînd în aceasta un semn bun ( 17).
Legenda vorbeşte despre moaştele Sf'mtului Apostol Andrei; după o veche
credinţă acesta, propovăduind creştinismul în Răsărit, a ajuns pînă la gurile rîului
Neva. Umblînd prin locurile unde se varsă Neva în mare, st: spune că a văzut pentru prima dată neînchipuit de frumoasa auroră boreală şi a înteles (..'ă acesta este un
semn de la Dumnezeu că în acele locuri sălbati<:e se va înălţa în viitor un oraş măret
şi slăvit (18).
O frumoasă şi intersantă legendă apare şi în nuvela Salamandra ( Ca.1uJMaHiJpa)
de V. F. Odoevski. Este o legendă finlandeză despre faptele vitejeşti ale lui Petru cel
Mare si despre în1emeierea miraculoasă a oraşului Sankt - Petersburg: „[ ... ] Koponh
cercetători.
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6pocH.'ICH BMOpe, 'IT06 JaTyliIIITb orom,; uapb ::a ID!M,-IIPHXOAHT KMOpID, a KOpO.'Ih
y}l{e 3a MopeM; uaph rHaTbC!I - CMOTPHT, HeT Kopa6.TJH, BOKpyr nero TOJibKO rreCOK
MOpCKOH, ;::i:a ro.TJ:bJe KaMHil, ;::i:a TOITb, µ;a OOJJOTa. U:apb co6paJI CBOHX ae'Httenecoe H
ronopHT HM: „IIocTpOHTe MHe ropo;:i:, rp;e 6bI MHe )f{HTb 6b!J10 MO:lKHO, IIOKa H
Kopa6,lb IIOCTpO!o". 11 CTaTUf CTpOHTb ropo;::i:, HO '!TO rro,1oxaT KaMeHb, TO BCOCeT
OOJlOto; MHOro yX<.e K.aMttefI ilaBaJlHJlli, CKii.'IY Ha CKa.'ly, 6peeao Ha 6peimo, HO 60110TO BCe B ce6a: npHHHMaeT, H HaBepxy JeMJIH O;:I,Ha TOIIb GCTaeTC51. Me:iK,ll;y reM uapb
cocTpmrn Kopa6JIL, or.iurnync.H: CMOTpHT, HeT eu.1,e ero ropo;:i;a. „Hattero Bbl He
YMeeTe ;::i:eJTaTb'',- CKa.JaJI OH CBOUM JUO.!J)IM H c CHM C.'IOBOM HaliaJT TIOAHHMaTb CKaJiy
Ja CKaJIOIO H KoBan. Ha B03p;yxe. TaK BbICTpom1 ou ue.'lbiă ropo;:i, u orrycmn ero na
3eMJIIO" (19).
O altă legendă finlandeză, foarte asemănătoare cu cea redată în nuvela lui
Odoevski, spune că oraşul a fost înăi\at în palma unui uriaş, întinsă deasupra
mlaştinilor, şi numai după aceea a fost coborît pc pămînt (20).
Asemenea legende stau la baza mitului constructorului taumaturg, mit care va
cunoaşte mereu noi şi noi transformări şi i_11terpretări în literatura rusă. Întemeierea
Petersburgului va fi mereu repovestită, în proză sau în versuri, dominantă fiind, mai
ales la început, proslăvirea eroului legendar, fondator al unui oraş care poate fi
asemănat, prin măreţia şi splendoarea sa, doar cu cele sapte minuni ale lumii.
Exemplificăm aici prin cîtcva versuri din 1837 tipicul ecou literar al constructiei
noului oraş de către Petru, tipic atîl pentru literatura secolului al XVIII-iea, dar şi pentru o bună parte a literaturii secolului unnător:
„Tefo1 rrpoHHK BenHKHă femrn,
11 o6o3peB nan& H npocTop
TBOMX II}"'HllHCTb!X BJla)J,eHHH,
OcTattoaurr BtteJantto B3op ..
I1 peK ott: <<'3;!!,e('.i, ri:a 6y)IeT ropo11 1»
H, MOlll,HOH Bone10 IIeTpa,
BoT, Jaxo,il,HJI napo;::i: Kax. aopoT,
H JaCTY'!aJIH Tonopa!
H cKHnTpoHoctto10 ;::i:ec11HUeif,
CaM, II.'IOTHJ.fliJ.fH CXBaTHB Torrop,
Cpy6 rrepBhIH rrono.lKHJI CTonttue,
CTHXIDIM BCCM narrepeKop;
I1 CHJIOH TBOp'leCKOH, B MfHOBCJIHe,
lionoTHhIM KpJnK oKaMetteJI,
803,iJ,l!HrCH rpll,.'l,.- H B YAHB.rreHhH
CBeT '!Y)J,0 HOBOe H3pen!" (21).

poeţi

Opera acestui creator capătă dimensiuni fantastice, ci însusi fiind numit de
„semizeul unei jumătăţi a lumii" (.,rroJTTTJTaHeThI rrony6or"):
„Ho, o rrpeMy)J,pblH OCHOBaTeJih!
0JJ.HHX Jill CHX TBOpeu Thl CTeH?
O;::i:HHX JIH cux qy;::i:ec Thl 3,0:aTe.IIb?
Hapo,o: T060IO COTBOpeH;
Hapo;::i: - Tpo<tJe-H R TpocjJen r:iaBHbIM!
A Tbl - Poccirn BCeH TBOpeu.." (22).
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De altfel, constructorul taumaturg al Petersburgului este
ca un al doilea Isus Hristos, în termeni biblici:

proslăvit

în

literatură

„Y)K3CHblll 'l.Y.J.HbIMH .J.C.'laMH
31DKJlHTeJib MHpa HCKOHH
IIOJIOX<HJI cy;i,h6aMH
Ce6H rrpocnaBHTb B ttalIIH .n;tttt;
lloc:1aJI B Poccmo lJenoeeKa,
Kax:oB ttecnblxatt 6bl.'I OT BeKa.

CsoHMB

CKB03h ace npeIUITCTBa oH B03Hec

se1riaflliy,
Poccmo, rpy60L"fbto nonpamzy,
C co6ou B03BhICHJT ;:i;o tte6ec." (23).
l:'laIIY, rro6ell3MH

Pînă si naşterea sa, spun legendele, a fost vestită de apari\ia unei stele deosebit
de strălucitoare în apropierea lui Marte. Simeon Polotki. astrolog la curtea lui Aleksei
Mihailovici, observînd această stea pe 28 august 1671, a doua zi dis-de-dimineaţă sa dus la tar să-l felicite pentru fiul conceput în noaptea respectivă. Şi, Într-adevăr,
peste nouă luni s-a născut cel ce avea să devină marele Petru I (24).
Naşterea prevestită de semne cereşti, steaua strălucitoare apărută pe boltă, iată
alk clemente ce ne trimit cu gîndul la Biblie. De altfel, personalitatea cu totul ieşită
din comun a lui Petru este aproape întotdeauna văzută, în legende populare şi în literatură, dintr-o perspectivă mistică, perspectivă care evoluează de la evocarea figurilor
mitologice din antichitatea greco - romană la încadrarea în universul biblic.
Perspectiva biblică este si cea mai cuprinzătoare şi mai bogată în semnificatii; Petru
ajunge să fie asemănat nu numai cu Mesia, dar şi cu Dumnezeu - Tatăl, creator al
universului. Ao;tfol, constninnml taumaturg al Pctcrs!:mgu!ui capătă :!lributii de anvergură co~mică, el devine Creatorul în sens biblic. Iată. de exemplu, cum apare el întro poezie din secolul al XIX-iea, cînd mitul comstrnctorului taumaturg era deja format; îl întîlnim aici în ipostaza lui de „idol"-„Călăretul de Aramă":

.,Ceif

MeJJ;HhII-l BCa;:J;HHK - :no OH,

Ee .n:ep)KanHhIH rrpapo;:i:1nen&!
KaK

MOIUHhl KOHh H 'ICJIOBeK!

To IleTp TBopHmeif

MbICJihto npaBHT

JleTHT, OTBIUKHhIH, B UOBhlH BCK

H JMeH ;i:peBHHX KoJueH: .naettT ...
H 3.a;ec&, pyKH npocTepumH: KHCTh,

Eme B MeTa.'l:1c :!KHJHbIO llhilllttT,
J.i.3 Me,ll.HhlX ycT - Poccm1 cJThIIUHT -

fpeMHT: «.Ua 6y,n:CT cseT!» - H 6hICT&!" (25).

Asadar, personalitatea covîrşitoare a lui Petru, viata lui plină de fapte extraordinare, au stat la baza numeroaselor legende despre întemeierea Petersburgului, legende care, la rîndul lor, au contribuit la naşterea mitului constructorului taumaturg.
De fapt acest mit este o replică modernă a vechilor mituri ale oraşelor „sfinte",
întemeiate de zei. Şi Petcrsburgul are întemeietorul său mitic, ia fel cum Roma îl are
pe Romulus.
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În ceea ce priveşte întemeierea legendară a Petershurgului şi, respectiv, a
Romei. putem descoperi o serie întreagă de elemente comune. În primul rînd ne atrage
atentia participarea vulturilor la acest adevărat ritual al întemeierii mitice. A~a cum,
hotărindu-se să constroiască un nou or:tş, Romulus şi Remus urmăreau zborul vulturilor pentm a afla vointa zeilor (augurii). tot aşa, gestul simbolic al lui Petru de a
trage prima brazdă este însotit de zborul unui vultur, simbol al puterii regale, dar şi
al tineretii veşnice şi al vietii fără de moarte. Pe de altă parte, uciderea vulturului
corespunde, în legenda Petersburguluî, uciderii lui Remus de către Romulus (26). De
altfel, acest lucru ar putea fi considerat ca o preluare, în timpurile modeme, a vechii
reprezentări mitice a jertfei ca o condiţie necesară a noii zidiri. Iar în ceea ce priveşte
jertfele, Petersburgul va căpăta, mai r.îrziu, faima de oraş clădit cu pretul a mii de
vieţi omeneşti, atrăgmd astfel asupra sa blesteme si nenorociri.
Pe lîngă aceasta se remarcă şi un alt element comtm în legendele celor două
or~e - în ambele cazuri întemeietorul mitic trage o brazdă în pămînt, brazdă cu multiple semnificatii. Astfel, brazda lui Romulus din jurul Palatinului semnifica şanţul,
pămîntul aruncat afară simboliza zidul, iar în locul rezervat portii. plugul ridicat în
:.u:. lăsa u ireccn; (27). Petru. ia rîndui său, a tras două brazde in forma de cruce (ca
simbol al credinţei), dar nu cu plugul, ci cu baioneta, cca ce prevesteşte impunătoarea
putere militară a viitoarei cetăti.
Similitudinile întemeierii legendare a celor două oraşe au contribuit şi ele, fără
îndoială, la naşterea mitului „Petersburgul - Noua Romă, Roma Nordului".
Revenind la mitul constructorului taumaturg. acesta îşi găseşte o strălucită
expresie artistică în poemul lui Puşkin Căliiretul de Aramă (MeOH&rii BcaOHUK) si lot
aici apare pentru prima dată mitul Petersburg.ului ca fereastră deschisă spre Europa:

„Ha 6epery nyCTblHHblX BO!IH
CTOH.'I OH, ,;J;)'M se.'IHKHX ITO.'TH,
l1 B,LJ.a.'lb fJlll;:t;eJI. llpeL( HHM urnpoKO
PPV':l
fipnuL11~ HP.:"Tu
• .... „~....,. nPf'„<:Jiru•
a ... .., .... „ „ .... .._._,_.? ..., ..... ,.. ... ~„ .L„.l.J<.I.
.._..._„J, .I. I

Ilo HeH CTpeMH.'lCJI O;a,HHOKO.
flo MIIIHCThIM, TOITKliM 6eperaM
lJepueJrn H36bI 3.[l,eCh H TaM,
IlpHJOT y6ororo 'lyxOHQa;
11 nec, Heee;:i:OMbIH nyqaM
B TyMaHe cnpJJ.Tattttoro conttu,a,
KpyroM wyMe.'l.
11 .U.YMa.JI OH:
0TCC.'lh rp03HTh Mb! 6y.ueM wse,::i.y.
3L(ech 6yAeT ropo;:i: 3a..;101KeH
H a3!Io HaJlMeHHoMy coce.:zy.
I1p11ponoif 3.UCCb HaM Cy:.iK.lleHO
B Espony npopy6HTb OKHO,
HoroJO TBep,a.oH CTaTI. ITPH MOpe.
Cm;:i:a no HOBbIM HM BOJIHaM
Bce <finam B rocTH 6y,'l,yr K HaM,
11 3aIIBpyeM Ha rrpocTope." (28)
Această imagine a ferestrei deschisă spre Europa este preluată de la Algarotti,
fapt menţionat chiar de Puşkin într-o notă de la sf'rrşitul poemului. A.lgarotti spusese:
„Petersburgul este fereastra prin care Rusia priveşte în Europa" („Petcrsbourg est la
fcnetre par laquelle la Russie regarde en Europe") (29).
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Milui ferestrei deschise spre Europa este reluat, mult timp după Puşkin, de
D. S. Merejkovski, în romanul său Antil1ristul (Petru .si Aleksei), iar după 1917
poeţii nu vor mai vorbi despre o fereastră deschisă spre Europa, ci spre infern (Pavel
Antokolski), în timp cc la Bcnedikt Livsit fereastra, după ce a fost un timp deschisă,
s-a închis.
Toc în secolul trecut apare si ideea că, spre deosehire de Moscova, vechea capitală, Petersburgul este un oras străin Rusiei. Dar, dacă la începutul stXo!ului al XIXlea Petersburgul începe să fie privit ca un oraş străin şi ostil, în literatura secolului
al XVIII-iea el este considerat ca fiind ceva firesc, perfect integrat spiritului rusesc.
Astfel, Sumarokv si Lomonosov îl consideră si pc Aleksandr Nevski un fel de
fondator al oraşului, căci prin victoria sa de pe Neva împotriva suedezilor (1240)
anuntă naşterea noii capitale. Sumarokov încearcă să-i confere tînărului oras aureola
vechimii, subliniind că Alcksandr Ncvski este un precursor al lui Petru cel Mare si
de aceea rămăşitele sale pămîntesti trebuie păstrate în oraşul care îi datorează existenta. De asemenea, Lomonosov scrie în inscriptia de pe racla de argint a Sîmtului
Alcksandr Nevski (adăpostită în biserica ce-i poartă hramul, construită de către Petru):
către

TeJIC'M IIO'fHBaeT;
Ho i.lYXOM OT tte6ec Ha rpa,n c~ft npl1311paeT
ll Ha 6pera, r.ue OH rrpoTH.BHhIX rro6eKUa.rr
l1 r.ue rreBH)lHMO IleTpy crrocrrell1CTBOBa.n. „ (30).

„CBHTblll H xpa6pbJH KJUl3b 3.UCCb

în secolul al XIX-iea, Petersburgul nu este văzut ca fiind străin
este considerat un oraş cu rădăcini aJînci în istorie. Dar, în prima
jumătate a secolului al XLX-lea, odată cu Gogol. apare ideea de oraş străin,
,Jlemtcsc", bineîntclcs, în comparatie cu Mosclwa. Pînă şi numele lui este străin:
Deci,

Rusiei,

pînă

dimpotrivă,

„Ma!Ib'IHK c.rryma.'I, po6KO f.'IH,'lll,
CTpaIJJHO ;:i.ena.:1och eMy:
«A KaKoe JK IIMH, ,Ujl,UJI,
bhl!lO ropo;r,y TOMy?»
«HJ\.UI 6hmo? ,Jia, qyJKoe,
Ilo3a6blTOe ,[laBHO,
Onoro 'ITO Hepo.uttoe l1 He naJ\.UITHO OHO»." (31 ).
Aceste versuri se refrră la Pctersburgul care a pierit demult, înghiţit de apă.
blestemat fi.ind să dispară din cauza tuturor păcatelor sale. Dar despre acest lucru vom
vorbi putin mai tîrL.iu. Să revenim acum la mitul oraşului străin spiritului rusesc.
Petersburgul lui Gogol este „un neamt corect, care cel mai mult tine la buna
- cuviintă" („aKKypaTttblli HeMe1~, 60.'lbllie acero mofo!IUHH npa.m-r'IHH"), este activ,
dinamic, dar, spre deosebire de vechea capitală, este „un străin in patria sa" („mrocTpa11eu csoero oTe'lecTea"). De aceea Gogol ajunge la concluzia că „Moscova îi este
necesară Rus.ici, iar Petersburgului îi este necesară Rusia" („MocKBa HY:>KHa PocHH;
J,Jll! IleTep6ypra H}')J{Ha PoccIDI") (32).
Este lansată astfel polemica dintre slavofili şi occidentalişti. Pentru ambele
grupări Petersburgul devine un simbol; pentru slavofili el este simbolul civilizaţiei
occidentale măcinată de vicii, ostilă Rusiei patriarhale. Iată cu cîtă furie se de?Jăntuie
slavofilul K. Aksakov împotriva lui Petru şi a oraşului său:
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„Bo

HM»

TIO.'lb3bl

H

uayKl1,

,Il,o6bITOlf H3 eTpaHbl qy:iKoi'l,
He pa3 TBOR Mor}7'1n pyx:n
EarpllJIHCb Kpo1nuo po.IJ.HOn.
Ben Pyet„ Ben )KH31Ib ee .uocene
To6010 npe3petta 6&ma,
11 Ha TBOCM BeJUIKOM ,!l,C!le
Ile'!aTb npoKJHITHH nerna.
0rKHH}'JJ TbI MocKBy .JKecroKo
11, OT 11apoµ:a Tbl B~a.TIH,
IlocTpotm ropoµ: o,a:HHOKOtt Bbl RMCCTe :lJUITb )')!( He Mor JJH !

O PyccKoli ott
11

JeMJJe

He :;HacT
(33).

,J;}'XCl'.~ ,!J.BUJR:eTC~ qy.~_H!\1'."

Pentru occidentalisti. în schimb. orasul lui Petru este simbolul înnoirii, al vitalsi progresului. Şi ei, ca !>i predecesorii lor din secolul al XVlll-lea, consideră că
Petersburgul, cu tot specificul său european, cosmopolit. este un rezultat firesc al dezvoltării istorice a Rusiei, el reprezcntînd nu u ruptură faţă de trecui şi tradiţii. ci o
continuare. o davoltare în pas cu vremurile modeme. Orientarea spre occident, „fereastra deschisă spre Europa". este pentru aceştia absolut necesară Rusiei. Şi dacă unii
occidentalişti cum ar fi A. I. Herzcn. N. P. Ogariov, I. S. Turgheniev, sînt mai moderaţi în a aprecia Pctcrsburgul. V. G. Belinski este de-a dreptul entuziasmat. Pentru
el „Petersburgul îi este tot atît de necesar Rusiei, cît si Moscova, iar Rusia îi este tot
atîl de m.:n.:sară Muscovci. cît si Peter<;burgului" („IleTep6ypr TUK 21<.e HyJKett Pocrnu,
KaK 11 MocKBa. a Poccm1 TaK )l(e Hy)f{Ha H:ut MocK..Hbl. KaK H :vnr TieTep6ypra.'') (34).
Cu toate acestea, ideea de oraş străin e mai puternică. asociată fiind si cu imaginea sumbră a Petersburgului din aproape întreaga literatură rusă a secolului al XIXlea: ea apare si la N. A. Nekrasov, dar şi mult mai tîrziu. Putem vorbi astfel despre
apariţia. în literatură. a mitului Pete1sburgului ca oraş străin Rusiei, unul dintre
miturile constitutive al complexului mit literar al Petersburgului.
Un alt mit constitutiv este mitul oraşului blestemat, apărut încă de la început,
de la întemeiere, ca o reacţie de respingere a reformelor lui Petru cel Mare, a noului
introdus cu for(a. Cum am văzut şi pînă acum, conditiile exceptionale în care a luat
nastcrc tînăra capitală, constructorul său taumaturg, stau la rădăcina interpretărilor
contradictorii în ceea ce priveşte destinul c!. Pc de o parte îi ·~ste cîntată măretia şi
splendoarea, prevestindu-i-se un strălucit viitor (reaciie firească în contextul glorificării lui Petru ca divinitate creatoare, asa cum am arătat mai sus), dar, pe de altă
parte, apar diferite legende conform cărora Petersburgul este blestemat încă din
primele zile ale existentei sale, fiind considerat creat.ia Antihristului. Iar în ceea ce
ităţii

priveşte

identificarea lui Petru I cu Antihristul, este suficient

clădit

să

subliniem

că oraşu\

cu sacrificii enorme, cu pretul a mii de vieti omeneşti într-un tinut care ucide,
este unul dintre cele mai puternice argumente.
Blestemul îi este atribuit, de către diferiti autori, cînd surorii lui Petru, Maria
Alckseevna, cînd primei lui sotii, Evdok.ia, cînd diaconului bisericii Sfinta Treime din
Petersburg. Astfel, în monografia sa dedicată domniei lui Petru cel Mare, S. Kniazkov
citează cuvintele tarevnei Maria: ,,Petersburgul nu va dăinui după noi, îl va înghiti
pustia." („IleTep6ypr He ycTOHT 3a HaMH, 6brr& eM}' nycry.") (35).

75

https://biblioteca-digitala.ro

N. P. Antiforov. în schimb. vorbeşte despre cdclalte două variante. Pe de o
parte, spune el, într-un document din 8 februarie 1718 ţareviciul Alcksei pomeneşte
blestemul rostit de marna sa: „ ... cKa3&IBa..na, 4.1'0 TIHTep6ypx He ycTOHT 3a H'dMH:
«nbIT&-n.e eMY nycTy»". Pe de altă parte. referindu-se la unele documente din 1722.
el arată că în Petershurr- se răspîndiseră următoarele zvonuri: în clopotnita bisericii
Sîmta Treime a fost zărită Kikimora şi. în unna acestei apariţii tainice, diaconul a
prorocit că Petersburgul se va transforma într-un pustiu („TiliTep6ypxy aycTeT&
6y;:i;eT.") (36).
În orice caz, indiferent cui îi aparţine, forrnula blestemului este aproape identică, ea fiind preluată în literatură spre sf'rrşitul secolului al XIX-iea si începutul secolului XX. Dar şi pînă atunci destinul tragic al Petershurgului blestemat i-a frămîntat
pe scriitorii rusi, începînd cu Puşkin. care primul a surprinf în figura Călăreţului de
Aramă dualismul erou/Antihrist şi, ca o conse<;inţă. caracterul contradictoriu al
ora~ului creat de el. La el imaginea luminoasă şi armonioasă a Petersburgului este
dublată de o viziune apocaliptică a destinului său, viziune cc începe să devină predominantă şi chiar obsesivă la scriitori precum M. Dmitriev (care recurge $Î el la
motivul inundatiei), la I. Aksakov, A. I. Herzen şi D. V. Grigorovici.
Dacă la M. Dmitriev. de exemplu. Petersburgului îi este sortit să piară înghiţit
de ape, asemenea miticului oraş Ki1ej, la Grigorovici orasul piere nu inundat, ci
printr-o îngheţare lentă. Ideea morţii inevitabile a cetăţii pedepsite îi urmăreşte pc toţi
scriitorii secolului al XIX-iea; Herzen, chiar privind un tablou pe o temă atît de
străină, ca „Ultima zi a Pompeiului" („Tiocnell,nRii: n.eni. IloMneH") de K. P. Briullov,
se gîndeşte la legălllra organică cc există între această temă si destinul tragic al
Petcrsburgului (37).
Mitul oraşului blestemat, apărut astfel în literatură. reprezintă unul dintre cele
mai importante aspecte ale mitului literar al Petersburgului. El a apărut şi s-a dezvoltat în strînsă legătură cu motivul oraşului construit în locuri nesănătoase, care ucid
şi împreună, totodată, cu motivul luptei omului cu stihiile, foarte important la K. N.
Batiuşkov, ca sila Puşkin. Măreţul şi strălucitorul Petersburg, adevărat rai pentru scriitorii secolului al XVIll-lea, devine astfel, treptat, odată cu trecerea timpului şi cu
dezvoltarea gîndirii filozofico - estetice, o întruchipare a răului, a tuturor principiilor
distructive, ostile.
În acest context. în operele scriitorilor ruşi apar şi alte motive adiacente, cum
ar fi motivul nopţii ploioase şi reci, dar şi motivul noptilor albe (la Puşkin, Gogol.
Dostoievski, Apollon Grigoriev), motivul oraşului fantastic (la Gogol şi Saltîkov Şccdrin), motivul Nevci şi altele, toate acestea preluate apoi şi de curentele moderniste.
Această evolutic îndelungată şi contradictorie, în plan literar, reprezintă chiar
procesul de formare a mitului Petersburgului. literatura dovedindu-şi astfel vocaţia de
creator de mituri.
Unii cercetători, cum ar fi A. P. Antiferov sau I. Ianoşi, îl consideră pe Pu~kin
creatorul mitului Petersburgului în literatura rusă. Antiferov îsi justifică astfel puncllyUJKUH "BJUleTCjJ B TOM xe Mepe TBOPUOM o6pa3a TieTep6ypra,
tul de vedere: ,,A.
KaK Tii:Tp BeJIRKlrii - CTpOFITe.'IeM caMoro ropop;a. Bce, 'ITO 6bmo c.a;emrno p;o nesu;a
MeiJHow BcaiJHuKa, HBJij)e'fCH JIRW& OTiJ,en&HbIMH H3o6pa.JKeHHJIMH cxopee H,11.CR
CesepIJOH Tia..'lhMHpbl, 'leM ee pean&Horo 6b!TR}!. TipaB.ua, liaTJOHIKOB IlOHHMaeT
rny6)!{e xapaKTep nosoro ropo.ua, no o6pa3 TieTep6ypra He n.ocTRraeT ew;e H y nero
rronHoaecHoro 311a'ieHH". Ton&Ko TiyllIKHH rrpn,n:aih CMY cwry caMoCTO.RTeJI&Horo
6LITIDL Ezo o6paJ llemep6ypza ecm& umoz pa6om&1 Bcew npeowecm6)1HJIJ4ezo BeKa u
BMecme c meM npopovecmBo o cyiJb6e. Tiy:W.!UitJ B.'laCTJiO npe.uonpe.u,eJIHJI sce

c.

76

https://biblioteca-digitala.ro

BOJMO.lKHOCTH .aa.-ihHeiiIIIero pa3llHTIDL

Ou cOJ;..i,aeT

To, 'iTO Ka3a.'lOCh

,1HMbIM H 3Doxy ocKyAeHIDI pe.'liffH03ttoil KYJlliTYPbI: co3;:i,aeT

y:>Ke

HeMh!c-

Mugi Ilemep6ypza."

(38).

I. Ianoşi afi.nnă: „Călăretul de Aramă a devenit prima si cca mai
de hotar a mitului petersburghcz, suprema probă a «literaturii
pctcrsburgheze», din care aveau să se desprindă şi la care aveau să se întoarcă toate
expresiile ei ulterioare." (39).
Fără a contesta importanta covîrşitoarc a lui Puşkin şi a poemului său Călăreţul
de Aramă, după părerea noastră acesta reprezintă nu atît începutul, „prima piatră de
hotar a mitului petersburghez", cît, mai curînd, o etapă ulteriollfă, un moment de sinteză a unor mituri deja conlur.!le (40). După cum am arătat mai sus, mitul literar al
Petersburgului a luat naştere în urma unui prcces îndelungat de contopire a mior
mituri iniţiale, apărute independent unul de altul, şi anume: mitul Noii Rome, mitul
Palmyrei Nordului, mitul c:onslruclurului taumaturg, mitul ferestrei deschise spre
Europa, mitul oraşului străin Rusiei şi mitul oraşului blestemat.
Ceea ce a rezultat în urma contopirii lor este acest deosebit de complex mit
îiterar ai Petersburguiui despre care putem vorbi astăzi şi care, fără îndoială, va
cunoaşte noi căi de dezvoltare în literatura viitorului, atîta timp cît va exista oraşul
care i-a dat naştere.

La rîndul

său,

importantă pialră

NOTE

I. I. Teodoreanu. Opere a/e.~e. Bucuresti, ed .. ,Minerva", 197 L
voi. 5, p. 59.
2. în legătură cu această prohlemă vezi V. ~optercanu. filozofia mitului in literatura
rusă, E.U.B., 1997.
3. Apud V. Soptereanu, op. cit. p. 12.
4. Un alt nume sub care apare noul oras este Pctropol. Aşa este ci nuntit de A. P.
Sumarokov, de către G. R. Derjavin, dar şi mai tîrziu, de Piotr Ersov, Anna Bunina,
Drnitri Hvostov, Vladimir Renediktov, Semion Bohrov ş. a.
La Derjavin apare $i numele de Petrograd, devenit mai tîrziu oficial. Acesta s.:
întilneşte şi la S. Şcvîriov, E. Baratînski, M. Milonuv ş. a.
5. Vezi K. N. Batiuskov. llpozy111r;a B AKaOeMu/O XyiJ0:>1CecmB. Iluc&1r10 cmapozo
MOCKOBCKOZO :>1Cume.11J1 K npW1metl10, B iJepeBH/O ezo H., în voi. Ilemep6ypz 6 pyccKOM
o'lepKe XIX BeKa, Leningrad, Editura Universitătii din Leningrad. 1984, p. 27.
6. Biblia, sau Sfinta Scriptură a Vechiului şi Noului Testame11t, Minsk, Corporatia
IIHKOPII, 1994, p. 80.
7. Vezi S. Kniazkov, 01tepKu U3o ucmopiu Ilempa Be.11uKazo u ezo BpeMe1w, ed. a doua,
îndreptată şi adăugită, Sankt - Petershurg, 1914. p. '.'\87.
8. Vezi B. A. Uspcnski, Historia sub specie semiotic&e, în voi.: Ky11&mypHoe Hamei'Jue
Jlpelmeu Pycu, Moscova, 1976, p. 289.
9. lloxBa,1a H:JH:epcx;oii :JeMAu u 14apcmBy10iqeMy zpaiJy CaHKmnemep6yp<))', în voi.: V. K.
Trediakovski, H36paHHble npou38eiJeHWI, Moscova - Lenmgrad, cd. „CoeeTcKHă
IIHC3TC.'lb", 1963, p. J81.
10. HaiJnucr, 11a HoBoe cmpoeHue CapcKozo Ce11a, în voi. M. V. Lomonosov, Jf36paHH&1e
npou3BecleHUJI, Leningrad, ed. „CoaeTCKHii rrncaTe.!Ib", 1986, p. 231.
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14. Vezi Ettore Lu Gattu, II mito di Pietruburgu. Sturia, leggenda. puesia. Feltrinelli
Editore Milano, 1960, p. 94.
15. Vezi Mihail Milonov, IloC11a1tue a Be11y K dpy3bJIM, în Ilemep6ypz a pyccKoii
noJJuu... , p. 72.
16. Vezi I. S. Turghcnicv, I/01111oe co6pa11ue co'iuHeHuu u nuceM e 28 moMax, Moscova
- Lcningrad, 1965, voi. 9, p. 104 -105.
17. Vezi Ettore Lo Oano, op. cit„ p. 54.
18. Naum Sindalovski, [Jemep6yp2 e rfto,1bK11ope, Sankl-Pelersburg, 1999, p. 7.
19. V. F. Odoevski, Ca.!1a.MaHdpa, în vol.: V. F. Odoevski. lloeecmu u paccKajf>I,
Moscova, cd. „Xy.r:r;oJKecTBeRllaH mrrepaTYJJa", 1988, p. 249 - 250.
20. VeL.i Nauru Sindalovski,op. cii., p. 8.
21. V. Rumanuvski, Ilemep6ypz c ÂdMUpQ/lmeilcKoii 6aumu, în vol.: Jlemep6ymz B
pyccKOU n033UU„„ p. 120.
22. Semion Bobrov, TopJ1Cecmoe1111b1u deHb cmo11emW1 om oc11oeaHW1 zpada ca. Ilempa
MaiiR 16 iJw1 1803, în voi. llemep6yp2 o pyccKou noe3Uu ... , p. 52.
23. M. V. Lomonosov, OiJa 11a iJe11b oocwecmaUJI 11a acepoccuiicKuu npecmo11 eii
6eJIUl/ecm8a zocydap&IHU UMnepampU!.ţbl Elll1caeemb1 flempoBHbl I 747 waa. în voi.
H36pa1tHb1e npou31JedeH1.LJ1 .. „ p. 116.
24. Vezi Naum Sindalovski, op. cit., p. 80.
25. Andrei Podolinski. fJaM..11mHuK Ilempy Be11wwMy, în vol.: Ilemep6yp2 6 pyccKou
no33UU„„ p. 127.
26. După cum se ~lie. Remus, batjocoritor, luase în derîdere brazda de hotar a
viiwarei 1.:etii\i trasă de Romulus, aril.tind că poale s-o treacă dintr-o săriturii.. Atunci
Romulus l-a omorît, spunînd „Aşa să piară oricine va trece, în viitor. zidul meu!".
Vezi Pierre Grimal, Civilizalia rum:.UJă. Traducere, prcfată şi note de Eugen Cizek,
Editura Minerva, Bucurcsti. 1973, p. 16.
27. Idem, p. 15.
28. A. S. Puskin. Co6paHue co'iu11e11uu 6 iJeCJ1mu moMax, Moscova, ed. „Dpae.!l;a",
1981, p. 260 - 261.
29. Vezi Algaroni (Comte), Lettres du comte Algaroti sur la Russie ... Traduites de I'
ltalien, Londres, 1769.
30. M. V. Lomonosov, Hadnuc1J, Komopa.JI U3o6pa:>JCeHa Ha Be11u1eo11en11oii cepe6p.RHOU
paKe CBJ1m0My, 611awaep110My u oe11uic0My 1CHJ13/0 AAe1<ea11iJpy HeBCKoMy, nocmpoeHHOU
a&1co11aiiwU.M noee11eHueM eii BeAU'iecmaa 2ocydap&111u u.wnepampu14&1 E11ucaBemb1
IlempoBHbl 6 Tpou14KoM AAeKcaHdpo - JlescKoM Mo1tacmb1pe, în voi.: Jf36pa11111J1e
npou36edeHUJI .. „ p. 211.
31. Mihail Dmilricv, IlodaooH&lii wpoiJ, în vol.: Ilemep6yp<J a pyccKoii no33uu•. „ p. 150.
32. Vezi N. V. Gogol, llemep6yp2ame 3anucKu 1836 zada, în voi.: Ilemep6ypz o
pyccKoM 011epKe.. „ p. 4() - 51.
33. K. Aksakov, flempy, în voi.: llemep6ypz a pyccKou no33uu .. „ p. 143 - 145. Oe
remarcat că Aksakov, vorbind despre numele cu rezonantă străină al oraşului, spune
că acesta provine chiar de la numele întemeietorului său:
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Ha3BaHbe,
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.lJIUIIh o

TetSe rnaCHT

OHO,

11 - ,::i;o6pOBOJihHOe C03Ha.IIhe Ha 'I}')K)lOM H3&IKe ,n;atto." (Op. cit., p. 145.)
reformulează astfel spusele lui Gogol. Vezi articolul său Ilemep6ypz u
MocKBa, în IloAHoe co6paHue co'4uHeHuil, Moscova, editura Academici de Ştiinţe a

34. Belinski

U.R.S.S., 1955, vol. 8, p. 411.
35. S.Kniazkov, op. cit., p. 61 I.
36. Vezi N. P. Anţiferov, op.cil., p. 302.
37. Idem, p. 85.
38. N. P. Anţifcrov, op. cit„ p. 58 - 59.
39. Ion Ianoşi, Romanul unui oraş. Petersburg - Petrograd - Leningrad, Bucure~li,
cd. „Univers", 1972, p. 29.
40. Din acest punct de vedere sîntem de acord cu Ettore l.AJ Gatto, care identifică
două asemenea mituri inipale - mitul „Moscova -· a treia Romă" şi mitul constructorului taumaturg. Vezi Ettore Lo Gatto. I1 mito di Pietroburgo. Storia, Jeggenda, poe -

sia. Feltrinelli Editare Milano, 1960.
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IVAN VAZOV ŞI POEZIA ROMÂNEASCĂ
Pirin Boiadjicv
Bulgaria

lvall Vazov (1850-1920), pociul naţional bulgar, a trăit Îll România între anii
1871-1877 (27 de luni), ca negustor şi emigrant. A învăţat limba română cu un profesor,
a citit mult poezie românească. Îi plăceau V Alecsandri şi D. Bolintinearru, a ţinut minte
ani întregi "O fată tânără pe patul morţii" de Bolintineanu. Dar ci subliniază - "ca subiect
poezia română mi-a r.'1.mas străinâ" 1 . Explicaţia o dă Hrislo Botev: "Pentru noi sunt
necesare astfel de opere literare care corespund nevoilor şi năzuinţelor noastre"2. De
aceea trebuie să ne îndreptăm atenţia spre eventualele izvoare m!rukl(':Ştl ale poeţllor bulgari din Rom.:1nia, nu în poezia marilor clasici Alexandrescu, Alecsandri, Bolintineanu,
ci spre poeţi minori ca I. C. Fundescu„ N. Orăşam1, N. Scurtescu. În zadar s-au străduit
cercetători bulgari ca Petăr Crisloforov3 sau români ca Valentin Gr. Chelaru4 să
găsească, să demonstreze o influenţă covârşitoare a marilor clasici români dinainte de
Eminescu. Dacă există astfel de reminiscenţe, de impact neesenţial. ele smrt minime. Voi
încerca aici să arăt câteva similitudini, înrâuriri şi chiar traduceri datorate unei false
memorii5.
Există multe similitudini intre poezia de iruerior a lui Vawv, ''Seară de iarnă" (I,
269-270), şi pastelurile lui Alecsandri "Serile la Mirceşti", '·La gum sobei", "Miezul
iernii''. Clasicul, apolinicul Alecsandri conversează cu portretele, se cufundă în dulci
:imintiri despre fericirea de altădată. pe când Vazov la lwnina lumânării se uită la
umbrele necunoscute de pe pereţi, visează să aibă o femeie iubită lângă el şi ascultă zgomotul adormitor al ploii. Sau în elegia "Cine este ca" (11, 24) găsim aceeaşi fericire a
solitudinii din ·'Serile de la Mirceşti". Dar la Alecsandri fiecare personaj îi este cunoscut, apropiat. Este doar o similitudine de situaµe cârni amândoi poeţii îşi mărturisesc
bucuria că se întozc în patrie. Dar Alecsandri a scris o ~podoperă vioaie, în ritm alert,
"'Întoarcere în ţară" - "Căci mergeam departe .. „ către o stea) Eu, înstr.linatul, căire tarn
meal" În această poezie a lui Alecsandri avem un întreit paralelism al repeziciunii saniei,
murgului şi gândului poetului. În poezia lui Vazov "Întoarcerea în patrie" 7 poetul îşi
exprima nerăbdarea de a se urca pc corabia care îl va aduce în ţară. Putem găsi multe
reminiscenţe de structuri, sintagme, unităţi ritmice din ''Sentinele română" (I K8· l 96) în
"\.bluntarii de pc Şipka" (I, 325-328) - "Zece cad, o sută mor,/ Sute vin în locul lor!"
Totuşi, nu i-ar fi fost pe placul poetului bulgar nişte versuri, în care se vorbeşte şi despre
năvălirea bulgarilor: "Fug gepizii, fug bulgarii./ Şi lombanii şi avarii - ... " (188-1%).
Sunt multe deosebiri de natură caracterologică, stilistică, şi chiar de situaţie oficială. Amândoi au fost poeţi naţionali dar Alecsandri mai mult un "poeta laureatis" oficial, de curte8. Pc când Vazov a fost mai mult un poet al suferinţelor poporului, ţăranu
lui bulgar, ale naţiunii şi statului bulgar.
ln 1871 Vazov scrie la Galaţi poezia "Credinţa mea" (I, 385-386), o spovedanie
naiva utopică, dar umanitară a unui patriot, care este sigur că poporul său va scăpa de
"in\·idie,/ certuri, aceste rele vechi'', că se va instaura "o înaltă frăţie". Pe bună dreptate
această "credinţă sf'antă" într-un viitor fericit este ironizată de Hristo Botev. Dacă trebuie
să căutam reminiscenţe de la poeţi stniini, le putem găsi în poemul filosofie al lui
Grigore Alexandrescu "Anul 1848". Cugetările cu care poetul român întâmpină acest an
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Cu ocazia unor presupuse şi aşteptate apocaliptice întâlniri ale pământului cu o
fixate pentru 13 iunie 1857, Gr. Alexandrescu seric două satire împotriva birocratismului din Ţarn Românească, "Cometei anon1'ale pentru 13 imlie" şi "RăspW1Su1
cometei" 10 . Aproape 38 de ani mai tân:iu, în legătură cu o altă prezicere despre o altă
întâlnire cu cometa, fixată pcntm l noiembrie 1899, V.~zov scrie ''Steaua populată" (IIL
43-45). După catastrofa apocaliptică Duhul pământului găseşte în spaţiu o planetă
nepopulată, o populează cu pământeni, unde răsar vechile rele - războaie. robie. ~1arele
Creator vede această stea făra de rrume. şi foarte potrivit îi dă numele Tera. Vazov apreciw..ă că în această satira are o idee fericită (XIX, 155). Ideea este o variantă originală a
satirelor lui Grigore Alexandrescu.
În 1871 Vazov •izitea.ză pentm prima oară Bucureştiul şi îşi notca7.ă impresiile
într-o cronică rimată nepretenţioasă '·Bulgarul la Bucureşti" (T, 498~504). Este inutil să
căutăm o influenţă livrescă în aceste simple impresii pc viu. Dar nu este exclus ca Vazov
să fi citit la Olteniţa cronicile rimate ale lui N. T. On'işanu "Misterele mahalalelor sau
cronica scandaloasă a oraşului''. apă.rute in mat multe broşuri. A citit broşura ''Nr. 4.
Mahalaua Schihll Măgureanului", Bucureşti, 1857, p. 12-13. latâ două strofe: "Căci aici
c baluli De la Cişmigiu/ Unde carnavalul/ Pare că-i mai viu.ii Aici cine vine/ Ştie că
trăieşte,/ Că petrece bine,/ De mi s'osteneşte". N. T. Oră.,~u (1833-1890) era în relaţii
bimc cu enligratia bulgară, broşurile sale se găseau la biblioteca casei de lectura bulgară
din Bucureşti.
Numele şi operele lui Dimitrie Bolintineanu erau cunoscute lui Vazov. El îşi
aducea aminte de elegia "O fată tânără pc patul morţii". Valentin Chelaru crede că Vazov
s-a inspirat din ca pentru o poezie nereuşită, "Fată tânără" (IL 256), scrisă ·-rara un motiv
concret" (XIX, 147). Istoricii literari români au găsit în elegia lui Bolintineanu influenţe
din Andrc Chenier, din Miilevoy 11. Dar Vazov ic citise în original, înainte de a veni în
Reminia. Iar mai târnu le tr::iducc. De a!tfcL poezia lui Vazov citatf1 este Tarii nici o valoare literară.
Mai ales pentru poemele odaice din "Epopeea celor uitaţi'" Valentin Chelaru căuta
cu tot dinadinsul influen\e din Alecsandri şi Bolintineanu.. negând orice impact al lui
Victor Hugo. Presupun o singură influenţă ~ în finalul poemului ''Karagea" (T, 322).
Acolo, în spiritul, în stilul lui Bolintineanu din "Legendele sale istorice". unde după
Dimitrie Popovici, "acţiunea epică este plănuită printr-un discurs" 12, voievodul bulgar,
abia respirând, ţinc un discurs împotriva turcilor. Este o scenă cu totul lipsită de realism,
de prost gust. Vazov a încercat să apere ace.astă inadvertentă. argumentând: "Căci în
aceste zile de laşitate, tr.ldare. glume/ se pronunţau adeseori şi cuvinte mărcte ... " (I,
321).
Repet Vazov nu s-a putut inspira din marii cla~ici precminescieni. Ei nu-i puteau
vorbi, nu puteau să-l emoţioneze pc patriotul Vazov. li puteau emoţiona nwnai cei care
simpatizau popoarele asuprite, care luptau pentru libertatea patriei lor. Existau astfel de
poeţi români - I. C. Fundcscu, N. T. Orăşanu, N. Scurtescu. Este ciudat dar anrnne
Nicolae Scurtescu (1844-1879) este poetul român căruia Vazov îi datorea7.ă unele scene
din poemul "Se,colul" şi tema şi imagini din poezia "Copilului".
N. Scurtescu a fost un bun poet, luptător pentru dreptate socială şi libertate
naţională. A scris imnul muncitorilor din construc~ii. cântat pc muzică de
Flechtenmacher de către muncitori în 1874 13 . A cântat răscoala din Herzegovina a
deplâns robia popoarelor europene "Polonia Ardealul, Bohcnlia, Irlanda./ De patru
secole Bulgaria amarnic plânge". După înăbuşirea răscoalei din aprilie 1876,
N. Scurtescu publică în "Telegraful" din 19 august 1876 poemul "Suspinele Bulgariei".
Titlul acesta şi-I alege la început Vazov pentru culegerea în pregătire, tranfonnat mai
târziu în "'Tristeţile Bulgariei". Poemul de rezistenţă din această culegere este poemul
cometă
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"Veacul" (I, 135-139).

în poemul său Vazov aproape 1raduce unde scene de groa?.ă din

Explicaţia este simplă. Vazov o spune răspicat: "N-ai să
înîâlncşli nicăieri la mine să înfăţişez suferinte fizice" (XIX, 144). În poemul acesta este
nevoit să o facă. O face prin versurile lui Scurtescu.
În J 880 Vazov scrie în oraşul Berkoviţa o elegie "Copilului'· (I, 244-245). Pentru
această satin'i socială Vazov s-a inspirat în linii mari din poezia "La un copil" (p. 66-71)
din unica culegere a lui N. Scurtescu, ·'Poezii'', Bucureşti, 1878. pe care el şi-a cumpărai-o
la Bucureşti. Pentru realităţile din Bulgaria abia eliberată satira aceasta era prea
pcsimislă, necorespunzând realităţii.
De aceea sunt sigur că o cunoaştere aprofundală şi a altor poeţi minori din
România anilor 1960-1880 s-ar putea descoperi unele izvoare ale lui Vazov, în poeziile
lui I. C. Fundescu. Gh. Baror.zi.

poemul lui Scurtescu. De ce?
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CU PRIVIRE LA CERCETAREA COMPARATĂ A
LITERATURILOR SLAVE
Gh. Câlin, Bucureşti

în domeniul literaturilor comparate, cercetătorii proviIL în mare parte, din rândul
catedrelor mt.iversitare. Această disciplină se studia cit.iar din primele decenii ale secolului nostru la Sorbona ( 19 IO), Strasbourg ( 1919) şi Collegc de France ( 1925), iar în anul
1930 existau în planul de învaţământ al Univcrsitătii din Lille prelegeri de litcrntură
compamtă franco-engleză sau franco-polonă. înfiinţându-se în acelaşi an şi un Institut de
literaturi modeme comparate I .
În privinta literaturilor slave, preocupările dalează din secolul trecut. Scriitorul
slovac P. J. Safarlk (l 795-1865), in cartea Istoria limbii şi literaturilor slave după toate
dialectele (Geschichte der slavischen ,5prache und Literatur nach al/en Mundarten,
Bucla, 1826), analiz.a în prima secţiune a studiului său aspecte ale limbilor şi literaturilor
slave din sud-estul Europei, iar în cea de a doua secţiune se referea la limbile cehă, slovacă, polonă şi luzaciană. Această îrnp.1rţ.irc i-a fost sugerată de lucrările lui J.
Dobrovsk)·. Istoria limbii şi literaturii cehe (Geschichte der bohmischen Sprache und
Literatur, Praga, 1792) şi J. Jugmann, Istoria literaturii cehe (Historie literatUiy ceske,
1825), dar procedeul de analiză se deosebeşte de studiile acestora, întrucât P. J. Safarik
recurge la o cercetare bazatâ în special pe studiul comparat al literaturilor în discuţie. Iar
în această privinţă, mult mai apropiată preocupărilor sale, in afara celor mai sus amintite,
i-au fost şi cercetările savantului gennan J. Fr Wachler (1767-1838) despre Premise cu
pri .'irc la istoria literaturii generale (?:ersuch einer all,gcraeinen Geschichte Jer
Literatur. 1793-1801). Oricum, P. J. Safarik este considcrnt de istoriogrnfia cehă şi slovacă ca fiind unul dintre cei mai vechi cercetători ai literaturilor comparate2 , reuşind să
alcăruiască ''un prim studiu enciclopedic despre limbile şi literaturile slave··3, studiu
completat în anii mmători cu încă trei volume despre istoria literatunlor sud-slave
(Geschichte der siidslmiL'lchen Literatur, Praha. 1864-1865), publicate deci după
moartea scriitorului, iar rru la 1827 şi 1833, cum eronat mcnţioneaz.ă C. Barborică în a
sa Istorie a literaturii slovace (Bucreşti, Editura Univers, 1976, p. 109).
în a doua jumătate a secolului al XIX-iea apar noi lucrari de literatură comparată. ca de exemplu studiul lui A. N Pîpin şi B. D. SpasO\,ici. Privire asupra literaturilor
~/m1e (Obzor istorii sJovanskich literatur, Petersburg, 1865), tradus câţiva ani mai târ ziu în limbile cehă (Historie slovanskf,•ch literatiir, I, Praha. 1880, franceză (Histoire des
litteratures s!aves, Paris, 1881) şi germană (Geschichte der slawischen Literatur,
Leipzig, L 1880; IL 1883).
Mai recent, în secolu] nostm preocupările pe direcţia cercetării comparate se
amplifică, remarcabile fiind în această privinţă Schiţele de istorie a literaturilor slave
(Ocerki pa istoria na sla\lianskite literaturi, Sofia, 1958) de fanii Gheorghiev, precum şi
1

Istoria comparată a literaturilor slave (Vergleichende Geschichte der slavischen
··
Literaturen, I-II, Berlin, 1968) de Dmitrij Tschii.cwskij.
Toate aceste căqi, la care se pot adăuga şi multe alte studii, s-au bazat pe cercetări
laborioase. Dacă avem in vedere numai selecţionarea autorilor. proveniţi din sfere culturale şi arii ling\istice diferite, vom constata că autorii lor au fost nevoiţi să parcurgă
numeroase texte. La toate acestea se adaugă şi multe alte studii critice cu privire la
operele respective, încât numai pentru un articol citat se presupune că autorul a trebuit
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să cerceteze cel puţin alte zece studii. Ediţiile străine trimit, de regulă, la note şi texte
care, prin numărul lor, însumează o cifră de două ori mai marc decât lucrările apărute
acum l O- I 5 ani. Derck de Solla Price, în cartea sa, Ştiinţă mică, ştiinţă mare (Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1971, p. 94), menţiona faptul că în sfera ştiinţelor umaniste
cercetările sunt atât de numeroase, încât se poate deseori întâmpla ca asuprn aceleiaşi
probleme să se fi concentrnt simulta11 dar involuntar. mai mulţi oameni de ştiinţă, fapt
care dă naştere la polemici cu privire la prioritatea fenomenelor în discuţie. Oricum,
indiferent că asupra aceleiaşi chestiuni s-au aplecat mai mulţi cercetători din diferite ţări,
'"premiera naţională'' este bine primită. De aceea, congresele şi simpozioanele organizate
pc aceeaşi temă s-au străduit să coordoneze activitatea, evitându-se pe cât posibil
cercetările paralele. Jar în această privinţă un rol semnificativ l-au avut Congresele de
literatură comparată de la Tiibingen (1950), Chapel Hill (l 958), Utrecht (1961 ),
Budapesta (1962), Freiburg ( 1964 ). O importanţă aparte o deţine al V-lea Congres al
Asociaţiei Internaţionale de literatură comparată, organizat de Facultatea de Filologie a
Universităţii din Belgrad în anul 1967, Wlde, pc lângă aspectele referitoare la curentele
literare şi raporturile existente între literatura scrisă ş1 cca oraîă, o secţiune distinctă a
fost consacrată "literaturilor slave şi interpretării lor in cadrul celorlalte literaturi". Dacă
în privinţa temelor propuse spre dezbatere s-a căzut oarecum de acord, principiile teoretice nu au avut întotdeauna o bază comună. Chiar noţiunea de literaturJ comparată era
acceptată în mod diferit. Deşi cu mulţi ani în urmă Georg Brandes scrisese între 1872 1884 o amplă enciclopedic în şase volume despre Afarile curenle ale literaturii europene
in secolul al J.JX-lea. înţelegerea principiilor formulate de el a fost limitată. Cauza se
datorează faptului că lucrarea sa a fost redactată în limba daneză. numai un singur volum
a fost tradus în francez.."'i şi integral în gennană. dar într-o versiune destul de discutab1lă 4 .
De aceea, Congresul din 1967 de la Belgrad propunea ca proiectul intitulat "Istoria literaturilor europene·· să fie inlocu.i1 cu formularea '·Istoria comparai.ă a literaturilor
cuiopcnc~~-

în care caz conceptu] de

literatur:.~ comparată

substituia cum crn

literatură generală

şî firesc~

pe

sau universală.
in acest conte:\.1 al discu\iilor. se presupune că intervenţiile ·vizează de re&rulă
afinităîi tematice. cronologic comentate. din care se desprind în special influenţe generale. cum ar fi de exemplu. "rela~a" existentă între romantismul literar francez şi cel
italian. sau romantismul polonez şi cel ceh sau slovac.
Şi totuşi, în analiza din perspectivă comparată a literaturilor, stabilirea numai a
unor relaţii istorico-literare nu este suficientă. Studiul trebuie e:\.1ins şi asupm tipurilor
de personaje şi caracterelor lor. fapt ce presupune o anaJiz.ă mai sistematică a
asemănărilor şi deosebirilor existente între două sau mai multe literaturi naţionale, dar şi
o dezbatere asuprn a1tor aspecte spirituale, filozofice, stabilindu-se astfel anumite
"raporturi'·. iar nu simple "relaţii" între diferitele arte. Procedeul ests; însuşit de cercetă
torii români, iar studiile lui T. Vianu despre Goethe şi Shakespeare::> constituie mărturii
strălucite, evocate adesea de exegeţii istoriilor literare.
În cazul literaturilor slave, un punct de vedere interesant a fost exprimat încă din
1963 de J. Dolansk}'6, care, la Congresul Internaţional de slavistică de la Sofia, sublinia
ideea că literaturile naţionale înfăţişează nu numai particularităţi spirituale autohtone.
dar şi aspecte ale ci,ilizaliei din cultura tradiţională a altor popoare.
O sinteză teoretică a problemelor de comparatistică, probleme frecvent discutate
în Cehia şi Slovacia, desprindem din cartea lui Dionyz Dunsin, Teoria cumparatisticii
literare (Te6ria litecimej komparativistiky, Bratislava, 1975, 400 p.), publicată şi în
engletii sub titlul Theory of literary comparatistics (Bratislava, Ed. Academiei slovace
de ştiinţă, 1984, 314 p.). Structurată în şapte mari capitole, cartea, în afara aspectelor de
analiză literară din perspectivă comparată (p. 239-294), discută şi despre interferenţele
cel de

84
https://biblioteca-digitala.ro

psihologice, social-istorice ale fenomenului cultural în anasamblul său (p. 197-238). O
notă distinctă o constituie discuţia autorului cu privire la apartencnja aceluiaşi scriitor la
două literaturi naţionale diferite (p. 304). discuţie generalii în special de studiul lui M.
Bakos, Cu privire la specificul raporturi lor exisîente între literatura slovacă şi cehă 7, în
care se menţionează, la fel ca şi în tratatcJe şi dicţionarele de specialitate, că scriitori precum J Kollar şi P. J. Safarik sunt revendicaţi deopotrivă de cele două culturi: cehă şi slovacă.

În legătură, însă, cu aceşti doi scriitori, discuţiile trebuie purtate de pe poziţii distincte. Dacă în cazul lui P. J. Safarik, care aşa cum s-a amintit în paginile anterioare, concepuse, pentru prima dată în acea perioadă şi în acea zonă culturală, un studiu de comparatistică, ideile lui au fost imediat acceptate, în privinţa lui J. Kollar lucrurile erau mai
complicate. Şi aceasta pentru că J. Kollar, în mesianismul său. spera la existenţa numai
a patru mari literaturi slave, idee combătută imediat în a doua jumătate a secolului al
XIX-iea şi în deceniile unnătoare de cei care încercau chiar în acea perioadă să reconsidere raporturile existente între literatura cehă şi cea slovacă. iar un rol deosebit 1-a jucat
aici criticui i. Vlcek care considera doctrina iui J Koliar "o simpiă iluzie. un ideai îndepărtat şi un vis imposibil de realiz.at".8
Cu privire, însă, la apartenenţa aceluiaşi scri~tor la două literaturi nalionale, discuµi controversate se poartă în continuare şi astăzi. In Limpu.rile recente, un scriitor precum Frnnz Kafka est.e revendicat şi de literatura cehă şi de cca austriacă, interesant fiind
în această privinţă referatul criticului praghez Jozef Cemăk despre Receptarea operei lui
Kafka în literatura cehă. 9
Această problemă a unuia sau mai multor scriitori aparţinând sferei culturale a
două entităţi naţionale diferite prezint<! interes nu numai în cazul literaturilor modeme,
dar şi în cel al producţiunilor mai Yechi, anonime. De pildă. poeme folclorice de mare
răsunet, cum ar fi Ciintec: de:-.pre oastea Izu f'{or sau unele balade, epopee populare ruse
(''hillinelc·') pot fi an<1liz<1te <tllit în cadrul liternturii vechj nJo;e cât şi în a! celei ucrainene.
deşi unele Istorii ale literaturii universale, cum ar fi cea editată la Bratislava în 1963, procedează in această privinţă cu totul eronat considerând cele două tipuri de poeme ca
fiind carncteristice doar literaturii medievale ruse.
De altfel. trebuie spus că în cazul literaturii comparate disculiile nu trebuie să se
limiteze doar la raporturi binare, iar un rol deosebit revine aici Tratatelor de istoric a literaturii wliversale, pentru că acestea ~uşesc în mai mare măsură să încadreze un scriitor
într-un context cultural multilateral. In măsura în care cercet.ătorii se vor limita însă a
ex1rage doar anumite date din tratatele istoriilor literare naţionale, fără o analiză introspectivă, rezultatele nu vor fi satisfăcătoare.
De aceea, în studierea raporturilor dintre operele diferitelor literaturi, în cazul
nostru a literaturilor slave, este ncccsarJ respectarea unnătoarelor principii:
1. Studierea textelor să se facă de regulă în limba în care acestea au fost scrise iar
nu în versiunea lor în alte limbi. Faptul în sine nu este lipsit de importanţă pentru că, aşa
cum menţiona cercetătorul ceh J. Levy, analiza textului ''la a doua mână" este riscantă,
traducerea fiind uneori mult prea indepărtată de original I O. Nerespectarea acestui principiu a dus în trecut la numeroase confnzii, mai ales în cazul comparatiştilor slovaci, care
profitând de înmdirea apropiată dintre limba cehă şi slovacă, se foloseau în cercetările
lor de traducerile în cehă a operelor lui Puşkin şi Turgheniev. Principiul cercetării textelor originale are importanţă nu numai din punctul de vedere al sesiz.ării aspectelor
stilistice, care într-o traducere imperfectă îşi pot pierde din valoarea lor poetică,
metaforică, dar şi din punct de vedere cronologic. Unele traduceri se fac după ediţii
întâmplătoare, insuficient revizuite şi modest difuzate. Or, e:\igenţa filologică impune,
pc cât posibil, cercetarea chiar a manuscrisului, sau cel puţin a ediţiei princeps.
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2. Cercetarea textelor originale trebuie completată cu investigarea studiilor critice (recenzii, cronici) apărute în aceeaşi perioadă sau in perioada imediat unnătoare
publicării operelor respective. Ideile critice trebuie coroborate sau moderate, pentru că
multe dintre acestea nu mai corespund opticii criticii actuale. Aşa procedea71l d.:o pildă C.
Barborică în Studii de literatură comparată (Bucureşti, Ed. Univers, 1987) sau in rnlumuJ Utopie şi antiutopie (Editura Universităţii Bucureşti, 1998. p. 76-88), atunci când
discută despre A. Mickiewicz şi răsunetul ideilor sale în literatura ucraineană (în operele
lui Bogdan Zalcski şi Hulak Artemovski). Aceeaşi metodă foloseşte şi Albert Kovâcs în
volumul Pooetica lui Dostoievski (Bucureşti, Ed. Univers, 1987), care într-un capitol
distinct, intitulat Secvenţe de poetică comparată (p. 291-339), analiza şi unele analogii
existente in creaţia lui Dostoievski şi nuvelele lui Cehov. pc de o parte, şi interferenţe
între operea aceluiaşi Dostoievski şi lirica lui Al. Blok, pe de altă parte. Cercetătorul
român al operei lui Dostoievski amintea chiar şi despre confesiunile lui Al. Blok cu
privire Ja personalitatea lui Dostoievski, atunci când în eseul Vi·emuri de restrişte poetul
rus îl caracteriz.a pe Dostoievski "ca un titan orb aflându-se sub spaima unui supliciu
"t"rn t1'tan condus r1„ „,...,t r1„
ş1· r.oonF'
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3. Al treilea principiu în studiul comparat al literaturilor are în vedere problematica propriu-zisa propusă spre analiză: tematica, motivul., personajul etc. Mulţi cercetă
tori au confundat în trecut tematica cu problemele de continuL O asemenea cercetare
compromite adesea sensul unui real studiu din perspectivă comparată. Tendinţele istorismului, cultivate uneori în exces, ocolesc valoarea estetică a operelor literare_ pentm că
insistă îndeobşte asupra unor realităţi consemnate de regulă de istoriografi. Aceasta este
şi raţiunea pentru care în ultima vreme s-a căzut de acord ca în cercetarea comparată termenul de ·'rclatii" să fie înlocuit cu cel de '"raporturi"_ întrucât ultimul, deşi face aluzii
şi la condiţiile istorice_ în analiza estetică se va conccntrn asupra raporturilor, contactelor
şi paralelismelor sesiz.ate în fenomene independente ale aceloraşi structuri analoage.
Evident că temele nu trebuie ignorate, dar este necesar a nu se confunda cu motivele sau
tipwiie de persoruţjc, penim că in cazui uitimcior două obse1vaţiile duc spre concluzii
mult mai distincte, diferite de cele referitoare la notiunea de tematică. De exemplu, K.
Capck a influenţat prin textele sale de ficţiune Krakatit. R. C. R „ Războiul cu salamandrele, dramaturgia scriitorului slovac P. Karvas (vezi piesa :\Ieteor) în măsura în care
motivele şi p_ersonajele scriitorului ceh duc spre structuri analoage. dar de valori stilistice diferite. În asemenea situapi poate fi vorba de o innuentă. frecvent întâlnită în litc raturile lumii. Atunci, însă, când între personaje sau motive se constată o apropiere prea
pronunţată, natura împrumutului este de cu totul altă structură.. transformându-se din
"influenţă" în "imitaţie". Un exemplu în acest sens îl putem desprinde din lucrarea în
versuri a scriitorului renascentist slovac Ma'1in Rakovsk}' (l 535-1579), lucrare irttitulată Carte despre structurile statale şi cauzele schimbării regatelor şi imperiilor
(Libellus de partibus Republicae et causis mutationum rcgnorum imperiorumquc, Viena,
1560), în care autorul foloseşte acelaşi model de împărtirc a populaţiei în grupe distincte
ca şi Aristotel în Poetica: ţărani, meşteşugari, comercianţi. slujitori plătiţi ai statului,
ostaşi_ magistr.iţi, proprietari de pământ autorităţi.
4. Un rol important în analiza comparată a literaturilor îl are stabilirea unei terminologii adecvate. Asupra acestui lucru a atras atenţia cercetătorul slovac D .DuriSin în
amintita carte despre Teoria comparahsticii literare, unde (la p. 344) demostrează că
ecoul unei opere literare străine în sfera unei literaturi naţionale pătrunde prin contacte
directe sau indirecte (publicistică, traduceri), dar că esenţială este fonna de receptare
care poate fi, spune autorul, "forţată" sau "întâmplătoare". Iar în funcţie de această
modalitate de receptare, cercetătorul va stabili dacă respectivii scriitori supuşi analiz.ei
comparate au recurs în tc,..1clc lor la un imprumut, o imitaţie sau plagiat, sau este vorba
doar de o simplă aluzie tematică, narativă, stilistică etc.
..... l-.... 1'.I.~
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Toţi aceşti

termeni (imitaţie, împrumut plagiat, aluzie) trebuie folosi(i cu marc

pemru că între autori a două Hteraturi naţionale diferite pot exista afinităţi
indepedente de un presupus contact cultural. De pildă. I. C. Chiţîmia, într-un articol

prudenţă,

despre M. Eminescu şi poetul polonez St. Wyspianski (1869-1907). arăta că deşi intre
cei doi lirici nu există o relaţie directă, între compoziţiile acestora ,\.!ai am un singur dor
şi res~tiv. Nimeni să nu-mi plângă la mormânt, putem sesiut totuşi similitudini de
expresie 12.
În acelaşi timp însă, trebuie avut în vedere şi faptul că în analiza comparată nu
este imperati'' necesar să se stabilească analogii, dar şi deosebiri. În plus, cercetarea
comparată este compatibilă şi în cazul altor arte, cum ar fi de pildă arta vizuală sau cea
muzicali. Tudor Vtanu, în amintitele sale .)tudii de literatură universală şi comparată,
consacră un capitol lui Beethoven a cărui muzică de profundă meditaţie se deosebeşte de
compoziţiile moz.artiene tocmai prin "substructura sa de reflecţie şi gândire filozoficomorală" (p. 227).
Spre deosebire însă de Iiteraturd, unde limba constituie un obstacol în stabjJjrea
WlCi comunicări, ana vizuală sau muzica se bazează pe combinaţii coioristice şi, respectiv, pc sunete. percepute în orice ţară. Plecând totuşi de la ideea că în cazul literaturii
ccrceiătorul trebuie să sludic.t.e rnporturi în planul ideilor. subiectului sau acţiunii, lucruri
pc care le putem constata şi dintr-o traducere corectă a textului, rămâne ca asupra expresh:ităţii poetico-artistice să se pronunţe numai un bun cunoscător al originalului. Iar dacă
admitem totuşi că WJele elemente ale textului original lllJ pot fi reproduse, atunci în mod
cert ele n-ar fi putut fi nicicum exen::ita vreo influenţă în plan comparat, deoarece ele nu
sunt transmisibile şi ca atare, pot fi pentru început ocolite, unnând ca asupra valorii lor
artistice să decidă exegeţi ai literaturii naţionale, buni cunoscători ai autorului şi operei
acestuia. Este aici cazul în special al literaturilor slave, cu excepţia celei ruse, unde
cercetările de comparatistică apar în lm.:rdri de mai mil.:ă anvcrgur.1, sau în cel mai feri-

cit caz in te:te de

d\plmnă

sau doctorate lLfliver«it::in>., care pot c,on_<:titui desigur în timp_

instrumente de lucru în elaborarea ulterioară a m10r adevărate monografii în plan comparat. În acest context, posibile cercetări pot fi întreprinse în literaturile slave ale
Umanismului şi Renaşterii, care. în reîntoarcerea lor spre antichitate, folosesc totuşi noi
modele stilistice şi variate expresivităţi metaforice. Mulţi scriitori ai Renaşterii evocă
pcIWnalităţi ale culturii antice şi aminteam la început de legătura existentă între opera
scriitorului slovac M. RakovskY şi cea a lui Aristotel. dar observaţiile pot fi extinse şi la
alţi scriitori ai epocii. în special asupra liricilor care, sub impulsul poeticii antice, scriau
versuri latineşti în distihuri elegiace, ca de exemplu poetul slovac Jakub Jakobeus (15911660) în Gentis S/avonicae lacrimae suspiria et vota (Lacrimile, suspinele şi dorinţele
poporului slovac, 1642-1645). Fenomenul nu trebuie să ne swprindă, pentru că sensibilitatea existentă între renascentiştii slavi şi clasicii latini reprezintă o relaţie firească,
datorată înseşi preceptelor filozofiei şi esteticii umanislc.
Importanţa cercetârilor în domeniul literaturii compardte constă şi în faptul că, pe
haz.a rezultatelor dobândite, se crceaL.ă premisele alcătuirii unei ls1orii uniyersale a literaturii., în cadrul căreia importante capitole ar reveni literaturilor slave. locă din anul
1939 Kurt Wais elaborase o asemenea lucrare intitulată Literatura contemporană a
popoarelor europene. Cartea se referea însă doar la litemtura de ficţiune a diferitelor
naţiuni în perioada anilor treiz.eci, fără a înregistra însă concluzii spectaculoase.
Problema esenţială în alcătuirea unei Istorii universale a literaturii este însă umlă
toarea: dacă pentru perioadele mai îndepărtate (sec. XVII-XVIII, de exemplu) influenţele şi relaţiile diintre scriitori se exercită de cele mai multe ori în limitele aceluiaşi
gen literar, pentru perioadele mai recente (sec. XX) este necesară sesizarea şi analiza
unor curente estetice definitorii pentru aproape toate literaturile lumii, cum ar fi de pildă
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simbolismul, suprarealismul, expresionismul, existentialismul ş.a. O asemenea analiză
va stabili, desigur, analogii şi diferenţieri, dar nu neapărat sincronisme, pentru că
mişcările estetice modeme nu apar simultan în toate (ărilc, ci în perioade de timp diferite.
Iar aici 1iitervin aşa zisele fenomene ale iradierii limitate, în care scriitori de seamă ai literaturilor naţionale nu mai pot fi incluşi într-o istorie literară universală, tocmai pentru
că adercnµi lor la un anumit curent s-a produs mult mai târziu. Dar şi aici există o soluţie:
să se renuntc la analiza strict cronologică a operelor literare (să se elimine deci "capitolele succesive") şi să se nx:urgă la cercetarea acelor genuri şi tendinţe literare, considcrntc a fi prin excelenţă de tradiţie internaţională (universală). În acest fel, opere clasice,
· indiferent de perioada în care ele au apărut, pot fi incluse în secţiuni consacrate aceloraşi tendinţe filozofice şi estetice. În istoria criticii literare slovace o interesantă lucrare
de o asemenea concepţie este cca a lui Zlatko Klatik despre Romantismul slovac şi cel
slav (Slovensk:Y a slavansk:Y romantizmus, Bratislava, I 977, 332 p.), care analizează din
perspectivă compardtă această şcoală literară a secolului al XIX-iea. Cartea stabileşte nu
numai vizibile asemănări intre operele lirice ale unor scriitori slavi, dar şi similitudini
aflate in afara oricaror int1uenţc, cwn ar fi acele poeme de inspiraţie istorică sau versurile
de dragoste.
Un fenomen adesea întâlnit în cercetllrile comparate din perioada deceniilor anterioare este acela al ignorării unor autori aparţinând literaturilor mici. Este adevărat că
spiritele consacrate pot exercita o anumită influenţă în literatura universală. Pentru
înţelegerea, însă, a principalelor tendinţe estetice nu trebuiesc totuşi neglijate nici textele
de circulaţie restrânsă. În cadrul literaturilor slave, autorii ruşi. polonezi, cehi ş. a se
bi.;cură desigur de notorietate. Pentru ca cercetarea să fie cât mai convingătoare, obserYaţiilc trebuie însă C:\.1Însc şi asupra scriitorilor aparţinând unor literaturi de e:\.-presic mai
limitată, unde pot fi sesiwtc fenomene singulare. care. comparate cu fapte deja desprinse
din marile literaturi. contribuie ia formularea unor concluzii originale, asigurând astfel
succesul unei analize cât mni ~omp!ete.
O literatură naţională nu trebuie deci raportată munai la propriile ei valori, fiind~
că astfel riscă să rămână în anonimat. Pentru o repre7.entare convingătoare a fenomenului de interculturalitate, cercetarea comparată va ajuta la o mai corectă înţelegere a
aspectelor literare din perspectivă universală.

Note
1 Vezi Paul van Tiegem, Literatura comparată, Bucureşti, 1966, p. 47.
2 M. Pisut şi col .. Dejiny slovenskej literatilry', II, Bratislav:::., 1960, p. 160.
3 K. Rosenbaum şi col., Encyclopedia slovenskj;ch .\pisovatelov, II, Bratislava, 1984,
!?- 136.
Vezi Paul van Tiegem, op. cit., p. 37.
5 Vezi, Studii de literatură universală şi comparată, Bucureşti, l %0, p. 53-90 şi 243253.
6 Vezi, Spolef,ne obecne zakonitosti vjtvoji s/ovanskj1ch i neslovanskjlch literatur, in

"Ceskoslovcnske pi'ednMky pro V meziruirodni sjezd slavistu v Sofii", Praga, 1%3, p.
160.

7 K otazkam spec~ficnosti vzt'ahov slovenskej a ceskej literatitry, în "Problemy
literarnej vcdy vl-era a dncs", Bratislava, 1969, p. 342.
8 Vezi J. Vlcek, Dejiny eeske lileratury, II, Prnga, 1951, p. 34 7.
9 Recepce Kajkova di/a v ceske literatufe, referat ţinut la Centrul cuJtural ceh din
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la 22 aprilie 1999.
10 J. Levy, Umeni prekladu, Praga, 1953, p. 143.
l l Al. Blok, Sobranie socinenii v vosmi tomah, Moscova-Leningrad, 1960-1963, vol.
) p. 70, 76. Vezi A. Kovacs, op. cit, p. 32 l.
1 Vezi I. C. Chiţimia, Două poezii, două lumi poetice: AI. F:minescu, "Mai am un singur dor" şi St. Wzspiansk}: "Niech nikt nad wubem minie placze" (Vimeni să nu-mi
plângă la mornuint), RsL XIX, 1980, p. 199.

https://biblioteca-digitala.ro

IRONIE ŞI SATIRĂ
ÎN ROMANELE LUI TURGHENIEV
Adriana Cristian
Cluj-Napoca

Umorul, ironia şi satira sunt elemente distinctive ale stilului lui Turghenie\'.
Împărtăşea părerea lui Vissarion Biclinsk.i, că "abscn1a ironiei şi umorului" constituie un
mare neajuns al operelor literare. Într-un ciclu de aiticole dedicate prozei anilor '30
criticul relevase superioritatea creaţiei lui Gogol, satirică prin excelenţă faţă de cea a
scriitorilor care îl unnau pe Marlinski şi cultivau "'un idealism provincial" 1. Era perioada când "'turiosul Vissanon" aphca ultimele lovituri romantismului desuet şi elabora
principiile esteticii "şcolii naturale'·. Polemizând cu reprezentanţii "criticii oficiale". el
invoca mereu operele lui Gogol, demonstrând că ele sunt o continuare firească a unei orientări importante a liternturii ruse din epoca modernă, literatură care, începând cu Antioh
Cantemir. nu s-a abătut nicicând de la menirea sa primordială - aceea de a contribui la
asanarea morală a vieţii sociale.
Poemele de debut ale lui Turgheniev - Paraşa şi .Hoşierul - conţin puternice
accente satirice, iar volumul ce i-a adus consacrarea, lnsemnările unui vdnător, atestă că
autorul stăpânea o paletă bogată a procedeelor umorului şi ironiei în evocarea vietii trândave şi a profilului moral al diverselor varietăţi de moşieri "luminaţi'' sau ·'patriarhali".
Nu întâmplător ii plăcea să se numească unul din c'cei mai mici discipoli"' ai lui Gogol.
Studi2se atent pc Fonvi?.ÎP- Kr?bv şi Griboiedov. D::ir nu s-a limitat !a !iterntura P.aţion
ală. ··cu entuziasm" şi ··cu o erudiţie imensă şi cosmopolită" - după cwn consemnează
in celebrul lor .Jurnal fraţii Goncourt - Turgheniev vomea în faţa confraţilor francezi
Flaubert Theophile Gauticr şi Zoia despre ·'părintele râsului'', Aristofan. şi susţinea că
umorul este o calitate rară (o recunoştea doar la "doi sau trei oameni din lume"') şi constituie o trăsătură distinctivă a gcnialităµi. Invoca numele lui Cratinus şi îşi e:\.-prima
regretul pentru pierderea comediei acestuia., ""apreciată de greci drept capodoperă a
comicu1ui" 2.
În povestirile Burmistrul. Doi moşieri, Ermolai şi morări.ta, Cancelaria ş.a. - din
ciclu] lnsemnărilor unui vânător - satira e slructurată pe discrepanţa între aparcnt1l şi
esenţă. Să ne amintim de "luminatul", "anglomanul"' PenocikiIL "constrâns'' să recurgă
la pedepse corporale, pe care le ordonă calm, "pe un ton foarte civilizat", "exclusiv spre
binele iobagilor" săi; de Mardari Apolonovici Stegunov, care, :tâmbind cu încântare,
repetă ca un ecou: '·ciuchi-ciuc, ciuchi-ciuc, ciuchi-ciuc" loviturile cc se aud dinspre
grajd, unde din porunca lui era biciuit Vas 'ka. bufetierul "cu favoriţi cărunţi", pentru teribila culpă că vinu1 servit la masă nu a avut temperatura potrivită. Să amintim de morăriţa
Arina care a supărat-o cumplit pe "angelica"' doamnă Zverkova, cerându-i ·'în modul cel
mai neobră1.at" permisiunea de a se căsători cu omul iubit, fără să ţină scama de faptul
că angelica doamnă nu ţinea "din principiu" cameriste căsătorite etc.
Trebuie precizat că satira lui Turghenicv diferă de cea a ilustrului său predecesor
şi maestru. El nu apeleaz.ă la elementul fantastic, nici la grotesc. şi numai în ultimele sale
două romane recurge la sarcasm. Iniţial - de exemplu în Rudin - ironia sa este delicată,
abia perceptibilă. ca bunăoară în portretul Dariei Mihailovna Lasunskaia, obişnuită să-şi
petreacă timpu1 în cercurile mondene din capitală, să fie adulată de toată lumea şi mai
ales de reputaţi pocţi. Acum însă, la moşia sa, izolată undeva într-o adevărată pustietate,
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tânjeşte după

"causeriile'- din saloanele protipendadei, ademeneşte orice figură nouă
în regiune, încearcă să declanşeze discu\ii cât mai aprinse între Rudin şi misoginul Pigasov. îi incită când i se parc că dezbaterea începe să lâncezească. Uneori nici
nu prea înţelege problemele discutate, dar acest lucm nu are pentru ea prea mare importanţă. Principalul e să vadă şi să audă oameni care se înfruntă, ca altădată, în tinereţea ei.
Faţă de asemenea personaje romancierul păstrca7ă distanţa pc care o implică ironia. Cu o politeţe desăvârşită, stăpân pc sentimentele şi chiar pe dispreţul său, el
dezvăluie discret superficialitatea, spoiala de cultură a nostalgicei doamne Lasunskaia,
iluziile ci clădite pe amintiri run vremuri de demult
În l'n cuib de nobili ironia lui Turgheniev o vizew..ă mai ales pe soţia adulteră a
protagonistului, Vanrara Pavloxa Lavreţkaia, şi pe kammerjunker-ul Panşin, următoarea
ci "cucerire", de data aceasta un conaţional. Prezentarea acestor două personaje este
antologică, un model de graţie savantă a ironiei în crescendo perfect. (Ar putea servi
drept exemplificare a teoriei bergsoniene despre "bulgărele de zăpadă" ce îşi sporeşte
continuu volumul în rostogolire): --varvara PavioYna se arătă o mare .fîiosoa.fii. Avea
răspunsuri pentru orice..'Vu se îndoia niciodată de nimic şi nu şovăia niciodată. Se
vedea clar că ea se întreţinuse mult şi des cu oameni inteligenţi de tot felul. Toate gândurile şi simţirile ei roiau în jurul ParisuJui. Panşin aduse vorba despre literatură. Cu
acest prilej se văzu că ea ca şi Panşi~ citea numai cărţi franceze. George Sand o
indigna, pe Balzac ii stima, deşi o obosea, în Sue şi ,')'cribe vedea pe marii cunoscători
ai sufl.etului omenesc, adora pe Dumas şi Feva/. De fapt, ii prefera pe Paul de Kock, dar
se înţelege că nici numele nu i-l pomeni. La drept vorbind, literatura nu prea o interesa. VaIYara Pavlovna ocolea cu iscusinţă. tot ce ar fi putut aduce aminte chiar pe departe
de situaţia ci. În vorbele ei nu pomenea de dragoste; dimpotrivă. prin ele străbătea mai
curând sel'eritatea .faţă de pasiuni, şi oarecare deumăgire şi smerenie. Panşin o contr:>.zicea: ea îşi susţinea punctul de ...-edere ... Dar. lucru ciudat. Îi1 timp ce huzele :.>i msteau cul'inte de dezaprobare. uneori aspre, glasul ei era mângâietor şi şăgalnic, ochii ei
păreau a spune ... dar era greu de lămurit ce anume spuneau aceşti ochi fermecători.
Graiul lor nu era aspru. ci dulce şi tulburător. Panşin se străduia să prindă înţelesul tainic
al acestui grai, să facă şi ochii lui să vorbească, dar îşi dădea seama că nu se putea
măsura cu Van·ara Pavlovna
Nu trecuseră nici două ceasuri şi lui Panşin i se părea
că o cunoaşte de când lumea" . (Subl. ns.)
Centrul de iradiere a umorului şi ironiei în romanul ajun este poznaşul Şubin,
sculptorul epicurian care persiflează totul şi pe toată lumea rară a se cruţa nici pe sine
însuşi. Lui lnsarov îi întocmeşte unnătoarea fo~ă personală: "talente de nici un fel, poezie
ioc, capacitate de muncă câtă vrei, memorie bună. inteligenţă lipsită de variaţie şi profunzime, dar agera şi vie ... „4 şi îi face două busturi în maniera sculptorului caricaturist
francez Jean Danta.IL Primul îl înfă\işeat.ă pc studentul bulgar exprimând "cinste, nobleţe
şi curaj",- trăsături demne de un adevărat erou. Cel de-al doilea însă. - "o statuetă în stil
dantian" - îl reprezintă pc losarov în chip de '"berbec, ridicat pe picioarele dinapoi şi cu
coarnele împinse înainte pentru atac. O gravitate stupidă, sfidare, încăpăţânare, stângă
cie, mărginire, erau întipărite pc fizionomia acestui "soţ al oilor cu lâna fină" şi, cu toate
acestea, asemănarea era ( ... ) uimitoare, ( _.. ) dcsăvâişită" 5. Este un portret executat din
gelozie, "răutăcios şi spiritual". care nu-l mai înfăţişează pe erou. ci pe irou, cum îl
apărută

S· )

ln

numeşte Şubin.

Ironia lui nu-l cruţă nici pe Nikolai Artemievici Stahov. Într-o convoroire cu
"sublocotenentul de cavalerie de rezervă" Uvar lvanâci. incapabil de a se exprima altfel
decât monosilabic, iar restul "discursurilor îl completa prin gesturi", Şubin spune:
" ... Ştii oare( ... ) de ce era supărat Nikolai Anemievici pe mine? Doar am petrecut azi
cu el toată dimineaţa la ncmtoaica lui: doar am cântat azi toţi trei împreună "Nu pleca de
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lângă mine" ( ... )Am cântat, domnul meu, am cântat - ci, şi m-am plictisit se întrecuseră
cu gluma - prea multe giugiuleli. Şi am început să-i iau peste picior pc amândoi. A fost
straşnic. Întâi ea s-a supărat pc mine, apoi pc el, apoi s-a supărat el pc ea şi i-a spus că c
fericit numai acasă. că acolo e rai iar ea i-a spus că nu arc nici un pic de moralitate ( ... )
El a plecat( ... ) a venit aici. adică în rai. dar raiul îl dezgustl\''6.
Nihilistul Bazarov (Părin,ti şi copii), în demersurile sale iconoclaste, se
îm·erşunează nu numai impotri\'a autori11Wlor consacrate, dar şi a oamenilor din
preajmă: a ··feudalului" şi "fenomenului arhaic" Pavel Petrovici Kirsanov, cantonat iremediabil în deprinderi şi concepţii perimate; a lui Nikolai Pctrovici Kirsanov. pentru că
îşi permite "naivitatea" de a citi versuri, ceea ce, după părerea lui Ba;rarov, este o
pierdere de vreme; şi a lui Madi. "boiernaş blajin şi liberal~, pentru entuziasmul său
juvenil şi înclinarea către vorbirea înzorzonată.
Ironia caustică îşi face prezenţa şi în paginile consacrate pseudonihiliştilor
Kukşina şi Sitnilmv. inspectorului trimis din capitală pentru anchetarea abuzurilor
guvernatorului şi ale altor funcţionari, reuniţi in casa acestuia. (Capitolele XJLXUJ şi
XIV).
În primele patru romane ironia lui Turgheniev stârneşte mai curând râsul decât
indignarea. autorul dând dovadă de o largă şi binevoitoare înţelegere şi toleranţă. Râdem
de aspectele ridicole ale comportării, de manii1c sau de viciile unor oameni, uneori de
comicul opiniilor susţinute, de nişte concepţii învechite sau extravagante. Ceea ce suscită râsu] - în cazul pei:sonajului Kukşina, de exemplu - este preţiozitatea, incoerenţa,
faptul că "împroaşcă întrebări" fără a mai aştepta răspuns la ele. Prejudecăţile, teama.
ideile profesate de către notabili arată că sunt călăuziţi de interese meschine, puşi pc
căpătuială. Unii dintre ci au ambiţia de a-şi impune, în mod agresiv, concluziile.
Scriitoml îi prinde mereu în capcana gafelor săvârşite şi a prostiei etalate cu nonşalanţă.
Imobilismul spiritu;il. pre~ozitatea. veleitarismu!. vu!giuitatca, lapsusurile. eroriJ~
grosolane datorate lipsei de cultură nu-i scapă ironiei lui Turghenie''·
Ultimele două romane. în special Fum, sunt scrise cu lotul altfel. Aici dezgustul
şi ura sa congenitală faţă de obtuzitatea mai marilor zilei şi a unor cercuri de aşa-zişi
intelectuali progresişti dezlănţuie sarcasmul, "umorul feroce" (termenul îi apaJţine scriitorului) 7, ascmănâtor cu cel practicat de Saltâkov-Şcedrin. Nu întâmplător unii cititori
obişnuiţi ai creatiei lui Turgheniev au rămas nedumcriti, nu-l mai recunoşteau pe
"autorul lor admirat" - scria P.V Annekov8. Nu mai este vorba de un rJs îngăduitor, ci
de un sentiment de indignare, de oroare faţă de prostia şi stupiditatea omenească. Stau
mărturie aşa-numitele "arabescuri de la Heidelberg" - descrierea atmosferei asfixiante
cc domnea în cercul lui Gubariov. cât şi "scenele cu generali". Să exemplificăm:
Un membru al acestui cerc, \broşilov. "după ce-l întrebă pe Litvinov despre felul
ocupatiilor lui, pomi să-şi e>..'])ună propriile păreri ... nu atât despre aceste ocupaţii, cât
în general despre diferite "probleme". Deodată se înviorc1 şi începu să vorbească gesticulând, accentuând fiecare silabă ( ... ) Devenea din ce în cc mai elocvent ( ... ) Numele
celor mai noi savanţi. cu adăugirea anului naşterii sau al morţii fiecăruia, titlurile
broşurilor abia apărute, în general nume, nume, începură să curgă de pe buzele Jui, producându-i o desfătare înaltă, care i se reflecta în ochii înflăcăraţi. Se vedea limpede că
Voroşilov dispreţuia tot ce era vechi, pretuia numai crema culturii, ultimul şi cel mai
înaintat cuvânt al ştiinfci; pentru dânsul a pomeni, chiar fără rost, despre cartea vreunui
doctor Saueibengel, asupra închisorilor din Pennsylvania, sau despre articolul de ieri din
"Asiatjc Journal", despre Vede şi Purane (pronunţa: "Giomel", deşi nu ştia englezeşte) era o plăcere şi o adevărată desfătare ( ... ) Acum vorbea despre rolul neamului celtic în
istorie; peste o c1ipă se transporta în lumea antică şi vorbea despre mannurile din Egina,
făcea cu multă seriozitate comentarii asupra sculptorului Onatas, care trăise înaintea lui
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Phidias şi care, în gura lui. se transforma în Jonathas, dând astfel pentru o clipă spuselor
lui un colorit jumătate bibilc, jumătate american, sau sărea deodată la economia politică
şi-l califica pe Bastiat drept imbecil şi "cap pătrnC, nu mai bun decât Adam Smith (.:.)
Apoi, abia atingându-l şi caracterizându-l în treacăt pe Macaulay. ca pe un autor învechit
şi lăsat în unnă de ştiinta modernă ( ... ) Iar în privinţa lui Ghcist şi RiehJ declară că nici
nu merită să fie menţionaţi". Şi tot acest talmeş-balmeş este debitat cu "o voce răguşit:!
ca a unui cocoş tânăr"9.
Este persiflat aici pseudo-savantul debusolat, rătăcit în labirintul amănuntelor,
care reţine doar nume, date biografice şi titluri de lucrări şi nu conţinutul lor. Dar trnge
concluzii. sentenţios, apodictic, şi produce impresie asupra unor ascultători cufundaţi în
platitudine şi nerozie. Satira atroce a romancierului este expresia dezgustului faţă de
obtuzitatea şi suficienţa unor astfel de specimene, expresia dorinţei unei conştiinţe sensibile şi superioare de a dezvălui stupiditatea şi vidul sufletesc al celor naufragiaţi în
plictis şi ridicol. Sarcasmul lui Turgheniev izvorăşte din luciditate, din avânt justiţiar. din
hotărârea de a judeca epoca sa fără menajamente şi aminteşte de sirădania asemănătoare
a lui Fl~ubert, concretizată în celebrul Dicţionar de stupidită,ti.
ln aceeaşi manevră satirică sunt pre:zcntaţi şi alţi membri ai cercului lui Gubariov:
Bindasov - "terorist în vorbe, poliţist din fire, prieten al precupeţelor ruse şi al
curtezanelor pariziene. chel, fără dinţi, beat"; un ofiţer imberb care-i consideră pe toţi
scriitorii nişte "pwigaşi'·. cărora ""ar trebui să li se sfarme măselele"; o maestra a intrigilor sordide, Suhancikova. obsedată de ideea cuceririi indepcndenlei femeilor cu ajutorul
maşinilor de cusut (aluzie transparentă la eroina lui Cemâşevski, Vera Pavlovna, din
romanul Ce-i de făcut?, şi la atelierele de croitorie organizate de ea cu scopul emancipării femeilor) etc.
O atenţie specială i se acordă ·'căpeteniei" cercului, lui Gubarim. Toţi "îi
exptme3u îndoielile !or. le supune:rn judecăţii lui, iar Ll răspundea
m11gind 1răgân
du-se de baibă, rotind ochii şi rostind cuvinLe banale şi lar<l şir. care erau numaidecât
prinse din zbor. ca expresia celei mai înalte înţelepciuni'". Discuj..iile se prelungeau aici
până tâuiu în noapte, "oratorii" rnrbeau ··toţi în acelaşi timp", iar discursurile lor se distingeau "prin bogăţia şi diversitatea subiectelor", ca de exemplu: despre fabricantul care
lăsase cu bună ştiintă să moar<l douăspre:1.ece muncitoare, fapt răsplătit cu medalia
"Pentru merif'; despre un prinţ georgian "care îşi omorâse soţ.ia cu tunul" IO.
Numeroase scene groteşti îi înfăţişează pe oaspeţii lui Ratmirov, "crema şi floarea
sclivisirii ruseşti". În faţa cititorului se perindă o galerie întreagă de generali nenominali7.aţi. purtând doar porecle, precum "obezul". "irascibilul", "indulgentul" şi alte figuri prezentate prin intennediul unor schiţe de portret caricaturnle, conturate din câteva
lrăsăluri.

Sarcasmul romanicerului atinge apogeul în zugrJvirea acestei faune în scena
de spiritism, având drept "mediu" un crustaceu şi în portretul fizic şi moral al
carieristului Ratmirov. Printre altele, acest general admitea infidelitatea soţ.iei sale în
cazul când era vorba de vreun print sau o altă persoană suspusă, nu însă şi atunci când
era în cauză ··un plebeu" ca Litvinov.
Evocând atmosfera ce domnea în acest salon monden - "pălăvrăgeala stearpă" şi
"larma absurdă ca şi la Gubariov" - autorul conchide prin cuvintele protagonistului
Litvinov: "Ce vechituri, câtă absurditate inutilă, ce fleacuri sarbede stăpâneau Joale
capetele ( ... )în roate zilele, în toate ceasurile" 1l existenţa lor! (Sub!. ns.). Construcţia
anaforică a frazei subliniază pregnant ideea.
La acelaşi "umor feroce", de factură şccdriniană, recurge Turgheniev şi în ultimul său roman. Ues,telenire, care a suscitat ca şi precedenta operd, Fum. admiraţie şi
recunoştinţă în rârulul oamenilor inteligenţi, oneşti şi culţi (după cum atestă Jurnalul lui
şedinţei
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A.V Nikitenko, corespondenţa lui A.N. Plesceev. V.F. Odoievski, A.F Piscmski 12 ş.a.
iar în hunca mondenă, care s-a văzut pusă la stâlpul infamiei, adversitate şi ură.
Scriitorul a denunţat şi în accsl ultim roman decăderea morală a 1U10r reprezentanţi ai păturii suprapuse - ca Sipeaghin şi Kallomeiţev, - abdicarea de la obligaţiile
civice, platitudinea şi sterilitatea în care se complac. Nu au fost scutiţi de persiflaj nici
tinerii, de altfel bine intenţionaţi şi oneşti, crue au aderat la mişcarea narodnică făr;i a
cunoaşte starea de spirit, modul de viajă, mentalitatea şi doleanţele poporului şi. în consecinţă, strădaniile lor au fost sortite eşecului.
Aceste două ultime romane turghenieviene, pătrunse de satiră incisivă, au
dezvăluit o nouă faţetă a talemului scriitorului în tentativa de afinnare a unui univers
uman, înţ.eles ca luptă hotărâtă împotriva prejudecăţilor, inerţiei, decăderii spirituale şi
morale.
Fiind unul dintre iniţiatorii fonnei impersonale a romanului 13. convins de necesitatea redării cât mai exacte a adevărului, Turgheniev nu putea să evite reprezentarea
satirică a faptelor realităţii, dar a recurs la diverse procedee pentru a nu-şi face simţită
prezenţa. Până şi în zugrăvirea personajelor aflate pe poziţii ideologice similare cu ale
autorului sau foarte apropiate - ca, de exemplu, Bazarov şi. mai ales, Panşin şi Potughin
- autorul nu-i cru(ă de ironia ~de relevarea trăsăturilor negative în caracterul şi concepţiile lor: Detaşarea de tipurile create este maximă. Subiectivitatea trebuie exclusă
total, întrucât ca alterează imarenile realităţii şi "trădea71\ adevărul'' - proclamă Emile
Zoia în Romanul experimenial 4 . Dar realizarea acestei cerinţe, desigur, nu era decât
teoretic posibilă. Pemru că selectarea faptelor din realitate, organizarea şi structurarea
materialului epic, punerea lui în lumină prin prisma viziunii auctoriale singulare implică
subiectivitatea. Detaşarea este aşadar, relativă. chiar şi atunci când creatorii ''romanului
obiectiv" plasează în centrul operei un erou care să constituie, confonn fonnulei lui
Aibcrt Thibaudci, "punctui de convergenţă ~i adevăr'-- care, cu alte cuvinte. este punaLorul mesajului ideatic "'disimulat" în orice adevăr aitislic. Căci mlens-no/ens artistul
este "în opera sa - scria Flauben - ca şi divinitatea în univers, invizibil şi atotputernic
( _.. ), pretutindeni simtit însă nicăieri văzut" 15.
Fum şi Desţelenire nu pot fi încadrate în categoria romanelor satirice. Episoadele,
scenele cu asemenea profil nu ocupă un loc prea mare în economia acestor opere.
"Umorul feroce" doar pigmentează discursul narat:h· ca şi la alţi prozatori din cea de-a
doua jumătate a secolului al XIX-iea care au supus unui viguros rechizitoriu tarele
morale ale societăţii contemporane lor, ca, bunăoară, în Oblomov al lui Gonccarov,
Fraţii Karamazov al lui Dostoievski, Ana Karenina şi Înviere ale lui Tolstoi sauAiadame
Bovary a lui Flaubert şi altele.
Turghcniev foloseşte diverse procedee în scenele satirice. Trivialitatea sau ridicolul sunt relevate nu numai prin intermediul replicilor personajelor. Portretul fizic sau
moral, vestimentaţia, gestica, limbajul lor sunt subordonate aceluiaşi scop. Ca exemplu
elocvent în acest sens poate fi invocat personajul Kukşina din romanul Părin,ti şi copii,
în înfăţişarea căreia până şi muzica preferată - cântecele tigăneşti şi romanţele - şi
pianul dezacordat la care le execută "cu voce răguşită", ţinuta neglijentă, temele propuse
pentru discut.ii - toate scot în evidenţă nivelul de cultură, vulgaritatea etc.
Observaţiile satirice nu întotdeauna slllll expuse în ceea ce se numeşte ''vocea
auctorială", ci se transferă unor personaje. În romanul Fum, de pildă, nu autorul
dezvăluie nemijlocit metehnele tineretului rus de la universităţile germane sau ale
cohortelor de conaţionali-turişti in periplu.rile lor obişnuite prin staţiuni balneare şi mai
ales pe la cazinouri. Protagoniştii Litvinov şi Irina preiau această sarcină. Şi nici ei nu o
fac direct ci doar în monologurile lor interioare.
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Umorul, ironia şi satira ernu congenitale talentului lui Turghcniev. Ca şi Flaubert,
el considera că scriitorul, în tentativa sa de a fi cât mai obiectiv, ou poate să se sustrngă
de la consemnarea fidelă a meditat.ei sale asupra evenimentelor vieţii înconjurătoare.
Tocmai în aceasta rezidă menirea unui "talent autentic", care ''este în egală măsură incapabil să scrie un elogiu ca şi un pamflet ... În ultimă instanţă aceasta este sub demnitatea
lui" 16 - susţinea Turghenicv.

NOTE
I. V.G Bielino;ki, Polnoje sobranije suiinenij, .-ol. 7, Moscon, 1955, p. 670.
2. Edmond ci Jules de Goncourt.. Journal. ANmoires de la vie litteraire, Edition defini-

tive, Paris, f.a., voi.V, p.27.
3. I.S.Turgheniev, Opere, vol.2, Bucureşti, 1953, p. 251-252.
4. Idem, vol.3, Bucureşti, 1955, p. 54.
5. Ibidem, p. 89.
6. Ibidem, p. 39.
7. Vezi adnotările la vol.7, I.S. Turgheniev, Polnoje sobranije soCinenţj i pisem. I' tridcati tomach, Moscova, 1981, p. 516.
8. Ibidem, p.518.
9. I.S. Turgheniev. Opere. vol.4, Bucureşti. 1955, p. 16-17.
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12. Vezi adnotările la vol.7. LS. Turghenicv, Polnoje sohranije .. , p. 524.
l J. "AdcYăratul roman era pentru Taine acela in care ··figUiilt: s.: lHişcă"'. unde '·tuciurile
şi oamenii există ca obiecte concrete'·, îara ca autorul să apar<l. Era estetica lui
Turghcnicv, a lui Flaubert, a lui Maupassant. .. " - scrie Albert Thibaudet în Reflecţii,
,·ol.I, Bucureşti. 1973, p.184
14. Cf. Philippe van Tieghem. Afarile doctrine literare în Franţa. Traducere de
Alex1Uldru George. Bucureşti. 1972.
15. Gustave Flaubert, Correspondance. Edition du Centenaire. t.2, Paris, 1923, p. 272.
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EcreTnKaTa na MaKe}:{oHcKaTa BCpJnja
na noe3njaTa na Hmrn:rn CTanecKY
JlM)..\Hja J~HMKOBCKa,
MaKc)lo1-mJ a

AKo npeBOJWT e rnaBHOTO cpe,rţcruo 3a :rnrro3rrasalbe Mei'y Hapo;vn'C,
Toram rrpcneBOT, KaKo " IIOBTOpHo ucc1hC na e)l11a llCTa necHa, HO Ha ,1:1pyr ja:mK,
c MJJTCKH MC/Ofjan1p Mefy )1Ba pawIJqmf pcrumn H yMeTBH'IKH CHeTa.
npemocTaBKaTa na Marcel Cohen )lCKa JtornKaTa Ha e)1eH uap0,!1; 33BllCII 0)1
ja311KOT mro ro 16opyRa, ro OTBOpa upamaiheTU '.la MOKHOCTa ll MO)IC[IUCTa Ha
npeBO)lOT )1a ja npcHccc nornKaTa. n norne,1:10T na CRCT o;i e)1en Ja3HK Bo )lpyr, a
npUTCil y?„~eTIHf1-JKCYf() p;e.rrn µ:a ne ja ll3IJbn Ci1GjHT8. aBTeHTIJ!lIIOCT

n ytriCTiili~Ka

npe.unocr. Bo Taa cMHcna npeneooT e onepaTHBCU 1acpaT OlJ. BpseH )1oc-rpe11: caMo
conprnenom npeca,qysaibC Ha I!ajcoo;iReTHwre 16oponH BO noeTCKHOT )1BOjHnK te
ro rrpo,1:1omKH )KHBOTOT Ha rrecuard na ,!l;pyr ja:niK 6e3 raa )J;a TJJC6a ,!J;a ce )KaJm
)'.(eKa so BOBOTO ja1nqHo pyBo ne ce qyBCrnyBa A06po, )J;eKa Heurro ja 6o.im H.nn
):lCKa qnTaTCJIHTC CC- OTKlUk')'RaaT O,!J; aea ua UOJIOBHHa npoq11T. Bo Taa CMHCJla
npenejyBaqKJIOT TJJYll ce u3,1:1nrnysa na HHHO oa 6o)l{ja npoMHCJia, a
rrpenejynaqoT, 33 HeKOJIK)' CTeDeHH IIOBeKC O)l npeBeJzyBaqoT e HCO)lMHllJIHB coIIOeT, KO-a1nop, JJOeTCKJI Bll3llOUep. I'aae TO)lOpORCKH, e)leH O)l HajHCTaK!laTIITC
MaKe)lOHCKD DOCTU H upenejyBaqn, 33 uperrcjyna1t,cTO Ha MaKe)lOHCKH jaJUK
npoaa.j)Ie H3Bonpc):leH 3fiop-JJ.erpmrmwja: noMaKc)l.onqynatt-.e. He crnnyna 1fiop 3a
uaqnoua.n11c·rnqm o6oeuo :ma'l.ctt-.e na npeuocoT na 3IIaU.HTC, 'I)'KY 3a ·roqno
cm·Jic,a;ysalbe ea y11oraTa ua rrpcncso-r: "rrperreROT Ha C,!l;Ha ,!J;06pa nccHa ·1pe6a na
fo1t.(c t.(o6pa rrecHa Ha ja3HKOT Ha Koj e upeueaua; neaKy, naMepaTa pe3)'JITHpa co
Heycucx" I, BC.TIH JlrTccpaH ABrycnrn .D,ojuarn. noMaKC):lOHqysalheTO "3Ua 'Ul
CO)lp1KH ecTCTCKH, IICHXOJIOIUKII, K)'J11)'p01IOlllKll H /"\P· KOHOTa1vrn BO peKOIIL"l'PllpalhCTO na opunrnanHHOT KOHTCKCT, no Koj, HOJ:lB.lJeKyBa ,Uojaam, 311aqe11,aTa ce
O)lMopaaT BO CHOT rnoj OOTCHU.Hja.iJ. IloMaKC/(OIIqyBalhCTO na TyfaTa uoc:mja c
MaKOTJJl!lla pa6cJTa, BopoqeM, KaKO H ceKoj npeucB O):l C}J;eH ja3HK Ha ,qpyr, HO mic
RO cnyqajoB uc unTepecnpa crenenoT Ha 110MaKc)1011qyna1i.e ua rroe'.mjaTa na
I lnKJJTa CraHecxy, rroeT xoj no MaKe)1oHnja HMa penoMe ua cncTcKJI noeT, a BO
Taa cMncna BO 1982 ro.u. MY 6cme p;o)J;eJ1eu 3.naTHHoT BCHCU. ua noc3HjaTa Ha
CrpyrnKilTe Be"ICpH Ha IIOC3HjaTa. flo TOj IIOBOH WlJieroa ,llBa D36opa Oil Ut:J'OBaTa noe1nja so npcrreB na TalUKo Capon, I'OJICM 1101naBaq na poMancKHOT ja30K e
mnepaTypa. ,UeHec, norne 17 ro1-1nu11 op; noMaKe)lOH'I)'BalheTO Ha rroe:.mjarn ua
HHKnTa CTaHeCK)' cn ja 11ocTaBI1B Ja)la"laTa 11a rn npencrrnTaM n caMaTa KaKo
uo1eaBa"I na poMaHCKHOT jaJnK, creneeoT o ycrreum()(;fa Ha }J;CKOflHpa1heTO Ha
11ocTCKHTe 3Ha!ţH ua HnKIJTa CTattccKy na MaKe}J;ORCKH ja3HK. ,Uan:H
ccMairrn"IKDOT yausep1j'M na noe3njaTa na HnKHTa CTauccKy, eL'TCTCJCH eenoBTopnun KaKO Kaj CCKOj I'OJICM noeT ro '.la'I)'Ba, ro 3fOJICMH HJIH ro uaMa.JIH C'l'eITCHOT Ha y6aBOTO, ua IIOCTCKOTO, na THIHl"IHOTO llllKHTaCTaHec1rnBCKO 11ee1be Ha
MaKe):10HCKll ja3HK? IlpBDOT nrreqamK e II03DTHBeR: 1anpamaH.D HeKOJIKYMHBa
MaKe,qoncKH qnTaTeJIH ilaJIH HM ce AOnafa rroe3ojaTa na Hmarra CTauecKy,
011:r0Bopnja uornpt.(no, co n:rnecHa p;o1a na soonymeBCHOCT. Ce pa36upa,
rrparnalbeTO 3a )J;OCJ!C):llJOCTa ua npeIICBOT Cll ro neMaa IIOCTaBeHO, a KaKO HCD03D3Ba"lll Ha poMaHCKBOT ja3llK II HeMaa KaKo.
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IlpeKy cuopc.'l6a Ha opHnIHaJIOT co npcueBOT Ha HeKOJIK)' IICCllH 0)1 noe3njaTa na HnKHTa CTanecKY K:c cc o6D)1CMe ;ri;a BH)lHMc Ko.r1icy 11oe3njaTa na
HuKnTa Cnnecicy e 11pcncrunma, ou11oc110 IIO,LIJIO:lKna tta noMaKe):loHqyBalhc.
&:r1Ham TPe6a Aa uarnacnMc J.{eKa (,"ranysa :i6op 1a 11pencB 01-1 er1en poMaoCKH ja3HK co .rrnnrncKa OCHOBa na C,QCII CJillBCHCKil ja3HK (MaKCJIOHCKJIOT).
f1oTeJIIKOTlIHTC BO C,QHa TaKBa KOM6Hnan,nja OA )1Ba ja3JIKa KOll HM 11pnnafaaT na
!IBC pa3JHt'IHH ja:Jll'IHH <XMejC'rna ,[(OafaaT flO H3pin oco6eoo BO IIpeneBOT.
Apca.rrnaTa IUiacmpnKaIJ,Hja ua ja3HIJ,HTe BO Koja .uoata ~o inpa3 rcorpacpcKnoT
KpHTepnyM, a c11opeŢ1 1rnja MaKe,f{OBCKHOT, poMaTICKlfOT, apoMaHCKIWT, rpqKJToT,
6yrapcxnoT, aJI6ancKHoT, a na JJHRO Ha )1H_jaJieKTen ja3llK n qmcKHoT, MY
rrp1mafaaT Ha 6a.rrKaHcKHoT ja3Hqen cojy1 H ·maqn nMaaT 011pe.ucm1 3ae111rnqJrn
c1'pyK1ypnn oco6euocrn: "auaJIIITJI'IKlfOT naqnn Ha H1pa:iyna&e na
i·paMaTifqKJire 0]1HOCH, IIOC'l1J<HRTIIBHDOT 'J.!H."H, y)loojyBal-hCTO oa o6jeXTOT,
ry6elhCTO Ha nmpnHHTIIBOT, o6pa3yBalheTO na cpyTypoT co cpopMH Ol{ rnaroJIT
caKa nTH."2 ceKaKo )lCKa HMa 11raqeu,e 3a ycnenmocTa na npenenoT (6apeM BO
oyKRa.JIHa l'.MHLlla Ha 1-\Ul'.JlUlllHfO'I' rrpeBO)l), HO 3a ){filCllitiOCTa Ha ITj)CiiCBOT KaXO
)'MeTmi:qxo Tnopenrrno nonete ce 011 31rnqeJhe ~yrnre, xocMaJiornKD rrorem:i;nja.rm na npenejyBaqoT, Ha nerOBOTO IIOCTCKO 6nn1e, Ha IIOJHaBaH>eTO Ha MCRTaJIHTeTl>T Ha ,QBaTa ,1a3nxa, Ha ,QBeTc KY.lJ'I}'pH, Ha npoHHXHyBau.eTo oo cnTe nopn Ba
TeKCTOT xaxo ceMau·mq1w, CHHTaKTH'IHO H CCMHO'fUqKo IIOJie Koe ce ,[ICKO)lUcpHQHpa na gpyr ja3HK, HO OCTae:yBa )'MCTirnqxn KO):I O'l'BOpen 1a HOBH u HOBH )leJ.W)lmţmK)''Balba. ,[l,aJIH 11oe1njaTa Ha HHKHTa lTallCCK)1 OCTanyBa OTBOpCHO )leJIO B
IIOMaKe,llOHlJCHa?
CoJioMon Mapxyc ne.lJII r.1eKa noCTOH T.H. anTmmnnen11,ttcxa uoe1nja 'fHj
upeTCTaBHHK BO H3Becna cMnc.na e H Hmun'a CTanccxy, a ·ma ·rnaqH )leKa "IJoe3n_jaTa cc O)l)la.1cqyBa Oj..( 1mm1errTOT OŢIHOCHO O)ţ pcqnnKOT na _ja'3lfKOT lf cc 1acoJJny1i.a no KOHTeKCTOT. a cexo.i 3fiop 1'pC6a ,Qa cc O)lHCCVllâ Ha 36opOf>HTC OKOJiy
rrero. Ila Toj uaqnu, :malJeFbCTO ce oGmncysa no cnHTaxcttqx11 naT."J C-re11euoT
na 11pe11eBJIHBOCT pacTC Kara aIITllKOUJ..\CIIIJ,HCKllOT c·rpeMe)I( ouafll. 3a p;a ro
JJ;OKaJKeMe OB<>j cpcnoMeH, MapK)''C npc,t.1.11arn T.n. "Ten Ha npenpcncn"4, o;:i:aocuo
BpaKathe Ha noeTCKHOT TeKCT na uej3uunoT Man1qen ja1HK. 3a Taa n:eJI, Ke ce
rroCJI}')KHMe co necnaTa "Soldatul şi pasărea" o,Q H:nx1na CTanecK)' 11peneaaa na
MaKe;:i:oHcxu ja:.n1K. Op:unrnaJ10T 1.11acn: ./Eşti trist astă-seară, îi spuse
pasărea,/văd eu că eşti trist„./Nu,nu - răspunse soldatul. I Şi totuşi pari trist.zise
pasărea cea albă.pari trist/ Nu.nu sunt trist, răspunse soldatul,nu,nu./ Eşti trist
astă-seară, văd eu, ai ceva pe suflet-mai zise pasărea albă./ Nu, nu sunt trist-şi
lasă-mă în pace, se răsti la ea soldatul. /Pasărea se desprinse de pe braţul lui
şi zbură fitfiind din aripile ei mari şi albe, foarte albe./ Unde-o fi pleca pasărea
aia cuvintătoare?se trezi deodată soldatul, vorbind singur./ npcneBoT c cJiep;-

1rnos: I Ta}KeR CJI Beqepsa, MY peqc rrnui;aTa, rJie)laM ,QCKa cn Ta:lKee. „/ -Hc,ac,
O)l;fOBOpli BOjBHKOT.I -CenaK ll3nIC)lalll Ta>KeH, peqe 6e.TJaTa llTHJ(a, 1nrne)lalll
Ta:lKea./ He, ne cyM Ta}l{eB,oArnBOpH oojHnKoT.Ile,ue./ Ta>1<en cu seqepBa,
rnegaM jac, DMam RCJ.J.ITO Ha ;zyrna - ~o;:i:a.ne 6c_naTa llTHIJ,a. /-He, He C)'M Ta)KeH II OCTaBH MC ua MHpa, H CBHKa BOjHHKOT.I Ilmn.aTa ce O)l:.TJenn OA aeroBaTa paKa
n JICTHa nacp-rajK:n co oej3HHDTe roJieMn n 6eJrn, Meory 6e_1rn KpHJijaJ -Ka)le JJR
OTIHJ.LTJa IlTHU:aTa lIITO 36opyna? o:i;ep;Halll ce OCB~x.-rn BOjHHKOT, 36opynajKH CH
caM./ TlpenpeneooT, naK, uopoMaB'I}'BalhCTO, 6u rnacc_lJ saxa: /Eşti trist astă
seară,

îi spuse pasărea, văd eu că eşti trist„./ -Nu.nu-răspunse soldatul. /-Totuşi
pari trist, spuse pasărea cea albă, pari trist./ -Nu, nu sunt trist, răspunse soldatul. Nu, nuJ Eşti trist astă~seară, văd eu. ai ceva pe suflet - a adaugat pasărea
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albă.I-Nu, nu sunt trist - şi lasă-mă în pace, a ţipat la ea soldatul./pasărea se
desprinse de pe braţul lui şi a zburat filfiind din aripile ei mari şi albe, foarte albe./
-Unde-o fi plecat pasărea cuvintătoare?-se trezi deodată soldatul, vorbind singur./ Bcp3DllTC na poMaHCKH ja3HK cc peqoce HACIITil'IHD. 0Baa rrecHa noceeyBa
roJieM creneH Ha npeIICBJIHBOCT TOKM)' 3aroa JJITO aHTIIKOIID;emi:ncKHOT C'I'pCMC)I{
e MIIory Ma.JI, a ruop6aTa IIOTCeryna ua upoxn cpparMCHT, naKo c11ope11 pe;lyHnam:t.aTa OA UOCTCKll CJICMCHTII (nepCOHHcpDKaIJ,Hja, OYJ)'AJ'BalhC Ha pea.JIHOLl'a,
MeTacpn31iqKaTa o6oenoCT H CJI.) e IIOCTCKa TBOp6a.3aBDCHOCTa Ha OBoj IIOCTCKH
TCKCT OA poMallCKHOT ja3HK e MaJia, a ma 111attn ACKa MO)l(C !(a ce npcRCCC 00
YHHBep3aJIHHOT uocTCKII ronop H Aa 611)J.c p:en Ofl HaCJICACTHOTO Ha CBCTCKaTa
Kymypa. Ho, caMo BO MaJT 6poj rrecmrre oa Hnxwra CTaoccKy H rrpnrrafaaT na
KOHIJ,CilqHCKaTa IIOC3Jija. HeroBaTa IIOC3Hja Koja HajqecT<l ce ACcp.OHHpa !'aKO
anLtpaKTHa na AYPH n xepMeTilqKa, co3}'1aBa IIOTCIIIKornu no npcnesoT. Ke ja
pa3rncAaMe nccnaTa "Marele ochi al iernir' : I Ochi mare, nu te vezi decat tu,/ noi
suntem imagini rapide/curbându-ne,atunci,acu,/şi rupţi ca raza în lichide./
Aiunecam pe emisfera ta.sculpturi în relief, de aer,/şi ţărmul pleoapei reci şi
grea/ne-nfige-n furci de gene verzi, cu vaier./ Şi ne-ntâmplăm,pierim,ne
stingem/pe irisul in contemplare,/dar nu-ti suntem priviri, ci ningem/în iarna
ta.ochi mare.ochi mar.e."/ llpe11cBOT rnacn: I foneMoTo oxo Ha 3BMaTal 0Ko
I'OJICMO, ce rnep:arn ~aMO TIJ,/ rme CMe can CJIHKH BO TBOjaTa Be'IHOCT/ n ce
BJIY.TJKaMC TOram, BO ORj M1Jr/pa36nnajX1I ce KO 3paKOT BO TC'IROCT./ Bp3 TimjaTa
XCMRccpepa Te.TiaTa Im ce Ee)l;HaT/KO cKynrrrype BO penjecp, OA BeTap,/ JI 6peroT
ua TµCIIKaTa TCIIIKa 11 JTC)l;Ha/ue 6on:e na 3eJICHll BHJill,·CYAfia KJICTa./ Cc
CJl}"l}'BaMC, ce ry6UMC, ce MpC)]\JfMe,/crunuaTD BO BpHCOT TH ce rra6n,yA}'BaMe./
I Jo ne HI CMC rJICTKH, ·ryK)' CHC>KHMCIBO TRojaTa 'HIMa, OKO roneMo, '.rn:M)'UaMe./ .
Acera i:.1a ja rrpcupenccMc rrecmma: I Ochi mare, nu te vezi decât tu,/ noi suntem
doar imagini în veşnicia ta/şi ne curbăm. atunci.în aceasta clipă/spargându-ne
ca raza în lichid./ Pe emisfera ta trupurile ni-se apleacă.ca sculpturi in relief, de
vânt,/ şi ţărmul pleoapei grele şi rece/ ne împunge cu vile verzi, - soartă blestemată./ Ne întămplăm, ne pierdem, ne acoperim cu ceaţă,/liniştiţi în iris ne contemplăm./Dar nu suntem priviri, ci ningem/în iarna ta, ochi mare, petrecem
iarna./ I laBHJIYM, opm·11ua..110T n rrpenperreRoT na poMancKH ja3RK na.TIHKyaaaT
CAeH na npyr, HO aKO IIOBHHMaTCJIBO rH pa3rJieAaMe Jl:BaTa TeKCTa KC BH/J:llMC
[ICKa rrperrejynaqoT ua MaKcn:oucKH ja3HK rraBnCTIIua ):lo6po ce IIOTPYARJI ecreTCKHOT )J(l!BOT na necoaTa A3 ro BOCKpCCBC no JICKCnqKHOT MaTepRjaJI na MaKeJiOIICKHOT ja311K , oco6eeo nrro, xaxo urro ne.11rr Mepno-Ilowrn, BRCTIIucxoro
'.maqelbC na CAeB ja3UK ae e rrpeBo,11;.irnoo ua Apyr ja3nK. Tarnxo CapoB rH :ill.'PTBYsa Bo npeneBoT 01naq11TernTC no CJI)l)K6a na 1na1Ieihc·m n Ha npo30n:HjaTa, na
on-aMy HMaMe: naMeCTO paDHAC/JID..lţXHAC - BClJDOCTfTequOCT; naMCCTO aer/ vaier
- neTap/ KJieTa, a oaMecro contemplare/mare - nafiJhy):lyBaMe/ 3DM)'BaMe.
0TCTaIIKHTe BO IJOMaKC,!l;OH'l)'BalheTO na mmj CJJOJKCO, 36HeH IIOCTCKH TeKCT co
p11Ma a6a6 ce D3Beccn pu3HK 3a 3HaqclhCTO na IICCHaTa: a.KO BO opHrHilaJIOT roneMOTO OKO e caMo 3HMCKO, a JUMaTa Tpae llJBCcell BpCMeHCKH nepRO,II, no
npeneBOT rOJICMOTO OKO e H Be'IDO, 03118'1COO co roJICMO BJIHjaHHe np3
1oaqencKaTa CTpYK1)'pa aa IJ,e.TiaTa necua. Ho, eCTeTCKaTa BpeWJOCT Ha necnaTa
ne e napyrneua, a roa e oajsa::.KHo xora ce pa6oTI1 TOKM)' Ja upHMep o,u; aBTI1Kooa;enD)JcKaTI1 IIOC'.Jllja. 3aBHCnOCTa na OBOj BHA noe311ja OA M8Til'IHDOT ja3HK e
MHory rroroJTcMa. MmKeMe )l;a nocoqeMe ynrrc HH3a necnn OA HnKHTa CTaHCCKY
KOH, noMaxep:ouqcHH, ue ja 1nry6H.Tie CBojaTa CC..teTCKa, noeTCKa BpC,!l;UOCT HaKO
030a1JDTeJilJTC cc '.laMCOeTII co eKBHBaJICOTH no c.nyx H BHa'I'pCJJIIJa CBeCT, a oe no
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3Haqen,e. TipeneMT BO ruj cnyqaj He e l(e.TIOCHO CHllOUliMH'IKO H3paMH)'BaH>e,
TYKY n npcco3)J;aBaJbe, noBmpuo neelhe ua ncTa necea HO Ha TqJyra My3HqKa
cKaJJa. Pa3.JIH'IHOCTa no ja3W<IHHOT 11 ooonunn, Ky31rypmro1 MCITTa..1JITeT Ba e)J;eH
CJIOBCHCKH H C)J;CH HeoJJaTIIHCKll ja'JHK, rn Ha:LIMBHyna BO cnyqajoT na Hmrnrn
CTaeecrcy yenBep3ruIHOCTa Ha IIOCTCKHTC KnCTKll Ha HeroBaTa noe1n:ja - opraHH3aM KOj O»<HByBa BO CCKOj ja3RK, HO ru m1rnnyaa H caMHTe ja31JQH. CBCTCKaTa
KHH)KCBHOCT ce TeMCJIH .TQK.My Ha Ha ·.roj npHHUB.D Ha ())l<HByBalbe, KOra, C)J;Ha
f'O.lieMa rroe3nja KaKo nrro e uoe3ajaTa ea HnKHTa CTanecKY ro ry6H 3Haqeaero
rra npe11cB H cTanyBa cynrrccTBeH oprau og opramnMoT ea CBeTcx.aTa
KBIDKCBHOCT. Tioe1n.iaTa na HHKHTa CTaHecx.y n 110MaKe)J;oHqeua ocraHyBa
OTBOpCHO eCTeTCKO ,'(CJIO, a TOa ro nomp)J;yBa lfHTepecoT ua MaKC}J,ODCKaTa qHTaTC.IJCKa rry6JIHKa, a 11 jac nnqno, pafiorejtn na TCJaTa "nocnu:aTa na 1-Inurra
CTaHccx.y".
EcrernKaTa ua rroe3njaTa na HnKHTa CTauecKy MOIKe )J;a ce pa3rJICA)'Ba n
or~ Apyra rne1via roqKa: ua HHTepreKcya..i:nocTa. "UcceTTaTa enernja" OA IIMKHTa
CTaHec11:y, o6janeHa BO 1966 ro)];. e noeTcKH TCKc··1 - cu:it-111H<:Pf ua HllTepTt.:x.cTuT
Ha MaKC)J;OIICKHOT llOCT MnxaIJJI PeHJ,IOB co IJaCJIOB "ITca.JJM 3a HCIIOCTOjHirnT",
o6janeu no 1990 ro11. Komcy nrm CJ'M ynareua, nccnaTa Ha CTaHeCicy ne c rrpcneaaa aa MaKC)J;OHCKH ja3HK, HO co orne)J; Ha ma lllTO Pem.mB HMa 1103aaBalba OA
poMaecKBOT ja3DK , a caMOoT ro HMa rrpeneaeo Jlyqnjae Bnara ea MaKe):loecKH,
MO}Ke Aa ce rrpeTUOCTaRH )J;CKa Mcty OBHe ~a IlOCTCKH TCKCTa IIOCTOU HHTepTCKC'I)'aJIHa BpcKa, BOCDOCTaBCHa DpcKy MaTJ)UQaTa na an'rpOIIOJJOKKHOT CTaB,
cmPICH Kaj .unaj11arn 11ocrn. 11MeHo, "flcanM Ja HerrocmjunoT"5 rn:acn nax:a: I Mc
60.rrn nia urm uc aoCTOjaM/ }J;rra6oKo 6onu roa mTo He rroc-rojaMl':Oono rnaBaTa
mTo ja HeMaM! Go.im 6oJJKaTa BO Taa r.JJaBa/ EomI oxoTo oo Taa mana IIITO He
nocToa/ Grnrn nyCTe.rrnjart:t oKo.rry Taa rnasa/Do1rn CAirncmemmT naTIImdKoj
uoTajao uoMmiyna HH3 Taa rnasa/Koj 1arra.i1eH r1oata Aa MH coouurm/Om _jac
COCCMa He llOCTO_jaM/(}m }J,Jia&.lKO 6omt TOa llITO RC llOCTOjaM/. "UecerraTa
encrnja" e MHOI)' no.uoJira H :~an>a K.c rn uaBCACMe caMo cpparMCHTHTC xon
yK<llKyBaaT na HHTepTCKcrya.rrnaTa upcKa Mefy )J;B3T'cl IIOCTCKD TCKCTa: I Sunt bolnav. Mă doare o rană/călcată-n copite de cai fugind./lnvizibilul organ,Jcel fără
nume fiind,/ neauzul,nevăzutul,/ nemirosul/ negustul,/nepipăitul/cel dintre ochi şi
timpan,/cel dintre deget şi limbă./Cu seara mi-a dispărut simultan./Centrul atomului mă doare,/şi coasta cea care mă ţinenndepărtat ptin limita trupească/de
trupurile celelalte.şi divine./ 11ru. McTa-opranoT Koj Kaj HnKnTa CraeecKy e
ccMaffmqKa ocKa ua cncrnja-ra, Kaj Mnxan.JI Pcm,10B e 1aMcrreT co MCTa-nocTOe1heTO. }J;BCTe OCKH ce CJICMCHTII na aH'rpOilOJIOUTlrnOT ancyp)l "1-1a ce 6UAC BC.
Aa ue ce 6n1-1e". Bo ]);BaTa rroeTCKn TeKCTa noc·rojaT 1-1ue crrpoTHHCTaBeHD rrapaJ.IHT'MU: e)J;na na TCJICCHOCTa, na MaTepHjaJJUOCTa H e1-1ua ua HCTCJICCllOCTa, na
IlCMaTCplljaJIHOCTa. 11HTepTCKC1}'aJJHOCTa HC 3llaqu u.11arnjaT, 'IYKY IlOBHK)'BalbC
na iwym, Il03HaTH TCKCTOBH BO CBeCTa. ToKMy 3aTOa, 3uaqe1baTa Ha TeKCTOT H
COO)J;BeTHO nnrepTCKCTOT BO RauntOT CJiylfaj ce pa3.TJH'IIIH: aKO OCHOBHOTO
03uaqeeo BO enernjaTa Ha I lnKHTa CTauecKy e <ţiuno30cpcKaTa xunore3a: ee rrocrojaM mram Kara C)'M caM, e1-1nncrenee, e1.1cn, BO ncanMoT Ha Mnxa1m Pem,10B
Toa e cţ>HJio3ocpcKaTa x1Iuore3a: ne rrocmjaM mrarn Kora cMe )J;Bajo.a oo e1-1eu.
Do3HaTaTa MHc.iia )lCKa mITepaTj7paTa pata mrrepaTypa, oco6eHo BO nocTMOJ-1epHDCTHqKoTO ;:i:o6a, ce JIOTBp)J;yBa Bfl ecTCTCKaTa RpCKa Mefy OBHC .((Bajo.a IIOCTH.
l.11rrcpTCKCIDT e aBTOHOMOa YMCTBHqKa TBOp6a, a Toa nl BHAORMe H BO HalllaTa
Kyca IIOCTCKa HHTepnpcTaIJ,Hja.
3a pel(Cill(HjaTa na rroe3njaTa ea HnKHTa CTaHecxy BO MaKCJ.IOHCKa'îd cpc)J;UHa ce npoH3eecoa MnoryMnna MaKe)J;OHCKH KpoTHqapH ii rrncareJIH. Ho oua
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llITO uajBOOl.LJHlBO )'K3)1(}'lla Ha HCH>BOTO MCCTO BO CBCTCKaTa .TJHTep31)'pa
rrpe.noqeua ea MaKe,UOHCKH ja3HK e e.una Moxrna auKeTa Mefy rpafanHTe na
Crpyra, rpa.noT na rroe:mjaTa. A1m npamare ei1:1eu ofiuqen crpy)l{anen; na Koj rrocT
ce cci<ana o.u T_PHeccTuocyMMHHaTa seun;cHoc1-i;n Ha CrpymKHTC Be'Iepn Ha uoe3njaTa, 6e3 pa3MJfC_TJyBalbC .Ke BU OJ.lrOBOpll: na A.11eu r11u36epr u Ha HnKDTa
CTaHCCK)'. Ha nrn36epr 110 nco6H'IIIOTO o.uuecysaH.e, a ua HnKHTa CranecK}' no
jaqHHaTa Ha uoeTCKBOT 36op I lom11eMo npH3HaHHC 3a CL"feTnxaTa na noe3ujaTa
na HnKHTa CraHecKy n 3a uej3DHllOT npaeM BO MaKe,llOHCKaTa cpemrna, sepysaM,

li HCMa.
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HOMO POLONICUS

(TRĂSĂTURI IMAGOLOGICE)
Constantin Geambaşu, Bucureşti
În referntul nostru vom pomi de la premise cu caraclcr imagologic. După cum se
imagologia este o disciplină care se ocupă cu naşterea şi răspândirea imaginii despre
"ceilalţi". Este aceasta o temă acnială şi promiţătoare, căci după 1989 ne putem exprima, cred, mai deschis şi mai critic despre fomiare-cl şi constituirea fizionomiei diferitelor
popoare sau a stereotipurilor naţionale.
Imagologia se manifestă în două ipostaze : internă şi externă, precum şi sincronică şi diacronică. Este la fel de important cc credem noi înşine despre sine ca popor şi
cc cred alţii despre noi, cum anume arătăm în ochii celorlalţi.
Pe de altă parte, trebuie să ţinem seama de iaptul că imaginea ··celuilalt" suferă o
anumită dinamică. Specialiştii votbesc despre stadia/itate imagologică l _ În diferite
perioade se conturează o imagine ale cărei componente anterioare se accentuează sau se
ştie,

atenuează.

Sursele cu privire la Polonia

şi

la polonezi

alcătuiesc

o bibliografie destul de

bogată, care atestă preocupările specialiştilor români şi în această direcpe. Cele mai

multe surse cu caracter imagologic provin de la vecinii apropiaţi. De aceea, nu trebuie
ne mire că primele încercări de caracterizare şi de înţelegere a felului de a fi al lui
homo polonicus aparţin cronicarilor moldoveni care au venit în contact nemijlocit cu
polonezii de-a lungul secolelor.
În linii mari, în relaţiile seculare româno-polone pot fi distinse două etape considerabile: a) din secolu! a! XV-iea pBr~ hi prăbuşirea Republicii Nohiliare Polone: b)
perioada modernă (sec. XIX-XX).
Informaţii şi mărturii referitoare la Evul Mediu. umanism şi Renaştere provin
îndeosebi de la cronicari, istorici şi călători 2 . permiţând conturnrea unei percepţii cu valoare generalizatoare, deoarece distanţa în timp elimină. într-o anumită măsură. inevitabila doză de subiectivism a aprecierii efectuate Ia un moment dat.
Elementele imagologice se bazează pe numeroase fapte şi evenimente reale, pe
contacte nemijlocite (mai ales în unna frecventelor incursiuni ale leşilor în Moldova sau
a deplasării acestora spre Istanbul), precum şi pe o atentă observare şi studiere a gesturilor şi atitudinilor comportamentale. O primă trăsătură asupm căreia stăruie majoritatea cronicarilor, prezentată în culori mai mult sau mai putin îngroşate, ar fi aroganţa şi
înfumurarea polonezilor, reprezentaţi cu precădere - trebuie să subliniem acest lucru - de
către nobili. Pe de altă parte, istoricul literar L. Volovici, într-un important studiu cu semnificativă tentă imagologică, consideră, pe bună dreptate, că "imaginea tipică a nobilului polon se confundă cu aceea a solului venit la curtea voievodului sau cu un personaj
aflat numai în trecere spre Conslantinopol" 3 . Relatările, mai ample sau mai zgârcite, ale
cronicarilor noştri lasă să se întrevadă portretul nobilului polon din secolul al XVII-iea:
plin de emfază, mândru de statutul său nobiliar şi de strălucirea regatului pe care îl
reprezintă. ţâfnos şi trufaş. "Marea trufie·· - afirmă acelaşi exeget - "va fi în ochii
românului cca mai frapantă şi mai dezagreabilă trăsătură specifică pentru «firea
lcşilorn „..ţ..
O altă trJsătură caracteristică ar fi destoinicia în luptă, vitejia şi priceperile in arta
militară, în pofida numeroaselor dificultăţi pc care polonezii Ic-au întâmpinat mai ales
din partea tătarilor. Cu precădere această însuşire transpare la M. Costin care, instmit în
şcolile poloneze, excelent cunoscător al Jimbii şi culturii ţării ce avea să-l găzduiască
să
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mulţi ani, îşi punea speranţa în polonezi, concret în regele Sobieski, în ceea ce priveşte
salvarea propriului său neam. Ulterior, D. Cantemir, în lucrarea consacrată tatălui său,
Via,ta lui Constantin Cantemir, M! va raporta cu o anumită ironie la actele de vitejie ale
oştenilor poloni, exprimându-şi nemulţumirea faţă de frecvente!c incursimri ale acestora
în Moldova sub pretextul că se aflau în drum spre Poart.1. rn mod frecvenţ aceste
incUI'.iiuni se soldau cu jafuri şi stricăciuni ce au generat o anumită ostilitate printre
moldovenii care constată, de multe ori pe propria lor piele, spiritul de aventură şi
nesăbuinţa unor comandanţi de oşti. Aproape majoritatea cronicarilor surprind însă puternicul sentiment al onoarei polone, precum şi cultul pentru învăţă.tură, însuşiri cu care
sunt cunoscuţi în lume.
Istoricul V Ciobanu. într-un studiu intitulat Imagini ale străinului în cronici din
1Holdova şi Ţara Românească - secolul al XVIII-iea, analizează contex-tul şi
condiţionările istorice şi politice concrete, care au făcut să se fixeze în mare măsură
trăsături negative ale polonezilor. Prez.enta în Moldova a oştenilor poloni, sosiţi pentru a
susţine revenirea la tron a lui Stanislaw Leszcz)' itski cu ajutorul tun:ilor, a generai o percepţie nefavorabilă în rândurile localnicilor şi ale cronicarilor. Astfel, cărtunnul şi omul
politic N. Costin, bun cunoscător al culturii şi istoriei polone, constată abULurile
polonezilor şi subliniază ca notă definitorie a acestora "patima beţiei" (multe necazuri se
produceau la beţie, cum li-i obiceiul leşilor")5. De asemenea.. cronicarul reţine înclinaţia
către dezordine şi lipsa de respect a polonezilor fală de anumite norme de comportament. La rândul său, Axinte Uricariul compară distrugerile provocate Moldovei de
polonezii lui Stanislaw Les7.czyilski cu cele cauzate de lăcl}Stelc care au invadat ţara în
timpul celei de a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat. In alte docwnente ale epocii
transpar ca atribute proprii polonezilor nechibzuinţa, firea instabilă şi îndărătnicia. Un
nume cc revine frecvent în cronicile din secolul <ii XVIll-lea, in contextul disputelor la
tron dintre Stanislaw Les:.r..czynski şi August al II-iea. este cel al voievodnlui de Kiev.
J6zef Potocki. '·domn mare la leşi şi avuL comandantul oştilor retnise în Moldova. În
pofida descendenţei sale nobile, voievodul se făcea 'inovaţ în viziUJICa cronicarilor, de
numeroase rele şi neajunsuri. ern avar, îngâmfat şi egoist6. Ingâmfarca şi atitudinea arogantă sunt circumscrise şi solilor poloni care, în drum spre Istanbul,. se opreau la Iaşi.
pretinzând domnitorilor condiţii de protocol adeseori exagerate7. Aceste trăsături predominant negative şi adesea cu valoare de generalitate - aşa cum subliniază istoricul V
Ciobanu - presupun şi o anunrită do7ă de subiectivism din partea celor care le-au consemnat. Cronicarii timpului nu vedeau cu ochi buni alianţa susţinătorilor lui Stanisfaw
Leszczynski cu duşmanii lumii creştine, otomanii; dimpotrivă, ei considerau că doar prin
forţa unităţii creştine se putea ajunge la înlăturarea opresiunii otomane şi la normalitate

politică 8 .

Se poate afirma, aşadar, că imaginea polonezilor în prima perioadă delimitată mai
sus se formează cu precădere pe baza comportamentului şi a acţiunilor oştenilor şi
nobililor polonezi veniţi în contact nemijlocit cu românii, dar şi prin intermediul informaţiilor şi cunoştintclor despre obiceiurile, cultura şi istoria poporului polon, cuprinse în
cronicile epocii. Fireşte, accesul la aceste cronici era limitat, încât impactul lor imediat
asupra consolidării unei viziuni de ansamblu aspura polonezilor nu s-a produs în mod
semnificativ.

J

b Perioada modernă. Alături de studiile mai vechi. semnate de romanistul St.
Lukasik şi de istoricul N. Iorga IO, o contribuţie fundamentală la cen;etarea îndeosebi a
celei de a doua jumătăţi a secolului trecut reprezintă monografia cu certe valori imagologice a polonistului I. Petrică 11 _
În veacul al XIX-iea, "cazul polon" (sau pierderea independenţei şi lupta pentru
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recâştigarea

ei) a ocupal un loc important în paginile presei europene, aflându-se totoîn atenf.ia şi în conştiinţa românilor, îndeosebi a inlelectualităţii provenite din rândurile boierilor. Un important moment român-polon, caracterizat de aspiraţii ideologice
comune şi experienţe istorice similare. îl constituie anul I 848, numit şi "Primăvara
Popoarelor". Legăturile dintre polonezi şi români în Franţa sau pe teritoriul Principatelor
Române, concentrate în jurul aceluiaşi scop fundamental (eliberarea natională şi
socială), au avut ca rezultat promovarea valorilor culturale şi liternre. Literatura polonă
ajunge în România prin intem1ediul operei lui A. Mickiewicz care a exercitat o puternică
influenţă asupra democraţilor români aflaţi la studii la Paris. În momentele de intensificare a mişcării revoluţionare, intelectualii români apelează nu o dată la creaţia romanticului polonez. Operele acestuia erau accesibile datorită traducerii lor în franceză.
Printre altele, sub influenţa Cărţilor poporolui şi pelerinajului polon a apărut Cântarea
Romdniei, operă cu profund caracter mesianic, semnată de Alecu Russo, dar atribuită de
regretatul polonist I. C. Chiţimia lui N. Bălcescu. bun cunoscător al operei lui
Mickicwicz şi colaborator tlj.lropiat în cadml redacţiei "Tribtmii Popoan:lor"l 2 . În afară
de Bălcescu şi Al. Russo, multi alţi tineri români (C. A. Rosetti. D. Raleti, fraţii Goleşti)
au cunoscut bine activitatea literară şi politică a lui Mickiewicz şi au încercat să o facă
cunoscută în propria ţară. Totuşi traducerile din acea perioadă în limba română sunt fragmentare şi destul de modeste. Un excelent popularizator al creaţiei mickiewiczene a fost
Gh. Asachi, cunoscător de polonă, care a adaptat în limba română câteva balade. O
asemenea adaptare a fost posibilă - după cum demonstrează I. C. Chiţimia -, datorită
similitudinilor sensibile existente între fondul culturii populare polone şi române B
O altă etapă polono-română cu semnificaţii imagologice începe în jurul anului
1863, anul insurecţiei din ianuarie. când interesul românesc pentru destinele Poloniei
creşte din ce în ce mai mult. Poeţii români exprimă în creaţia lor senmificaţia acestui
eveniment istoric 14. După eşuarea insurecţiei mişcarea de eliberare naţională scade însă
în intensitate. În pofida eforturilor emigraflţilor polonezi aflaţi pe teritoriul românesc de
a continua organizarea altor acţiuni în această direcţie (vezi îndeosebi rolul lui Z.
Milkowski). anul 1877, datorită atitudinii diferite faţă de Turcia, pertwbă caracterul
comun al demersului de până atunci. în timp cc polonezii lindeau spre înlăturarea
oprimării ţariste cu ajutorul Turciei, românii luptau împotriva Turciei pentru suveranitate. participând alături de Rusia în războiul ruso-româno-turc. Pentru România victoria
asupra turcilor a însemnat nu nwnai dobândirea autonomiei. ci şi trecerea la construirea
modernă din punct de vedere structural şi instituţional a statului. Polonezii au continuat
activitatea OJgani?.atorică, beneficiind de sprijinul şi în\elcgerea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza 1;, .
Receptarea literaturii polone şi constituirea pe baza ei a imaginii despre felul de
a fi şi a gândi al polonezilor evoluează de data aceasta în contex"tul unor cerinţe generale
de natură spirituală. fiind mai puţin determinate de interese politice concrete. Călătoriile
de studii şi de cercetare în Polonia ale unor oameni de cultură şi de carte români (Al.
Papiu Ilarian,. B.P.Hasdeu, I. Bogdan, I. Bianu., N. Iorga), cercetările efectuate în arhive
şi biblioteci din Polonia sporesc interesul faţă de cultura polonă 16. Paralel cu receptarea
în continuare a lui A. Mickiewicz, în ultimele decenii ale secolului trecut se conturează
şi se afirmă ideile pozitivismului de la Varşovia prin intermediul lucrărilor lui J.
Ochorowicz şi al traducerii volumului de povestiri al lui Al. Swietochowski, principalul
adept şi promotor al acestui curent 17 . La sfârşitul secolului al XIX-iea, cel mai cunos~
cut şi mai popular scriitor după Mickiewicz devine H. Sienkiewicz - prezentă vie până
astăzi în conştiinta cititorilor români 18. Premiul Nobel ( 1905) a iniţiat un puternic val
de traduceri realizate, ce-i drept, prin intermediul limbii franceze sau gcnnaite.
Romanele lui Sienkiewicz, îndeosebi Trilogia. fixeatii în conştiinţa cititorilor străini
dată
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imaginea nobilului polonez şi odată cu ea numeroase elemente de cultură şi tradiţie
nobiliară. În pofida disputelor cu privire la îndepărtarea de adevărul istoric, aceste
romane contribuie decisiv la formarea imaginii !ui homo polonicus, purtător cu
precădere al unor însuşiri eroice 19.
După redobândirea independentei şi a statalităţii de către Polonia şi după U nirca
Transilvaniei cu România (1918), ambele state îşi valorifică vednătatea îmbogăţind şi
diversificând contextul imagologic. În perioada interbelică apar numeroase traduceri,
climatul avangardei europene îşi lasă adânc amprenta asupra preocupărilor comune în
domeniul valorilor literar-artistice. Este tradus în polonă Eminescu. Îşi croiesc dmrn spre
cititorul polonez romanele lui L. Rebreanu şi Ceni.r Petrescu. Se montează piese de
teatru româneşti. Un interes deosebit, concretizat în studii şi lucrări de anvcrgurd, faţă de
cultura ~ literatura română, îl manifestă remarcabilii romanişti St. W~dkiewicz şi St.
Lukasik O. Relaţiile culturale româno-polone în primele decenii ale secolului XX au stat
în centrul tezei de doctorat susţinute în anul 1977 la Universitatea din Bucureşti de
polonistul V Jeglinschi. Din păcate, teza a rămas în manuscris. În 199 l a apărut însă la
F.ditura Academiei Române o amplă monografie consa~rată relaţiilor româno-polone în
perioada interbelică semnată de istoricul N. Dascălu l _ Bazată pc numeroase documente de arhivă, această monografie completează substanţial imaginea nu numai a legă
turilor culturale dintre cele două popoare, dar şi a celor politice şi economice.
Izbucnirea celui de al doilea război mondial a întrerupt cursul ascendent al acestor legături, iar perioada postbelică a impus. cum se ştie. un cadru evolutiv riguros controlat ideologic. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm numărul impresionant de traduceri şi studii critice apărute în această perioadă. Un moment de yârf îl constituie în acest
interval anul 1949. când s-au înfiinţat secţiile de limbi slave modeme la Universitatea
din Bucureşti. Secţia de polonistică a jucat încă de la început, odată cu afirmarea
primelor promoţii_ im imens rol imagologic. Dincolo de activitatea didactică pwp1iuzisă, prin publicarea de articole, studii. monografii. traduceri, prin pregătirea tezelor de
doctorat şi organizarea de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice. poloniştii români, WlÎvcISitari şi cxtraunivcrsitari au contribui! şi contribuie în mare măsur.1 la susţinerea şi
promovarea valorilor umaniste din spaţiul polon. Fenomenul receptării literare, precum
şi al rolului exegezelor şi traducerilor, este amplu analizat în monografia polonistului S.
Vclca, Interferenţe literare româno-polone, o esenţială contribuţie imagologică, alături
de Istoria literaturii polone şi de celelalte studii monografice, semnate de acelaşi
autor22.
În anii '70, odată cu intensificarea turismului românesc şi a creşterii numărului
de grupuri turislice polone, cunoaşterea realităţilor din µna noastră şi contactul
nemijlocit cu oamenii conturează o imagine concretă şi pozitivă despre noi.
Anii '80, dincolo de opturarea legăturilor, cauz.ată de naşterea mişcării sindicale
"Solidaritatea'', în care conducerea de atunci vedea un factor contagios de care românii
trebuiau să fie ţinuţi departe, se caracterizează prin deplasări ale polonezilor, de data
aceasta mai puţin organizate, în scopul achiziţionării de valută ( pe o piaţă la care accesul românilor era absolut interzis). Acest scurt interval consolidează în percepţia imagologică românească stereotipul polonezului comerciant.
Anii '90, odată cu instaurarea primului guvern anticomunist (condus de premierul
T. Ma7..owiecki), prefigureaz.ă un deceniu de speranţe şi deziluzii reciproce. Polonia. prin
izbânda sa nesperată. devine un fel de simbol al libertăţii în ochii confraţilor de până
atunci. Atenţia ei îndreptată rapid spre Occident, interesele economice, dar şi consecinţele nefaste ale migraţiei rromilor din România pe teritoriul polonez conduc însă la
naşterea unei distanţe uriaşe între cele două ţări, necunoscute până atunci în relaţiile
dintre ele. Pentru români, Polonia, privită mai ales prin prisma economică şi turistică, a
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devenil un model deseori invocat chiar la nivel oficial Se impune din ce în ce mai mult
imaginea polonezului activ şi energic, deschis şi î111rcprinzător.
Această succintă trecere în revistă a legăturilor româno-polone relevă varietatea
elementelor imagologice de care arc nevoie mai ales viitoml student polonist, dar nu
numai eL ca motivaţie a învăţării încă din primul an de studii. De regulă, se preconizea?li
că acela care predă limba şi cultura unu.i alt popor manifestă aprioric o anumită simpatie,
o atitudine pozitivă, nelipsită însă de obiectivitate. faţă de receptarea, prezentarea şi
interpretarea lor. Este nevoie să fie ex'Pu.se în prim plan fapte şi momente cultural istorice semnificative, edificatoare în privinţa spccificulu.i polonez, să se delimiteze
trăsături esenţiale care alcătuiesc şi definesc fizionomia spirituală a lui homo polonicus,
apartenenţa culturală şi identitară a acestu.ia. Cu alte cuvinte, să se contureze şi o
ipostază imagologică internă.
Evoluţia spiritual-culturală a lui homo polonicus s-a desfăşurat sub semrntl
ataşamenh1lui fată de traditia naţionali! şi valorile proprii. În acest context lârg s-au năs
cut numeroase mituri sau stereotipuri care tin de imagologie. Ar putea fi menţionate, de
pildă.. proverbialul spirit de sacrificiu polonez, mitul polonezului romantic. mitul
polonezului catolic, mitul toleranţei poloneze. mitul anarhiei poloneze. mitul marii
Republici Nobiliare, mitul ţinuturilor redobândite. mitul duşmanului veşnic (gennan sau
rus), stereotipul polonezului veşnic nemulţumit şi revoltat, stereotipul polonezului antisemit etc23. Pentru a întelege esenta şi mecanismul de manifestare a acestor mituri, ar fi
necesară abordarea sistematică a câtorva teme mari, cum ar fi, de exemplu, cultura nobiliară şi imaginea nobilimii polone, mesianismul polon în contextul mesianismului slav.
ocupaţia străină şi atitudinea eroică a polonezilor:, martirologia şi lagărele de concentrare
etc. Dincolo de documentele şi exegezele istorice. un preţios sprijin în abordarea acestor
teme ii oferă literatura.
Începand cu textele primului mentaJist polonez. Mikolaj Rej (1505-1569), cu
tralatul politic Cazaniile Seimului al teologului şi scriitorului catolic Piotr Skarga (1536
- 16 l 2 ), continuând cu Memorii le lui Jan Ctuy zostom Pasek, considerate parte remarcabilă a prozei secolului al X\tll-lea sau cu cele ale lui J. Kitowicz despre perioada sarmată (referitoare la ideologia şi cultura nobiliară din secolul al XVII-iea şi prima jumă
tate a secolului al XVIII-iea), şi încheind cu roma.tiui în ve1suri Pan Tadeusz al lui A.
Mickiewicz sau cu piesa de teatru Nunta a lui St. Wyspianski dispunem de o impresionantă frescă a modului de viaţă, de gândire şi de comportare al nobilimii, un mod complex, care anihilează stereotipul din Occident cu privire la anarhia polonă. Nobilimea a
arnt un rol benefic în formarea culturii, tradiţiei şi moravurilor din Polonia24_ Geneza
precwnpănitor nobiliară a intelectualităţii îşi lasă amprenta asupm continuităţii şi
evoluţiei unui model cultural nobiliar. Din acest punct de vedere există o esenţială
deosebire între premisele evoluţiei culturii polone şi ale celei româneşti. Majoritatea
exegetilor români susţine că, în esen~ ei, cultura română este de sorginte ţărănească25_
S-a născut mitul identităţii româneşti, care, structural, transpare în ipostazele vieţii
nuale. De aici spiritul patriarhal dominant în gândirea şi mentalitalca românească
Boierii români, cu toate că nu erau o clasă conservatoare, nu au impus totuşi în conştiinţa
românilor un model cultural concret, aşa cwn s-a întâmplat în Polonia, în pofida
nwneroaselor tare ale nobilimii (îndeosebi liberum veto folosit în mod abuziv), care au
contribuit, printre altele, la prăbuşirea celei de a II-a Republici.
CeaJaltă temă, referitoare la mesianismul polonez, ar releva atât rolul polonezilor
în cadrul comunităţii slave, cât şi conturarea atitudinii lor religioase. Scindarea Bisericii
în anul 1054 a condus la constituirea a două modele culturale distincte. Timp de câteva
secole, polonezii, slavi ca origine, dar catolici. au folosit limba şi alfabetul latin, comune
umaniştilor europeni ai vremii. În schimb, românii, popor romanic, aflat în sfera de
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influen~ a religiei ortodoxe, au folosii ca limbă de cultura şi de cult slavona şi alfabetul
chirilic 6 şi au avut legături strânse îndeosebi cu lumea sud-est europeană, aflată sub
înrâurirea Bizanţului. Aceşti factori, bine cunoscuţi de altfc1, permit să se înţeleagă mai
bine rolul bisericii în viaţa culturală şi în modelarea spirituală a poporului respectiv.
Comparând sufletul românesc şi cel polonez, în ceea ce priveşte structura componentelor
lor latine şi slave, Mircea Vulcănescu afirma:" ... în vreme ce polonezii sunt sla\-i în categoriile fundamentale ale sufletului lor şi latini în catcgorille regulative, altfel zis, au în
fondul lor spiritual suflul romantic al stepei cu neastâmpărul şi izbucnirile ei şi în viaţa
lor nonnativă velcităţi1c de ordine şi organizaţie statală ale catolicismului roman, noi
suntem latino-traci în categoriile fundamentale ale sufletului nostru prin luciditate şi
măsură, în vreme ce toate eforturile noastre organizatoare şi regulative par sterilizate
într-atât de suprastructura slavă, încât ajungem să ne pară că pentru ţara noastră nu există
mai mare fericire decât aceea de a nu avea deloc guvernatori şi de a lăsa lucrurile să
meargă de la sine „"27. Autorul român, probabil din considerente simetrice. eludează în
prima parte a aserţiunii sale "mitul anartriei poloneze'', iar în partea a doua pomeneşte
doar de "ispita slava" a sufletului românesc, trecând peste "ispita bizantini!!", ale cărei
atribute le stabilise ci 'insuşi ceva mai devreme (politică. strălucire. fast, .~forărie (s.n).
}(]furi (s.n.), lărgime, toleranţă (s.n>28.
Catolicismul înţeles ca valoare integrativă şi detenninantă pentru identitatea
poloneză a căpătat totuşi o anumită notă stereotipică. După părerea cunoscutului istoric
Norman Davies, "mitul polonezului catolic a devenit injust şi dăunător, prezentându-i pe
polonezi exclusiv ca pe nişte naţionalişti" 2 9. Până la sfârşitul celui de al doilea razboi
mondial, explică exegetul britanic, Polonia era o societate multinaţională şi multiconfesională, în care se vorbeau mai multe limbi şi existau mai multe religii. În Polonia
nimeni nu a fost comutit cu forţa la catolicism. aşa cum s-a îmâmplai în Spania sau în
Italia. Catolicismul polonez este asociat totodată cu atitudinea protestatară a polonemlui, îndreptată spre abolirea formelor autocrate (trăsăturJ. vizibilă îndeosebi în perioada
succesiunii elective şi a guvernării comuniste). Pe de altă parte. se vehiculează ideea
potrivii căreia lumea ortodoxă nu s-a caracterizat prin acţiuni consecvente în apărarea
valorilor integratoare. nereuşind să se opună înlocuirii limbajului religios cu limbajul
"noii credinţe", cum numeşte Czcslaw Milosz ideologia comunistă în Gândirea captivă.
Drept trăsătură stereotipică a omului ortodox se consideră obedienţa faţă de putere, cu
toate consecinţele care decrng de aici: lipsa de iniţiativă şi de răspundere personală,
absenţa curajului în luarea deciziilor, scntimenntl de neputinţă, fatalitatea. "Poporul
român nu a trăit în spirit gotic" - afinnă E. Cioran. De aici pasivitatea lui, scepticismul,
contemplativitatea domoală, religiozitatea moderată30.
ln lumina premiselor mesianismului polonez (Joachim Lelewel, J. Wroftski, A
Towiaitski, A Mickiewicz) se poate contura antinomia - atât de caracteristică spiritului
polonez - dintre mit şi realitate (prezentă nu numai la romantici şi pozitivişti, dar şi în
perioada modernismului, îndeosebi la S. Zeromski).
Cca de a treia temă. ocupaţia străină şi atitudinea eroică a polonezilor; martiro/ogia şi lagărele de concentrare, pune în lumină contextul cultural care atestă destră
marea sistemului axiologic (condiţionările politice şi istorice), precum şi "mitul duşman
ului veşnic" (atitudinea fată de Germania şi Rusia).
Conştiinţa naţională poloneză a traversat e'qx:rien\e şi încercări tragice, generând
dincolo de sentimentul tragic în sine, adoptarea wiei atitudini active faţă de istoric. La
noi, alături de orientarea tradiţionalistă, care sublinia spiritualitatea vie a românilor şi
dăinuirea lor datorită păstrării tradiţiilor şi identităţii naţionale în condiţii istorice şi
politice de multe ori neprielnice (aşa numita "minune românească"), se întâlnesc opinii
potrivit cărora evoluiia românilor este marcată de o anumită atitudine fatalistă. "Şi,
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totuşi,

românul ~e oarecum fatalist'", scria M. Vulcanescu. în încercarea sa de a defini

omu! românesc-1 1. Vorbind despre fatalismul la români, scriitorul O. Paler aminteşte
despre un fel de atitudine contemplativă în faţa ist.oriei şi despre absenţa simţului tragic.
La r.indul său, E. Cioran,. în lucrarea sa de tinerete Schimbarea la.faţă a României, repetă
în mai multe rânduri că românii nu au simful istoriei.
Polonezii nu s-au împăcat cu realitatea impusă de istoric. Gesturile şi acţiunile lor
de împotrivire şi revoltă, chiar dacă nu de fieca.""e dată chibzuite până la capăt (vezi, de
exemplu, condiţiile în care a fost declanşată insurecţia din Varşovia,. din august-septembrie 1944), au condus la proverbialul spirit de sacrificiu polonez. La români, deşi nu
lipsesc faptele de eroism şi de apărare a fiinţei naţionale, o frecventă formă de
împotrivire in faţa ''răului istoric" este persiflarea. Ironia şi batjocura indeplinesc o
funcţie terapeutică. Românii sunt în stare să ia peste picior orice. Rezultatul unei
asemenea înclinaţii însă - aşa cum afirmă O. Paler - ii constituie o anumită degradare
psihică"32_
Cele trei teme formulate mai sus (mai sunt şi altele, fireşte) pot contura, aşadar,
principalele trJsături ale polonităţii, într-un context cultural-istoric amplu, care pune în
evidenţă rosturile demersului imagologic, cu atât mai eficient dacă este însoţit şi de efortul comparativ, lipsit, fireşte. de scopuri sau ierarhi:tMi discriminatorii. În acest demers.
textelor literare ca sursă de alimentare a miturilor şi stereotipurilor naţionale le revin un
rol preponderent.

NOTE
Cf. Uan Horia Mazilu. .\'oi despre c:cila/;i. Fals tratat de imagolugie . IW;'L Edilura
Polirom, 1999, p. 10-11: K. Heitmann, Imagmea românilor in spa,fiul lingvistic german
. Bucureşti, Editura Univers, 1995.
2 V Ciobanu. Rela/iile politice româno-polone intre 1699 şi )/'J'./8. Bucureşti, Editura
Academiei, 1980: idem. lma[;ini ale stri'iinului în cronici din Moldova şi Tara
Românească - secolul );.1111, în voi. ldemilate şi alteritate in ,\pafiul cultural romanesc
, sub redacţia lui Al. Zub, Iaşi, 1966, p. 115-126.
3 Cf L. Volovici, Imaginea polonezului în literatura română, în voi. Rela,tii culturale
':t°111âno-polone, sub redacţia lui I. Petrica. Bucureşti. 1981, p.181 şi urm.
· Ibidem, p.184.
5 V Ciobanu. Imagini ale străinului„„ p. 119.
6 Ibidem, p. 121-122.
7 ibidem, p. 126.
8 .
.
Ibidem, p. 120.
9 Rumunia a Pol.<>ka w Xl)(-ym wieku, Cracovia, 1929.
10 Polonais et Roumains. Relations politiques et culturefles. Bucureşti, 1921.
li I. Petrică, Confluenţe culturale româno-polone, Bucureşti. Editura Minerva, 1976.
12 Cf. LC. Chiţimia, A. Mickiewicz, N. Balcescu i "'Vospevanije Rumynii ",
Romanoslavica", II, Bucureşti, 1958, p. 133-146.
13 Idem. Adam A1ickiewicz et L 'ecrivain roumain G Asaki, "Romanoslavica" I,
Bucureşti 1958; vezi şi I. Petrică, op. cit., p.150-156.
l~ I. Petrică, op. cit., p. 157-160.
1' ibidem, p. 102-107.
16 Ibidem, p. 161-162.
17 Ibidem, p. 178-180.
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18 În afara numeroaselor traduceri apărute în tiraje consistente. lui Sienkiewicz i s-au
consacrat două monografii (Olga Zaicik, Henryk Sienkiewicz, Bucureşti, 1971 ; S. Velca
Sienkiewicz. Bucureşti, Editura Medro, 1998,), o îe7.ă de doctorat cu caracter comparat
(Maria Vârcioroveanu, Romanul istoric al lui H. Sienkiewicz şi ,\fihail Sadoveanu). din
păcate nepublicată, precum şi numeroase alte articole şi studii.
19 Cf. şi J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, upadek, relif..1y Warszawa
1998.
20 Vezi printre altele St. Lukasik., Quelques contrihutions l 'histoire des re/ations intellectue/les entre Ies pays mumaines el la Pologne au XIX siecle, Cracovia, 1936; St.
W~iewicz, Zar_yJ wplywu polskiego na kulture umyslowq Rumun6w, Krnk6w 1921,
Rap. PAU, t. XXVI nr 2. Numeroase informaţii cu privire la relaţiile culturale şi literare
polono-române conţine şi lucrarea de licenţă a absolventei secţiei de românistică de la
Cracovia Anna Kazmierczak Receptarea litera!Urii române pe teritoriul Poloniei in
perioada mterbelică (RecepCJa iiteratwy rumunskiej na obszarze poisiâm w okresie
miedzywojennym) .
21 N. Dascălu, Rela,tii româno-polone in perioada interbelică (1919-1939), Bucureşti.
Editura Academiei Române. 1991.
22 S. Velea, Interferenţe literare româno-polone, Bucureşti, Editura Minerva, 1989;
idem, Istoria literaturii polone, Bucureşti, t. l Editurn Univers, 1986; t. IL Editura
Univers, 1990; t. III, Editura Medro. 1995; idem, Jfickiewicz. Bucureşti, Editum Mcdro,
1995; idem. Sienkiewicz. Bucureşti, Editura Medro. 1998.
23 Cf. Polskie mitv. Europejskie stereotypy. ( intcr.·iu cu profesorul Norman
D;lYies),''Odra'·, 2000. m.6, p. 4 -11.
24 Vezi J. Tazbir, iv pogoni za },'uropi:_, Warszawa. 1997; J. Tazbir. J. Bystrori., Dzieje
o~vcZ(1j6w w dawnej Pofscf' IViek _UiJ-Xnrr. Warszawa. 1976
2 ) Cf. A. Pippidi, Identitate etnoculturală in .\paţiu/ românesc. Probleme de metodă. în
Identitate si a/teritale ... , p. 65: E. Cioran. Schimbarea la faţa a României, Bucureşti,
l 990. p. 126; I 12-119; H. Patapicvici, Eterni1a1ea s-a nă~cut la sac, în Politice,
Bucureşti, 1996, p. 71-78.
26 Vezi A Pipidi op. cit.; p. 63..Q4; H. Palapicvici, r1fi ortodox, în Politice, p. 239-268;
V Tismăneanu. Polonia eroică, .,Orizont", 1999. m 6.
27 Dimensiunea românească a existentei. Bucureşti. 1991. p. 41-42.
28
.
Ibidem, p. 17.
29 Mity po/skie ... , p. 5.
30 op. cit.,p. 64.
. p. 21 .
·11 op. Cit..
32 Don Quijote ln Est, Bucureşti, 1997, p. 18; 20-L E. Ciol"dil.. op. cit.: p. 49.
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SRPSKO IZDAVASTVO U RUMUNIJI
Slavomir Gvozdenovic,

Timişoara

Srpska su pisana ree i kuJtumo naslcde u Temisvaru i na prostorima danasaje
Rwnunije starija od Dositeja i Vuka i traju koliko i na5e pamccaje. Iz ovih su na5ih krajcva srpsku kulturu (i ne samo) bogatili i plernenili Srbi kqji znacajcm svoga imena i dela
prevazilaze granice tcmi5vaISkih prostora i krajeva, upisujuci seu istoriju srpskoga naroda. U prilog ovoj tudnji beleiim samo nckoliko imena koja za nas, dana5nje
Temisvarlije znace vise od cinjenica - ona su na5 argument, danas vik ncgo i.kad: Sava
Tekclija, najveci dobrotvor srpskoga naroda, eovek od pern i kuJturc, Evstahija Arsic( 6),
prva pesnikinja Matice srpske, dr Jovan Stejic, jedan od utemeljivaca Srpskog lekarskog
drustva, Aleksici i Tabakovici, svi iz Arada, Dimitrijc Tirol, osnivac temi5varskog fabrickog citalista (prema nckirn naSim prctpostavkama starijeg koju godinu od lriske
Citaonice. prvc u srpskom namdu, bar do danas), a desetak godina kasnijc i prvog
bcogradskog citalisla, grof Jovan Nako, velikosemikluski. veliki postolovac (i ne jedini)
srpskog pozorista i Joakim Vujic, nezaobilazni Cakovac, Tcmi5varac i Semartonac,
Dositej Obradovic. prvi ministar srpske prosvete. I primcre bismo mogli navoditi sve do
nasih dana i prilika do na5eg najveecg Temisvarca, l\.1ilo5a Cmjanskog, ali jos jednu cinjenic.:u, preko koje olako prelazimo i ovde i u Matici, navescu svakako: u nasim je krajevima - kada nas granice nisu razdvajale, boravio Sveti Sava i ostavio dve 7.aduzbine manastir Bazja5 i manaslir Zlaticu: u rumunskim zcmljama pn:e krtjige na rumunskom
jeziku :>iampao je jeromonah tvfakarije 1507 .. Dimitrije Ljuua\ ii'.: je tvofac u XVI-om
vcku stamparske skole u Vla5koj. Onjc bio uCitelj svojoj rumunskoj pravoslavnoj braci.
Imena episkopa temi5varskih i arndskih„ slikara i ucenih ljudi, prosvetitelja i reformatora. upotpunjuju galeriju velikana sa bogomdanih banatskih prostora i sire. potkrepljujuci
na5u kulturnu ba.Stinu ali i sveukupnu duhovnu riznicu srpskoga naroda. Tesko i lepo
breme za nas, potomke i decn.
Sa srpskom stampom i pisanom reCi stvari stoje slitno. Samo godinu dana posle
"Letopisa matice srpske" (u koju se, uzgrcd budireceno, ugradise i na5i preci, svojom
mudroscu, ali i po7ama5nim imanjima) Dimitrijc Tirol pokrcdc "Banatski almanah"
1827., a koji ce iz.aci i za 1828. i 1829. Isti Dimitrije Tirol ce 1828. pokrenuti osnivanje
"Sodruzestva ljubitelja lmjiiestva srbskog." Sledi zatim dvadesetak listova, casopisa i
almanaha koji su na srpskomjeziku stampani na prostorima danasnje Rumunije:
- "Zemaljsko-zakonski i praviteljstveni list za Srbsku \bjvodinu i Tarniski Banat"
(11.01.1851 - 1856)
- ·'Juina peela'' (3.10.1851 - 10.11.1851)
- "Svctovid" (2.07.1852 -kraj 1852.)
- "Temisvarski kalcndar" ( 1854 - I 857)
- " Jugoslm·ija (6.07.1871, a izaSla su svega 4 broja)
- "Vostok" (Srpsko-bugarski list 1.01.1874 - 31.03.1874)
- "Narodni glasnik" (28.02.1878 - 20.04.1880)
- ''Smotrn" (15.01.1880 - 1.04.1880)
- "'Pomorisanin'' (5.03.1895 - sredina 1896)
- "Slavenska sloga" (15.03.1895 - iz.aSlo je svega IO brojeva)
- ''Sloga" (kraj 1918 - 19.07.1919)
- "Glasnik" ( 1.12.1921 - 1946)
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- "Narodne novinc" (Varja5 1933 - 13-15 broja)
- "Temisvarski vcsnik (nov.1934 - 3.07.1947)
- '"Zivot" (1936)
- "Kultumi uputnik'" (l. I0.1948 - kraj 1954)
- "Narodna kultura„ (l.Ol.1955 - 1958)
- ·'Billen Srpskog pravoslamog vikarijata u Temisvaru" (1972)
- "Novi Zivot" (1957 - 1963)
- "Knjizcvni Zi.vot" ( 1%4)
- "Pravda" (15.10.1944 - 11.07.1969)
- "Banatske novine" (18.07.1969 - dcc.1989)
- "Na5a rec" (dec. l 989)
- ·'Bezdinski \·csnik" (1991)
Daklc srpska je stampa u jcdnom iii drugom obliku medu nama prisutna od 182 7.
i Tirolovog "Banatskog alrnanaha" do dana5njih "Na5e reCi" i "'K1ţjiievnog Zi.vota" i
povrernenih "Biltena„" i "Bc7mnskog vesnika''.
Za srpsku pisanu ree tesno su vezane i citaonice. Zadnjih su godina, uz Tirolovo
fabricko CitaMte u Tentisva.m, obnovljene i pojedine srpske fataonice na selu (primer:
Canadska citaonica, starija odjednog veka), iii su osnovane nove (prirncr: Srpska citaonica u Tcmisvam).
Na ovaj je naein sacuvana jos jedna srpska tradicija na ovim prostorima. Danas
je srpska knjiievnost iz orng dela Rumunije prisutna i u udibenici.ma nasih daka, od
najniiih razreda do gimna7ije, a ne medu nasim studentima srpbistikc.
Na ovaj nacin utemeljujemo jos jednu svoju tradiciju. Da smo na ispravnom putu
pokazujc i prisustvo pojedinih ovdasnjih autora u znaea,jnim knjiievnim antologijama u
malici, ili prevodima na rumunski jezik.
A nije nam bilo ll4_ko da kroz svakojakva ncvrerncna sve ovo euvamo i sacuvamo svojoj deci i nasem i njihovom pam(;enju. Kada ovo isticcmo. ponavljajuci, rnislirno
i na svoje retke knjige (napisane iii stampane ovde) do prcd prvi svctski rat i izmcdu dva
rata, ah i na preko :mo na.Sih. srpskih, naslova objavijcnih u Rumuniji posle drugog svctskog rata.
Pesnik i prevodilac Du5an Petrov ic 1980. belefr "„ .. lirika srpskog izraza iz na5c
zcmlje ni izdaleka uije spontana pojava bez predasnjih poku5aja,jcdnom recju bez korena u proslosti - dodu5c ne narocito povoljne.'·
U pogovoru Zlatnoj spirali, antologiji srpskc poezije iz Rumunije, koju jc prcveo na rumunski jezik. Du5an Petrovic dodaje: "Ne misiimo ovde na Dositeja
Obradovica, Du5ana Vasiljeva iii Milo5a Cmjanskog koji. rodcni iii radeCi izvcsno
\'Teme na banatskim prostorirna, pripadaju u potpunostijugoslovenskoj knjifevnosti, v·ce
na povremenc pokuSajc i naporc pojedinih pisaca (svdtenika i seljaka) kao Zivko DiSiC,
Vladimir Siljegovic. Vojislav PaskuloviC, Stevan Besic. foca Ognjenov.
U uvodu antologije srpskc posleratne poe7ije u Rumunij, lJ plavom krugu, zvezda, nedavno objavljene u Beogradu, ustvrdio sam, a to ponavljam i danas pred ovim easnim skupom: "U Aradu. Tcmisvaru i drugim gradovima ziveli sui stvarali, na krace iii
du:le vreme bora.vili. maltene svi macajni Srbi 18, 19. i 20. veka. oei Save Tekelije,
Jovana Naka i srpskih knjazova - do Milo5a Cmjanskog i Ive Andrica. Na takvoj tradiciji i bogatoj izdavackoj delatoosti (samo u Temi5varu izJwjlo je od 19. vcka do pred
drugi svctski rat deselak novina, easopisa i almanaha na srpskomjeziku) temelji se i srpska posleratna knjii.emost u Rumuniji.
Iako nastala na "plodnom tlu socrcalizma", njena ulogaje i u takvirn delikatnim
vremenima bila za Srbe u Rumuniji od ogromnog znaeaja.
Gradena u vise slojcva, tck scdamdesetih i osamdesetih godina izbacice u prvi
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plan znacajne pisce koji cc svojom reci po pIVi put zakucati na vrata cutnje i zid zaborava, kojim ih je maticna zemlja okruiila. lako rctkc (i srame:Zljine), pojave pojedinaca
na stranicama easopisa u Srbiji skrenuce tako paznju i na ovaj deo sipskog bifa
Zaslugom uglcdnc Srpskinje, dr \bjislavc Stojanovic. u izdanju Kultumoprosvetne zajednicc Srbije i "Milica Rakiea" iz Valjeva pojaviCe se 1986. godine piva
knjiga Srba iz Rumunţje u Srbiji i Jugoslaviji: Jl·ajanie. Tim ce izborom iz stpske
knjizemosti u Rumuniji V.Stojanovic ucinili presek svcga sto srno od rata naovamo
uradili.
Uz sve rn5c knjige i nekoliko znaceţjnih antoloskih izvora iz srpskc knjiievnosti 11 Rwnuniji. objavljenih u BukureStu. Trajanje cc definitivno otkriti Stbiji i Srbima sve
specifitoosti srpske pisane reci sa Olih prostora.

O nama ce, na5im knjigama i mukarna progovoriti ugledna pcra u Beogradu.
lJbrzo ce biti i:z..1brnni i prvi poeasni clanovi Udru.Zcnja knjizcrnika Stbije iz redova
srpske manjine u Rumuniji (danas su devetoro srpskih knjizevnika iz Temisvara clanovi
UKS).
Ovo svakako treba pove:zati sa nasim clanstvom u Sm·czu pisaca Rumunije.
I jos nekoliko podataka koji bi mogli zaokru:liti sliku o nama i nawj i:zdavackoj
delatnosti. Do devedcsctih godina na5e su knjige Stampa.li rumunsko Dr7.avno izdavacko
preduzece, bukuresk.i "Kriterion'· i u maajem obimu te1ni5varska "Fakla". Na taj smo
nacin objavljivali desctak naslova godisnje. Na isti nacin su stampane "Banatske
novinc" i ''Knjilcvni zivof', srpska glasila u Temisvaru.
Nakon dccemb~ke revolucije 1989. (a ona je pno bila na.sa, tcmisvmska),
Savez Srba u Rumuniji postaje izdmac i srpske st.arnpe i srpskih knjiga u Rumuniji.
Najvecim delom. prcko 811%, minimalnu dotacijiu obezbedujemo od rumunskc dri.ave
po~n:<lsiwm Departmana 7..a z.aStiw nacionainih manjina pri Viadi Rumunije i Saveta
nacionalnih mattjina u Bllkurestu, ciji je clan i Savez Srba u Rumuniji. uz jos 16 manjinskih organizacija. Od devedesetih godina naovamo pojcdine svoje znaiajne monografije. antologijc, pesnicke i prozne knjige objavljujcrno i li matici.
Danas su SipSki pisci redovno prisutni li matici ijesu. kako clanovi Saveza pisaca
RnmunUe. tako i Udrulenja knjizernika Srbije. Inace u Temisvaru se stvara na 6 jezika,
a srpski knjizevnici imaju svakako. uz svoju rumunsku bracu. najbrojnije clanstvo u
tcmi5varskoj filijali Saveza pisaca Rumunije.
U sc1nikluskom "Pomori5aninu" jos 1895. na str.98 stoji 71lpisano: "Tcmisvarje
svctilnik. koji ozaruje sve srpske opstine na istoku srpske 1nitropolije, Temisvar drZi
zavctrinu i Vr8cu, Panccvu, Velikom Beckereku, Velikoj Kuk.indL a sta da ka/.emo za
Arad. Veliki St.Miklos i ostale srpske op5tine koje su vee gotovo utonule u more tudinstva."
O znaeaju k1tjirevnosti koju Srbi u Rumuniji stvaraju na svorn matcmjernjcziku
govori najbolje, ipak, nekoliko stotina naslova i to iz svih knjiicvnih rodova.
Najplodniji period z.a srpskc pisce u Rumuniji bio jc posleratni. U tom je periodu
stvaran pravi knjil.evni pokret (kakvih jos ima svega nekoliko nacionalnih manjina u
Rwnuniji), sa generncijama pisaca - cak je sest takvih gcneracija, knjiievnim pravcima
i liderima.
Sa :t.adovoljstvom podvlaeimo da jc tomc znaeajan doprinos dala srbistika u
okviru bukurcske katedre za sla,.,istiku. Ovde su znaeajni srpsk.i pisci iz Rurnunije
slasali. uceci se na dve knji:l.evnosti. Odavde su se sipski pisci iz Rumunije povezivali
sa tn1dicijo~ grndeci sopstevene knji:l.evnc idcntitete koji su se srecno stopili u jedan
knji?.evni pokret izuzctno zna~ajan za nasu kulturu i na5 duhovni opst.anak uop5te.
Irnena poput Jove Beljca., Svctomira Riţjkova, Vladimira eokova, Slavka Vesnica.,
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Nebojse Popovica, Mirka zivko\·iCa, Jovana eolakoviea, Zive Popovica, Stevana
Bugarskog, Dragei doke Mirjanica, Mila Tomica, cedomira MilenoviC.a, zivka Mi1ina
lvc Muncana, Vlade Barzina.. Borislava Krstica, Ljubc Stepanova, Miomira Todorova,
Ljubice Rajkic, Milactina Simonovica, Blagoja cobotina, Du5ana Bajskog, Vase
Lupuloviea, Ljubinke Perinac, le najmladih iz knjizcvnog kruga "Dimtrije Tirol",
potvrduju kontinuitet srpske beletristikc, nauke i monografskog beleicnja Sroa u
Rwnuniji.
Dakle ima nade. A dok nje ima valice i zavr5na misao :Milo5a Cmjanskog: "Ima
seoba. Smrti ne ma. - !
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MEDUNARODNJ SLAVISTICKI KONGRESI I NAUCNI SASTANCl ZNACAJAN VID SARADNJE SLAVlSTA

Slobodan Z. Markovic
Jugoslavija
U devetnaestom Yeku i do prrng svetskog rata slavistika se razvijala u slovenskim zemljama i u velikirn naucnirn centrirna Evrope - narocito Nemaeke, Austrijie,
Francuskc, Englcske, a oei prekookeansldh zemalja u Americi. Kontakti i sarndnja medu
naucnicima slavistima bili su licni i purem pubfil.acija. Prvo organizovano skupljanje
slavista sveta poeelo je 1929. godine. Ptvi Medunarodni kongres slavista odrlan je u
Pragu od 6. do 13. okîobra 1929. godine. U ovom stamm naucnom i univerzitetskom
centru ncgo..-âla se slavisticka L«dicija Jozcfa Dobrovskog, koja je u pl\im deceruja..-na
20. veka dobila zavidan razvoj. Na Pra~kom univerzitetu radilo je vi5e u svetu poznatih
slavista, slavista iz raznih zcmalja dolazili su na studiranje i usavl'Savanje, na katedri i u
Akademiji oauka bili su pokrenuti i organizovani poslovi na izucavanju znatajnih slavistickih tema i oblasti i, zbog svega toga, oseeala se potreba za sistematizovanijom
medunarodnom sradajom naucnika slavista. Pokrcnuta jc inicijativa da se okupe slavisti
iz slovenskih :r.emalja i sveta, a prvi Medunarod.ni slavisticki kongres organizovao je M.
Murko, Slovenac koji je duie vreme radio u Pragu, sa J. Polivkom i J. Horakom. Drugi
Medunarodni slav·isticki kongres organizovan je i odrian 1934. godine u Var8avi i
K.rakovu u Polskoj.
Oei 1929. do 1998. godine odrfano je dvanaest Medunarodnih slavistickih kong.resa - svake pete godine, iLuz.ev 7.a vreme drugog svctskog rata. DornaCini mcdunarodnih slavistickih kongresa bile su, po dogovoru, slovenske zemlje, odnosno dr7..ave, i
sada je u toku treCi krug. Medutim na svirn kongrcsima uccstovali su i slavisti iz
neslovcnskih zcmalja Samo je na pn:om kongrcsu bilo vi5c uecsnika iz sJovenskih
z..cmalja - od I 56 rcfcrcnata 92 je bilo iz slovcnskih naucnih centara.. a ostali 64 iz
neslovenskih. Vee na Dvanaestorn medunarodnom slavistickom kongresu u Krak:ovu
I 998. godine od 1017 refcranata samo je jedna treeina bila iz slovcnskih zemaija. To
indirek:tno govori i o razvoju slavistike u svetu.
Na medunarodnim slavistickim kongrcsima od poCcika su se razmatrale tri
oblasti: a) literamo-istorijska; b) jczicko-znanstvena; i c) pedagosko-didakticka. Deo
izlaganja na Prvom kongresu imao je infonnativrj karakter o radu sla'\-ista u pojcdinim
naucnim centrirna i zemljama, kao î o perspektivama rnzvoja i potrebama nauene saradnje. Znacajan krug cinili su referati o metodologiji slavisticke nauke i ovaj kongres je u
toj oblasti dao najveei doprinos. Kasnije, vel na Drugom kongresu u Vaffiavi u ternatski
sadr.l..aj bila je ukljucena istorijska i etnolo~a problernatika a intenzivnije su se pc>Cele
razmatrati i veze kako ianedu slovenskih kultura, knj7.evnosti i jezi.ka tako i izmedu
slovenskih i ncslovenskih kultura i knjizevnosti. Zanimljivo je da je inicijalno izlaganjc
o ve71lIIUl medu kulturama i knjîievnostima dao, koliko nam je pozna.to, na Drugom
medunarodnom slavistickom kongresu u Varlavi 1934. Godine, profesor M.Maro~ iz
Ja5ija, gm·oreci o odnosu rumunske i slovenskih kultura. Odredh·anju sadrZ.aja rada kongresa, povezivanju nacionalnih slavistiCkih asocijacija izrnedu dva kongresa i praeenju
rada na dogovorenim projektima deluje Medunarodni slaviti& komitet, kojije osoovan
na Beogradskom medunarodnom slavistK':kom sastanku 1955. godine (kojije priznat kao
Treei medunarodni slavisticld kongres). Tadaje imbran Medunarodni odbor slavista :za
pripremu eclvrtog kongresa u Moskvi 1958. godine, koji je, kasnije, prerastao u

113
https://biblioteca-digitala.ro

infonnisanju i u radu, podsticaaju i organizovanju slavistickc saradnje. U MS Komitetu
su naucnici iz slovenskih i neslovcnskih zemalja.
Posle Drugog Medunarodnog slavistickog kongresa u Poljskoj 1934. godine trebalo je da se odrii Treci kongrcs u Bcogradu. Malo jc poznato da je organÎ7.ator, odnosno Izvr5ni odbor bio zavr5io sve pripreme kongresa. Bilo je predvideno da se TrcCi kongres mim od 18. do 25. septembra 1939. godine, pripremljeno je i Stampa.no pet tomova referata. saopstenja i inforrnativnih materijala, sa programom i imenima ucesnika. Te
godine, uoti kongresa usledio je napad fasisticke Ncmacke na slovenske zemlje - napadnuta je Poljska I. septernbra 1939. godine Cime je poeeo drugi svetski ral. Organizatori
su otkazali Kongres kao znak solidamosti sa napadnutom slovenskom zemljom i kao
protest protiv zavojevaea. Naialost, pripremljenc publikacije nisu distribuimne ucesnicirna, a za vreme okupacije Beograda okupatori su materijal unmavali, pa
raspolazerno retkim primercima koje su saeuvali neki clanovi redakcije i Izv~nog odbora.
lzvr5ni odbor jc objavio 156 referata iz osamnaest evropskih zcmalja i SAD.
Zbog odnosa SO\.jetskog saveza i Kraljevine Jugoslavţjc (u kojoj je bio veliki broj Rusa
emigranata, od kojih su neki bili najavili svoje ucesce na Kongresu) iz SSSR nije bilo
pr:ijavljenih ueesnika za Kongres. Kako o prcthodna dva kongr~a se viSe zna po secanju ucesnika nego po objavljenim materijalima i dokumentima, to su stampani referati i
predlozi dokumenta za Treci kongres zanimljivi i dragoceru, jer se u njima nalazi
uoblicen sadd.aj i struktura kongresa. Osnovne oblasti i nacini rada, sa dopunama, biee
osnova delovartja slavista i na svim slcdecim kongresima. Prema rumenim oblastima
bile su predvidene sekcije za lingvistiku. za istoriju i teoriju knjitevnosti, za nastavu
slavistike, za balkanologiju i za fonologiju. Kasnije ce biti uk:ljuccnijos istorija folklor.
veze i kornparntislika.

Izvffin.i odbor KongreS<i objavio jc predlog re7.clucije. u kojoj se ,sa~~e oblasti
i projekti (sa tehnickim pitanjima i predlozima) za zajednicki visegodisrtji. naueni rad
slavista po komisijama i odborima koje fonnira Medunarodni slavisticki komitet ili u
naucnim centrima i institucijama pojedinih 1.emalja. Neki od tih prcdloga realizovani su
za proteklih sezdeset godina. Predlo:l,.eni su: 1) "potpuno izdanje staroslovenskog reenika" (sa naznakorn koje spomenike treba obuhvatiti, koju gradu upotrebiti. kako
obelefavati znaeenja reCi, kako voditi redigovanje i izdavanje materijala, koja je snha
posla, gde raditi i ko da finansira). Ovaj recnikjc zavr5en. 2) Zapoeeti rad na slovenskoj
filoloSkoj bibliografiji (sa prcdlogom kako organizovati ovaj pcnnanentni posao). Ovaj
predlog je prihvacen i rcalizuje se sarno u nekim slovenskim zernljarna, ah rad nije
sinhronizovan. 3) Predlo:l.ena je izrada lingvistickog atlasa slovenskih jczika (sa naznakom svrhe i uputstvom za nafo1 i organizaciju rnda). Veliki poduhvat lingvistickog
(dijalektoloskog) atlasa slovenskihjczikaje za''~" i u tolrujc njegovo objavljivanjc. 4)
Ukazano jena nuinost izdavanja starihjczickih spomcnika, sa predlogom rckonstrukcije i transkripcije, redakcije i komentara tekstova. Realizacija projekta je zapoeeta i radi
se kao pennanentni posao, dosta jc uradeno i jos traje. 5) Potrebno jc izdati etimolo~ki
reenik i upozorcno je da trcba regulisati odnos sa naslednicima Bemikirovog recnika.
Nekoliko autora je uradilo etimoloSke recnikc. 6) PlaniraJo se organizovanje rada na
op5tcm pregledu narodne poe-.âje kod Slovena, sa popisom Ybirki i izdavarţjem grade.
Posao jc u toku, nije sinhronizovan i nijc zan·sen. 7) Smatralo se da posebnu painju
treba posvetiti nastavi narodoogjezika i knjiievnosli u ~olarna svih stupnjeva - pcrmanentno organizovati konferencije za unaprede1tje nas'iave. Pored nacionalnih i sla"istickih drustava koje ovome posve6ttju painju, u pojedinirn zcmljarna nastali su centri,
institucije iii seminariza izucavartje nacionalnih, odnosno slovenskihjezika kao stranih.
(Na Treci kcngres su se javili kac uecsnici iz Rumunije i poslali svojc referate
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akademici iz Bukuresta Teodor Kapitan, Sih:iu Dragomir. PeLre P. Panaitesku, profesor
N. Kartofan i profesori iz Kluia Emil Petrovic i Sekstil Pu§kariju, Sever Pop i drugi.
ZanimJjivo je da su ucesnici iz Rumunije svojc radovc prcte:Zno bili prijavili za balkanolosku sekciju).
Bez obzira sto TreCi medunarodni slavisticki kongres u Beogradu nije odri.an,
samom pripremom, komunikacijom medu ueesnicima, dogovorom o predlozima oblike
i sadrhne rnda u slavistici i pripremom materijala uspostavljeni su i konkretizovani
mnogi vidovi sa.radnje slavista u svetu. ali i pokrcnuti nekoliko znatajnih zajednickih
poslova i naznac-eni nacin rada i mogu6nosli organi7.acije i ;ealiz.acije naucnih poslova.
Otuda jc njegov znaeaj za razvoj slavistike i za saradnju slavistika u slovenskim i u
neslovenskim zemljama i dr7Avama veliki.
Poste drugog svetskog rata nastojalo se da se obnovi rad Medunarodnih slavistickih kongresa i institucionalizuju vidovi saradnje medu slavistirna. Predlozeno je da se
kongres slavisla odr/.i u Moskvi 1948. godine, a 1947. godine zapoeela priprema za taj
susrer. Meduiim, zbog politickih prilika i sukoba 1uko.,,u<lsi.ava iz pojediuih slovenskih
zemalja - sto je kulminiralo donosenjem Rezolucije Infonnbiroa u junu 1948. i ovaj kongres nije zaka7.an i odrfun.
Na inicijativu Aleksandra Beliea, slaYisti iz jugoslovenskih slavistickih centara
ustanovili su 1950. godine Jugoslovenski seminar 7a strane slavisle. Na ovom Seminaru
su se poeetnih godina skupljali studenti i profesori srpskoluvatskog i ostalih slovenskih
jezika, prvcnstwno iz neslm:cnskih zcmalja. Za vreme troncdcljnog trajanja Seminara
ostvarila se mogucnost susreta slavista, podstic.aj i dogovor za saradnju. Za slaviste iz
mnogih zemalja to je tada bila i retka mogucnost za bor.wak u jednoj slovenskoj zemlji.
Podstaknuti cetvorogodifajirn iskustvom Jugoslovenskog seminara 7.a strane slaviste i,
unekoliko, poboţjsanjcm drupl\cno-politickih prilika i mogucnosti saradnjc medu
sloven'>kim dr7.avama. profesor Aleksandar Belic i predslavnici sla\'istickih centara iz
Novog Sada Zagreba. Ljubljane, Sarajcva i Skoplja inicirali su pripremu i sazivanjc
Medunarodnog slavistickog sastanka u Bcogradu_ Na ovom susretu trebalo je da se
znalack.i ms prav i niz naucnih pitanja pokrenulih u pripremi Treccg medunarodnog kongrcsa slavista 1939. godine i da se dogovori o mogucnosti i razvoju daljc saradnje slavista sveta. Pole 20 godina od Dmgog mcdunarodnog slavislickog kongresa i 15 od
pripremc za TreCi trebalo je sagledat~ "'pre syega, da lt su nam povTCmeni sastanci
polrcbni, i kakvi su najpotrebniji'' Da li Kongrcsi u punom smislu njihovog obifoog
znacenja iii i skupovi druge vrste. posveteni izvesnim problemima bilo naueno tehnicke
iii iskljucivo nau.Cne sadrl:ine, ili, naj7ad, i jedno i drugo?" (Bcogradski medunarodni
slav·isticki sastanak, Beograd, 1957. str.6). Pripreme za saslanak su pocele 1954. Godine,
a Beogradski medunarodni slavisticki sast:anakje sazvan 1955. i odrlan u Beogradu iste
godine od 15. do 21. septembra. Njemu su prisustvovale dclegacije iz S\ih pet slovenskih dri.ava i iz jcdanaest neslovenskih zemalja Evropc i Amcrikc.
Referati ucesnika na Beogradskom mcdunarod.nom slavistickom sastanku bili su
razvrstani u dv·a kruga - prvi su cinili priJ07j koji su imali naucno-informativni karakter
(o razvoju slavistike i slavislicke nauke u pojedinim zcmljama poslednjih godina i
decenija-preteZn.o od posled.njeg kongresa - 3 l referat, a drugi krug su bili referati. u kojima se naucno raspravljalo o pojedinim pitanjirna iz jczika i knjirevnosti - 32 referata. U
radnim telirna i na plenamim sastancirna ucesnici su razgovarali na kojim slavistickim
pitanjima i kako valja raditi, kakvu daJju organizaciju rada trcba slvoriti koja bi
omogucila naucnu saradnju slavista i razvoj slavistike u svelu.
Jz referata koji su na Sastanku saopsteni a kasnijc, u zbomiku objavljcni. vicii se
da se slavisticka nauka u slovenski.In zemljama, kao nacionalna nauka, intenzi.vno razvija, kako po broju naucnih radnika i razudenosti institucija, tako i po projektirna koji su
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zapoeeti i radovirna koji su zavrseni ili se privode kraju. lJ neslovcnskim zemljarnapn·enstveno u Evropi i SAD, u vremenu posle drugog svetskog rata a naroeito oko
1950. godine, slavistika je u ekspanziji - otvaraju se nove katcdrc. prosiruju se stari
slovenski centri, masovnije se uce slovcnski jc?ici, a najvise n1ski, i l"dde i objavljuju
naucni radovi. Bilo je pojaeano i interesovanje ?a slovcnskc jezike u Jugoslaviji. • za srpskohrvatc;ki, slovenacki i makcdonski. U teme jc izvesnu ulogu imala rnogucnost da su
str.mi s1avisti laMc putovali u Jugoslaviji nego u druge slovenske driave.
Ucesnici na Beogrndskom medunarodnom slavistickom sastanku konstatovali su
da je slavistika u slovenskim z.emljama u iZ\-·esnom smislu nacionalna nauka, a slavisticka naucna istraiivanja u neslovenskim zcmljama • u inostranstvu vczana su za pravce
rada i interese zemalja u kojima se odvijaju. Naucni rad ovih slavista u oba vida ima
mnogo :zajednickog, prozimaju se, dopuajavaju i medusobno podsticu u utiCu. Otudaje
z.akljueeno da trcba ncgovati uzajarnne veze naucnika iz neslovenskih i s1ovenskih
drfava i razvijati njiho\11 mefusobnu informisanost i saradnju. U razgovoru su razmatrdllli gotovo sva pitanja o obiicima organizovanja siavista i o projektima koji su predlozcni rezolucijom za Treei medunarodni kongres slavista 1939. godine. Sa malim izmenanu, kojc su predlagane prilikom diskucije o pojcdinim pilanijima, naceino su prihvaeeni svi predlozi
Na plenamoj sednici Beogradskog medunarodnog slavistickog sastanka izabran
je Medunarodni odbor slm·ista od 12 clanova (nesto kasnije Odbor ce se preirnenovati u
Medunarodni sla"isticki komitet) (clan Odbora je postao i profesor Emil Petrovic iz
Rumunţje). Zakljuceno je da se sledeCi Mcdunarodni slavisticki kongres odrii 1958.
godine u Moskvi, da se nastavi rad na slavistickim projektima koji su sadr/~,mi u predlogu dokumenata 7.a TrcCi kongrcs, da se posebna pafuja posveti organizovanju i izradi.
objavljivanju i razmeni bibliogralije, kako bi se stvorila jcdinsh-·ena slavisticka bibliografija d:l se OJE::lniz(wano vf'Si IT1Jme1ta slavistickih publi.1<acija medu pojedincima
naucnim centrima i zemljama (narocito izmedu nacionalnih bibliotcka). pa se putem kulturnih i naucnih kom'encija sistematski razmenjuju naucni rndnici (mladi, iskusniji i oni
kq_ji rade na zajednickim projektima). Porcd medunarodnih slavistickih kongresa, koji
treba kao masovni nauCni skupovi da se odriavaju svakc pete godine. odriavati izmedu
kongresa slavisticke naucne sastanke, kako o zajednickim projektima tako i bilateralneizmedu dve z.ernlje o pitanjima od obostranog interesa, najcesce o jezickim, knjiZevnirn
ve?.ama, ali i o medusobnoj saradnji. Predlo7.eno jc da Medunarodni slavisticki kongrcs
u Moskvi 1958. godine donese odluku da se Beogradski medunarodni slavisticki sastanak 1955. raeuna kao TreCi mcdunarodni slavisticki kongres, kojije priprernljen 1939.
i sadrZajno nastavljen i zavl'Sen 1955. odrianim sastankom. a da se u Moskvi 1959.
odrZava Cetvrti rnedunarodni slavisticki kongres. Na kongresu u Moskvi ovaj predlogjc
prihvaeen.
Od Cetvrtog medunarodnog kongresa slavista u Moshi do Dvanaestog koji je
odr71tD u Krakovu 1998. ternatika kongresa se sirila, ali je opstajala u oblastima koje su
bile obuhvacene programima i sad.riajem Treceg i eetvrtog kongresa, odnosno
Bcogradskog mcdunarodnog slavistickog sastanka. Takode, broj ucesnika poveeavao se
od kongresa do kongresa, pa je na Dvanaestom pre5ao cifru od hiljadu (bilo je l O17
referata). ~to govori o interesovanju za avu vrstu okupljanja i o znacaju uloge slavistickih kongresa. Od kongresnih dokumenata objavljuju se, uglavnom, programi i prateCi
dokumentacioni materijali, a zakljuceno je na cetvrtom kongrcsu, pa :zbog obima,
nacionalne organiz.acijc referate svojih ucesnika objavljuju u posebnim nacionalnim
:zbomicima ili svojim specijalnim brojevima casopisa i alrnanaha. u pojedinim, naroeito, slovenskim zemljama to su danas vec ed.icije.
Okupljanje slavista na kongresima podsticalo je instituciona.lno saradnju, razvoj
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slavistike u svetu. Iicno interesovanje naucnih rndnika pojedinica za slavisticke teme i
medusobnu strucnu i prijaleljsku komunikaciju. Izmedu kongresa odriavaju se naucne
konfcrcncijc i sastanci o pojcdinim slavistickim pitartjima, naroCito o medusobnim vezama slavenskihjczika, krtji:Zcvnosti i kullura, kao i slovcnskih sa neslovenskim. Neki od
tih skupova postali su vcc tradicionalni, kao Mcdunarodni nucni sa'itanak slavista u
Vuko\·e dane MSC-a u Beogrndu (vec trideset sastanaka). naucni sa.stanei u okviru
Zagrcbacke slavisticke skole u Zagredbu i Seminarn 7.a Makedonski jezik u Ohridu,
rumeni susreti u Ljubljani i balkanoloSki u Bugarskoj u Petrieu-Blagojevgradu.
Pokrcnuta je i bilatcralna saradnja o izueavanju medusobnih veza (Rusija-Srbija koju
rndi Matica srpska u Novom Sadu, Srbija-Runmnija koju rndi Dru5tvo za rumunski
jezik Srbije i slavisticka katedra u Bukurcstu itd.).
Kongresne publikacije i zbomici naucnih sastanaka postali su za sedamdeset godina ogromna biblioteka o slavistici.
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IIPHEMbl PACKPhITIUI OBPA30B B POM.ARE
AJIEKCAH,IJ;PA COJiîKEHHUbIHA B KPYI'E HEPBOM
Tpa.aH H3,n;36aH, THMHIUoapa

A11eKcaH,IJ;p ComKeHHUhIH - OAHH H3 CaMhlX cnopttbIX mrcaTenel1: namero
epeMeHJt. Ilo.'leMHKH BOKpyr 3TOro xy;:::i;mKHHKa CJIOBa H MWCJIHTe.'lB He
Il peKpall.l,aJOTCjj.
HOBble TOJIKOBamn1 muepaT)'pOBeP,OB - Ha pO.D;HHe IlHCaTeAA H Ja py6e:>KOM
--cnpoeuMpyroT rrepe.!1, ttaMM MacTepcnm 11 6oraTCTRO MhICJieli .uo.'lrue ro.:u.1 ro1rnMoro nHcaTemi:, s ycJIO.llIDIX perrpeccm'f TOTamnapnoro pe)KHMa, li BbIHBJIHIOT
ueJihIH <j:>euoMeH „ComKeUHUblH".
O,r:u1aKo HJJ'letturo no3THKH o;::i;ttoro HJ .'l}"llllHX poMaHOB ComKeHIU.(hIHa - B
Kpyze nep6o.M - noKa y;::i;em1eTC.H MaJio MCCTa. A pOMaI! B Kpyze nep60M, .11b1we1.1.m11J1: B
OKOil'taTeJihHOM sapHaHTe B 1988 r„ oco6etttto ,iopor asrnpy. Hecnyqaiitto HM OH
OTKPhL:I csoe co6pamre co•nrnemrn, YKaJae TeM caMhIM Ha MecTo poMana s ero
TBOp'iCCKOH 6ttorpaqnm.
B Kpyze nep60111 - KHHra urnpoKoro li OTBaJKHoro JaMbicna. B tteii Mttoro
'iC.'lOBe'ieCKHX cy.u.e6, npo6J!CM, pacKpblTHH, Ha KOTOPbIX neCHTH.!leTHHMR Jie21<.a.110
1_\einypuoe sem. K1rn.ra rrpeJ:Jpall.l,aeTc11 B 6ecnoma,:i.ttoe 0Tplfl.J,a1me rYJIAf-a,
KOJIIO'!CfI rrpOB0.10KH H J"1a.
K1rnra COCTOHT H3 87 rJiaROK, 3arJiae1rn KOTOpblX ysJieKaTeJ1bHbl H pa3H006pa3Hbl rro acC01.\Haum1M 11 CTHmo: llpomecmaHCKoe poJ1Ci!ecm60, OcmaHo6ucb,

Mi!HOBeHue!, Iloqe,1yu 1anpeU{a10mc.Jl, )/(eHc1we cep014e, HMnepamop 3e;u..11u, llimpacjiHbte
naA0'1KU H ;:i.pyrHe.
BTOP3}! r:ralla npOH3ae.a.emt.H - HiJe.JI J(aHme - o6b.HCHBeT Jarna.eue ecero
poMatta. Pe'ib li):leT o rrpHMOM u qa1rypan1>110M CMhICJie „IIIapalllKn", nop;MOCKOllCKoli TCMIIHUbI, rµ,e co6paHhl H3 MflOrHX .'larepeH. H reMHHU CTP3IIbI Kpy11Hhle CTICUHaJUiCTbI BhlCIIl.HX npoQ:iecc.1111: MaTeMaTHK r.11e6 HepX<.HH, .HJ06peTaTeJ1b
.[(M11TpliH Conor.u11H, Q:ilinonor JleB Py611tt, µ,mrnoMaT HHHOKeHTHH Bonomm a
MHOI'HC ;::i;pyrlie. Jlm1 Hl1X C-03Jl3Hbl uecpaaHCHHO Jiy<!IIIHe yCJIOBHH cymeCTllOBaHHJI H
Tpy.ua. 0)J;HaKO 3TO OTHOCHTCJihHO „IIOJ0.10'iCHHasl" TKJpMa, R KOTOPOH J'leHbie K3TOPJKHHl{H pa60TaIOT H3..'1; ;::i;enm<J:>paTopoM tJC!IOBe'ieCKOro roJJoca, KOTOpblH
,!I_OJJJKCH CJlY:>K.HTb KOHTplllilHOH3JKY H IIInHOHaJKy.
Hos.H'iOK npHMO YJlHBIDieTrn OT cMeHb1 o6c-ranoBKH, no Jlee Py6.11n OTKpb1saeT eMy npae,r:r_y:
„- HeT, ysaxaeMhIH, Bbl no·npexlieMy B a;:i:y, HO no,iuUl.il:H:cb B ero jIY'iiliHH
Kpyr - nepBhni. BbI cnpaumsaeTe, 'iTO TaKoe rnapalllKa? IDapaIIIKY npuA}'MaJI, ecnH
XOTHTe, ,Il;aHTe. Ou pa3phIBa.i1C'1 - K}',lla CM}' TIOMCCTHTb aHTlfllHhIX MY.UPCl.l,OB . .Uo.'lr
xpecnui:mrna TIOBeJieBa.JJ KHHyTb 3THX jjJbJ'iHHKOB B a,a:. Ho COBeCTb BOJpo~eHua
He MOrJia IIpHMHPHTbCH, 'iT06bl CBCTJlOYMHhIX Myxeii. CMClliaTb c IlPO'iHMH
rpelllHHKaMH H o6pe'ib Te.'lCCHhlM IlblTKa.M. H ,Il,aHTe I1PH,:zyM8..'l -~mi: HHX oco6oe
MCCTO." (1).
MapqllfHCKaJI wapa111K.a He iieru!eTCH TOJihKO MCCTOM .11.CHCTBIDI, r.JI;e npoHCXO)J;jjT TparH'!Hbie CTOJlKHOBCHH.!1 H ttanpx:JKeirnble cnopb1. Otta npespamaeTCB B
cHMBOJI pyccKoă foJiro<j:>hI. 06paJ „KPyra" o6oe.rr;mlJleT a o;:i:HOM 06pa3e .a.na o6oeK·
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Ta: MU.'lbIH Kpyr a;ra - IIIapaIIIKY -, B KOTOPOM MyqatOTC51 3CKl1, li 60JlblllOH Kpyr a,rr.a
-

CTpany -, OKyTaHHYIO JIOJKLIO H nacmrneM,

OTropO)l{CHHYtO HM OT acero

4e.TJOBe'leCTlla H npe)J,CTaBJIJ!JOIUYJO CMCPTCJJbH)'fO yrpo3y.
CaMo 3arnaaHe npmf3BeneHJur, 0Tnoc1unee 3aK.TJ!O'leHHhIX K ,I1.aHToey

a.rr.y,

pacKpbIBaeT o6Inyro TeMy poMatta: KapaTeJm H KapaeMbie, TopJKeCTBY!QIUHe H
YHJUKeHHbie, xop T!opeMII(HKOB 11 xop JKeprn.
CaMa apirnTeKTotH'IKa npOF1'3se.uenHH n0.'1Hcfiom1qHa H nogqHIIJleTcx H,:J,eătto·
MY 3aMhIC.'ly H ncnxoJ1oruqecK0My ana.'IH3Y "rrpoTaroHHCTOB".
K0Mno3mi:11onuo poMa.H non11CKOilH'leH. BttelllHe 3TO npo.JIB.TJHeTcx e MHOroniaBHOCTH npo11see.rr.emrn. KaJK,ll;IU! rnaea - B3rJIH.!1. repo.JI, Jieil:cTBY!Qmero B aeli.
Co.rrJKeHTUJ:bIH CTpmrr noBecrnoarume TaK, 4T06hl OT'leTJIHBO rrpeJICTaaHTb onpe:ri;eneHm.Iil: er.nx.:i., pacKpb1ea10mm1 Kpe;.i,o uepcoHa)f{a 11 ero nc11xonorH'iecK)'IO
cTpyKTypy. TaKfill Mattepa np11BonHT K xy.u.oJKecTBeHHOH y6e,runenbHOCTH. B caMOM
,le.'le COJ,UaeTC5! HJIJUOJH5! Il0.lmcPOIIH3Ma nOTOMy, 'iTO aBTOp ace JKe KOHTpO.'IHpyeT
H MOTl1BHPYeT IlOCTYIIKH CBOHX repoea, HO .nenaeT 3TO B „KyJJ11cax", c TaKTOM, BC
cPOpCHpyJI.
llpHMe'laTe.'lhaa clia6y.11a poMaHa. 0Ha ,JJ;eTeKTHBIIa (B 3TOM Mbl BH,UHM peMHHHCD;eHD;HH MaHepbI ,IJ.ocToeacxoro). Ilpo113ae.uett11e o6na,u,aeT MHorHMH qepTaMH
l10Jll1Tll'ieCKOro ,Il.CTCKTHaa: rroxm1i:em1e rocynapcTBeHHOH TaliHhl, BKJilO'leHHe B
neHCTBHe BbICliIHX 3IIIeJIOHOB BJlaCTl1, yrposa 6JiaronOJI}"iHOH xapbepe BbJCOKHX
qJ1HOBHHKOB, cpO'IHbJC MCpbl C;iyJK6bJ 6e3onaCHOCTH H T .
,I1.HHaMHqHOCTb ~a6yrre

IIPH.UaeT

.u.

CKOHUeHTPHPOBaHHOCTb B KOPOTKOM

OTpe3Ke (Bpo,u:e 6axTHHCKoro rropora): nelicTeHe na'IHuaeTcx B cy66oTy seqepoM H
3aeepruaeTCJI qepe3 ;:J;BOe cyrOK „IlOHMKoii." npeCTyIIHllKa. HO ::no .'J11Wb BHeWWIJI
KaHBa npOH3Be,!).eHHJI H co6b!THH.
O.uttn If3 ::i;eii.cTeyromJt:X JIHU - .J.IfJL'lOMaT Bono;urn - npe,JJ;yrrpe}IQ.aeT craporo npotlJeccopa, co6J.1pa1omerocx B KOMaH.r:llfPORKY ll llapl1lK, o npe.n;cTO.JIIIJ:CM
apecTe. BolIO,JJ;HH IlhITaeTCJJ. H3MCHl:1Th ronoc, Kor.ua rooopHT 113 Tenecliotttto:ii 6ygirn
Ha Ap6aTe.

Ero rro.ucrrylllFJBaIOT. ileHTy c

JamtcbK> ero ro.iaca nepena!OT B

aKyCTHtfeCKYfO Jia6opaTOp1:1IO „lllapallIKH". ,I1.IIIIJIOMaT apCCTOBaH. 3To 3aB.JI3Ka
upoH3Be.ueHHH. ,IJ.aJiee nepe,;:i; 4HTaTeJieM pasblrp11eaeTCJ1 OOJlblllaJl Tpare,nHH MHOro'lHcneHHbJX

cyne6, Y'iHHJlfOTCH

HanpUKCHHb!C ne6aTbl,

DOJICMHK1:1, cnopbl,

Hcn0Be.a11. PoMan BTJJ.r11saeT e CKJ.iKeTttoe Te'ieHHe 6oJibIUoe KOJIH'ieCTBo nep·
cottaJKeli - JKepTB 11 T!OpeMIIJ:l1KOB.
DiaRHoe KatfeCTBO ::nora poMatta cryw,ettttoCTb MecTa 11 ,JJ;eiicTBHH. Ca.M
ConJKeHHQbIH pacKphrnaeT a;e:1yro TeopHKJ o rrnornocTH H crYJUeHHOCTH MeCTa 11
apeMCH.11 B CBOHX npOHJBe,lCf:HIHX B HHTepBbIO JHIOHCKOMY }KypHa.TJHCTy:

„.H

CTpeM-

Jl!OCb DCero lIHCaTb Il.TIOTHO, T. e. BMeCTHTb ryCTOH MaJlblH o6'b(;M [ ... ]. Hatt6onee
BJieKyID,fill MCIDI ~opMa - IlOJIHlt>OHH'ieCKHH poMaH, 6e3 rnaBHOro repox, r.ue caMblM
Ba)l{HbIM nepcouaJKeM 5!BJ15!eTC51 TOT, Koro B ,UaHHOH rnase „3aCTBrrro" IlOBCCTBODaHHe 11 c TO'iHbIMH npHMeTaMl1 epeMeHH H MecTa ,r:i:ef!CTBHR."

(2).

Ilpony.'lhCHpoeaHHOe Ha nepBblH IlJiaH BHyrpeHee BpeMM, 6ecrropHO, CBJl3aHO
c 3a.uaqaMH IICHXOJîOI'HtfeCKOro aHaJJH3a, c C03;:J;aHHCM „.rmMHTHOI'O COCTOHHH5!".
3Ta IlJIOTHOCTb, no HaIIIeMy, a CiL'\10M MaTep11ane 11 oco6eHHo B crymeH.HOCTH
MbICJJH H KJbIKa rrpmnee;:i;eHHH. Otta cos.::r.aeTcx 3KOHOMHeH. .JI3hlKOBbIX cpe.ucre,
TOJ:aTeJibHblM OT6opoM H B3BClIIHBaIIHeM o6pa3HblX cpe,JJ;CTB B o6pa3e. IlnOTHOCTb
H3bIKOBblX cpe.ucTB H peqeeoH: xapaKTepHCTl1KH repoeB C03,JJ;aeTCH 3KOHOMHeH cpe.nCTB,

TII(3TCJJbHbIM

OTOOpOM,

B3BCIIIHBaHHeM

3THX

513bIKOBblX

cpe,JJ;CTB.

CKOHCTPYHPOBamraa no JaKOHaM crymenttocr11 tlJpa:m Co.'l}KCHHQbrna sapKiKeHa
CJIOBCCHOH 3HeprneH., 'ITO HanOMHHaeT Tyro HaTHHYTYlO rrpy.2KHHy, 1160 B Heii. OTcyTCTB}'CT CJJOBCCHfill IIICJiyxa, BCe B3BCIDC!TO, HC HaKaTllHO, He wa6,10HHO.
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O;:i:HHM H3 npHeMoB, no.nsepra10Ill)'IMCJ1 CTH.'IHCTH'lecKoMY o6ttosrrettmo,
5fBilJleTCJI HeCOOcTBeIIHO - npHMfill pe'lb, Ka.K ;nrrepaTypHblM npn:eM paCKPblTIUJ
Ml1KPOMHpa nepcotta~eli. 0Ha 1103.HOJUieT a.H'ropy IlOKa3aTb H3HYTPH CBO.l:IX repoeB,
nepeBOII.'IOTHTbCH B HHX, paccKa3aTb o HHX HX JKe H3bIKOM, COJ,!laBaH TeM caMbIM
HMIITau.mo 1KHBOH pe'ill, uyreM BKJHO'ieHHJI B asTOPCKOe IlOBeCTBOBaHHe cneu.mpHKlf '13bIKa roaopa-mero.
Mo:>KHo 3TO rrpo11.r1mocTpn:posaTb pa3M&mrnettIDIMH Hep1K1-rna npH BCTpe'le c
ero Ha'ia.JlbHHKOM - IlOJlKOBHHKOM KKOHOBblM H c 6bIBWHM ero npocj:JeccopoM
BepeHeBbIM.
rne6 Hep:irrnu - O,UHH HJ 3eKOB „Illapallilill". TaJiaHTJil18blH Ma·reMal'HK, OH
Bo6pa.11 B cefor MHorne 'lepTbI xapaKTepa H 6Horpa<j)HH Mono.naro CoJDKeHWU>IHa.
OH Boesan, soeHHaH u;eHJypa BH.nena B ero IIHCbMe K AIJYTY KpaMosry - KPHTHKY
CTanHna. Ero apecrosam1.
Iloc.11e.a;oBaJJH nnKKHe ucrr&rramra - Mopa..'I:bHLie n cf>n3uqec1me -, nopMa,
nepecbl!JKa B Jtarepb. B wapallIKC OH JaHHMaeTCJI CeKpeTHOH Te.'lect>oHHeH. 011 CMeJibIB 'lenoeeK, JieIIOKOJie6HMbIB, HHTeUCHBHO pec}lneKTHP)'lOlllHM.
IlpH BCTpe'ie c 6bJBIIIHM czy.a;eHTOM, rrpocj:Jeccop - KOHcPOPMl:ICT H Kap&ep.HCT
- npep;naraeT Hep.JKHHY COTPY.!lHH'laTb B noJlb3Y s.1acTH. B .nyrue csoel1 roT conpoTHBJIJ1eTcJ1, noneMHJHpyeT:
"KoHe'lJIO, 33.HH,J.Hee P,OCTH'lb 3penocn1 B CBOeM HCKOHHOM rrpe,u,MeTe.
3aY.eM, Ka~eTC.H, eMy f'OJ!OBOll CO!!liTbCll I! 3TY naCTb, OTKy;:i,a H 1-1.CTOPHKH -TO caMH
YHOCHT HOfH B npoJKHTbie 6eJoIIaCHbie BeKa?
1
ho BJ!e'!eT ero pa3ra;:I,aTb B 3TOM paJll)iTOM Mpa'IHOM sem1KaHe, KOMy,
TOJihKO pecHm~e10 O.LJ;HOH norneBe.'lhHYTh - a oTneTIIT y Hep:lKJ.JHa ronosa? KaK rosopHTrn . 'ITO Te6e nano 60JlhIIIC Bcex? [ ... ] KaK OT;J.aTbCH B Jlallbl UCbMH.HO!'Y Kplmrorpaqnrn? ... 1ieT&11manu:arh qacos B nenb, ne 0TnycKa11 n Ha nepepbIRhT Ry,n.yr
llna,::i;eTb ero ronosofi TeopHK sepoHTHOCTefi, TeOpIDI Y.Hcen, reopIDI ourn6oK ...
MepTBbIH MOJr. Cyxa.H .nywa. 1 fro JKe ocranercH na pa3MbIU1Jlemur? Lfro JKe
OCTaHeTCJI Ha Il03H8HHe 1KH3HH? )i(H.Tb, 'lTOOhI :lKHTh? )f{11Tb, "L(T06bJ coxpaHJITb
6Jiarouoc1Y'!He Tena? MWioe 6naronoJ1y>:me! 3aY.eM TbI, ec:rn HM'iero, KpoMe Te6ir?
Bce .ri;oso)lbI paJyMa - )la, H cornacen, rpaJIQaimH !la'la.'lbHHK! Bce .lOBO.J.bI
cep;:i.ua - 0Tol1;.i,11 or MeH.l:f., caTatta!" (l, 60) .
.IJ.pyryJO CTO!)OHY Mac-repcrna Irn.caTeJIJl. B JlCtlKe o6pa30B Mbl HaXO)lHM B
IlOilbITKe TBopqecKH ycsrurnaTb Tpa)J;HUHH H MOp,epHH3HPOBaTb TeXHHKY H :>Kattp
poMaHa, y,neIDITb rnaBHOe BHHMaHHe BfIYTPCHHCMy, 11CHX0.'10f'H'!CCKOMY BpeMerm.
Il03TOMY rmcaTeJib np1:16eraeT K TCXHHKe JpeHUJi, r. e. ornafa nomzyro cso6o,rzy 3PHreJlbHOCTH, Mattepe, c6m1.lKa1011..1.eii ero TCXHiiKY K KHHOPOMaIIy H K POMaIIY - MO;:J.epH. 3THM, UO-JHi,ll,BMOMy, 06-bllCHJICTCB HHTepec ComKeIIUU.bIHa K ,!l.HaJJOry H CTOII
- Ka)lpy.
B xy)lo)l{ecrseHnyro TKaIJh poMaHa y,D;a'lHO BXOWlT IIOP'fpe1'bl repoeB. IlpaB,!la,
Hepe.i(KO li KOMMefitapIDix COJUKCHHUHHOBCi:J;OB, B TOM 'IHCJie lUUKe MaCTIITblX ()I(.
HttBhI (3) H B. 'la.JJMaesa (4)) ne ynemreTcx p;on.lKHoe BHHMaHHe poJIH H HCKyccTBY
noprpcrn B poMatte B Kpy2e nepeoM.
Hepe)lKO B TOJIKOBWIIDIX a6conIOTH3Hpy10TcJ1 Tpa,nHU.HOHHble on1:1caTeJibHbie
rropTpeTbl „npoTaroHHCTOB", <tiaKT ile JHHUeHHbIB HCKOTOpoă MOTHBaD;Irn. TaKOB,
uanpHMep, nepBhIH IlOP'fper Hep:llarna: „Pychle BO!IOCbI ero, c pacna.D;oM Ha 6oKa,
6bIJIH fYCTbl, HO yxe JieTJilf BCH'IHKH MOpn:r:HH y rnaJ, y ry6, H npOJ];OJibHbie 6opo3p;KH Ha JI6y. Ko:lKa irn:u.a, 'fYBCTBlfTCJlbHaH K HC;:J;OCTa':le CBe:iKero B03,D;yxa, HMena
OTTCHOK Bjj.TJbJH. Oco6eHHO .lKe CTapH.'Ia ero CKYfIOCTb B ;:J;BHJKCHHlIX, Ta MY.:J:PaH CKyIlOCTb, KaKOIO npHpo.na xpaHHT HCC.BKa.IOWHC .H narepe CHJlbl apecTaHTa" (I, 32).
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Bce

:iKe B poMatte npeBarmpy!OT nopTpeT&r, co;:i;ep11rnsrnue 1.qe10 o nep-

coHa)f(e. ,11,}'MaeTCB HaM, HX MO:a<:eM !ia3h!BaTh IICHX0.'10fll3HposaliHbIMH nopTpeTaMH. TaKOB rropTpeT MHHHCTpa A6aKyMOBa. 3TOT o6pa3 BOIUIOlllaeT TIOJIHUeHCKYJO
HCUO!IHHTeJihHOCTh:
BCX

ero Kapbepa

crry)Ke6ttoro
ronosy"

„„ .OT .J;O.'lroro HeynpaxcueHHX YM

CK..'la,;:J;bIBa.'laCb TaK,

pBeHhJI BhlHrphIBaJI.

li

'!TO

CTa.1 6ecnorre3en MHHHCTpy:

OT ;:i;yMaHbX

OH npoHrphIB8.'l,

A6aKyMOB crapaeTcx

a

OT

MeHbUJe ttanpxraTh

(II, 105).

Qqenh yJJ,a'leH nopTpeT „onnoHeHrn" Hep.itrnua -· .HKonosa. Hep:aorna JBan B
MHfiMCTepCTBO HH)f(ettep - IlOJIKOBHHK HKOHOB. JlaKOHH'IHO, 3aTO O'lefl.b 3KcrrpecCHBHO, OIIHCLJBaeTC}I pOCKOIIJflblll Ka6mreT Ha'laJlbHHKa, 11 cpa3y :iKe ;i.alOTCJI nepshle

„„ ..SlKOIIOBY

Ja ruITb;J.eC.llT JleT, eme B paCUBCTe,

pocTa BbI,.'l,a10weroc.H, c .'!HUOM, Mm1u':T 6b1Th,

•tymb npu11yiJpeHH01M noCAe 6pumb.R

WTpHXH K IIOpTpeTy IlO.'lKOBHHKa:
(no;:i:qepKHYTO Ha.MH tt116yp;b

06_'!0HCKO!'O

T. H.),
H:.'I!!

B 30JIOTOM neHCHe, c MXrKOi1 .;:i;opo;i:nocTblO, KSKOro- .
)J;o.11ropyK0Ba,

c

BC.'UFl.CCTBCHHO

-

ysepeHfihlMH

;:J;BIDKeHIDIMH, BbliJ:Ci!H.:IC.H H30 BCell C8HOBHHKOB CBoero MHHHCTepcrsa"

(II, 112).

0Ka3bIBaeTCH, .HKOHOB Tlll,aTeJlhHO 3aMac1utpyeT ce6x, 11rpaH po.'lh o6ru:HTe.'lbHOro, ;:i;o6po:llCe_1JaTeJibHOro, liIDKettepa -

Tpy,L(a.

Ou

"lllHpoKo npwr.'lacm1: -

Ca;:J;HTeCb, fne6 llHKCHT&tt'I! - HCCKOJlbKO XOXJUICb B CBOeM llOJlYTOPHOM Kpecne H
IlOHrpbIBM TOJICTbIM QBeTttblM KapamlalllOMn

(II, 113). Ho

06pame1rn.e IlO HMCHH H

OT'ICCTBY, KOHCTaTHpyeT c HPOHHCH IlOBCCTBOBaTCJib, u 3aBH.a;HM naMHTb, B CYlll.HOCTll,

HMelOT ue.11&!0 Bbi3BaT& CHMIIaTHIO H

..:{Ol:lepHe, ilOCTH'lb

fIO.'lOliCHTeJl&HbIX

pe3y.'lbTaTOB B Jia6opaTOPHH lllapalllKH H TeM caMhIM oco6oii Kap&epb!.
IIo.:i. ero CTCK.'IOM Ha fll:ICbMCHHOM CTO.'le !IeJ!GL'l nepe'feHh BCCX JaK.moqeuHhIX, c HX HMeHaMH -- OT'leCTBaMH.
„Hcp:>1n1H MO.TT'la TIOKJIOl!Jrncx, He .i1,ep:>1<:a PYKH ITO lllBa\I, 0).UJaKO H He pa31\1a.XJI~a~ !!~U! ·- 11 IlLDK11,J;lliOIHC CC..:] Ja H3nlliHhlfI JH:iKîipOli:i.UHhlit. CTO.flliK. fO.ilOC

.SlKOIIOBa Hrpa10me pOKOTa!I", HO co speMe!leM HX pa3l'OBOp npmu!Jl 11.YPHOH o6opoT.
Y:llCe Ha'luttaeTcx yuus11Ten&11b1il noe)lHHOK s3r,;u1;ri;os, KaJK,IJ,hlll H3 tt:HX nuaTen&Ho
XO'ICT CKpblBaTb IIOTaeHHblC 'IYBCTBa, no rJla3a Bhl)l8!0T HX.
Oco6enHo pen&ecpno BbICTyuaeT TaKoil noe;:i;HHOK B cueHe CTO.'lKHOBeHHB
nonKoBHHKa .HKoHosa H Co,1or.J.HHa. 06pa3 Co.11or;i:1ma, MO.'lo;i:oro H ;:i;aposnToro
HIDKettepa, nepe,!laH B CBeTe CHJI&HOH KOJIJTH3HH JU:l'IHOCTH 11 TOTaiIHTapHJMa,
KOTOPM TaK 'IaCTO KOH'laeTCH KOMilpOMHCCOM.
CueHa „noe,;:I,HHKa" B3fJlB;:J;OB - 3TO 3IlH30,1J, CII.lJbHOro H MacTepcKoro ITHCbMa.
COJ!Of;:J:Hll cxer 'lepre)K CKO!:iCTpyHpOBliliHOrO HM IlIH<PpaTopa, He :lKCJIM pHCKOB3Tb TeM, 'ITO H306peTeHHe ero npHCBO}JT MCCT!:i&Ie lia'la.'lbHHKlf H caMOro HJ06peTaTC.'IH ompaBHT Ha 3Tan.
MeJK,J:J;y ;:isyMx HH)J{eHepaMH He Hy:iKHo 6&mo 60J1bwe HH sonpocoB, HH
paJhl!Cne1111i1. Me:iK HX cnerr.rremn.IMH eJr.'l.H,a;aMH MeTarrHch pa3px)J.bl 6eJ}'Mttoiir
l.[aCTOTbI H HeBMem;aeMoro nanpHJKCHIUI:

„- .SI

YHH'ITO.>KY 1'e6n!" - HaJiHJIHCb L'laJa IlOJ1KOBHHKa.

„- XOM}'Tall TpeTH:ă

cpoK, CBOJIO'l!"- KPR'llUIH rJiaJa apeCTarna".

Kax BHJJ,Ho, roBopxT rJiaJa, BocnpHHHMaK>T cnoaa 3KpaHhI ceT'Ianrn:
„I1HJKettep, HIDKettep! KaK Tbl CMor" - IlbITa.TJ. BrJUJ,!I IlOJIKOBHHKa, HO H r.iraJa
Conor.n,mia CJieilH..'IH 6JieCKOM: -ApeCTaHT, apecraHT! Tbl ace JaObiJJ!"
ll3l'.r:IlliJ:OM tteHaBHCTHblM H 3a'!.apOBaHHLIM OIDI CMOTpeJIH .L(pyr Ha .L(pyra H He
CMOrJIH pacu,enHTbC}J"

(ID, 101).

CoBceM B HOBOM paK}'pCC BblCTynaeT nepe,.a; HaMH .HKOHOB, rrocne pa3rpoMa,
KOTOpblli
HOBblH,

)"IHHHJI A6aK}'MOB
tte01101JJ,aH1IhlH,

OTBeTCTBeHHbIM

3a

ceKpeTIIYIO

6onee 'lCJIOBe'!H&U1 nopTpeT,
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Tene<tiomno.

3To

Bbl3bllla!OUJ,.HH B ,a;yUJe

'IHT3Tem1 HeBOJlbHYIO JKa.llOCTh. Ilon.aa1IeHHhlll H CMJITettHbIB IIOJIKOBHHK 6eccMhIC.'leHHO IlO)lXO;:I.ll.T K CBOeM}' ruo<tiepy H „.;i:ep.lKHT Ha na):(OHH KapMa.HHhle qachI, He
IIOHHMaJI., 'iTO OHH JIOKa3hIBaJIH: - JJ:oMOH? - crrpoCH•l lllo<f>ep.
RKOHOB )l;HKO IIOCMOTpeJI Ha Hel'O.
-A? HeT.

- B

Mactrnno? - TOT Y.'VJBHJIC}!.

- HeT- OTBeTH.'I mDKettep - rronKOBHHK, .uepxach PYKOH 'IY'fh rroBhIUie cepn.ua. Illolf>ep CMOTpeJI Ha .'IHU.0 we<tia B M)'TlIOBaTOM Il}!Tlle OT YJIH'IHOI'O <tionap}!
CKB03h seTpoeoe CTeK.110. 3To tte 6wn ero rne<ti. IloKOHHbte MHTIOre, rropoli Ha.UMeHtto - c.lKaThre ry6h1 Jl.Konosa 6ecrroMOI1UIO TP51CJllfCb (. .•). OH tterro.n:n1DKHbIM 6eccMhlCJieHIIbIM BJrJI}!):(OM ynepc}! srrepe,;J. B He'ITO"

(III, 173).

3To „O'le.'IOBe'IHBaHHe" tta'la.J!bHHKa CMMI''iaeT IIPHI'OBOP paCCKa.3'1HKa H
caMOI'O wo<tiepa:

"l1

XOT}! wo<IJep c IIOJIYHO'IH JK,ll;aJI, J:IIDICSI Ha IIJIKOBHHKa,

MaTep}!Cb B 6apamm Mex BOPOTHHKa, npHIIOMHH3..ll eMy BCe ero llYPHhle IIOCTYIIKH
Ja n;na rn.n:a, - celi<iac, He nepecnpaumnaJJ 60.'lbUie, ott noexa..'I ttayrn,;:i,.
npouma"

l1

JJIOCTb ero

(I, 171 - 172).

Oco6oe HCKyccTBO rropTpeTu:Jau.HH y;:ta'IHO co<teTaeTC}!
HMnpecCHOHHCTH'IeCKOH

Mattepoir

uJo6pa1KeHHJI

IIeliJa.JKa.

c JKHBOIIHcttoli,
Csoeo6paJHhlB,

IICHXO.'lOI'H3HpOBamn.rii rn6pH.r:t: rropTpeTa JI rrei'i:JaJKa Jl.OilOJIH}!eT aHaJIHJ .ri;yrneBHbIX
COCTQ}!HHH, KaJaJIOCb 6bI el'O IIpoJpeHH}!, XOTSI .n:m1 nel'O CJIHllIKOM JanOJJl.3.'IOI'O.
linaro.n:ap11 3TOMY caMa JIH'IHOCTb IlOJIKOBHHKa, CTaBlllCI'O BHHTHKOM B 6e3.!1,yI1.LHOM
IICHHTeHJJ,HapHOM H perrpeCCHBHOM arrrrapaTe, BblCTynaeT, B Jieo.JKH;iallHOM JlJUI nac
paKypce. 3TO 3mno;i, HCIIOJIHCHHbIH oco60I'O :rn:pH3Ma. A6aKyMOB -

MHHHCTP

roc6e30IIaCHOCTH - yrpoxaeT jfKOHOBy. ToT, B OT'l.aHHHl1 - llOIHl,.'.l,aeT B 3a6bIThIB
yro;lOK MocKBhI, Ha KaMeHHbIC o6JIOMKH u.epKBl1.

B

naMJITH no;lKOBHHKa pyttllhl

RocKpemaKlT .a.aHHee noceUiefme u.epKBH RMecTe c mo60Mof:! _;ieByrnKOH - Anrneii.
0,11,ttaKO, rrdi.Ja)K B poMatte

B Kpy2e nep60M BCChMa

pe,'I;OK, C)l.{aT H, KaK rrpaB-

UJIO, rrpe.n:cTaswi:eT co6oli 6onee 11m1 Menee .a.a.nhnHif <jlon. Ho ,ll,a)l.{e B TaKHX

CHTyalJ.H}!X rreHJlDK 06.'la,::i;aeT oco6oH: pO.TiblO B IIO::JTHKe rrpOH3BCJl.CHH}!, B pacKpbITHH ;:i;yrneBHblX COCTO}!HHH I'Cpoes. OH o6na.:i.aeT 6o:IhlllOM CHJlOH cyI'feCTHH, KaK B
neiiJa:lKHOH KapTHHe 3HMHero yrpa Ha UlaparnKe. Ilpe;::ceJihHO CJKaTO, 3aTO o6pa3HO,
rreitJa.JK BITHTaeT Bce JKHJtteon~ymeHIDI apecTaHTOB tta nporynKe Ho ;:1.1mpe nopMhl:
„He6o 6hIJIO paBHOMeptto cepoe, 6e3 crym;eHJIH " 6e3 npocseTOB. He Oh!JIO Ha neM
HH BbICOThl, HH KYilOJI006pa3HOCTH - I'pll3H3}! 6pe3CHTOB3..ll KPblilla, HaT.SJH}'T!UI Ha.Jl
3eMJleH. Ilo)l, pe3KHM BJla:lKHbIM BCTPOM CHer OCC)l,3..'l ( ... ). Ilo)l, troraMH rym110mHx
OH cforna.'ICH B 6yposaTbIC CKQ,lb3KHe 6yropKH"

(I, 132).

6.'laro.n:apH oco6oH: rr03THKe poMaH Con.lKeHHUhlHa

B Kpy2e nep60M HBJIHCTCH

penpeJeHTaTHBHblM ,JJ,Jl}! BCCI'O TBOp'ICCTBa IIHCaTeJij{ He TOJlbKO B H.U:CHHOM
OTHOIIICHHH, HO H B xy;:i;oxecTBeHHOM.
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M., „Ilpocsew.eHHe",

PERSONAJE FEMININE
ÎN ROMANELE LUI MII.OS CRNJANSKI
SAU ÎNTRE FEMININ ŞI MASCULIN
Octavia Nedelcu, Bucureşti

Personalitate marcantă a literaturii sârbe. M. Cntjanski este, fără nici o îndoială,
de Ivo Andric, laureatul premiului Nobel în Balcani, o culme a literaturii sec. al
XX-iea din spaţiul sârb, scriitorul a cărui viaţă şi operJ literară s-au identificat cu toate
neliniştile şi metamorfozele vremurilor pe care le-a trăit devenind încă din timpul vieţii
un clasic modem.
Poet romancier, dramaturg, eseist., critic de arul, autor de note de călătorie şi
scrieri memorialistice, Crrţianski a reuşit să confere operei sale, în ciuda diversităţii
genurilor literare abordate cu naturaleţe. o unitate stilistică aproape petfectă, construindu-şi un stil irepetabil şi recognoscibil.
Via\a sa trăită atât de intens, trecând prin două războaie mondiale şi un exil
îndelungat, de aproape 25 de ani, cărţile pc care le-a scris, cele pe care le-a început ori a
avut intenţia să Ic scrie vreodată. au constituit parte componcnJ.ă a unei expericntc de
via\ă inedite. Fără să avem pretenţia de a epuiza această temă. vom încerca, să creionăm
câtcrn tipuri de personaje feminine din cele mai repre;,entative romane ale sale, raportate la cele masculine pe care Ic determină.
Ca romancier. Cmjanski s-a realizat mai mult în domeniul prozei lirice. debutând
în 1921 cu un roman de scurta întindere de iactur<l expresionistă. Dnevnik o L"arnojel'ii:ul.Jurnaf despre Carnojevii:. evoluând apoi cu romanul Seobe2,Aiigraţii (1929) şi
Druga knjiga ""Seoba ·'3,~,I doua carte a ""Afigra_tiilor" (1962), ca.r,dopera crea\iei sale
romaneşti, continuând cu un roman de dragoste Kap i~panske kJVi ,()picătură de sânge
.~paniol (1970) şi încheind cu Roman o londunu5/Jfomanul despre Londra (1971).
În toate aceste romane. femeia, lară să fie de fiecare dală şi protagonistă, ocupă
un loc distinct cu un rol bine definit într-o evoluţie circulară de-a lungul timpului. Dacă
un scriitor ar fi putut să exprime şi în acelaşi timp să epuizeze tema misterioasă, infinită
şi complexă a eternului feminin, ar înceta poate să existe şi interesul literar pentru acest
subiect atât de controversat şi despre care se ştie atât de puţin. Indiferent ce s-a scris până
acum despre relaţia ancestrală şi tulburătoare dintre un bărbat şi o femeie, aceasta constituie o dramă fără deznodământ, în profunzimile căreia ard patimi şi instincte omeneşti
atât de magistral descrise de artiştii cuvântului de-a lungul timpului. Fără a face neapărat
experimente psihoanalitice, Crnjanski investighează în romanele sale abisurile
innmecate ale eternului feminin, concentrându-se mai degrabă asupra spaţiului ex1erior
tipologiei feminine. a acţiunilor acestora, spre deosebire de pcISOnajele masculine unde
trăirile lăuntrice ocupă un loc aparte.
Jurnal despre Carnojevii: este un roman antirăzboinic, un tex1 din tinereţea
autorului ce se vrea total, un poem al destinului individului şi al colectivităţii umane, o
dramă a fenomenului vieţii, un roman de confesiune. Stilul melancolic şi ironic în acelaşi
timp, caracteristic e:\."J)resionismului, este realizat de autor printr-o serie de parado"-'llri,
cel mai mare fiind acela că într-o operă dedicată destinului tragic al bărbaţilor domină
femeia Cu toate acestea, femeia din acest roman nu e femeia-monstru, indiferentă în faţa
morţii ori lascivă în faţa vie\].i. Tendinţa de descompunere, de atomizare a imaginii lumii
ce ne înconjoar.l, specifice exresionismului, se oglindesc şi în tipologia personajelor
alături
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feminine. AstfeL în locul prezcl11ării acestord sub formă portretistică suntem martorii
unei prezentări fragmentare, intercalate parcimonios în discursul narnµunii. Cititorul
primeşte câte im detaliu al ponretu.lui fizic, acordându-se o atenlic sporită reflectării
stărilor psihologice, prin monologuri interioare, jurnale, epistole, ori vorbire indirectă.
Astfel ne este prezentată o galerie de femei: prostituate, fete de măritat, preotese, negustorese, ţărănci, călugăriţe, poloneze ori sâiboaice ce se oferii cu neruşinare îară afecţi
une, ce seamănă bucuria şi culeg suferinţa, ce deţin adevărul suprem şi destinele băr
baţilor. În construirea protagonistului masculin, Petar Rajic cu alter-ego-ul său Egon
Carnojevic, două jumătăţi ale aceluiaşi întreg, care se complctca:t.ă şi se exclud în acelaşi
timp, scriitorul recurge la diverse tehnici C:\.'])rcsioniste: distorsiune, activism, dihotomic,
intensitate. Personajele feminine sunt singurele personaje tradiţionale romaneşti create
sub imperiul antitezei: Maca VS poloneza şi Izabela VS Maria.
Rajic este un bărbat slab prin nepăsarea cu care se lasă prins în mrejele neobositei
Maca ce-i anihilc37-<l prin îmbrăţişări tandre orice rezistenţă la căsnicie. Ea este superficială, trivială şi senzuală.
Ona je bila svud. .~!iris

njenug te/a. neki teiak, opojan miris, ~retau me je 11
zidovima, u vratima, u pei:ima,
stoluvima, u jetu i vodi, u postelji i u mome udelu,
samo ga u vinu ne he.te (389)1 Era pretutindeni. Pm.fumul corpului său, un parfum
greu, îmhătăJur, emana din pere,ti, uşi, sobe, mese, din mâncare şi apă, aşternuturi şi
veşminte, doar fn vin nu se impregnase încă.
Sufocat de aceste jocuri erotice domestice Rajic se va implica în alte episoade

!°i

amoroase. Poloneza este mai intelectuală.. aspiră spre ceva pur în dragoste, este însă
inconstantă, iar arnbian\a morbidă a spitalului va ucide această idilă. Iată cum defineşte
Cmjanski dragostea:

:Vije ljuhav 1Jug, ni iivotinja, ni ludilo: ona je magia, magia kn•i. mladasti i
neha. (391 )/})raF,ostea nu e Dumnezeu, nicf./jart1 şi nici nebunie: e t.ioar r: pâclă, o pdc!ă

a sângelui, a tinereţii

şi

a cerului.

Povestea de dmgoste continuă în noi episoade. Izabela. dornică de dragoste,
uitare şi plăcere, i se oferă lui Rajic cu voluptate, din proprie iniţiativă. Autorul o descrie
în linii îngroşate şi continue. Doar sora Maria, călugăriţa înaltă şi brunetă, orgolioasă şi
demnă, refuză să se identifice cu natura primitivă a simţurilor, generând o superioritate
şi o puritate de neatins. Protagonistul romanului o doreşte cu adevărat doar pe Maria, atât
de diferită de celelalte femei, pe care însă n-o va avea niciodată. Chipul acesteia este de
abia sugerat, eteric, ceea ce adânceşte melancolia caracteristică scrierilor lui Cmjanski.

lzahe/a me je, stiskajuCi mi jednako ruku kri.fom, prove/a nekud gore, po stepenicama nekim, sto su cvrcale jako i osfm1i me u mraku. Taj mrok je hio ljubicast i svetao, kao crna svila, nigde jos ne videh tako mia, mek i taman mrak. Nisam znao gde sam,
videh neke grdno dehele, visoke 5arene postelje i Mariju, koja stajase neprimetno kraj
stofa. (41 l)l Izabela m-a condus, .-.trângându-mi pe ascuns mâna, undeva sus, pe nişte
trepte ce scârţâiau tare şi mă lăsă în întuneric. Întunericul era violet şi luminos ca o
mă/a.'\e neagră, grea. Nicăieri n-am mai văzut un fntuneric atât de plăcut, lin şi adânc.
Nu ştiam unde mă aflu. am văzut doar nill' paturi grele şi înalte şi pe _\!aria ce stătea
neobservată la masă.
Prin introspecţia ce o realizează privind zădărnicia vieţii Rajic este în permanent
conflict cu femeile din viaţa sa căci, în vreme cc el disprctuieşte absurditatea vieţii,
cuprins de apatie şi melancolie, personajele feminine aspiră spre C:\.1azul spiritual şi senzual.

Romanul care 1-a consacrat pc Milos Cmjanski, Afigraţii, despre destinul tragic

al unui neam pribeag, se apropie din punct de vedere al tehnicii compoziţiei de un roman
tradiţional,

personajele fiind mult mai bine conturate şi reliefate. Nucleul structurii corn-
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poziţionale

îl constituie trei personaje 1.:arc alcătuiesc dasicul triunghi conjugal: maiorul
soţia sa. Dalina şi fratele lui Vuk, negustorul Arhanghel, îndrăgostit
maladiv de cumnata sa. Destinele acestorn sunt strârr; legate întn: de, fiind construite ca
părţi ale aceluiaşi întreg. Cei doi fraţi sw11 constmiţi după legile contrastului:Vuk e
gras* Arhanghel e slab; Vuk e foarte înalt* Arhanghel e scund; Vuk e rumen la faţă*
Arhanghel e palid; Vu.k e direct, risipitor, generos* Arhanghel c ctistanl, cumpătat, zgârcit
etc. Vuk este un personaj istoric, în căutarea fericirii pierdute, aspirând spre o nouă
patrie care să-i curme această pribegie continuă. Arhanghel şi Dafina sunt şi ei în
căutarea fericirii, dar într-o dragoste adulteră şi în sentimentul unei sigmanţe materiale.
Personajul Dafinei se conturează în funcţie de cei doi frn.ţi, de aceea acesta e dedublat:
fată de Vuk e pătitnaşă, directă şi neputincioasă, iar faţă de Arhanghel e şireată rafinată
şi autoritară. În personalitatea Dafinei coexistă şi se reflectă ca într-o oglindă cele două
chipuri opuse ale fra\ilor IsakoviC. Această pendulare intre cei doi fraţi va fi curmată
doar de moartea sa, sub povara cumplită a vinovăţiei aduiterinc, lăsând în urmă un pustiu
sfâşietor în sufletele celor doi fraţi.
Chiar şi în acesl roman. de factură tradiţionalistă, Cmjanski recurge la aceleaşi
procedee de portretizare lapidară. La sfârşitul romanului când i se cere lui Vuk să i se
facă portretul ca să rămână în istorie, Vuk refu7.ă, motivând că doar sfiinţii tn::buic să
dăinuie în timp, în vreme ce chipul lui trebuie să dispară. Cu atât mai mult portretul
Dafinei este creionat în linii întrerupte. succint. reuşind ca prin stilul său caracteristic să
sugereze prezenţa acesteia în roman.
Dopade muse devojka,jer beJe mlada, visoka, zdrm 1a, ijer je uporno eutala. svojim velikim, modrim oCima (../2) Îi plăcu fata, .fiindcă era tânără, inaltcl, sănătoasă şi
fiindcă tăcea cu încăpăţânare, cu ochii ei mari şi albaştri. (-/3/
Tot zbuciumul sufletesc al pesonajelor, percepţiile. sentimentele. trăirile. obserYaţiilc lor sc mişcă în registrul preverbativ, J.rnr;.-01i traducânuu-~t: îu limbaj.
Verbalizarea este lăsată autorului. Nici Dafina nu face exccp~c. ca nu ,-orbeşte în roman
Singurele ci cuvinte rostite sunt sub fomiă de ţipăt:
Umrecu, umrei:u( 175)·0 să mur, o să mor ... ( 1761
Iar în alt loc:
Prm 1a i snafna, kao sto su andjeli. visokih kolena, sa f...Tilom u grudima .~to su, pri
svakom koraku, drhtali, <ma prodje kraj 11.Jega, izla::ed iz ladje, kao da htede da mu
poka:te kako se, mada je tvrda kao kamen, ipak lako vijuga i ljuja. UCini muse da nikada nije ovakve :tene video.(-12).'Coborând de pe corabie. ea se-ndrelă spre el puternică
şi dreaptă ca o statuie grecească, cui picioare lungi. cu sânii ce tresăltau la fiecare pas,
de parcă ar fi vrut să-1 arate că, deşi era tare ca piatra, se mlădia totuşi şi se legăna
uşor. I se păru că nu văzuse niciodată o astfel de femeie. (43)
Metafora sintagmatică cercul cu stea, reluată obsesiv de Cmjanski în titluri de
capitole, în pagini întregi din roman, reiterează maniera sa expresionistă. Această
metaforă reprezintă acea ţară a făgăduinţei, Rusia ortodoxismului, fata morgană a aspiraţiilor sârbilor de atunci, omul şi pământul său întrucât eroii aparţin atât orânduirii
terestre dar şi celei celeste, a căror realitate este subsumată unui întreg pc care doar
steaua şi cercul îl pot cuprinde. Şi poate că nu întâmplător ochii Dafinei sunt albaştri.
Când Dafina moare, lui Arhanghel i se pare că l.ăreşte cercul cu stea.
Stade tek onda kad dublje zagleda u oei guspo:te Dafine koja izdahnu, u dva
nepomicna, modra kruga, boje zimskog neba, h/adnog i cistog, koji izdaleka behu mladi,
a/i koji su izbliza rasli i obuhvata/i ga celog(l 76)/Se opri abia atunci când privi mai
adânc în ochii doamnei Dafina, care-şi dădea sufletul, în două cercuri albastre, de
culoarea cerului de iarnă. rece şi pur, atât de mici de departe, fnsă care de aproape
creşteau şi-l cuprindeau in întregime(177).

Vuk Isakovic,
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Cel de-al treilea personaj feminin pe care ne-am propus să-l analizăm în această
lucrare, este singurul personaj principal din romanele lui Cmjanski. Este vorba despre
romanul O picătură de sânge spaniol, un roman istoric, de dragoste care are drept protagonistă o femeie fatală, o aventurieră, un personaj real, Lola Montez, pe numele ci adevărat Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert, dansatoare spaniolă care va deveni metresa
regelui bavarez Ludovic I şi va trezi multe pasiuni şi controven;e la curtea Bavariei de
la sfârşitul secolului trecut. Autorul scoate în evidenţă rolul nefast al Lolei Montez
supranumită "femeia în negru" într-o manieră ce se apropie mai mult de cea
gazetărească variind unele clişee pmind personalitatea acesteia. Din acest motiv Lola
Montez e mai puţin tratată ca personaj şi mai mult ca tipul femeii narcisoide, puternice,
vitale, încrezătoare în farmecele sale. Critica vremii nu a primit cu entuziasm apariţia
acestui roman. Dar chiar dacă nu se mnnără printre creaţiile s;.le valoroase, acest roman
ce se înscrie în seria romanelor neoromantice de "capă şi spadă" nu a fost niciodată
renegat de autor. considerat chiar de acesta drept "o creaţie deosebită". Din această succrntă prezentare a tipologie îeminine in romancie lui Cmjanski reies lUillătoarcle idei:
1. Toate personajele feminine din romanele lui Cmjanski sunt personaje secundare, episodice. Ascensiunea şi decăderea Lolei Montez, este doar pretextul de a se
descrie curtea bavareză, frământările sociale ale acelor vremuri.
2. Toate personajele feminine sunt personaje literare (ceea ce nu înseamnă fictive)
pentru că nu au o existenţă de sine stătătoare, nu pot fi scoase din contex1ul scriiturii
romaneşti.

3. Rolul acestor personaje, indiferent de locul pc care îl ocupă în roman este de a
conferi culoare, consistenţă şi sens personajelor masculine de care sunt legate şi can:
sunt fără excepţie oameni de onoare dar singuratici şi melancolici.
4. În toate romanele sale femeia este văzută în dublă ipostază- cea a propriei lumi.
reală cu suferinţa sa şi cca a doriTJ.ţci. a ispitei ce constituie frmi:i;i ideală, de cele m~i
multe ori cea care nu există, care a murit sau va dispărea din viaţa protagoniştilor. Şi
mereu, la nesfârşit se reia mitul eternului feminin de la începuturi până la eroinele lui
Crrtjansk:i, stea a avangardei literaturii sârbe ce a cucerit şi a fascinat o intrcagă generaţie de artişti ai cuvântului., dar căruia i-a rămas enigmatică şi insuficient e),,i>lorntă taina
relaţiei atât de omeneşti între un bărbat şi o femeie.

NOTE
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Milos Cmjanski, Dnevnik o Carnojevicu, Sveslovenska knjiiara.. Beogrnd, 1921.
M. Cmjanski, Seobe, Knjifara Gccc Kona, Beograd, 1929.
M. Cmjanski, Druga lmjiga "Seoha", Prosveta, Beograd. 1966.
M. Cmjanski, Kap spanske krvi, Nolit, Beograd, 1970.
M. Cmjanski, Roman o Londonu, Nolit, Beograd, 1971.
Toate citatele sunt luate din ediţiile mai sus menţionate.
M. Cmjanski, /11igraţii, Ed. de Vest, Timişoara, 1993.
M. Cmjanski, O picătură de sânge spaniol, Ed. Univers, Bucureşti, 1983.
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IlPECA HA[(IOHAJJhHMX MEHUIMH B YKPAiHl:
POJih I MICUE Y HAB1LVIhHOMY flPOI,ECI
OHKOBWJ

r. B., OHKOBWJ A.

}l.
Y:icpaitta

y CTarri 30 KoHBCHuil rrpo rrpasa ,!.UffHHH, npHRHHTiH reHepa_lJLHOJO
Aca."16Jieoo OOH 20 JIHcronaa;a 1989 po1cy, r.uo tta6p.a 'iHHHOCTÎ ,J,.rui: Yiq>afHH 3 27
BCpeCIDI 1991 poKy, 13.1Ha'lliCTbCll. w.o ((y T3KHX ;i:Cp)i((li!ax, ;:i;e icHylOTb enri'IHi,
pe.illriHHÎ a6o MOBHi MCHIIIOCTÎ 'llf oco6H 1 'UIC:Ia KOpiHttoro HaCeJICHIDI, AHTHHÎ, HKa
H3JIC)l(lffL ;:I.O Ta.KHX MClDDOCTCH 1 IH KOpimmro H3CCJICHIDI, He MO)!(C 6pH BÎ.:J}.fOB.'ICHO B
rrpaBi crrLu.:no 3 ÎHTIIHMH 'L'1CHa,\rn rpyrnt KOpUCT)'B3Tl!Cll CBODC f..}"JiliIJpDfO, CnOBU<ITH
CBOlO pcnirilo i BIIXOH)'BaTH iT o6p1QH, a TaKOiK KOpHC1JBaTHCll pÎ,IIHOIO MOBOIO» (1).
Ba)f(.'IHBH~I C.11C~1CHTOM y '3ard.'lbHiK KOHuemti.1 rrpo6.1CMH Hauiotta:ILHOro
,>J;CpiK3BOTBOpeIDUi HCUJieiKHoi: Y1'.1J3tHH cra.;1a ţle1wapa.uUi: rrpaB HauioHa'lhHOCTeil:
Y«pafHH (1 JIHCTOna,'J;a 1991 p.). B HK.iii nporo.10myBa,1ach piBHOrrpaBHiCTL ycix
enri11HHX rpyn Hapo~· Yxpa!Hn. 3a nmcyMI<a\lR ocraHHboro nepemrcy 1989 p. B
YKpaIHi npoiKHBalOTL rpoMaJJ)OIJf MafuKe 130 ttauiotta.i"ILuocTeil:, iuoeTHi'Ille ttaceJJeHHH
craHOBH::ro 27) si.z.i;cOTKH. Ccpe,J, HCHIUHH nepcsara H3-"ICif<IITb pociaHa\1 (notta.zi; 11
\IJIH.). €BpCJIM (..i86 THC.). 6LlopycaM (..i40 THC.), \I0,1.J.OB3Ha"'1l (32..i.5 THC.), 60.rrrapaM
(234 rnc.). no."IJIKaM (219 THC.), im.ii ii.:i:YTb yropui. pyMyttu. rpeKH, TIITapH, sipMelDI,
UIITaH!L KJJHMCbKÎ TaTi.lpu. HiMiti, aJep6ait.J)KaJfui. raraym. rpy·mm1. qysami. y36exu
i.L1. B Yxpalm ~ttafun.."IH ;rpy~· 6aTLKiBlllHHy ii !\.ta.:IO'illce.'lLHi napo.'lH. 0,J;Ha« y
HauiOHCLlLHIH M01a.Il.U HC TaK 6araTO Ilpe;1CT3BHHKÎB CBponeRCbKOI Cl.M I.. y HaMa.raHHi
pea1i3ysarn UIO )l.cK..11apa.uiJO 6po npuiiIDITO 3aKOH YKpaiHH 'TTpo ttauiouan.Hi
MCHUJHHH ~ YKpahri" (25 qepBHH 1992 p.).
Bb )l.eK~1apauil ;io npIDiilllTTll KouCTHl} uit npofuuos ncsHHiî: qac mOJ.lO
BH3ttal.feHHll rrpo6JieM Hauiotta.!lbttoro ,lCp)f(aBOTBOpeHHH. P11.:i: no,"Io:lKeHh Hosoi·
KoHcrmyuil Yiq>ai"Hu MaIOTh np1U1.uunose ·:m:a<J:eHIDI ,l.J"IH B,.J.OCKLJHa:1cHHJ1 icuyIO'IDi'
IlO.!lÎ.Tm<o-npaBOBOi" 63'.UI pe~'mOBaHHJI CTHOH3UÎOH3.JILHHX npoueciB, po3po6KH Ta
pca.'1Î33.UÎ.1 .:i:cpll<3BH01 CTHono11iTHKH (2. 3). B OcuosHOMy 3axc>Hi Y«pai'HH 'liTKO
BCTaHOBJieHo pÎBHOrrpaBHÎCTb yCL"\ rpoMa,IUIH ;::iepiKaBH, HC:laJ"IC)l(HO BÎ,l 6y.;:i;1d1KHX
o6cramrn i, 30RpeMa CTHÎ'iHOro IIOXO.:J;)KCHHJl . .HI\ Ja3ffiN3C B.lL,mxosa, y HOBiii:
KoHCTHŢVuil Yxpa!HH 1a$ÎKCOB3HO ,J,Bi npe3)"MIIUil pisttonpaBHocri: 1) rrpe3yMIIItiJI
piBHOnpaBHOCTi BCÎX i1 rpoMa,illlH Ta 2) npeJyMIIUÎll" piBHOnpaBHOCTi BCÎX li
CTHOHauiomUibHHX cni::rLHOT. AJie ui rrpC'J)'Mnuil ttacTi.'lbKH a1an10noB 'Jl3aHi,
B33CM03a.Jie:lKHÎ i B3aCM006y~fOB.;lCHi. w.o MO)KH3 roBOpHTH i rrpo ix HCpo3pHBHiCTL i
('JlHÎCTb. rofuo npo ''npe3}1WII(ÎJO piBHOnpaBROCTÎ rpor.taJ)IH Ta CTHOHauiOHa.JILHHX
cni..n.HoT" (4). 1 caMe KOHCTmyui.IDra DpC3}'Milu;UI pÎBHOrrpaBHOCTi ( roJIOBHOIO i3
ro.110BHHX }'MOB i 'IHHHmciB Td 3all0PYK .J.CMO«p:rrn3a.U,ii: i I<ORCOJJUauil IIO.!lÎ.CTHi'IHOro
y«paiHCbKOro cycI!Ln.cTBa.
HHHi YKpaîtta H3,'J;aE: opraiti13ni.iiui Ta <PinaHcosi iJ.OilOMorn MafuKe 270
3apefCTpo.83HHM uauiOHaJI.bHO-IcyJILT)'PHHM TOB3pHCTB3M, 22 3 HHX MillOTb CTaryc
sceyKpatHChIGIX.. penna - periomLThHHX. Cepe.a. 1-tilllÎOH<L'11>Hux TOBaJ>HCTB iraii6L"ILIJie EBpeRCbKHX - 41, pociHCbKHX - 29. HÎMel.(bKHX - 28, rpeUbKHX ·- 17, eipMeHCLKHX - 16,
,'1:3Jri iluyTL yropcbKÎ, 'iCCLKÎ, PYMYHCLKÎ, poMCbKi. 6iJiopyci.xi i T.ÎH. oÎJILIIlÎCTh j3 HHX
BH3H311HJIH CripJIM}BaHHJI CBOd ,'J;iJIJlhHOCri m< ll'YJThT) pHO--OCBÎTHLOi. 'Dl HlUţÎOHa.JlhHO127
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IlPECA HAQIOHAJihHHX MEHlIIHH B YKPAiHI:
POJih 1 MICl-U: Y HAB'lAJlbHOMY flPOl~ECI
OHKOBWI

r. B., OHKOBWJ A. LlYKpaitta

Y Crnrri 30 KoHBCHrtiI rrpo npasa ,::i:ITTHHH,
np11H:Hniif feHepa.'ILHOIO
Acal\ffoeao OOH 20 mi:cronari:a 1989 poKy, m:o Ha6yna 'IHHHocri ;i.,11 YKpaiIDt J 27
aepecHR 1991 poKy, 1a3Ha'laCTbDL m:o «y T3KHX ,::i;epiKaBa.'\, ,:i;e icHyKm> enti'Illi,
peJJiriifHi a6o MOBHi Menmocri 1.{H oco6a 3 'iltCJia KOpiHHOI'O nacc,,CHHH, .rt:HTHHi, RKa
H3Jle:iKHTh ,J;O Ta.KHX '1-ICHlllOCTeH 'ill KOpiHHOTO Hace,lCHIDl, HC MO)l(C 6:yn1 Bi;J;MOB..TJCHO B
npasi cniwno 3 ÎHIIlHiml 1L"Jei:m,::u rpym: P''°PHC1JB3THCH CBC{'H) K)".;Th'f,YJ>OIO~ CilOBi.laTH
CBOIO pc;iiriro i BHROttyB3TH ll o6pH)l.H, a 'faKO)i( I<OpMC'I}'B3THCR pÎ,UHOIO MOBOIO» (l}.
Ba'itclHBmt e:1eMeHToM y '3ara.1JbHiii: KOHa;ena:il npo6.1eMa Haa;ioHa,nMoro
;:i;epiKaBOreopeHHR HCJlUICiKHOt YKpaiHH (.."Ia.aa L{e1u-rapauiR rrpas Haa:ioHa.JlhHOcreii
YKpai'IDI (I JilfCTOna,!J,a 1991 p.). s mciif rrpom10mys:rnac1> piBHorrpasHicTh ycix
eTHi'UfH.X rpyn Hapo1ly Yxpafoa. 3a ni,ucyMKaMH OCTaHH1>oro nepe1rncy 1989 p. B
YKpai'Hi nponrn:B310TL rpoMammH '1-taibKe 130 Haa;iottaJlhHOCTeîi, inoc1Hi'ille Hace.rreHHJI
CTaHOBH.10 n,3 BUCOTKH. Cepe.:i: '1-lCHWHH nepeBara Ha.'IC'iKHTb pociRHa.\I (IIOHa,.:i; 11
!\UIH.), CBpCRM (486 THC.), 6i.11opycaM (440 THC.), '1-!0.'QOBaHa.M (32-U THC.), 6omapa'i
(2.14 nrc.), no;utKaM (219 rnc.). ,la.li ÎÎit}'Tb yropui. ppf)'HH, rpeKB, 1arnpH, sipMe.Hll,
wrram1, KpnMc&Ki TarapH. Hi'lfu;i, a1ep6aif.:oi<a.uni. raray:m. rpy3HHH. qysami, yJ6cKn
i TA B Yxpai·Hi ·maiim.Tif !lpyry· 6aT1>KLBll.UtHy ii. Ma:1o•rnceJlbHi uapo)llf. 0.'lHaK y
HauiOH3JThHIH J\10131Ul He TaK 6araTO npe;:cCTaBHlfKiB rnporreiiCbKOI CIM L y H<L\1araHHi
peaclÎJYB3TH r.uo L{eKJiapar{ifO 6y:10 rrpHHIUITO 3ai<oH Yl\-patHH ''ITpo Hall,ioH~ThHÎ
MCHrnHHH li YKpai"Hi" (25 qepuHJ1 1992 p.).
Bi.:i. )leK.1apaa:ii" ,l.J.O npHiiHJIITH KoHCTHŢ\'Uil npofruioB ncsHHii: 'fac l..l.IO.J.O
BIHHa'lenm1 rrpo611eM Ha11,iotta.1Lttoro ,'l.ep'iKaBOTBopeHHJ1. PH)]. no.1o)!(em. Hosoi"
KoHCTHlJU:il YKpalliH MaIOTb npIDu.umosc 31:ta"!eHIDI ,l..lll B,lOCKOHa.11eHHJ1 iCH)'ID'iOt
IIOJDTHI<O-npaooooi' 6a1u perymosaHIDI CTHOHauiOH3J1bHHX rrpoucciB, p03po6KH Ta
pca.li33I.til 2l:CP'i1C311Ho1 crHonosriTRKH (2, 3). B OcHostto,1y 3a.ICOHi YKpaIHH 'li.TKO
BCTclHOB.i"JeHO piBHOIIpaBHÎCTb ycix rpoM~H ;:cep'iKllllH, HCJane'iKHO BÎ)l 6y.zu,-Jlli.H.\:
o6CTamrn i. 10Kpe~m. CTHÎ'iHOTO JTOXO,:l.il«:HHJI. RK 1a1Ha<Iac B. 4~uumua., y HOBiH
KOHCTHl)'IlÎI YKpalHH 3a<IJiKcoBaHO .I(BÎ npe3y Mrra;iI piBHonpairnocri: 1) npe3pnntiJI
piBHOIIpaBHOCTÎ BCix fi rpOMa;v!H Ta 2) npeJ}'MIIUÎJI piBHOnpaBHOCTi BCix fi
CTHOHauiOHailbHilX cniJibHOT. A.:ie uj npe1)"MIII.lii' H3CTÎ.lbKH B1a€!.IOOOB, HJaHi,
B1'1fM033JIC;roti i B13€MOOfi)'MOILlCHL mei MO)f(}f3 roBOpHTH i rrpo LX Hepo3pHBHÎCTb i
E,'UfiCTh. rofuo npo "npeJyMIIll,Î:tO piBHOnpaBHOCTi rpOMa,ZlllH Ta eTHOHa.I.J.iOHaJihHHX
cnLlbHOT" (4). I caMe IDHcrmyuiifHa npcJYr.muiJ1 piBHonpam10cri f ro11ouHot0 i3
rD.'IOBHH.'{ YMOB i 'illllHHKÎB Ta JaIIopyK .'leMOKpannanjl i KOHCOJlÎ,!lan;iI no:rienri'illoro
yKpai'HCbKOro cycrri.rrbCTBa.
HHHi YKpai'Ha Ha:laE opraHiJauiJ.iHi Ta fjlittaHcosi )l.ono:t-.toru MafuKe 270
Jape€CTpoBaHHM HauiOHaJibHO-KY,Tul)'pHH..\1 ronapuCTBa.\I, 22 '3 HHX MalOTb CTaT)IC
aceyKpatHChKHX. pemra - perioH3JlhHHX. Cepeµ, nau.i0Ha;11>H1IX TOBapHCTB aa..ii6ijlbll1C €Bj)CHChKHX- 41, pociHChKHX- 29, HiMel.(bK.liX - 28, rpeJ.U>KJLX - 17, BipMeHCbKHX - 16,
muri H.zlYTb yropcLKi, 'leCbKi, pyM)'HCI>Ki, poMc&Ki. 6i.'IopychKi i T.iH. Ei.1IhuriCTb iJ HHX
BH3H3'lliJilf CTipHM)l3aHIUI CBOEl ;.lÎRJibHOCTI ID\ KyJIBI) pHO--OCBiTHbOi. 'fH Hall,ÎO!fa.ilbHOM
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K)'JTuT)'pHol. CTBOplOKYTbC.!I mmioHa1hHO-xym;rypHi 11,eH1])JI, lUllU:m,

!1.fpei", 6i6:IÎOTCKH,

<J>aK}'~ThTaTHBH ;l.Jlll 8KB'ICHHH pi,1HOI MOBH. 1994 poKy po3po611euo i JarseproxeHO
)],ep)f{IDIHY nporpaMy BUpo;:vKCHHH. Ta Jl03BHTK}' OCBirn HaWOHa.:lhHHX MCHiIDiH 6
YKpaIHi ua nepio.ct ,II.O 2000 pmcy. 15 BHIDJIX HaB'laJlbHHX 33.KHa:tiB YKpai'trn roryIDTh
BHICJra,1laqju ~IOBH Ta }IÎreparypn uauionaiThHHX MCHIIIHH. <l>)'HKUiOHYtOTb lllll.XlJlH 3
Hat(ÎOHaJihllllMH MOBaMH uaB'laHH.11: pociăc1.Koro - 2942, MOJLlaBChKOKl - I L
PYMYHCbKOID - 96. }TOpc1>Ko10 - 60, no,;n,ci.xoro 3, fBpCHChKOJO - 5.

KpHMCbKOTaT3J>Chl<OlO - 2. 3a iui11,i:rr1tBOtO
Hall,ÎOHaJibHO·Ky.:n.TypHHX TOBapHCTB
crnopeuo 6,ntJI>KO 60 HCALThHHX mKi,1, µ:e BHB'iarorh )JÎ,ll;Hy' Mosy nouau 73 THCJNi
yqHiB. Cl>aKy.ThTaTHBHO rn B rypTKa.x piAHy Moey BHB'iaKrri. me 6.lH1hKO 200 rnc. y•rniB
3 'IHC.113 CTHÎ<fHHX ).[CfillUIH ( -t, C. 173).
3,a,iil:CHIOCTbCll po6crra Hal IIpOCKTOM ",[l,epJKaBROl nporpaMH po3BHTK)' I..'}'•lhl}p
Hal.lÎOHam.HHX MCHIJIHH Ha nepio,:i: ,'lO 2000 po1..·y". ,lL'IH '.la,'.l,OBOJICl:UUI. K)'.'IhtypHO·
OCBÎTRÎX norpe6 RanÎOHa.'lbHff}{ MCHIIIHH YKpalHH y KKIDKKOBiii: Til iHDriii: LCP)'KOBaHiH
npo,z1,yKUil, si,z:mosmHo µ;o IlOCTilHOBH KafiiueIJ· MiHicT}JiB "Ilpo cneuia,li30saHi
pe,m1Ki.ti.i' A-'UI BHIIYCK)' Jii:reparypu MOBa"'IH nau,ioua'lhHHX MCHllIHH YKp3llrn'' (1992),
6y.lH BH3Ha'leHÎ 6araronpo$i.lfbtti BH.JWIHHll,TBa. TaK, "Ka\.lewrp" y JlhBOBi no'laB
i:q>yxyBaTH KB1ITll noJJbCbKOIO MOBOIO, "'Kapmrrn" B YJKropo.Ji - yropcbxoro, 'iec1.K010,
CJIOBal{bKUtO, "Mame" B 0,ZJ;eci ·- rnpeii:CbIDIO, 6om·apchKOIO, raray3bKOIO, "JJ:oH6ac" y
J:J:ouell,h1<y - MOBOIO rpeKis CTpHil30B'll, "Ci,1" y ,lJ.HinponCTpoBChK)' - uiMell,hIDIO,
"Taspm" y CiMlţ>epono:ri I<J>HMChKOTarnpc1.m10 , CTporllroM ocramrix poKiB BR,il.aHO
6mt3bKO 150 Ha3B KHHr MOBa~IH uauioHaJibHHX MCHilIHH . )J,.;u. Ja.IOBOJICHHJI
iH4>opMan:iii:Hm: n01pe6 HaI{Memmrn BHHHKJia p03I'a;l)")](eHa CHCTCMa ncpiO~lH'IHHX
BWUIHb. "CITHCOK BHJJ.aHJ> nau,ioua.TuHHX MeunmH e YKpalHi" BKiIIO"faf I 07 HaJB
LJaCOilHCiB, npH1Ha'fCHHX ,[IJUI KpHMChKOTaTapChKHX, BipMCHCbKHX.

EBpeHCbKHX,

Hi~eUhKHX~ 6onrapcnKHX. no.:1bCbKI~'(~ PY"fYHCLKnx. yrepcf=.KMX Ta iHimt."X rpo~~1~. Bi;i;
1990 poK)· e Y1q>alHi 3apeecrpoBaHo MaIDtce 115 Ha.3B rrepio,'lWIHHx B~b (raJeT.

)K)'pHaJÎB, 610;1eTeHiB, iH<l>opMa.UÎHfilLX eiCHHKÎB) ~lll uauioHaJibHHX MCHIIIHH. KiJTuKa 3
HHX Ma;rn 3ara.Tumlli, o6'CIUfYIO'lHH xapa.Krep - "'Mmr Po,QHHa" (XapKÎB), ''KpbIMCKHii
,ZJ.OM".
"Eepcrn
Taapn;i:H"(CiM<l>epono'°Ib),
"E,:i:HHCTBO-n.;noc'·
(Y)l(I"Opo.'1).
"Bi,'lpO,!l)lreHIDI'' Ta iH. (4: 5 ).

3a

Bi,lVIOBÎAHiCTtO iHTcpccaM IlCBHHX Hall,ÎOH3.;lbHHX MCHIIIlm, HK '.la3Ha<rae:

H.M.C~opeHKO, pcurra BH.il<llfh po1no.:i.i:UUOTbCll Ta.KHM 'll!HOM: fBpcHChKHX -

yropc1>1<Hx - 9, 1<pHMCbKOTaTapchKHX - 8, pyMyHChKHX - 7_ no.11>ch1<Hx 00.'II'apcb.KHX i rpeL(.bKH.."\ - IIO 5, BÎpMCHCbKHX i uiMCll,bKH.X - IIO 4, pociHCbKHX -

33,

6.

3,
2. 6i1opyCbKHX, l{HraHCbKHX, a.'163HCbKHX,
33ep6aii.'.J;)KauchKIDL TaTapCbKHX. JYpcll,hKHX:, y36eu:i.KHX, apa6chKHX - IIO l.
MOJI.J:OBCbKHX i

KHT3HCbKHX -

no

ll{o,ZJ;O MOBH Blt)l;3Hh, TO I)'T BIDKKO npoCTCJKHTH IICBH)' 'JaKOHOMÎpHicTb. LIHMaJIO
'f3COIIHCÎB pcnpaxOBYIOTb Ha o6Mlll iuflK>pMa.Itioo RC TliibKH B CBOOI}' nauioHa.lJhHOM)'
cepc)J;OBHill,Î, a nparnyTb 03mtHOMHTH IIDf}XHUtii: 3ara.ll cniBrpoMMJIH Î3 c~106yrm.oIO
JCY.ilhtyp<>IO, Tpa;J.HQÎJtMH, icropioo cBoro napo;zy. He1BaJIC3IO'IH ua icayBa.HH.ll:
,il.Cp)f(IDJHOÎ MOBH - YKJ>3ÎHChKOi, MOBHa KaJYllflla nepÎO,r{H'IHHX BH.aaHb H3UMeHunrn B
Y:Kpallri AOCHTb po1Ma!Ta,

i ,!(OCJri;:i;mnrn no,'limoorb il Ha 'fOTHpH Kareropii':

4aroDHCH, mo llPYl.."JIDTbCll HairiOHaJibHOID MOBOJO (:me6i;n,moro ne IlOJihCbKÎ,
yropc1>Ki, PYMYHC1>Ki Ta MOMaBCbKÎ, 6o:rrapcbKi, poMChKÎ Ta a.rr6auchxi,
KpHMCbI<OTaTapcbKÎ, ;:i;eni E:Bpeii:cLK.i nepiO,'lH'iHÎ BHJUUUH);
.l{BoMOBtri: a) MOBOIO uauioHa.ThHOÎ MCHDIHHH Ta pociiiCLROID (µ;eJIKÎ (BJ>CHCbKÎ
BH,$UIWI. AJ1YK)'IOTbCl! Î.'lHIII Ta pociHCbKOIO, HanpHK.,:t-l., o;:i;eci.xa ''IllOMpCH ma6oc" Ta
'lepHÎBell,h.Ka "qepHoBiuep 6.rrerep"); 6) yKpaiHChIDID Ta pociiicbKOIO (HanpHKJiau, n:ellKÎ
€BpeHchKÎ 'lllCOIUICH: KHlBcbKHiÎ "EepeHCIOIC BCCTH'' Ta xepcoHChKHii "lllo.10M" );
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PociiichKOl-0 MOBOtO (ue '.'vlaib1re Bei JaracTbHi Bll,!laJuu1, npncBll'leHi
HauioHaJihHHX

MeHUHfH,

'facOnHCÎB, ,,ie.11Ki rpeui.Ki.

BH,'l;aHIUI pociHCblillX TOBapHCTB,

'UlM3J10

npo6JieM<Uf
E:BpeHChKHX

KpHMCbl(()i'aTapcbKi Bii,Llaffii.ii):

(HafilfeHiua rpyna, ,!IO JJ.Koi· uxo;.virh )K)'pHa.'l "Ecpern
Taspu,rrn." (Ci~u)lcpono.1h), yKpaiHCbKIDi napiaHT eip!.tencLKOi ra·ieTn "Aparan:".
BÎHHHUhKi E:BpeHCbKi 6JOJiereHi "06IIi;Illia" Ta "ImflOJ»laI~.illHHH JIHCTOK", a ŢaK())K
"C.-me'HllCbKe COHe'fKO" (.:i,'UI. 60.1rapcbKHX ;i;ireă BJQaC HenepiO.'J;H'fHO ll"OJITOCil
")lpy:>K6a" Eep.UfilfCbKOro pa.H:osy).
Yiq>ai'ttchKOJO MOBOIO

npo6,1eM H3rOOHaJibHHX MeRJIIllH 3lLTeil\3Tb
BU .UCp)K3BHOfO fit<wtcery - ue J(O.'l3TIOI ;J.O o«f>iu;iifHoro oprru1y 'TO.IOC
YKpaittn": ",U:3eHHiK KiifoecKi" nO.lbCbKOIO MOBOIO, "Espeucxne BCCTn·· -

lllicn.

BH,,_13I1b ..:l;l.11 BHCBÎT.1eHHH

6e3IIOCCpc,Zl,HbO

pociiichxOlO, "Apara1.C --- eipMeHChKOIO ra yxpaittc&Koro, 'To.aoc KpLu.ta'' Kpaif' - 60,lT'apcbJ((}Kl. ncpmi TPH
BUll3HHll ,1P)'K)'IOI'bCH n Knrni, peDJT.:t BÎ,lIIOBÎ.'.UIO y CiM<J>epono.rri., qepHÎBUHX Ta O.ueci.
ELThmicTL BH.ilattb uauiott<LThHHX MCHillHH po1paxoeyt0Th Ha KOIHTH OKpeMHX
pociHCbKOIO, "KoHI\Op.uiH" - PYMYHCbIDIO. "Pot1_CH

CTIOHCOpÎB

a6o

TOBapHCTB.

Po3BHTOK npecH ttauiotta.ThHHX MeHIIDIH y

noillTHKH Hamoi:

.aep)f(3BH y cljlepi ..1}'XOettoro fi

90-i poKH -

ttapoitiR fil<Î 3.ZJ;aBaJla MemI<alOTb Ha repIITopii: YKpai°HH.

pi'IHHH o6cu

csizrqeHHH Hauiott&n.eoi:

BÎJWOWKCHHH B Yiq>aiHi
DpoMOBHcri ii ituni «f>aIITn:

no,TiTH'fHOro

nepe.u.a'I MOB3Mlf H3UÎOH3JlbHHX MCHITIHH CTaHOBHTb: Ha TCJle63'1eHHi -

1225 ro;ora, Ha pa;:i:io - 1998 (.f). 3a CTaTHCTHKOIO, HCIBetJ.eHOIO B impopMau;ÎHHOMY
;:i:oeil;HffKY "HauioHaThHÎ !t-!CHIDHHH YKpalim" (K., 1995) Ha 3aKapnani YpaHc"nofOTbCJI

Te,1e- i pa.zrionepc.zm'fi yropchlmIO MOBOIO (73,2 i 364 ro..::i:. mopi'IHo): o6cJir Te.1c- i
parrioMOBJieHHH py~HCbJ\OfO MOBOIO CIGa.:i,aE: Ha 3axapuarri - Bi;u10BÎ,1HO 36.6 i 104
f'O..'l, B 0.'XCCbKill o6:IaCTÎ -

16 i 32 ro;i, y l.Jepuieer.u.Kiil - 94 i 230

TO)];. TOIIIO.

,lJ,ocni;iHHUbKO~ry
ueHTp1 icropil yKpaiHC&Koi npecn Kni:acL.KOro
uau.ioHaJlhHOI'O yuisepcwrcry iMcHi Tapaca Wce'leHKa po·.ipo6.1etto cne1.1rypc "Dpeca

Y

ttau:iottacTbHHX

)KypHaiTÎCTHKH.

MCHD.JHH

B

YKpaitti".

MeTa cnemcypcy,

urnii

'fHTaCTbCll

OKJJÎM TeopcTwrnoro

CTOCYCTbCH yKpalHCbKOJ CTHOilOJIÎTHKH.

nepe;:i:63'faE

Cl}'/lCHT3M

Ma:repia.rxy, HKHH

lHCTHTyry

3,u.e6i..Ju,moro

03HaHOMJICHHH ·~ ÎCTOPH'Dl'HM,

no..'I.iTH'IHirn, .ayxoeHH~I iKH1TIIM TÎO 'fli ÎHilloi: ttartiottaTuHOI MeH.IIIHHH B YKpaiHi;
y'facTb y ry,Tul}PHHX Jaxo.zmx pÎJHHX Ha~iottam,HHX TosapnCTB i rpoMall:; BHB'fCHIDI
.!{ocei.uy .[{ep)fQlBHOro .KOMiTery Yiq>alirn y cnpaisax ttao;iOIDLThHOCTCn Ta Mirpartil:
si.lBi;uulIDJ pe.moorin Ta 3Ha.JIÎ3 ;:i;UurbHOCTi KOHKpenmx BH.Llallb H3rOOHaThHHX. MCHIDHH
(30KpeM3, lilÎHCHeHHH aHKCl}BaHHH) (5).
BuxosaHlUI oco6ucrocri BÎ,[{6yBa€J'hCjj '1Cpe3 snJJHB nauiOH3JThHOî ry,'Ibrypn,
HOCÎJIMH HI<Ol c :no.un, mo )KHBYTh HaBI\DJIO. Qeii rrpouec cou;iaclÎ:laU.ll, ,'.lO JIKOI'O
6e3nocepe.zi;Hb0 npwieTHi 33co6n MacoB01 imflOpMalţÎi, nomrraf B TOMY, mo ;i:opoc,Ti
XOTÎJIH 6 6aimrn MaiffiyTH'bOI'O 'lJICHa ceoro KO.lCICTHBy TlU\HM. JIIQ[MI-1 BOHll € caMi. TOMy

ue npoucc DCBHOIO MipoIO ynoii;i6HeHHH. BoHO C!t!la,rr.aCTbC.11 y <!JopMyBaHHi
MTIOiH i npH.131.lTTORaHOCTÎ uoro ,'1,0 )KIITŢJI. y ;:mHOMY cycni.'lbCTBi, B
pe3J1IbTari qoro mmma onattosyr Icy'JibTypy, B Me)f(3.x JIKOî BOHa nepe6ys;u:, i
np1IB'i3CTbCJI. .u;iirrH, He nopymylO'iH 1araJThHonpnfuurrHX npaBHJI DOBeitiHI<H (7, c. 25).
LIJ,o caMe, HK, ni.zi; HKHMH BUJIHBa.MH oco6ncriCTb, mo BDpoCTa.Jia B K}'JTh'I)'pi A, Mllf
3aCBOITH eJie.MeHTH 3 K)'Jlbl')'PH fi? A.wt<e 'i3CTO .J;HTHHa., na npo>KHB3f B
6araroH3UiOHa.JlbHiii: ,'l,ep)l{3Bi, nepe6yeac rrÎ,.l BII.JIHBOM KÎ.ThKOX 1<ym>ryp. I rpoMa.!lHHH
YKpaiHH t1.06pe ycBÎ,LtOMmOIOTh ue. Orare, il.n:eTLCH npo ma.i1or, iHoi:ti H3BÎTb - npo
no.rri.'Ior K)'."Ibl)'p. A.!l)Ke 3H3HHJI 3aCBOJOKJrbC!I He JIHme npo 3all3C, a, i ue BO'ICBH.!lb, 3
MCTOIO BKJilO'iCHHll lx .UO axriB K0MYHÎK3.ltii.
BHXOB3HHH -

oco6HCTOCTÎ
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B YKpai"Hi sajKJ({) HC BWl)sare sIL'llIB pociiic1>1<0! Ky.'Th1JpH Ha Cxo;i;i, rro.11>c1>K01,
pyMyttci.KOL M0.'1.Ll3BCbK01, yropci:.Koi·, c.rroBaIJ;J>KOi" - Ha 3axo.:J,i YKpai"HH. Ta iUeT1>Cll,
.m6oHb, He :Illllle npo npHIDp;i;omti pcnce.ilCHIDi. A..l;Ke npeacraBHHKII 6ararwx
CTHOCiB KOMIIaICTHO IIpoiKHB310Tb y pi3HHX perioHaX Yrq>ailrn. nparffY"!H 16eperrn
HarOOH3..,ThHi Tpamn::ciI. MOey, ;'.()'XOBHÎCTh. Taxy .JIJQIJ;IDiy, KOT}X1 BOJIO~C f<YJlb'fYpaMH A
i 6, HaJHBIDOTb oco6ucmicm10 Ha py6e:nci 9:%m_yp. A'le:KBaTHe BJae.mp03)'MiHHH ~x
y<racHHKÎB .l\"0:1-ty HOOrrlfBHOTO ai.."'Iy, KOI"pi H3.ilC>KaTb ll.0 piJHHX HaUÎOHaJibHRX K}"jibyYp,
o6c.rryroBy€ TCpMiR MiJICk')~%myp11a 1'0.l4)!HÎKG1JiJI (7), rrpH IU>OM)' '.\3C06a\I M3COBOI
impopr.rauii HK llBHmaM ffilltioHa.;-n.Hoi" i..yJIBl)'pH Ha.i"Je)KJfl"h oco6.JI11Be Micue. ~
qepeJ HHX 3,.!l06yBaJOTb BHJHaHIDI
Ha6yBalOTb lKHTTH Ti 'flf iHmi RBHUla noJIÎTHI<H,
CKOHOMÎKH, f<YJibl)'pi-1., l\IOBH romo, TOOTO CTBOplOIOTbCll cnpJurr:nmi yMOBH .lmI
ilJoPMYBaHIDI ii poJIIDtpCHIDI 30HH o6pa3HO-eMouiiinoi· 1'.')'JILrypHoi" mn1'ni. BOHH c
:IDepira'la.'>IU i nepe$1B31I3."l\.tlf couiaTuHO 3Ha'I}'ll(Ol llf(p0pMau,U.
Ilorpe6a B inlflopMau.il BXO,!llITb ,.:i:o IIIHpol\OIO cne1'.tpy IlOTpe6 ;llOJn[HH i
BUo6p1l.)K3C CyClll.lhH)' HeoOXÎAIIÎCTb B i111j>opMaIJ.ÎÎiHOMy 330e3JieqeHHi yCÎX BW.ÎB
JllO.il;CbKOÎ ,ztiJim.HOCTi. BHJffaqaE BK.:lJOqCffHH oco6HCTOCTi .lO icHyJOqoi' CHCTeM.H
couiaJlhttOî iHll>opMauiL lH<j>opMauiHHi iHiepec11 ycauoAL"DOIOThCll i CT3l0Tb <tiaxrop:nrn:
CBi;'l:OMOi" nOBCAÎHKH y <j>opMi iHTepeCÎB (8; 9). flpo6Jiel'.ta ÎHTCpccy, JIKHH BIIJJHBa( Ha
npouec <l>oPMYBaHHJI oco6HCTOCTi, rrepe6yBac B rroni JOPY piJHHX HCiyK JDC uiJ:ricHe
.llBHillC, mo Ja6eJne11J'f npHpOillCHIDl. HOBILX 3HaHb y 6y„J;I.-JOOH Î3 CBOÎ:.X cf>ymatiii, i
BHB'-fan1>cll 3 pi3HHX cropiH. HaiNac-rime iirrepec noa'Jnycri:.c11 3 ni1Haaa;n.HHMn
no-rpe6a~m i .IJ.illJibHÎCT.IO ÎH.llll.BÎ.ll.3 llK 110CTIBIDL"1 CIIOffYI<a.ilbHHM MexmUJMOM ni3HaHJUl.
3 or.'Ul,'.I,)' Ha Te. mo OCTaHHÎM qaco~t JIÎHrBO;nl.a,aKTH CBÎ"I}' BCC aKTHBHÎIIIC Ha
"3aIDl1TllX 3 MOBH Ta po3BHTKy MO&"ICHHll BHKOpHCTOB)'IOI'b 33Co0H MaCOBOÎ iHitiopMauii:,
BBmrui€MO :~ IIOTpi6HC IIpHBCpeyn1 yea:ry OCBÎDIHCbl<OfO 3ara.ay ,.'.I.O aimmttoro
33.:IV'iCHHJI UHX 3h"TV3.lhHUX HaB'il:!.JlbHHX noci6HHKÎB ,.'.I.O HaB'-f3.lbHOro npo1..1ec\".
fueThC", 30KpcMa, ~e npo ··HaB'-f&1&He·· I<iHo. pa..:i.io. Te,1e6a'-fCHHH (xo'-fa H 00H"11
noaHHHi MaTH CBOfO "Himy''), a npo rrepio,.1H'IHi numulffll, pa:i;io- i renerrepe.l.<Ni, K01Jli
HC CTBOplOFOTbCJI crreuia.Jn.Ho ,'Llll HaB'IaoTbHHX uirre:H:, OAIIaK 3 ycrrixoM MO~Th
BHKOpHCTOB}'BaTHCh y HaB'laHHi Ta BHXOBaHHi. Ca.M.e Ha ue CrrpllMO:eylOTb Hac HOBi
,1llirBOMCTO.a;H1-1Hi sb.ra1yxceHIDl - npecodudaKmUK.a i npeco11i112soduda1<111UK.a, MeTa
llKHX - .popM:y BaTH ,1i.1t.rBÎCTH'ill), KO:\fYHiKaTHBH)", 1q>aiH03HaB'f)', rrpo<t>eciHH}
KOMIIeTeHuii" THX, XTO B'IHTbC.51, pOJBHiiaTii MOBY Ta MOB,leHIDI 3 O,.!IHO'laCHHM
po:mmpeHHll o6pii"B KYJTu1J'PH01 na"1'l1Ti (6).
Pca.JIÎJYIO'IH
"rrpeco.:uo;mcrwumif' ni.axu, HarrpHK-1a.:J.,. B ay,.:i:uropii:
Mail6yTHLX IIC.lllJ"OrÎII, ţi.OQi.Jn.HO BlQÎ.illITH TaKÎ ttanpJIMKH 33IDITb 33 Marepia.,1:nrn 3M1:
1) :icpaiHo3H3.B':IÎ; 2) rrpo!J>eciiiHo-opirnmBaHÎ («rre;:uirori1.1Hi»); 3) ;rirepa1ypo1HaB'ri; 4)
"1llirBicrJNHi; 5) l..)!Ib"J"Ypo.'lOri'IHÎ. l.J,i H3rrp3a1ICHIDI, XO'{(l H MalOTb Ha Meri piJHi
H3B'IaJibHO-BH.XOBHÎ ui.n:i, cnpHlllOTb <l>oPMYBaHHJO npo4JeciHHo1 KOMTieTeHI.{ÎI MaH6yTHix
ne.naroriB. (B ay..uHTopii: Mait6yrnix eKOHOMiCTÎB 'IH IOpHCTiB 6i.'Ibme yearn
rrpu,.:i;iJIJITHMeTbCJI iHIIIH\\f ra;rpCBHM BH,laHHllM, KOTpi
MaIOTb 6e1nocepe.n:nc
ai)nlOIIIeHHH ţi.O .paxy).
IHTepecu oco6ucroCTi, xoqa BOHH H nopo.ll)KeHi cycniJu.HHMH yMoBaMH,
HaJieiKarh ll.O iT BeyrpimH1>oro caizy ii pa10M i3 rrorpe6aMu J1BJill10Th co6mo
cnOttyl\aJibHi BH.D;H ~' noseitimcu, BH6opy B'IHHKIB. OcKi..'IbKH iirrepec IIpllMO
noB'll'3aHRil 3 o.n:ep:;Kamu1M ra nepepo6IIDIO li11flopMaltii", o.zurioo i1 Bi,m.1ÎHH11.x puc
mo.'1.ChKOro crri;11<yBaHHH c aKTHBHHii nOIIIYK iH<tJopMau.ii". CHCTCMOIO, llKa nopo.'J:)Kj'f
inlJtopMau,iiî:Hi iHTepecH, BHCl)'Ila( CHCTeMa )KHTTCBHX iHTepeciB. )l(HTTE:Bi Ta
imj>opMau,iii:Hi imepecH cnernutJi'IHO pea.rri3}'IOTbC11 B pi.JHHX CHCTCMax cortialJbHOi"
iH<tJopMau,iî, OCKÎ.JlhlOI Oy..Ub-JU<a iH<j>opMauill aneJilOf .lO iKHITCBHX iHTepccis i norpe6
oco6HCIOcri, CJIYIJ€ BHKOHaHHJO HCIO pÎ3HHX couia.,TuHHX po;leH.

u

murnu
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cou.iauHoIO iHIJx>p11raitino qcpc1 3aco6lr xcypHa..'licrnm ,nern
CIIpaBe'AJIHBO BBaJKafO'J'h .'zyXOBHHM crri;ncysamuru, oco6JIUBHM
coQ.Îa.ilbHHM npouecoM, filillff BHHHKaf Ha IICBHOMY cryneHi p<nBHTKY IDO;t:CTBa.
Haro.i.owyeMo ca\le Ha 11,hOMy, ocKÎJn.KH :mco6aM Macoooi" imt10pMau.ii (3MI) y
HaB<ranLHOM:Y npoueci npiui.lJICTLCJI Haµ:TO Ma.10 yBan1. BoHH )f( JlK MOBHi 3HaIGI
ttaui01fa11.Hol 1<y.u.ryp11 - MaJOTb 3AaTHicn rrpH:eeprarn yBary .ii.O ce6e. I ChOro.mri IM
Hal.CiKHTb 'fÎ.;ThHe !\flCiţe y «JiopM}BaIIHÎ oco6Hcrocri, OCKÎ.rrbKH '3 o~oro 6mcy 3MI o6'eKTH HaitioHa.m.ttoi rcy:n;r)'pH, 3 imnoro - ;:otrepeno itt«JlopMartiî, npo aicryam.Hicn
llKOi ro.ai ii: rooopIDH. HaapM '{H HaJi6mUh."'{HM '-l:acoM Mtt 6yµeMo Mam imrri aJn.repHaTHBHÎ 13C06aM MaCOBOl iHcJiopMau.ii: 06' acru ,J)Ill. ''.r:{yXOBHOro crrimcysamrn". 3
OI"JUU)' Ha ne H3,l3BH'JaHHO BIDIGIHBO rrplIBCprarn yeary ,llO HaUÎOHaThHHX 3MI,
BHXOB)"IO'{H B yqHiB CMaK .llO po60TH 1 TaJaorn a1cryamHHMH ii: ;:J;OC'JYIIHHMH
06MiH

;i:oc.:ti,'.(HHKH

HaB'UL'IbHHMH Marepiruli"IH, .llKHMH BOHH

c.

npHINâl'H 3BepraiHC.ll ~o BraMyBaHIUI

impopMauiii:Hol crrparn ca"1e J HaWOHILThHID: ,.r.o!<epe.'l. 3ayB.1)f(IDH> rrpRHari,r:um, mo
3aC06H J1cypua.:ricn1.KH y HaB'laJibHO•MOBHOMY npoueci MOJKHa BHKDpHCTOB)'BaTH Ha
'JaJUITI.llX 1 MOBH Ai"UI 4l0pMyBaHJUI MOBHOi" J.."OMTleTCID.i;iî, ,'J.;lH po3BHTK.Y MOBJICHH.ll, 3
Meroro po3nmpeHHH KYJIL1J'PHOÎ na.\f'HTi, a TaJ<O;f{ Ha 3IDUITIHX 3 iHIIIltx .IUICil)ID!tiH. ,[(o

roro

)I( BOHH ( 4iaJCropaMH n.i.zi;BHIIl,eHIUI e«t>eKTHBHOCTÎ iKypHan:iCTChKOro BIL-umy Ha
CIIOiKHBa'la iH«JlopM3ull 3 MaCOBOKOM)'HiKaUimrnx .'l)l(epen.

EyJU>-KI<e cni.JU...)'BaHIDI - I.le rreBHOI-O Mipoto pea.rri30saHa "rny•1Ka MO.uem."
mo.UCbl\HX B33GIOKOHTaICIÎB. HasiTD opinrrauiJi Ha oco6HCTicno-opirnroBaHe rutB'lrunu1
He MO:lKC

3 o~M.

6vru

O,J,Ho6i'IBOIQ: JIIO,!lll HC "cnL1KVlOT.b" Oi].HH O,J;HOro.

5IK cBi;l<rdTL

npau.i couiaThnHx nrnxo.:mris,

a

Cl'ILlK\"lOTbCH 0.lllfH

.'IJQ.J;mra He

.muie

BÎ.llTBOpIOC

o6pa:i crriBpo3MOBHHKa a ii ni.aCBUOMO "ni.llKH,Zl2!€" ~unepi.Ll .U.:rill CTBOpeHH.11 a-iacnoro
o6pa3)' a yui. I I.le ·'caMono.uaHHJI" Bi.rtirpaE: su-rna'la,Thtty ponb y .UÎJIJI&nocri
!'.1a1;:000KDMYHiKa1.timwro KaHa11y itt<PopMauiî.
Y )f{}'ptta.TJicriB-raJCTHpiB iCH)'I-OTh repMiHH "apxire1crypa raJern", "pciKHcypa

ra3eTn",

"Mo.ueJitOBaHH.11

raJe·rn", J1Ki

ce~ari.

npo y:sary

npcc:>K)'pHasricTiB .uo

uwro

nanpnn„-y )J{ypHan::iCTCbKOi" TBOp•mcri. y pa.n:iO)J()'pHaJriCTiB nepell.3'-li M310T:b IICBHÎ
M)'Jwuri JaCTasKll; TC.JTeJK)'pttaJriCTH oxo•1c sHKOpHcroeylOTb i 18)'1\0euii:. i 30poeHi1 p.ll.1l
..:rmr npe,'!.'lIB.;lCHJUI TOI 'ill imnoî nepc;i:aqj. IJ,i MYJH'fHi CHMBOJilt. llK i nepe.ua•1i, KDlpi
BOHH penpc3eHl)'IQTb, T3J(())f{ qaCTO BHCT}IlaIOTb JHaRaMH HaUÎOHaThHOÎ K)"Jlbl}pH_
Cno)f(Heaq 3BHKaf ;:1.0 IUIX curna..'riB, cnpHii:~taf Ix III< Ta:KÎ, mo 1BCpHeHi 6c3nocepe,!Ulb0
.'1.0 KLOro (xo'la BOHH
MIDOTb IIpHHIJ;HIIOBO 1lli'aJibHHH xapa1uep). L(ocHr3IOTL ~ro
nepeB<UKHo ;mqiepettuiauino rrpo naraH.ilHCTCbmro crri,u..yBaHIDI.
B rrpeci, tra paztio i TeJie6al.feHHi ece 6i.nhme 1'Ha1IJ1CTbCH cncuia.JlhHJIX py6pm<..
mo MatOTb "B)'3LROro" a.upecara. TaKHM 3BCpHeHHllM .ii.O KOHKJ>eIHOi: HesuoMoî oco6H

«

TIÎ.llBHIU)'CThC.11 ,J.OBÎp'IÎCTb .uo .'l)Kepena cni;ncyBaRHJI.

ll{e 0,a.HH cnoci6 BIUIHB)' 3MI - nepcoHicJiiI<aui.11, a6o OCo6HcriCHÎCTb, CMHCcl.
nom1rae BTOM}', lll,O CTIÎ.JTh.yBaHH11 )J.OCJlf"dCTLCJI qepe3 oco6y, !00! BHKJIHKaC .llOBipy i
IIpIDrn.JThHiCTt. ay,i:urropiL Bce „acrime Ha rcJie6a'fetttti J' .11BJIJ1rori.c.11 JDO.llH KOMnCTeHTHi,
IDTPi e ue "T])aHCJUITOpaMH" qy)f(RX A}'MOK, a oco6HcrocTIIMH. CrrO)K}{Ba'I iHlfiopMaU;n
nparne 0.11.epJIQlTH iH<})OpMan;iI-0 3 neplllHX B)'CT, i ca\fe i:i;osip'11 ~o ,.'.Olrepena iHCpopMaun
i .a;o nepcoHllJriii, mo BHCl}naIOTb HOCÎHMB neBHHX i,.J.eii:. 3HaHb, ,icyMox npHBeprac YBaIY
cnoiKHBa'la iulfiopMau;iî .lO Torn qn iHinoro BJl,il3HIUI, Tene- a6o paµionepe.a.a'li.
Fc:mepe11Ho, eea6IDIKC Jffil'ICHHH Mac me 0.11,HH cnoci6 opirnroRauocri y TaJ<OMY
HKOl

"o'!H0-330'IllOMy'' CfiÎjn<yB3.HHi HllilBHÎCTh c.1eMeHTÎB 1BOpoTHbOfO 35'.113xy. y
HaB'fa.Jn.HOMy rrpou;eci BHKJial(a'I MO»re BHCtymmt "pcrpaHCJUITOpoM"' A/:()f{C CaMe
qepeJ T31'."0ro nocepe,'l,HHKa MaCOBOKOMYHÎKfillÎHHÎ ;t:;f{Cpe.1a, HarrpHl<.'la,ll, CTaIOTL
c1<.naaoeot0 He TÎJn.KH noBCJll<.lleHuoro )!{lfIT.11, a H: rulB'13"u.Horo npou.ecy. I mo
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"<l1yHl<I.{Î1-0'" BapTO 1aA'Pimrnr 3a HHM. a.:vh."e BHKOpHCTaHHJI KOlKHOl nepe,il3'1.i (miBiTh
(flparneHTa) nOTpe6ye: "rH}'"fKOl MO,!J;e,1.i", Ha rqo ii opi€HJY€ npecoduc)aKJnU'lHUU niCJxiâ
B IDIB'ULThHOMY npol(CCÎ, npo w:o HmMeTbCH 1D14-qe.
4HJ\ra.JJO U:ÎIGIBOI in4>opMau:ii: MO)l(}fa O,!!:ep'l<al"H 3 HOBHX r:iD cc6e 33.COOÎB
iuljlopMau:iL OcKi.Thrrn "Kym.rypHa rpaMOTHiCTL" HOCiiB MOBH. HK npaBHJlO,

y Blfl(()pHCTamri 3Ml

4><>PMYITLCJI OTO'fYIO'iHM cepc,lOBHmeM, CHCTeMOIO OCBiTH Ta BHXO.BaJilUI. THMH
.uocuueuHJL\IH B ra1J)'3i .zzyxosHol xy.in.TJpn, m.o .uoc-r:vnHi oco6HCTOcri ii 3 onopo10 na
JIKi BÎA6yB3CTbCJI. i:i" po3BHTOK, 33co6H MacOBOl iH<i>op.Ma.Ull BHC1)'Il310Tb BIDKJIHBHM
33COOOM po'.IDIHpeHIUI 30HH o6pa.3HO-eMOU:ÎHHOI K)'JILTJPHOi naM'.ui 3a paxyHOK HOBHX
0

pea..,li.H JCYJU.TJPH ni.11 'lac HaB'raHIDl, 30Kpe1'fa ii HaB'faHHJI B ÎHIIIOMOBH0\1)' CCpe.ZIOBHm.i.
L{HM IlpOl(eCOM MO"lKHa ycnÎIIIHo Kepyaarn: 3MiCT Ta o6cHr K)'.JIL1JpHOl rpa\toTHOCTÎ Ha
pi3HHX eranax i B pi3H11x yMosax 3MÎHIOCTbCH.
ilpeco.iumaKTWDIHH npmru;mr ab.6opy Ta npe;:i;' HB.i'leHHH J\tarepiarrie 3MI B
npou:eci HaB\.f aHIUI MOBH Ma€ B.;~HY CHCTCMY po6oTH, m;o 336e3nC'l}'TfbCJI 3a TaKID.m
H~ BÎ.ZIOMOCTCH npo 3MI Kpailm, \IOBa HOCii:B HKOI BHB'laCThCH;
03HaHOMJieRllH 3 KMOHTIDKHOIO» MOBOIO roro 'fii iHmoro BH;J.amui, TeCie- a6o

pa,:tionepeJJ.()llÎ,
KOMCHT}'BllHHJ! py6pHK;
ormu ~rarepia:1ie '3a py6pm<a..\1n;
orJUl,J. MarcpiailiB nepiojl,Wllloro BH,;18HJill (a6o TeTie-, pa;Uosnrrycr..-y);
BHB'fCHIUI )l@[)>OBOl na11ÎTJ)H C)''faCHOÎ ny6JIÎUHCTHKH;
akl)'a."Ii331(ÎH neBHOro <OKaHpoo6pa1y>> HK ~lOllCTHBiCTb .io6opy H3B'l<LThHOro
MaTepia..il)' i3 33,.J,aHOlO BHXOBHOIO MeTOIO;
po6orn HlU, npo6JICMHOIO CTaTTelO H3 mcryai'ILHY TCMY Î:i cneu.ia.llbJIOCTi TOWO.
Ilpeco.;uaa.KTH'IHJIH ni.'lXi.ri: nepe,.'l6a'lac if cnemupi,nrnH: po1no~i;1 enp:is ·:x1
KO:\tyH.iKaTHBHOIO :\feTOIO (33 THilaMH 33HBTb) i 'la ;1iHI'BÎCTWIHOIO MCTOJO (33 crroco6m1
MOBOTBOp'l.OCTÎ).
(CJIOBOTBOpeHH.ll,
BnpaBH
3a
cnoco6oM
MOBOTBOp"IOCTi:
MOBHI
CilOJI)''leHHCTBOpeHHH,
$pa30TBOpeHHll},
}"MOBHOTBOp'l.i
( ljlpa30TBOpeHHH,
TeKCTOTBOpeHHH), TBOp'li (TCKCTOTBOpeHIUI, )1(3Hp0TBOpoeHHH).
Bnpaen sa THna:\m JaIDITb noatJUIJOTbCH ua: .:riHrsicrWIHi, npooq>ccimmopie:HTOBaHi, KOMyHiKarHBHi, npeCO,!UI,.1aKTWIHÎ ( (Oi\.'JPH<LrriCTCbKÎ» ).

Ontce, 3eepHiMOCH ;'.lO nacnopTa - H33BH B~aHHH HK Haiî6i.n.m KOHCT3HTHOl
'laCTHHH y crpyKrypi nepiO.ll.H'IHOro BH.$lHIDI H npoi.;11ocTJ)y0to, HK 3a ,aonoMOI"OIO
K)'JThl)'poJIOri\.fHH_X e.lCMeHTiB. 3 HKHX "cKOHCTpyHOBilHo" nacnO)JT, MO)l{H3 po3BHB3TH
Moa11eHHJI li o,mro'lacuo lllHpHTn K)'.JlLTYPHY na\1'J1Tb THX. :-..10 B'IHTbCH.
"ilacno)Yf" nepiO.Zlff'IHOTO BHmJHHH 'lacro CK.113.::{3CThCH Î3 caMOl Ha3BH, rac,ia;:J;CBhy, CHMBOJIÎ'fHOfO 306pIDKCHIUI .llKOTOCh 3H3Ka, BH3H3'iCHHH np1rna.'1C)KHOCTi
BH;.18HIUI ii iHrnHx ,!J,aHHX cyro "6iorpa«!>i'IH0ro" xapaicrepy, 30KpeMa BKa3ÎBKOIO Ha
BJQaBWI, piK 3aCH}"BaHHH qaconncy, A3'IJ BW.."OA)' qeproooro BHIJ}'CKy i 'IHCJIO Bi.ZI
IlO'lal'K)' poicy Ta BÎ.!l IlO'fllTK)" IlOHBH Ha ceiT Ta iH. lfacro BHI<OpHCTOB)'IOTbCH rpa4Ji1.Jlli
pncyHJCH, opHaMCHTH, pi3Hi CHMBOJJH TOIIJ;O.
MaIOTb IlCBHHH K}'ill>1)'JX>JIOfÎ'IHllH 4>oH

C.'li1 Ja}'BIDKHTH:

JIKWO HOCil pi.rlHol MOBH

.ZI.i"UI po3J:\-IÎHIUI a;nx MOBHoo6pa3HHX ClffHaJii.e

33..aL(JIKH CHCTCMÎ. HaB'!aHWI i BHXOBaHHJI, TO npc~CTaBHHKH ÎHIIIHX KyJThl)'p IlOTpe6yKrrh
BÎ)UIOBÎ.lllloro KOMCHT3pH, OCKÎ.JihICH y HHX 1.f.3CTO 6paxyr HC06XÎ;lHHX .Zl.ilJI 3.ilCKBaTHOTO
p03yMiHHH JffilHh, '"3aKOi'lOBaHHX" y CBÎAOMocri o6i:uraHoi' JIIQiU:fHH. I ca.\.le lJ'T izynre
Ba)K)ll[BÎ MOJK.llID!OCTÎ 3MI y po:umrpeKHi o6piîB CBiT06a'leHIUL. OCKi.lhKH ca\.le BH,'l,a.HHH,
no'lllHaIO'.IH
"nacnopTa", BHCTJnac CHHTe30M 6araTLox CK.'JMOBHx noumR

su
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Kpa1H03H3B•ri peaJiii l\m 1yC1·pi•meMo y B:Ka1inui Ha BH,mum:ll' (HaJBR naprm,
ycraHOB, opraHi'.laI(Îif, TOBapHCTB), a TaKOiK y Ha3Bi a,ZlMiHÎCl'pantBHO-repwropia.ThHOI
O.Llmnnri, Hicy OXOil.:'IlOK>Tb iIITepeCH 'f3COOHCY. ~lJI po3)1\IÎHiUI II01HUll Bu,mlHIDI H
npo611er.1. IUO BOHO IX BHCBÎTJDOE:, BIDfGIHBO 3Ra'fH Hanpu10K ;~UrJlbHOCTi Bima.Bllll. A ue
TÎCHO noB'H33He 3 neBHHMH 3HaHHllMJf ITOCIÎTOJIOrll.
L(exKÎ 'faCOIDICH cm1e Ha3BaMH MaHîcjlec-ryI<YTb HC3aJie)JQ[jcri.. imrri 3aCBCllfYIOTb
1s'inoK i1 3ararn.ttoro cnpHMOBaHicno BH.LlaHHJI, opiE:HTan;iro Ha oco6JJHsocri perioH)'.
Tny:o..ta'fCIIllH MOBHHX 0,L:(}UIHl.{b IlOJJ,eK)'LlH ncrrpe6yE 3HaHb 3 TOITOHiMiKH, OHOMaCTHKM.
BuJJ,aHHH, ll-IO 1'HBHJlHCH nicm1 nporoJiomcHHJI He'Ja.i1eiKHOCTi YKpai.HK, ':lacro
aHKOpHcTouyron ttauioHaJTbHÎ if 11.CpiKaani CHMBOJIH: TPH3Y6, ne'lancy BiHcbICa
JaIIopi3i.KOro; rep6u, na.\t'imrn apxireicrypn ia tH. Y u:nx CHMBOJiax BÎ.!UBOPIOCTbCll
1BepHeHHH .LI.O icropil, .ao ;zyxoBHOI COMDJ:HHH m1po;:zy. BoHH HCcyTL T3KOiK Truci
KpalH01HaB'li BClOMOCTÎ, HKÎ f npe.!l.MeTOM ,'J,OCJIÎ.!lJlreHIDI j BHB'leHIDI iCTOpiI Ta ii
abrallyiKeHb -- repam.JJ.mrn, apxeo.!Joriî, eTHorpalf>iî TOmo.
'-lacro HK racJia BHKOpHCTOB)'lOTbCJl IlOe"rH'IHÎ ifloPMYJIH, HKÎ CBÎ.ll'iaTb He .IlHIIIe
npo o6pattHif 'laconucoM ttanpHMoK, a ii npo npH':leTHiCTb .:i.o ttau;iottaJlbttoi· tcyJibl)'pH.
Amice o6i3ttaHOM)' 'IHTa<IeBi 6araro mo CJ(ll)KC iM"li mrropa noenr'IHoi: $opM)':rn: Pll.Ll.OK,
B3HTHH Î1 KOHKperHOro TBOpy: ca...- TBÎp j re, mo .Ma1ti<llecrye o6pamm noeTH'IHHH
CHMBOJI. ÂUCKB3'THC po1)'MÎHHJi IU{X $opM)<"c'J mrrpc6yc 1HaH& 'l meparyp<nH3BCTBa.
Ilpe,'.l 'JIB.;'llllO'lll HarUOH3.'lbHÎ BH,.QaHJUI HOcUiM iHlil.HX Ky,lbT)'p, .!J.OB0,'.1.UTbCH TJIY Ma'IHTH R
iHmi KpalHOJHaB'IÎ pea.lli.
)J;eHKÎ BH,L{aHHJI BHKOpHC1013YKlTb B o4JopMJICHHi opHa\feHrn, iHmi HailÎOHaJThHÎ
CHMBO:nI. Po1'HCHIOJO'IH ui e.-i:eMCHTH. .\lafMO 1Mory .!l;Ottccru: neBH)' Kpai:HOJHaB'IY
iHQlopM31.(ilO eTHorpalfli'IHOro Ta MHCTCI.(TB03HaB'IOfO Il-'13HÎB. 3ttaHh i3 h-IBCTeUTBa T3
CTHOrpa<l>ii: IIOTPe6yc pOJYMÎHHH
H3tJ.ioHa"TuHHX
optta:MCHTÎB,
mo TaKO)J(
BHKOpltCTOl'lyCTr.Cn Cj"-lacmIM H yKpalHChKID-fH Bii,;Wfrli>L\111.
}IK 6a'IHMO. KOJIO ttayK. "l HKHMH MJBIOBQjli 03HaiîOMJIIOtThCll. CilO:lKHBa'l
impopMauil, 3Bepraro'111Cb .no neBHOfO ,iOKCpe.'ill, ,'J,OCHTb urnpoKe. qÎJibHC Micu:e
HaJIC)l(l{Th h.)"JibTyponori'IHHM C.'IeMCHTaM, mo C.lYJKIITh p03IDHpeHH10 o6pi'iB
csiTo6a'leHIDI, xy .ury ptto'i naM 'xTi. IlpWieTHÎCTb .'IO ttauioHa.TuHO 1 icyJlb1ypw
33CBÎ.[l;'fy'l0Tb H ÎHmi ,!l.eTa'lÎ KOHCTaHTHOÎ 'laCTHHH BH,.'laJfb. npoTe BOHH MmoTb Î BHp33HÎ
npHKMCTH cyqacttocri: y •'nacnoprax" ,J:CliHX 1 mtX € BK33iBKa Ha IlClTJ>H..\UCY
COOHCOpa-<}>yH,Llaropa.
Oei. JIHIIIe KÎJlbKa npHI<.!lalÎB, mo Ix BapTO BHKOpHCTOB}'BZm JlK MOB.JICHH(Bi
CTHM}JIJITOpH y H3B'laJThHOM}' rrpou:eci 3 MOBH, npH1!epH)"BIIIH ysary Y'IHÎB .ilO U:HX
sep6a.Tumtx i ttesep6a.llbHHX 3ttaxis. Hanpn1<.-i:a.::t:, «Apara1v>, ra1en KHîBChKoro
eipMeHCbKOro roaapHCTBa, ,'.lO,aarox .lO ra3Crn BepxoeHoî PMH YKpaîHH «foJJoc
YKpai"HH>> BH.L(acri.cll yxpa1uc&xo10 Ta BipMeuc&mK> MOBa.\Uf 1 1994 poh)' 8-rncH"IHHM
Ha1ua.::t:oM. Ha nacnop-ri Blf.mlHH» - BipMCHCbKe Harip'" if ttamrnlll,a ropa Bip11-1eHiî 3rac:miî: ay.'IKilll Aparau (A;1are3), BHCOTa HI<Oro 4090 M, CXllilli, BKpHri BHCOKOripHHMH
:1yKa\t:H H: cttiraMH. TyT JKe TIOHCHeHHH: «Aparau - scmrrna ropa s cepui BipMeHiî Ta
ii ruipoJ:zy», fcp6 BipMenil, HacH'-leHHii pi3HoMattiTHOIO cnMBOJIÎ.KOIO, 3po'.JYMÎTH mcy
mo.znnri, He o6i3u:mili 1 Ky,Thl)'pDJO ,'.ll!BHbOl'O Hapo,:zy, HeMO)K;'IHBO. Illpmpr, JOOiM
HanHCalfO H:BBY BIDl,3HHll, CTHJri30BaHiffi OU BipMCHCblCY rpalflill.-y. 3a raCJlO CJIYT}'IOTb
c.1oaa MoBCeca XopeHaui: «Xo'la ttapo.n; MH HCBeJIHKKH .... omi:aK ri.znti rnro, mo6 rute
BHec.rrn B .:IÎ.TOnHCH».
Moscec Xopettaui (poKH ruipo,urettHlf i cMepri Hca0or.ri) sipMeHCbKHH
icropiorpa<t> Y- no'lartcy YI cr., npo3BaHHH 6ar&KOM eipMcttchKOî icropil. HaB'laBCll B
€rnrni , a ~-i:eKcatt.rq>il. Y'ICHb Mecpona Manrroua - eipMettc1>11.-oro npocehwre.'lll,
TBOPI.lll BipMCHChKOI nnceMHOCTi. EyB 1acttoBHHk"OM «mKoJIH nepeKrran:a'liB»,
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opnmiJaTOpoM IIIKi1 Cxi,J,Hoi ra 3axi,n,Hoi BipMeHil. Moncec XopeHa.I.ti, il:oro y>ICHb,
aBTOp «Icropir BipMeHii» - rrepmoi' cucreMaTH30Ba.Ho1 icropii: Bip.MeHci.xoro Hapo.ny (3
Haiba»Himux qaciB .ri;o 428 p.) HarrucaHa ua ni.a;craBi BipMCHCbKHX, a TaKruK
cipiHCbKHX, rpcu,bKHX Ta ÎHIIIHX ,!l,IKepeJI, run1'wroK Hapo,n;HOl TBOpqocri, l.l)l npawi
BipMCHChKOfO MHCJlllTCJUI nepeK.Jia)leHa 6arar.i.Ma MOBa.\fH CBily. Mn IIpOKOMeHI)'Ba..'IJl
«nacnopr» qacmmcy «Aparan.» yxpaittci.mio MOBOIO. )l,u roro, mo6 «npo'Dl.rarID>
lioro, .!l:OBC;10cg 3sepuyrucJ1 .1lO H.H.3KH HayKOBHX ,'J.Jlrepe!I, eHIUllUlone.rtiii Aparau. MOB:tmH 3HaK Hau,ioHalhHOi K)'-1llil)'pH sipMCHC.bKOro Hapo.!!;y, H3nCBHO )I( ;LU KOiKHOI'O
BipMCHHHa TC caMe, mo .!UH y:rq>aÎHIJ)I ,ll;Hinpo: mmimra.m.Ha CBJITHHH, CHMBOJI
,'.J;)'XOBHOCTÎ BipMCHCbKOro Hapo.:ly.
rep6, rac.10., nepcoHaJIÎJI, MaJIIOHOK, mpu<frr... ( 3a nepenuco.M 1989 pmcy s
YKJ)aIHÎ IIJ>O:IKUBal10 IIOHa.rt 54200 BipMCH, 1a KÎ.'lbKÎCTIO l.l)l Ha.IJ,MCHIIIHHa noci,n,arra 12
Micn:e.) I JllC.lllO yKpallic.i.KHM rpoMa,n,irnaM sipMCHCbKOI'O rroxo,::vKeHIUl u.i CHMBOJUI
3poJyMi.rri, TO ÎHIIIHM rpoMa'VIH3M Y:rq>ai"HH 6e1 cnel(ÎaJThHOi ni.ll'oToBKH îx He
flŢiO't:Hraut, XO<ta c.1osecui lj>opMyilll H no,a:atti 3po3p1LWIO - ;(CpmaBHOIO - MOBOIO.
OonpoCHTH npe,ncrasHHKa ttau,ioH3.!IbHOi MCHillltHH po3nOBicru npo u.i 3HaKH csoiM
TOBapmnaM no rpyni, 110 K.Jlacy, 3aIIpOIIOHYB3TH nowyKHTu CHMBO.TH 3 a.HaJIOri'IHHM
3H3'1CHIUl.M y BH;{aHIUIX pi.rlHOJO MOBOKl, D0l{ÎK3BHTHC.b, npo mo DHill}Tb y
Hau.ioHaTuHOMY qacorruci- o6os' ll30K BHK.'13.iUl'la, B'IHTC•lll. 3a u.ioo ne6aiUcyJKicTJO narim.d .lj)yJKfiu Ta B3a(MOIIOBaf1I uapo;tiB, KOTpi iKHB}Th nopyY. Ilpo ue C.JJÎ.]
mm'narn B perioHax, KOTpi MClll.)"fOTb 3 ;(epA\a.BaMH-cyci;i.al-rn.
0YCBH.il.HO, 3eeprau1 YBar}' Ha CHMBO.'li.Ky HauiomLThmlX BH.ll.3H.b c.m y lll.K0.1a,,
.ie B'-laTbCll ,'J.Îrn rrpe,il,CTaBHHKÎB pi3HHX eTHOCiB, a rrpu po6oTi 3 ÎH03e\IHHMH
C7},J.CHTaMH BapTO o60B, H3KOBO 3BepTaTHCH ;J;O i:xHix Han.ÎOH<IJThHILX rrepio,::cwrnnx
BH,n:aHb. He MOJKHa BHXOB3TH no:sary ;i,o ce6e . .!IO CBOro uapo)JJ'. HC II0Ba)l(3JO'ill ÎHID:HX.
Y•mTem•. ITT<ITTf spaxosyMTI-1M"e H3TJiOtt.a.!lh~' ri.'lfficn, y cooro Y'IP~<r. rroeary ..io
JIIOlleii:. llKHM rrOJl3j)OBaHO !WICTJI )l(ffTU na Jel\IIIÎ. iM'Jl llKÎH - YKpalHa, MarnMe rrosary
i B,!l.H'fHiCTL Harna,;uci.B. Y qlOpMysaHHi Ta po3mHpenHi o6pilB csiro6a•1eHHJ1.,. K)',Th'I)'pnol
nm„r"l!Ti JHa'IH)" pOJib BÎ.ilÎipat: KOiKCH C.'ICMCHT, Ja llOIIOMOrOIO Jl.KOro He illfillC
po3nmpIDJOT.bCJI Kpalli03HaB'fi YllMCHHll LJHT<l'liB. a H. lfK>PMYCTLCll o6pa:J BH;laHJUI. ,Zl.'DI
npe,nCTaBHHKÎB inmol K)'JILTYPH n:i pea'Iii ncrrpc6yKITb DCBHOro KOMCHTapll, .llOBC.llCHHJI.
Ao CBÎ.ilOMOCTÎ. 3sepnUO'fll ysary Ha TÎ <tH ÎHmi ,!J;eTa.li o<flopMJICHHJI., BHKJJa;:i:aq
CIIHpaCT.bCR Ha nonepe.ruriii )f(J{TT(BHH ,TJ;OCBÎD: Y'fHÎB: BHHHKIDOTb acou.ian:il 3 ÎHDDIMH
eu.n;aHHHMH, 1' 1rn.1J1CTbCJ1 norpe6a p031qmTu JHa'leHHJI BUOMHX cuMsoni s, in:o
CTID.fYJIJOC MOB3ICHHll.. Taxc ''6a':lcHHJ1" cnp1U1€ B3aEMoo6Mill)' iu<flopMaitiao MÎ)f(
y'IIDIMH ra B<tHTC.lllMu, MiJK i1to3eMHHMH Cl}'.!l:CHTaMH i BHKJia,!l;a'la\ollf Ta rpymnrn
Cl)'.'J.CHTÎB, 3HiMac ncuxo.ilori'IHi TPY.llHOn.ti, JII(Î BHIDOOUOTb niu "fac 3BCpHeHHH 3a
iH4JopMau.iao ;:J.0 ÎHIDOMOBHHX ;J;)l(Cpe.'1, po31lIHpl0€ )'llBJICHHll He mu:ne npo nepÎO)lH'fHÎ
BH..J.aHHll ra iunri 3aC06u ;eypHaJIÎCTHKH, a ii rrpo Hapo.n, iioro iCTopiro, TpaAHu.ii' Torn.o.
Ontre, "nacnopT'' - u.e nume n<WaroK, 6pa\ffi .no csiiy K)'Jlbl)'PH, nepe,J.aHoro
cneumpi'IHHMH npHii:OM&iH, ;J.C BHKOpHCTOB}'KIT.bCH i C.'IOBO, i MOBa, i lj>oT0300pIDl<CHIUI,
ii rpmt>iqee 306pa)KCHHJI, CHMB0,1iI<a Tomo. I KO)f{HC ;J)Kepe;io MacoBoi' impopMauii. Mac
HH311.·y CBOÎX cneuecf>i'IHHX 01HllK JII( B ocf>opMJICHHi, TllK i B TeMarmri H C;10BeCHOMy
si..n;TBopeHHi, Ja&!l)IKH 'IOMJ !\O)l(eH OKpCMllM HOMep 301\.')JC\ta i BCÎ BH.C(aHHll pa.30M
JIBJUllOTb co6010 yHiKa.iThHÎ HBHII{a uau,ioHam.HOÎ ICJlI.b'I)'pK, mo pÎAHHTb i"x 3j CBÎTOBHMH

3Ml.
3aHJITTll 33 Marepia.;1aMH nepiOJnIKH., HK

i

'.\a MaTepianaMH

IBIIIHX 3aco6iB Macooo!

iHlf>op~raniî, MO)K)'Th po3nO'flffiaTHCll 3 nepIIIHX ,'.\HÎB BHB'iCHIUI MOBH, 33fie3nc~'IO'IH

rrpu Ul>OM)' BHpimeHHK JTÎHrBOMeTO,llK'IBOro Ja~aHHn no'larKOnoro erarry mmqaHHJI.
JaJJ)l{,1.lH MO)KC

l..{hoMy cnpull€ sech MaCHB M3COBOKOM}·niI<an:i.HFloro ;::virepeJ1a. BHK.'la.zl3'I

134
https://biblioteca-digitala.ro

sHI<OpHcrant KaHa.'l Macoooi iHlj>opMauiI 1 ncetto10 naetJaThHo-euxoeooJO MeroJO. Ta
eaJ'n<pamc 3MI 1a'l}·tffi'TH n npou;ec HaB'laHHJI MOBH .:1,m1 crrLn.1'sainu1, I<OM)'HiKauiI '.{
rreBHOI Ter-m, o6paaum ,:t;"IJI m.oro TOR 'IB ÎHlilliH BepOaJThHHH 'Hi HeBep6a;ILmtii
Marepiar:c, T)" 1.fH ÎHlllJ TeMy. U,c llCBHOKl Miporo rrpoimocrpOBaHO Ha..\lli y HaB'la.JJhHHX
noci6HHKa.x "CTopiHrrn yKpaittOJHaectua" Ta "qmaiWo ra3e1}' pa10M!", HHJu;i
ny6JIÎKaI(ÎH y rrcpiO,JJ;H'IBin rrpeci, HayKoBO-MeTO;J,Hl.fHHx BH.J;aHHBX. TexHOJioril
OIIpaI(IOBaHIDI M3COBOKOMyuimuiIDmx TCKCTIB pi3Hi, IIpoTC Ma:rcpiaJIH, ,!lOHeceHi ;J.0
~-.lHTOpii" Y'fHÎB a6o C'l)';J:CmiB. CIIOttyKalOTL .lO MOB.i1eHHll:: MOîKHa cnepetJRTHCJI rrpo
cnpa:ee;:i;.;msicTL Tici 'IH iHIIIOl :eepcii:, rrponOHJBaTH BJiaCHi, rri;nJ>llM)'Ba'fH a6o
Bi.rl;r<H.I(aTH iy· a6o iHIDY IO'fKY 30py i T.iH.
TaKi MaTepia.TJu 3 pi3HHMH 11011n:(iHm1 aBTOpis. 3 pi1HHMH KOHu;erru;iHMH
,LIOC;TÎ,'{HHKÎB Ha'DBH'Ja:ifHO :u;iKaBi llK MOB;'ICHH(BÎ CTHM}'."UITOpH y rri.!lniTKOBiii: a6o
MOJI0.1llli<Hiii ay..!llITOpii. )J.o roro iK e yoi Hapo)IiB ceiry c •rn.MaJJO 3HaKÎB RJiacuoi
uauioHa.JlbHOi KYJILTYPH, 3 noxo)DKCHIDIM llKHX noe' JOaHO 'illMaJIO eapo.a;HHX ncpeICl.JÎB,
eipyBaHL, ,1ereH.'J,. IHTepcc BHKJJa.D.atJa a6o cnyxalfie ,;:J.O K)'JlbTypC>JIOrÎtJHHX '."JHaHL MO)f{Hll
3aOXO'iYBaTH, ii TO;ti BOHH He Tim.KM ;ti.3H3JOTLCH rrpo :eepcii IIOHBH neBHOro cmmo:zy, a
ii HaMaraTHM)'TLCJI no6atJHTll H ··npO'-IHTaTH" 3MÎCT ÎHIIIHX CHMBOJIÎB, IIOHll:Tb.
03HaHOMHBIIDf 3 BepCIBMII IIpO'flITaHHJf TOro 'fH iHllIOfO CH..\fBO.lJ)', sapro 3anponOH)'BarH
npHcyTHÎM BHCJIOBHTH JlYMJCY npo ~', ll:Ka Haii6Llbme ÎMIIOity€ i:XHiM ya::anCHIUIM,
apryMCHI)'BaTH fi, '.JaIIPODOH}"lJal'H J6L'n.WHTH KÎ"ThriCTL eepciiî 'la paA)'HOK TaJOLX, rrpo
HKi Ha 1a1U1rri He Hnuloc11 (ue MOJKe 6yTH 'iaBi:taHHHM .11.0.11.oM)'). PmMoea. HarrpHKJIM,
npo CHMBOJTÎ.K)' repaJIL,;:J.HtJHHX 3HaKÎB pi3HHX KpaiH, IICBHHX ~ticu.eooCJ'Cii, MÎCT MOJKe
nepepoCTH )' u.iKaBy 6eci;w-;:i;HCil}T, KO.ni HauiOIIa.ThHÎ CHMBO.Tii JIK Hesep6a.'lLHi 3HaKH
Hau;iOH3ill>HOl 1'.)';lbl)'PH BHCJ"YII<llOTL H3.'J,3BH'-IaHHO clfJCKTHBHHMH MOB.leHHCBHMH
CTHM)'.1J11TOpaMH. U,c MO)f()'Tb 6yni TaKO:>K noeTH'-IHi QloPMYJIH, lfipa1eo11ori1MH,
...
.
.
.
.
.
ne~oHa„1111 Ta IH., KfO ~acro Tp3IL1UIJOTDC~ Ha CTcpum3x ~~{aconoKC,tyuncaunmux
~·

BH.LJ.aHh. AOHCCCHHR i":x RapTICHOI iH<j>OpMaI.CÎi" 1Ha'IHO norJIH6JIIO€ pieeHL K}'Jlhl)'pnoi:
rraM'ni
BHme MH 1yn11HHJIHCJ1 Ha KÎJihKOx 1Tpffl\J"Ia,1ax, JJK '.ţ(l ,1on0Mororo
npecodu<Jmm1UJ(U MOiKHa UIHpHTH K)·.1LTyPH)' rraM' BTJ:. )"iHÎB, CTllllt)'."IlOIO'Uf npH U.WMy
p03BHTOK MOB.lCHHJI. 0.'1.Ha'le 33C06H MaCOBOI iH<fmp:11au:if 1 ycrriXOM MO)J{}fa
smropHCTOB_VBaTH Ha 1aIDI1TIIX 11\tOBH. Taxa H3B'ill.1LHa po6orn 6i.rrbll! 3BH'-1Ha.
Bllli"OpucraHHJ1 Ha Jawrnxx '3 MOBH MarepiaTiB 3~ ;LJ'IH ·3a1<pi1rneHHH l\t011HHX
JIBHLU TBOptJOM:Y Bl.fHTCJieBi ..lODO!\fara€ 3HruITH Ha,'1,1Blll.f3HHO 6araTO u;iKaBOro.
CrrocrepeJKeHIUi 3a MOBOIO iaco6is Macosoi iH<f>op~tau.ii Ja,1y'iaf y'Ufis (czy.ueHriB) ;:i:o
TBOp'iOÎ JIÎHrBÎCTH'fHOl po6orn, 3,lVKC "3aCOOH 'lK)'pHalÎCTHKH si.:unepKalliOIOTb MOBHHH
CM3K enoxu. 3sepHeHIDI .11:0 ?.IOBH 3MI 3 MeroIO <lx>P~'BaJillll MOBHoi' KOl\meTemti1 )"iHÎB
(CTy.ZlCHTÎB) ( 33..B)laJIHHM npeco.,1i112ao0udm„111UKU.
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KOMMJHHKaIUlff. -

M.:

ECHIVALENŢE UCRAINENE ALE
"ROSTIRII" POETICE EMINESCIENE 1

Ioan

Rcbuşapcă, Bucureşti

O bună echivalare poetică2 trebuie, mai întili, să '·sune" corect şi frumos în hruba
în care se traduce. Dacă în versiunile realizate transpare şi "cantilena" specifică originalului. faptul acesta reprezintă d~ja un mare succes. Este tocmai ceea ce, printr-o
vizibilă strădanie, au reuşit să înfăphriască traducătorii ucraineni, întrecându-se. parcă,
pe sine în adecvarea nuvclului eufonic, ritmico-intonaţional şi sintactic al poeziei lui
Eminescu, a cărui "toată arta stă în a preface ideile în muzică şi meta.foră'' (G.Călinescu).
Edifo;aloare, în acest sens. este traducerea, de către Emîr-.cscu, şi cu scopul perfecţionării măiestriei poetice. a manualului lui E.Th.Rtitscher. .4rta reprezentării dramatice3, din care pentru noi, acum, interesant..1 este "Partea specială": Cultura tonului (a
vocii). Frnmuseţea pronunţiei. Însemnătatea vocalelor şi comoanelor. silabă, vorbă.
Modulaţia tonului. Înăf,time şi profunditate. Portamentul şi volubilitatea. Tăria şi
slăbirea în ton. Respirarea. regea accentului logic. Ondula_tiunea rirmică ş.a. Şi mai
edificatoare, în acest sens, este relevarea de către poet a modului propriu de "concepere"
a poeziilor sale. "În vreme ce medita plimbându-se prin casă. - scrie Călinescu, - avea
obiceiul să fredoneze încet un cântec. De-I intreba ,·reun prieten ''ce cugetă", îi răspun
dea: ·'Măi, să ştii. când sunt melodiile yesele. gândesc poezie·- 4 _
Conştientizarea de către Eminescu a unor asemenea aspecte ale artei compunerii
poetice i-au conferit poet:u..lui nostm naţional. cum sublinia1ă Constantin Noica însuşirea
de subtil cunoscător al rostirii limbii româneşti. de realizator al unei armonii muzicale
inefabile - printr-o anume frecvenţă a vocalelor accentuate, ulternarea Wlora închise cu
altele deschise, urmarea, încadrnrea ori încrucişarea unora de către altele. predilecţia
poetului pentru sunetele a, i, ori pentru diftongii rn, oa, iP care, cwn sublinia bunul său
prieten Slavici. "îi atingeau plăcut urechea lui Eminescu". În lucrarea sa. Studii de stilistică eminesciană (Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965, p. 128 ş.u.), G.LToMncanu, spre
exemplu. precizează: "Inefabila armonic eminesciană se datoreşte într-o largă măsură
[ ... j felului cum sunt repartizate, în structura versului, vocalele in poziţie accentuată.
Frecvenţa sub ictus a acelceaşi vocale - în funcţie de gradul ci de apertură şi de sunete
învecinate - poate inculca versului o rezonanţă adâncă, dând relief şi strălucire ideii". "4.
dominant în poziţie accentuată poale mijloci efecte stilistice precum: bogăţia şi fragezimea luminii. peisajul edenic: "Argint e pe ape şi flllr în g_er". f,_ exprimă revenirea". !1
în poziţie accentuată realizează o sinestezie acustic-vizuală sugerând mai intens senzaţia
de întunecime densă compactă: "Fylgere atMncă s~s de pe Olimp". dominant, adesea în
poziţie 1137.ală, era apreciat de poet pentru "virtuţile artistice" ş.a.m.d.
Cu unele excepţii, frumuseţea versului eminescian. inimitabila sa "curgere" şi
cantabilitate cu toate inflexiunile modulatorii se recunosc, în tnlducerile ucrainene, de la
primele "acorduri" ale frnzci. Aceasta, pe de o pa.i~e, datoritâ unei echivalări fidele a
varietăţii ritmurilor erninescienc. Pe de alta, datorită strictei echivalări a sistemului
rimelor utili7ate de poet, mai mult, datorită redării lor cât mai aproape de original, chiar
şi sub aspecll~I valorii fizice, sonore. prin i..1ili:mrca unei largi game de asonan,te, ca de
exemplu, in lmpărat şi proletar: '' ... fereşti rnurdăre :/: " ... 3-33 x"1ap", " ... plebei proletare" :/: " ... nporrerapiiî:'', în care remarcăm coincidenţa sunetului accentuat a+ consoana r; în Scrisoarea IV " ... ce-o încon.foară", " ... tainică comoară" :/: " ... B KOMopi",

i
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Wlde avem un fel de polnoglasie ~.a.
Nu o dată, traducătorii ajung la adevărate perfonnanţe, echivalând rimele prin
valori fonice. ca în Atât defi·agedă: " .. .le asemeni"' :/: ''„.y T) MaHf'; inI'ovestea
codrului: " ... sub poăle" :!: " ... BO.~i", "Măriei saJe" :!: " ... KBOJ1i", sau in varianta
Luceafărului realizată de Şporta: "'De greul negrei vecinicii'. :i: "Hcxaif 6c3CMepnrnil
o6pa3 mm", "Şi lăudat pe veci să fii" :/: "Ta Bi..l 6exMepn1, 6arhI'-J' Mm". Se întâlnesc
în traducerile analiz.ate, de asemenea, şi destule cazuri de rime bogate, echivalate întocmai, rime cuprinse în tranşe fonice cu acelaşi număr de silabe, ceea cc reliefează mai
pregnant ritmul versurilor.
Redarea atmosferei eminesciene se realiz.ea?..ă, în ciuda pierderii unor realii, prin
recuperarea, in multe cazuri, a alitemtiei, ca în unnătorul tablou (v. redarea picturalului
eminescian) de toamnă din poemul Călin, în traducerea lui Basenko:
".S.ură-i S:3f3 cea de toamnă; de pe lacuri apa ~ură" (s-s-s)
"O~iHh. MpITT<a . .Ciplrii ee'IÎ.p. Cipi xMaptt s H~ax" (s-s-s-s)
("'Toan11iă. Ceaţă . .Suf'J-i ~ra. Suri-s norii din înalî").
sau în versiunea lui Miaslkivski:
"Cipu.ii Be'-Iip, ~una o~im. i B 03epax oo,:n1 ~usî" (s-s-s-s)
(".S.ură-i ~. surJ.-i toamna şi în lacuri apa-i ~ură").
Componenta acustică a atmosferei eminesciene, din Lacul, totodată şi muzicalitatea versurilor este redată întocmai de acelaşi Bascnko, prin echivalarea aliteraţiei! - ş
- â (j, asimilat de consoana vecină surdă k devine în pronunţie â), în traducere, într-<> dispunere asemenea multiplicării ecoului, sugerând foşnetul vântului printre trestii:
.S.ă plutim cuprinşi de farmec (s - ş) :/: TijThKH siTep rncJief'I'iB 6n (ş -s)
Sub lumina blândei Iii.ne (s) :/: .Uc~h ;(a.ilCKO KOMHIIIa.\m (s - ş)
Vântu-n trcştii lin foâneaş_că (s - s) :/: Ti.'IhKH !>li~H'IHa ;:i;op~
I"' asimilat în rnl (s - ş)
Unduioaş_a apă şune (s - s) :/: KoJIHxa.1a~»: 6 33 ttaMu (s).
Deosebita muzicalitate a \·crsului eminescian, totodată şi veridicitatea
„tabloului". mai ales din prima strofă. a poeziei În fereasta despre mare. sunt pc deplin
echivalate în două "miniaturi". am spune. realizate de Masenko şi Miastkivski. cu uşoare
diferenţieri în tonalitate şi imagistică, e\idcnt, şi cu '·sacrificarea·· unor mici dar semnificative rea I ii:
,I:Vrsnn.cH B BiKHo IUlllÎBHa,
(r)
(Pe geam pri,·cştc tarevna
RK MODChKHH rryH6iH TC.,'ICKO'le (r - r) Valul mării cc se zbate„.
Mo12J1 ,r:r;HO, MOUC:hKÎ rmromm
(r - r) Fundul mării, adâncimea
Eene)K)'Th KJ!a~· .:tiBO'I)'
(r - r) Reţin chipul ci de fată)
tablou mai apropiat, ca inţeles, de originalul eminescian însă, cu toate că r apare
de şapte ori, ca în original, dar, nefiind în vecinătatea vocalelor (semi) deschise Q sau a
accentuale, cantabilitatea ci este mai atenuata pe când versiunea lui Miastkivski,
datorită unei perfecte redări a ritmului trohaic, a prc7-enţei sunetului ! (doar de şase ori)
dar înainte sau după vocalele accentuate y, Q sau a f1!. ucrainean având acelaşi grad de
deschidere ca şi a. căci este un l! iota!], datorită riguroasei alternări a rimelor feminine şi
masculine. este o echivalare mai muzicală:
u
jU
.i
Ul
L
u
L
In fe- xeasla
despre
ma(r - r - r)
y BÎKHO,
mo
"j 6oMOQli (r)
KY
aceleaşi

2

Stă

coKo-120-

piJTIB-

la

Ha

cca
BH-

de
:rn-

crai
12a
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0 (r)

0 (r - r)

3 Fun- duJ
Ttilh- KJI B

4 Fu- Iă
Te o6-

MO-

riL
l!L

chi-

pul

ei

"lli'I-

'IB.

fil(

mă-

fimTi.lh-

dul
KH

bă·30-

măMO-

B

!ai
IJM

rii (r - r)
11i (r - r)
0

(r)

0 (r)

Sensul traducerii:
in fereasta de:-.pre mare
Ţarevna priveşte,

Doar în mare, doar în mare
Chipu-i de stea se

oglindeşte

Calitatea lui Eminescu de subtil cunoscător al rostirii limbii româneşti (C.Noica),
acea inefabilă armonie eminesciană se resimte într-o considcrctbilă măsură in traducerile
la care ne referim datorită caracterului melodic al litnbii ucrainene, care nu "suportă"
aglomerările de consoane, le alternează cu vocalele', conferind discursului poetic un
caracter lin şi cursiv, ce se potriveşte de minw1e. cum mărturiseşte poetul Andrei
Mîastkivski6. traducerilor din Eminescu. Intuind perfect 'jocul sonor" eminescian traducătorii folosesc din plin valenţele mclodicc ale limbii ucrainene, în mod special,
inegalabilul laroslaY Şporta
Un concludent exemplu în acest sens ii constituie poezia [)intre sute de catarge,
"intrat.1 repede în circulaţie. cum sublinia D Caracostca prin farmecul ci muzical",
fam1ec datorat naturalcţci cu care Eminescu manuieşte ri~nurile nriate. dar, mai ales,
rimele de l. 2. 3 şi chiar .i silabe. Fiecare rimă. arată Galdi 1. are un mic ''descrescendo".
d3r spre sfârşitul cu\'â.ntului intonaţia se ridică puţin. ficcan.: perioadă de două versuri
terminându-se prin formula
LUUU, de patrn silabe, prima fiind accentuată.
Expresivitatea strofelor cu refrenul Valurile, vânturile sporeşte datorită funcţiei stilistice
a vocalei I. Fannecul ei inimitabil. am îndrăznit să susţinem. nu a fost mai cu nimic
diminuat în versiunea lui Mascnko. Aceasta fiindcă mai întâi, apar, ca şi în original,
puţine cuvinte în care silabele sunt formate din două consoane şi o vocală. De regulă, se
realizcuă o alternare cursivă perfectă a vocalelor cu consoanele. cantabilitatea versurilor sporindu-se şi datorită faptului că în alternanţă predomină "registrul" muzical
coborât al eminescianului q, cc se realiz.ează ca un ecou prelungit:

(i/e u/e .Q-ale)
(ale .a/ă wu i/e)
(î/e oale we)
(î/u i/e wu i/e)
(Q/U o/y

we

_1!/u) (e/e/y

fl}u/e/i)
(i/y i e/e/ala/u)
(i/y y/i u/ali)
În al doilea rând.. alternanta
, luiJ! deschis cu vocale închise în cuvintele- rimă din
,·crsurilc 2-4 cu intonaţia LUIHJ (în traducere LUU) realizează un liniştitor "descrcsccnI:i9
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do" ritmic, urmat, în finalul cuvântului-rimă, asemenea ridicării a ceea ce a mai rămas
din valul "culcat" succesiv, o uşoară ridicare a intona~ei, iar ritmicitatea mişcărilor,
muzical, imagistic şi metaforic este exprimată concluziv, pri.11 veISUl-refren. marcă a
secvenţelor, constituit din două cuvinte, primul debutând cu o silabă cc conţine vocala
f. sugerând acist.ic ridicarea valului, al doilea cuvânt, egal cu număr de silabe cu primul
(=clement al mişcării ritmice). cu silaba având ung_ deschis cc redă coborârea:

J.
V!n-

u

u

tu- ri- le,
XeH- :ri, J!..IT- PH

u

vaoom.-

lu--Hi-

ri-

le (vâ-va)
0 (vi-vo).

În al treilea rând, în această versiune. asemenea originalului. nu întâlnim inYersiuni poetice. tocmai pentru a sugera "curgerea·· ritmică.
Reuşita echivalării la nivelul imaginii, a metaforei., din primele două strofe, se
datorează fidelită(ii redării rcaliilor - malurile (6epern 13JKYpcHi), lasă (3a.i'IHillillOTb),
vor sparge (ricpc;ia.."1a10Th), vânturile:. 1·11luri!e (BiTpH, xBHJri 6ypm.i). Strofeie 3 şi 4, în
schimb, capătă o uşoară notă aparte. ln original, meditaţiile sunt puse pc scama poetului
şi referirea lui Eminescu la neîn!clegcrca lui de către contemporani, în special a poeziei
sale (v. G.Călinescu: "Geniul este omul superior neînţeles de contemporani, osândit la o
suferinţă inerentă esenţei sale") este cât se poate de limpede:
Nenţeles rămâne

gândul
cânturile,
Lhoară vecinic, ingânâdu-l,
Valurile, vânturile.
Ce-ţi străbate

Echivalarea lui Masenko ni se pare extrem de

reuşită:

Jle 36a211_y111u ceptţ;i c1oeo,
Ilopuuu ceaaw1hHiL.
Bi11110 zuen1J.ymb 3a2ao1weo
.\-fltli1i, mmpu eo.!1bHil,

doar că ideea ·'cântului neîn!cles" al poetului este incompambil mai "incifrată".
strofa remaicându-se prin inefabilul trăirilor sale sufleteşti, sensul traducerii ar fi urmă
torul:
Neinţeleasă-i a inimii slovă,
Avânturile samavolnice...
Enigmatic sunil-n şoaptă
raluri. vânturi năpraznice.
Poeziei O, mamă.. „ uncia din cele mai desăvârşite reali.Lări ale "armonici eminesciene" (Găldi). Miastkivski îi dă o versiune, poate, la fel de desăvârşită, utilizând
acelaşi ritm iambic binar cu vers hexametric alexandrin de 13 silabe. cu accentul pe ultima silabă a versului, împărţit în emistihuri, dintre care primul este catalectic, lipsindu-i
ultimul picior:

O,

m.ă-/mă

o M3-/MO

2

Pc

frea-lmă-

dul-/cc

mâ-/lmă,

MH-l.1a

Ma-IMO,

tUlldc fnin-lze

li din ne-/ gura; de vremi
fi Î3 MO-/ pok'}'/ BÎ- JciB
li la ti-/ne tUJ mă chemi
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Mc-He/ ,a_o

re-/6e KJIH-/11cU1

D!ntrg_ s@g_ de cqtqrgg_
Cqrg lg:gq mg:ll{r!)g_,
C@g_ oarg_ le vQr spqrgg_
Vgnturilg_, vglllrik?

n1 Uie-hcc-Tmt/.mCT-Kie.

//

lăudabil[i

O
tendinţa

de redare a

preocupare se

constată

în

aliteraţiei:

f rearnătul de frunze la tine

tu mă
(f - f)
Mette .:i;o ~e6e KJIH11.eru TH rue.;i~M
3HQBJ:'. IUQrJIU 3f!Jll;{WGIOTb
illl~TKis
(s - ş - ş - s - s)

Pc

chemi

Eg_pf.ru 3fr.Ml:~H{.

sau:

CK[JihK!! Ix n~pgJIQMalOTh

.S.c 11cutură l!alcâmii de

B!TpY.,

XB!!Jli 6J:'.P~H!!

toamnă şi

de vânt

(s-s-s)

3 aJ\auiii ,,a~ni
HiTpositt
(s - s - s)

TPY~HTi>

oi;.iHHiif

sau:

De-a llll[llfea aproanc vei fi de sânul meu
):{c Ri'OOl rnxo !!JIHHC J20C1Y!b !lJICHi C3,J;lf

(p - r - r - r -p)
(r - t - p - r - t - r).

În locul frec\'cntei consoane !11., "un adeYăral punct de orgă cu plânsul unui mi
bemol într-un preludiu de Chopin·· (Galdi):
Simţi-o- voi odată umbrind monnântul meu
(m - m - m - m - m)
Mereu Y-a creşte umbrn-i. eu mi donni mereu. (m - m - m - m)
traducătorul creează o altă '"icoană··. în care consoanele surde allcmea.t.ă cu
perechile lor sonore:
no.Uflll fi CJI.O:JOIO - HC Tpc6a BlliC Bv;J:H
( :\ - L -J).

Apropierea fidelă de refrenul original. inclusiv cu reluarea începutului şi sfă~itu
lui de vers. este remarcabilă:

·'Afereu se vor tot bate. tu vei donni mereu"
"Ti.lK<i\l 3010/CdU

2

UIJMÎTH, HI CilclTHMClII 3llfl.JKâlt"

·'.\.fereu va creşte wnbra-i. eu voi dormi

mereu"

3aeJ1CiJu JpoCTaTH ;nmi, H cmiTHM} 3m1.J1cc)u'·

3

'"Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu··
"Pi'fu,i

TCKTH dOflitJHO. MH cnaIHMe~f 3(J(J:JIC{)u".

Exemple de echivalare reuşită a muzicalităţii eminesciene găsim în traducerea
poemului Luceafărul. "Nouăzeci şi patru de strofe, scrie Călinescu despre acest aspect,
fac desigur o ţevărie prea complicată pentru ca seva să comunice p<..-ste tot cu aceeaşi putere. Unitatea se înlaptuieşte muzical. Unele strofe tac, altele cântă, în acord cu flautele
unei orgi"8. Aprecierea călinesciană, credem, s-ar pute.a aplica şi versiunii realizate de
laroslav Şporta, versiWie care '"beneficiind" de valenţele poetice ale limbii ucrainene, se
distinge printr-o serie de virtuti artistice deosebite, cum ar fi:
I. O perfectă redare a ritmului Iambic prin versurile 1-3 de 8 silabe, versurile 2-t. de 7 silabe, catalectice, printr-o severă, riguroasă alternare, ca în original, a rimelor
masculine (versul 1-3) cu cele feminine (versul 2-4); printr-o perfectă coincidenţă a silabelor accentuate din metru iambic al originalului cu sistemul accentologic al Jimbii
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ucrainene, neforţându-sc în nici un fel firescul exprimării_ ci, dimpotriYă, asigurându-se
realizarea unei superbe "cantilene", aidoma celei eminesciene.
2. Favorizarea echivalării cât mai depline a inimitabilei rostiri eminesciene, prin
"potrivirea" intenţionată a tranşelor fonice egale ca număr de silabe cu cele ale originalului, ce sunt receptate ca unităţi distincte:
Luceafărul aşteaptă

Jf.pwrjJepa cmpi'lamu,
sau prin deplina echiYalarc a "jocului sonor", a alternării sau umlării ("chemării"
asemenea ecoului) unor vocale de către altele. a polnoglasiei (care, la Eminescu este o
sursă a "jocului sonor", iar în ucraineană - nonna liternră), a trecerilor de la sunete mai
închise la altele deschise (în ori!,rinal "coborârea" de la Q semi-închis spre a deschis, în
traducere, de la )'.".închis, spre a deschis (.H ucr. este, de asemenea, un a, iotat), ca în prima
strofă â traducerii, in care, ase1ne11i originaiului, preâomină vocaia joasă a (în multe
cazuri, accentuată), favorizând instituirea tonului solemn, liniştit, propriu relatării:
.L
j_
j_
A
fost
odAtă
cA-n
poveşti
>II<
s ~Hili
KA3ui
y
a.ApR

u

u

2 A
y

fost
3.1\M-

3 Din

m-

I.Vii.ţ

cA

KY

pre A
pÎB-

IJ.A-

niB

HC

m.Ari
spA-

de
>II<

}IA

o

u

fru
nA

u

_/_

cio-

dA-

tă

ero-

:m-

m

îm-

pă-

ră-

HÎIIl-

HJI

·so-

moA6i-

să

.10-

tă

fAJIJt-

teşii

pR

Wl..

3. Surprinderea modificării "registrului annonic'· odată cu trecerea de la o idee la
alta. La Eminescu, această modificare se petrece în strofa a doua, sublinierea fmmuseţii
absolute a fetei rcaliz.ându~se prin trecerea relatării într-un "registru" de frecvenţă a
sunetelor înalte. predominând i., i şi semiînaltul ~:
şi
ş

Era una la

părTnţl

I m â n d r ă - n t o a t E c E 1 E.

Traducătorul schimbă

"registrul armonic" în momentul trecerii la prezentarea
marcând prin tonalităţi înalte (prin sunetele i, i. [= i iotatJ, ~ [=y anterior închisl)
începutul unei noi secvenţe, ca şi la Eminescu, prin conjuncţia şi:
I Tl.m.J<H HO'IJ. THn:Q1Ha
(i - i - y - i - y - y)
Csol onyCTl'.ITh marH
(i - y - y)
Bmra xyNim~ )J,O sIKHa
(i - e - i)
Jly'lll$.;.pa crpiqarfi
(e - i - y).
acţiunii,

4. Echivalarea, în majoritatea cazurilor, a inversiunilor poetice, sau realizarea
altora, în spiritul eminescian:

2

l

Din umbra falnicelor bolţi

2

I

2
I ti.1bKH HOiri nnmrna
2
1
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Ea pasul

şi-l îndreaptă

Csoi" onycnrri. maru.

5. Surprinderea exactă a pauT.elor-rnărci în "orchestraţia'' generală a poemului
prin redarea fidelă a strofelor ce "cântă'' şi ale altora, care "tac".
6. Echivalarea. cât mai aproape de original. a majorităţii rimelor, ca de exemplu:
rime feminine identice în dczidenţă, cele masculine redate prin două sunete apropiate,
totuşi, ca articulaţie şi loc de fonnare, (rom. g - ucr. h), realiile strofei nefiind nici ele
neglijate:
Uşor

ci trece ca pe prag
Pe marginea ferestrei
Şi ţine-n mână un toiag
Incnnunat de trestii

g
c1

g
11

Însemnlirile noastre, sperăm, vor schimba încetăţenita părere, în critica literară
precum că, dintre toate versiuni "st.răine·· ale Luceajăndui, doar traducerea
gennană ar fi cea mai reuşită.
Evident, urmărind o bună traduc.ere, ca aceasta sau, şi cea gennană abia că ne
dăm mai bine seama câtă dreptate avea Călinescu afinnând că "poemul (afirmaţia poate
fi e'.'1.1.insă asupra intre~ creaţii eminesciene) nu poate fi trnnspcrtat (ă) în altă limbă făr<l
mari pierderi de sânge"9.
românească.

NOTE
1 Cf. şi: Ioan Rebuşapcă. Individualitatea clasicilor. Impresii asupra receptării literare
româno-ucrainene. Omeron - Casa de tipărituri, Bucureşti, 1997. pp.6-150; Idem. Valori
ale eminescianismului in transpuneri ucramene. în "Curierul ucrainean" (Bucureşti). an
II, 1995, nr. 8-9; Idem, Echivalări ucrainene ale cdtorva procedee artistice din poemul
"Lucefărul" de MEminescu, în "Curierul ucrainean" (Bucureşti), an IU. 1996, nr. pe
ianuarie-februarie; Idem, 3o.wmi "nu.WHKU ·· yKpai11cb11.oi e.Mi11ec11.ia11u, '"Ham roJioc"
~Bucureşti), an VII, 19%, nr. 20-21-22.
- Până în prezent, din Eminescu s-au publicai următoarele ediţii de traduceri, în
ucraineană: .Mihai Eminescu., Iloe3ii (Poezii), Kiev, Editura Derjlitvydav, 1952, 176
pag.: Mihai Eminescu, I/oe3il (Poezii). Selecţie. îngrijire şi prefaţă de Andrei
Miastkivski, note de Stanislav Semcinski, Kiev. Editura "Dnipro", 1974, 254 pag.; Mihai
Eminescu, .J11eBipe11ui1 OyX (Geniu pustiu). Prefaţă de Stanisla~· Semcinski, Kiev, Editura
"Dnipro", 1989, 256 pag.; Mihai Eininescu, Iloe3ff (Poezii). Ediţie bilingvă, rornânoucraineană, îngrijită de Mihai Mihailiuc. Cuvânt înainte de Dan Horia Mazilu, Bucureşti,
Editura Elion. 2000, 367 pag. Această ediţie cuprinde cele mai reuşite traduceri anterioare (1952, 1974), realu.ale în Ucraina, precum şi câteva tmduceri noi, rea1i7.ate de
~ţii români de expresie ucraineană, Mykola Corsiuc şi Myhailo Myhailiuc.
V Manuscrisul Academiei Române, nr. 2254, fila 310-445.
4 G. Călinescu, Viaţa lui Afihai Eminescu, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1932,
~- 193.
· "Apropierea" stilisticii limbii ucrainene de stilistica poetică eminesciană o demon~
sl.rează şi frecventa utilizare, de către Eminescu, a copulei adversative dar, iar, ceea ce
reprezintă, în ucraineană, nonna literară.
6 La întrebarea noastrn, din interviul realizat pentru Radio România Internaţional, cu
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prileju.I zilelor Eminescu (ianuarie, 1996), Dacă limba ucraineană se potriveşte pentru
traducerea lui Eminescz(?. poetul Andrei Miastkivski a răspuns: Limba ucraineană se
potriveşte pentru toate limbile (Ioan Rebu.şapcă, Individualitatea clasicilor, p. 263 267).
7 L. Galdi, Stilul poetic al lui Mihai Eminescu, Bucureşti. falitwa Academici Republicii
Populare Române, 1964, p. 393.
8 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la orixini până in prezent, Ediţia a 2-a., pre~atată de Al. Pim, Bucureşti, Editurn Minerva. 1982, p. 475.
· Idem, p. 468.
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AHHMAJIHCTiftIECKMI METACl>OPA B II03ME
H. B. roroJUI MEPI'Bb/E WllIH
Jlpoc.1asa Ptt3.H, Kpaiiosa

Ky.1hT )KHBOTHOfO, KopeHHIUHI!CH B CTapHHHblX TOTeMll"'leCKHX npe.D,CTaB.'leHmlX, npe;.uneCTBOBa.JI KYJibTY l.Je!JOBeKa: C.Hal.Ja.'la JIK)_:{li npBHOCHJIHCh B
.lKepTBY TOTeMy 3areM .lKHBOTHble CTa..!IH )KepTBeHHhlM MaTepHa.'IOM, HaKOHel.I,
OTKa3a.JIHCh H OT HHX. Ho HCXO,J;IIOe 3Ual.JeHHe IlOKPOBHTeJUI .lKHBOTHOe coxpaHHJIO
H IlOUbIHe, KOHC'iHO, HCTOpHqecKH BH,J;OH3MeHHBUII1Ch: c JKepTBeHHOfO a.lJTapx OHO
nepenrno na a.JITapb xaHpOBbIH - o 6acmo.
Ecntt s octtose Tpa,n0u,n:mrnoil: 6acm1 .'leJKHT 'IYBCTBO 6LJTHil:noil: Halle)K,!J,bl,
u6o Arn.Bonrne ueiicrsyer s noyqem1e 'le.'!oseKy, ro "6aCHll" foromi: 6e3HaJJ;eXHa
ITOCKO.'lbK}' 'leJIOBe'leCKoe ODYCKaeTCH JlO .lKHBOTHOfO. B HeH He )IU!IWTHOe CJIYJKHT
npa11cTsettttoMy y.'Iy•nneumo tteJJoseKa, a OH caM 110cxon::ur ;:i:o .lKHBOTHOCTH, 'IT06b1,
naKOHeu,, cTaTb nonpocTy npeuMeroM li BK.mol.JaTbca B o6mni1 Kpyrosopor
Heo.aymesneHHbIX MarepmlJThHhIX CHJI.
IlocreneHHax norepjj qenoseKOM 'leJioseqecKoro, o6pacTarrn:e Kopoil:, He
np116usaeMoil: JKHBblMH uneqar.1en11a:Mtt, - 3Ta poKOB:IB .u11HaM11Ka semu Bll.ll.Ha B
CaMbIX pamrnx roroneBCKMX IlPOH3Be.aeHIDIX. nona'la.JIY l.JeJIOBeK rep.11eT BHellIHIOlO
mraCTHKY, H3 IlOBHHOBCHHjj BhIXOIJ:HT TeJIO -.uepeBHCCT, KaMeHeer, ;i:enaeTC.H Herro.un:vDKIIhIM; JlOTOM ero IlOKllllaCT pC'fb, coxpattalOTCfl Jil1lilb HC'IJieHOPa.3llCJlb!Ibie
3BYKH, a noroM H on11 11cqe3aKn, 11 'leJJoBeK nonpocry .':(enaerc.11 npe,11.MeroM, spo,'l;e
caMooapa c 6opouoi1, xa6aKa no HMeHH AKynhKa (Mepm«bie c:}yuiu) (1). 3Ty
rpa;iau,mo CTenetteii, no KOTOphIM HHCXO.IJ;HT ~113JI. JJ,yma: 'leJIOBeK - .lKilBOTHOe MeprnaH rrpeuMeTHOCTh, o6Hap}'2KHBaeM Ha nponnKemm acero TsoptfeCTBa roro.rur.
Be.'IHKHii ryMaIIHCT' forOJlh, O'leHb BHHMare.'leH K TeM CBOHCTBaM
'ICJIOBetfeCKOH HaTyphl, KOTOpble Bhl3hIBalOT OMepTBeHHe )K.11BOro, OKaMettett11e
'le,10BeKa. Ctta'"!a.'la .JKHaoe H MepTaoe onttcanbI foroJ1eM KaK cooTHolllemi:e 6ecoB n
moJieH. IloroM xnrnoe n:cqe3aeT, coxpaID!ercl! ero BHeIDHHfl cliopMa - 3TO Hecosna.LJ,etttte, crry:lKaII.I,ee npI1l.JHHOH YPOJlCTB, cPl1KCl1PYeTCH OOIDITHCM „MepTBhle .::i;yurn".
IlpH'IHHOH Bcero 3TOI'O B roroJieBCKOM MllpOilOHHMaHHH .llBJUICTCSl npO.llBJieHHe )leMOIIH'leCKOfO „HBJieHH.H settHoro n: BCeMRpnoro 3Jia".
Ami rorOJU! 3JIO - He a6crpaKTiioe IlOHHTHe, a OHTOJIOflo!'ieCKa..ll CYII.I,HOCTb.
3J10, som10ru;aHch e rr10.rr;1.x, osJia;.(eaaeT Hx nywaMR.
„B penHrHoJHOM noHttMa1rnn: foro.'lll,- nnca.TJ ,U. Mepe)Kl{OBCKHH,- '"lepT ecrh
MHCTH'leCK8.11 CYUJ,HOCTh H peJIHrH03HOe cywecrso, B KOTOPOM cocpe,!1,0TOl.JllJIOCb
OTPHU,aHHe Eora, Bel.JHoe 3.!Jo" (2). Te, KTO xoren nnuerb foroJJJI ncpBhIM s PoccHH
„npopOKOM npasocnaBHOH KYJibTYPbl", pe;rnrll03HblM rrncaTe.11eM H MbIC.lHTeJieM,
nyraJI11Cb llIOKHpylOII.I,ero HX 06runu1 )leMOHH'ieCKHX CIOXCTOB ll CHMBOJIOB.
forOJih B3Hpaer na JKH3Hb, Ha BCCMHPHYIO HCTOPHlO, KaK Ha 6opb6y ;i:o6pa co
3JIOM, 6opb6y 2KHBoro n: MepTeoro. Csjj3b roronescKoro uyainI3Ma c cpewreseKoaoii
xplicrn:aHcKoft MHCTHKOH no,uqepKHoa..1rn KpBTMKii A. CKa611qe11cKHH, A.
qH:lKeBCKHH, B. funrrHyc, ,U. MepeJKKObCKHH. Bcne.ri; 3a HHMH o cpeuHeBeKOBOH
Il03THKe rororui: IIHCaJIH K. Mo'ly.'lhCKHii, IO. M. IlOTMaH,
MamHHCKHii.
Hei<.orop'b1e HCCJie,rJ.oBa'i'eJIH c'l:ttTa..'lH, 'ITO 3a „6oroMHJihCKo - M8HHxeăcKoii.

c.

145

https://biblioteca-digitala.ro

.n;eMOHOJIOrneii:" CKpbIBaeTCH CHMBOJIHKa
HqeCKHM 3Ham1.eM".
flo 6oroMl:l.'lbCKOMY
MaTepHaJibHblH MHp -

.D;YaJIMCmqecKOMy

yqeumo

Bt:Cb

Ja Mar-

BH)lHMbIH

TBopeHHe CaTaHbl, a He .Gora, fior .11.BJIAACb TBOpll;OM

HCKJIIO'IHTe,'lbHO MHpa ;:i;yxoBHoro
-

„MaCOHCKOro rryTeilleCTBHH

(3).

H

y

foro;rn Canea - rroBe.JlliTeJib rrpe)lMeTHO

MaTepHaJibHOro MHpa, HO.U,BJlaCTHOro ero BOJie H cymeCTBYJOUJ.ero,

qTo6bI

MOPO'UITb mo.n;ef:r, IIOIIOJUUlll HMH 6ecKOHC'ilibie Pil.:Xbl MepTBOro cymecTBa.
QqeHb HHTepecttoe MHeHHe

A.

H. 11Baam:urnro, C'fHTaJOIUero, qTo ocHoBa

apxanqecKoro MHPOBOCIIPIDITIDI forO.'lH 0TCIO;:J.a TeJIO -

O!UUJ.CTBopeHHOCTb 3eMJHf KaK TeJia.

paCTIITeJibHblH MeTOHHMHqecKHH HH,11,eKC JeMJIH. 3To ,ll;lfKTYe'f

rpoTeCICHOe Teno c OJIHI).eTBOPHIOiu;HMHCB. '1.aCTB.MH, COBMemeuHe B 0,ll;HOM TeJie
auTpono -

H qmToMopcţlHhlX qepr. IIpH 3TOM JKHBOTHOe Haqano, KOTopoe

Joo -

qenoseqecKoe re,10 HOCHT a ce6e -

ero rrpe.n;ox -

6nHJHeI.J.

(4).

3Ta KOHu;enu;1u1

COOTBeTCTByeT, BIIpO'leM, pa3HblM MH<paM H Jiereu;:i;aM, IIOSIBHBIIIHMCjl eme Ha Jape
qeJIOBC"ICCTBa. illHpOKO H3BCCTHa nepepa60TKa O,ll;HOH .r:i:pesuerpe'leCKOH JiereU,!J.bI B
BBJJ.e 6ac1rn,

npHIIHCbIBaeMoiil 3Jony

(VI

BCK .n;o u_ 3.), B KOTOpoă paccKa3bIBaeTCH

o TOi1, K3K 3eBC rrpUKa.33.i'I TI~TUHY Ilpo~1eTe10 BhIJICITHTD H3 l;J'.HHDJ: ncpBblX JiiO,J.eH H

nepBblX 1KHBOTHbIX, '!:TO TOT H HCIIOJIHHJI. Ho 3escy KOJIH'leCTBO uepaJ}'MHbIX
21UiBOTHblX IIOKa3aJIOCh CJIHIIIKOM 60JlblUHM, H OH JaCTaBHJI TipoMeTejf nepe::i,enaTb
HX B mo.n;eă.

IIOJIY'fHI!OCb, qŢo HCKOTOpble !IIO.lUI o6pc;rn TO.'lbKO JIHIHb

H

qenoaeqecxHă 06.rrnK, a ;zywy coxpattHJIH 3oep.1rnyro.

JI106onbITHo, '!TO B Mepma&1x iJywax foro.11h yrroMHttaeT H

3esca, H

OpoMeTejf, rrpH'l'.CM noc.11e,:i:Hero KaK pa3 B CBJl3H c HCIIOJib30BaHHCM aHHMa.'lHCTH'leCKOH MeTa<\Jopbl npll OJll!CaHHH JIHll;eMepnoro 'IHHOBHHKa, BbTrJIJl;J;jfII.J;ero B JaBHCHMOCTH OT ClffyauHH TO rop,::i:brM opJIOM, TO TpyC.'IHBOft KyponaTKOH.

„B

qHuoreHCTH'ICCKOM OTHOWeHID1 Mhl np01:13pacTaeM l13 TeMHhIX H TCCHblX

K. r. IOttr (5)_
A. 11. l1.Hatt11u;Korn,

rny6HH JCMJTH",- JaRBililJI, BIIpO"leM, H3ReCTHhIH <tmnococti
Tpare,a.mo caMoro Hosoro BpeMe1m:, no MHett11lQ
R.OC!lJ'HIIHM H Jr

H

OTpa !1\: a..:i:

KaK

Ot.:fCRH.1.HY!0

;;erpa:~HH~H!O

fororrh

O.!!l!IJ,eTBOpi:!HHOI1

XTOHHqecxoM: JeMJIH Te.11a. 3Ty JJ,erpa;:i;a1..1,H10/nepepo}K,UeHHe 3eMJIH

IO. B.

MaHH

O'leHb TO'IHO onpe,a:emrn K3K „6ecnop11.noK npHpO,'U>I", HJIII „MHP, BbIXO,ll;.!llllHH HJ
KOJleff". lfMeHHO :!ITOT „a1"10fl13M, 6ectiOp)f,ilOK npH.pO;J,bl" eCTb ;J..!Ul rorOJUI n,eMOHH3M
HOBOro BpeMeHH

(6).

C'rpoM:ttax H y6e.nHTeJihIIail KOHll,enu;IDI

A. H. HsaHHI.J.KOro Koppe.:rnpyeT c He

MeHee y6eJJ;HTCJîhHOH Kottuem..1,Ht:H M. Baii.cK011<\la, B '!aCTHOCTH c ero H.n;eefl o
caugx roroneBCKHX rrepcotta:>Keli c Jarpo6ttoli po.iJ.OBOii c<Pepou

(7).

Cyw. ilO HeKoTopbIM npoH3oe.n;eHIDIM H ITH.ChMaM foroJlil, o6eapy:irrn:eaeM,
qrn OH 6bm n.oBOJihHO xoporno JHaxoM c KHnraMH 5fKo6a BeMe ( Christosophia Ullu

!Iym& K Xpucmy) H 3pa3Ma PoTTep,;:i;aMCKoro (3HxupuiJuoH), O'lettb nonym.1ptth1e B
PocCHH B onpe.ri;enennb1X Kpyrax speMeHH rnrcaTemi:.

B 3HxupuiJu011e (1501

r.) 3pa3M PoTTep.n;aMCKHH 3aTpamean sonpoc o .nynrn.

CMepTL ;:i.ymH - npe;i.e.;:i ttecqacTHiil, - I1Hca11 ou .. „ OT qero MepTBa .u;yrna? Orroro
'!:TO HeT B Heli }l{H3HM, HCT Bora. qe.'lOBeK - 3TO HeKoe CTpaHHOC :lKHBOTHOe, cocTO.RIUCe H3 .... ;:i;yum - KaK 6w neKoero 6oxecrsa H Tena -

spo.n;e 6eccnosecnou

CKOTHHbI. Be;:i;b TCJIO, TaK KaK OHO BH.lJ.HMO, ttaCJI!UK.n;aeTC51 Beiu;aMH BH.!UfMbIMH.„.
HanpOTHB, .n;yma, llaMHTYR 06 3cPHPHOM CBOeM IIPOHCXO:K;J.eHHH H30 scex CHJI
CTpeMHTCj{ BBepx M 6opeTCj{ co 3eMHbIM CBOHM 6peMCHCM„ „ M 3TO pa3HOrnac11e
rroce11n ne MIIqmqeclGflf OpoMeTefl, no;:i;Memaa K BarneMY .nyxy TaJOKe 'laCTH~,
B3flyl0 OT 2KHBOTHOro.„. a 3MCH, Bpar MHpa .... H3MCHHB nopil.IJ.OK BCIIJ,eH .. „ HblBC
TeJieCHbie cTpaCTH CTPCMjfTCjl rroaeneBaTb PaJYMOM, H OH BbIHYlK.rJ.eH IlO.Il'IHfLllTbCSI
perneumo Tena

(8).
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BnpoqeM, OTO:lK,I{eCTBJienne ,[l,eMOHOB KaK om1ueTBOpCHHhlX rpexoB HeraTllBHhIX IICHXHqeCKHX COCTO.!IHHH c ,ayxal\om CTHXHM 6.bL'Ia 061ll.HM MeCTOM B cpe,[1,HeseKOBOM H II03,!l.HCH .IJ:CMOHOJIOrHH. 06aoJiaKHSaf!Ch CTpaCTlfMH, Afilia HH3BepraeTClf TeM caMHM B a,[I, „CTHXHHHoro" Il!IOTCKOI'O 3aToqenHJI. „Tep>.01 CBH3b c lioroM".
foroJieBCKHC repOH nepCOHH$HWiPYlOT OT,IJ,eo1hnbie ,J.ypHb!e 'lepThl xapaKTepa qeJic'JBeiJ.ecKoto, npe~e scero o6ttapy)l{eUHhle asTopoM B ce6e caMoM, B co6cTBemmFI ;i:yme. OnHChlBa.H B CBOeH l103Me Mepm6ble ayzuu xapaKTCpbl CBOH.X repoes,
KOTOphle „BhlCTaBH.'IH CBOIO cj>H3110HOMHIO 110,i.1, ny6.1nqH0My OIIJieyxy", forO.'Ib OTipe.[J.eJIHeT CYll.lHOCTb na,r:i:eHHJI. caoero repo.si qH'fHKOBa, T. e. POKOBYIO POJib CTpacTeH B
3TOM npou;ecce: „fiec'l.HCJiettuhl, KaK MopcKne rrenrn., 'l.erroseqecK.He CTpacni: H sce
OHH IIOXOJKH 0,[l,IIa ua ,:i;pyry10„„ BHaqane IIOKOpIIbl 'IC.lJOBeKy H IIOTOM yxe
CTaHOB.s!TCJI. CTpalllHblMH BJiaCTHTCJDIM.H ero„„ „

B

(9).

OCHOBe Bcex co6Jia3HOI3, TaK HJIH HHa\fe upoc:re.lKeHHb!X aBTOpOM, JielKHT

,'XJilf nero T.11ra K 3CMHOMY 11 OTBepJKenne tte6ecttoro - <ITO OTKposenttee acero
H&IpaJKaeTc.!I B „o6oJibIUenHH 6oraTCTl!aM", no MeTKOMY JaMe'l.att11i0 Bacn!IHJI.
3eHbKOBCKOro.
3ett&KOl!t:K.11H u11ci1.11: „roro.'lh AO nocm:,J,ueii r~1y6M.tthl ow,yw,aJI, 'ITU na uyr11
pemffll03HOH IcyJihTYPhI CTOHT HMentto «060JlhlUCIIHe 6oraTCTBOM»".

c llCKJIIO'fH·

TeJibm.IM rrcuxonor11tfecKHM 'l.YTueM, l'oroJib norrnMa.'1, tJTo 3TO „060Jih!Uenne" ecn.
onpe,!J;e.!JeHHhIH cj>aKT J\YXOBHOro nop.H;:tKa, a BOBCe He rrpOCTa.!I :lKaJJ;IIOCTh K .nenhra.M,
He HCKaHHe KOM<t>opTa H yp;o6cTBa }!{ffJHH

(10). ,Il,o KaKoro CTpaumoro COCTO.!IHIDI

MO)KeT .J.OBCCTl1 \feJIOBeKa IlOXOTb mo60CD!lK.aHilll foro.lb IIDKa3a.;1 oco6euno Ha
IlplfMepe Il.'IIOillKHHa.
,Uenoeax
xoJHHCTBeimble

aKTHl!HOCTb
tf11'!11Koea,
Ja6oTbI Kopo6o<J:KH n

KOMMep'leCKttli
nbrn
;:taJKe 3KOllOM11'1ecKa.s1

Ha3J:i,pesa,
cTpaTerHJJ

KoHcTan<Korno cTauos.sircH MeTa<t>opaMH neno;:ts10KuocTH, poer111H HeqHcT11,
B3.Harne:tf <reJioee<J:ecKHfI 06m:1K,

qT06&1 cnpHTaTh CROIO nan1py.

EecaB!UHHa

(yra,:.1attHalf foro:ieM B pocett:HCKofl :>KH3Hl1 panbrne ,!1,ocrnescKoro) :JKenaeT npH,llaTb
BCCMY CTpmKaHUU:!H rrop.H,J;OK 11 reM CBCCTl1 na HCT KPYIU!l~hl CB.s!I.Uemrnro B
KalK.UOM. Eec - 3TO lfl1'1.TO, ero ua3Hatfettn.e - npespauJ,a1'h a ttH<J:To sce. OH He
TBOPHT, a TBapnr, npeapamaeT 1KHBOe u oco6oe B o.a.nopo;:i:uoe (TBaph)

(11).

forO;lb, KOTOpblH CKOPUl1'1' O qeJlOBC'l.CCKOll ;:i,yrne, XO'leT B03BeCTl1 mo;::t,ett K
Eory uyTeM ncrrpasJ1eHH.!I ux ne;:i:ocTaTKOB 11 06mec·fllettnb1x rropoKoB. On
o6pamaeT IIPOTHB CHJI TeMHOThl caMoe Marunoe CBOe opy)KHC, KOTOPhlM, Ka:JKeTCH,
HHKTO B MHpOBOH JIHTepaType He BJia,!l,eJI c Tl!KHM COBCpllleHCTBOM -

CMCX.

âywax HpascTsenuoe, ,IJ,yxosttoe ne.a.e1me <renoseKa,

foranb

lfao6paxa»: s Me'pm6blX

ne TOJIKO non;sepra.n ocMe.simno CBOHX repoes, HO H ablpaxa.'l, no nosop:y ru6enu
'ICJIOBeKa H 'ieJJOl!C'lCCKO['Q B OKpyxaromeM ero M!1pe, 'IYBCTBa rope'IH H CKop6R.
lfao6pa:iK:aH CTpallIHblX MOHCTPOB, aBTOp Ha.IJ:CCTC.!I, 'ITO y.lKacnyslllHCb 3Toro 3Jia,
pyccKHfl 'ICJIOBeK BblTBap1n ero H3 µ;yum CBOeH.

n.

„forOJib Bb!CTPOHJI ..'l,JIHHHblH KOPI:!.llOP,- lUllllCT M.
Iloron;mr,- no KOTOPO·
MY Re,[l,eT CBOero 'fHTaTCJUI BMeCTe c 1.fo:'fHKOBbIM, OTBOpjil[ Al!epH HaupaBO H HaileBO, IIOKa3bIBaeT CHl\5!U\ero B KaJK,D,ofl KOMHaTe ypo~a"

(12).

B 6acel:IOH MCTacilope forOJUI .MI1p llOTeliQHa.JibHO 6eJna,n;eJKeH, IIOCKOJibKY
pa3BHBaeTC.!I „BCI!HTb ~ OT qeJIOBeKa K :lKl1BOTHOMY. y HCl'O He :lKl1BOTHhie - JllO,!Uf, a
mo.nH - CYTh JaMaCKHPOBaHHbre :lKHBOTHb.le. Bce noMelIJ,HKH, KOTopbIX nocemaeT
qH'IHKOB, B roi1: 11.1H Httofl Mepe o6na.n;aroT JOOMap<tJnbIMH \fepTaMH, HaaoMHHa.!I
KaKoe-m160 :lKHBa'THoe. HpKH:ii npHMep, aacTafl"i::11so npe,'.l,llaraeMbIH caMHM
foroJieM - IIOMCll.IHK Co6aKCBH'f: „Kor,:i;a qH'lHKOB B3rmrnyJI HCKOCa na
Co6aKei111'1a, OH eMy Ha '.HOT pa3 IIOKa3aJlCH BCCbMa IlUX01KHM na cpe,llHeH
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BeJUPHIHbl Me;:(Be)J)f. ,Il;.'UI COBeprnemu1 CXO.!l;CTBa <jJpaK Ha HCM 6hL'I COBepweHHO
111ense2Kbero u,aera, pyxasa ;vnmHhI, naHTaJIOHbI .!l;JlHHHbI, cT)'nrnrMH crynan OH H
BKpHBb H BKOCb li HacTyna.11 6ecnpecraHHO Ha 'IY}KHe HOrll.... Mensenh!
coBeprneHHbl:il: Me;:i:Be.ub! HyJK.Ho xe raKoe crpaHHoe c61rnJKeHt1t:: ero ,J,a.iKe 3BaJIH
MuxalirroM CeMeHOBH'leM." (13).
B Co6aKeBH'le nHcaTeJib noµ:qepKHBaer <jJH3H'l.eCKy!O KpenKocrh li
ypo,;::i;mIBYIO tteyKJJ10:lKecTb. CpaBHeHHe c Me,::l,Ben;eM HMeer He- ron&Ko BHeIIIHm1
xapaxrep, otto no;:uJO.lHT K pacKpbITHIO ero ncuxo!lonNec.KMx oco6eHHOCTeii. OH
,J,aJieK QT BCHKOM <jJHJIOCOcjJHH Me'IT3Hllll H nopbJBOB. )KiraoTHOe Ha'lano, rnaHeHCTBYIOJJ.J.Ce B Harype Co6aKeBH'l.a, BKJIIO'laer H ero neo6&IKHoBeHHYIO
npoxopmmocTb. Co6aKeBH'I He}'KJIOHHO crpeMHTC!! K o6orameemo; OH sce oneuHBaer c TO'IKH 3peHIDJ. B03MO.lKHOCTH csoero npeycnellaHH.11.
Bor orrn:canue MaHHJIOBa; ""„. OT YAOBOJibCTBHH ITO'ITH COBC6M 33)!{MypHJI
r!I333, K3K KOT, y KOTOporo CJlerKa nom.eKOTa.'IH 33 Ylll8.MH Ila.JibUeM" (14). C!lall;KO
y.'lbI6aTbCH H rn;ypHTbCH -- 3TO npaKTH'leCKH eJJ;HHCTBeHHlUl ero pea!{UIDI. 0IIHC31UUI
BHeIIIHOCTH MaHH.'IOBa Kpafltte CK)'TII>I, He 3pH 3BTOp H33bIBaeT ero „HH Ce, HH To" (T.
e. MCPTBaJI µ:ywa). He.aapoM foronh B ainopcKofl xapaxrepm,1111<.e np>1MO rm1opHT,
'ITO or MattHJioea „He A02K.neIIlhcJt ttHKaKoro XHBoro WJ.H xoTb .aaxe 3aHOC'IHBoro
cnosa", 'l.TO, nporoROPHB c HHM, „IIO'lYBCTByewi. CKYKY cMepTeJI&Hym". O;:i,naKo
„3aMaH'IHBO:il: y!lbJ6Irn" 11 „c.1Ja,U.KHx rony6hIX rJia3" Manmrosa oK33bIBaeTc.H arro.rrne
.J.OCTaTO'l.HO, 'IT06b1 MbI MornH ce6e ero uarJ1Jt,:urn npe.n:craBHTh, - palffio KaK H ero
MypnhIKalOIUYIO cyrrpyry.
B ,:i:pyrHx nepcoHa:iKax rro3MbI foroJIH aHHMa'IHCTH'lecxu MeTacpopa .aaeTCH
6onee TOHKO. TaK o RHellJHOCTH Kopo6o'IKH Mb! 3ttaeM nHWb, •1ro Be'lepoM otta
6bL'!a B cnalJhHOM qenue c q,,1aHe.1JbJO Ha Uiee, a yrpoM - B TCMHOM IIJJaTbe H 6c3
'-lerrua. flpasµ;a, BCe liCC:re;:coBaTe,1H HeH3MeHHO OTMeTHJIH H36bJTOK OKpy.2KalOUUIX
ee ITTH'IbHX MOTJfBOB: K3pTHH.KM C IITHU3MH. HanyrueHHbie ITO Bce:il: KOMHaTe nepM!
li OKHO, „r.rrn:i,Hruee C,[(113 Jm He fi KYPHTHHK", B KOTOpOM „HH.J:CHKSM H KypaM He
OblJIO 'l.Hc.1a';. l1 CCJlH npHCMOTpeTbCH, TO qeneu c naBH33HHOH Ha rnee ct>nanenb!O,
H CKJIOHeHH3.l'I HeCKOJibKO Ha60K l"O.fiOBa X03){Hlrn BMeCTe C ee X.ilOilOTJIHBOCTblO 0
npH,!l,aIOT o6nHKY Kopo6o'!KH He'lTO „KypuHoe".
rynoaaTOCTblO sce )l{e
Bce ynoM11naeMbie a CB'13li c Kopo6o'IKOH nTHUbI (mI.J:!OK, Kyp&1, copmur,
HOpo6bH) IlpO'l.HO CBH33Hbl B cPonbKJlOPHOH TP3.!l.H11,11H c o6o3Ha'l.eHHeM rJTyilOCTH
H.!IH, rronpocTy fOBOpll, 6e3M03['.!10CTH. He11apoM qH'IHKOB Ha3LIBaer ee „n.y6HHHOroJIOBO:il:". 0,n:H3KO npHo6peT3TeJibCKlle CTpe~rneHmI 33Il0.'IHSIIOT BCe C03H3HHe
Kopo6o'IKM; ace MhlCJlH H JKenaHIDI ee cocpe.aoro'-IHnHc& soKpyr aerrpecTaHHoro
naKonnemUI, c :>KaJK,n;oft o6oralljeHwi:.
B rroprpeTe Ho3,npesa TO)Ke, He cp33y npocT)'muor 300Mop<jJHhre 'lepTOI. 3aro
OH BCe speMH OKpy:iKeH .lKHBOTHhIMH HnH rosop11r o HHx; 3TO co6airn, JIOIIla,;:J;H,
33HUbl, pbI6bl, K03e.'l H ,IJ,aJKe BO.'I'l.OHOK, KOTOporo OH KOPMHT MJICOM, 'IT06bI c.aenaTb „coaeprneHHhIM 3eepe111". A Kor,!l,a oHH c quqKKoBbil\4 nocern;aJ10 tipocropHyIO
rrcapmo, TO „HoJn;peB 6hIJI cµe.aH HX COBepIIIeHHO K8K OTeu cpe.n:u CeMeHCTBa ~.
Orrpe,IJ.e.IJeHHe "oma ceMeHCTBa" B OTHOUleHHH K :lKHBOTHblM HaIIOMHHaeT HaM o
„u.ape 38epeft", csoeupasoM .H rtte11JJHBOM nblle. He npoTHBope'l.HT 3TOMY
Bne'iaTnemno lf ero BHelllHOCtb: „3ro 6b1J1 cpe;J,Hero pocTa, a'leHb He;zypHo
CJlOJKeHHbJH MOnOJJ;eu c nonHbIMH PYMHHhIMH I.UeKaMH, c 6enhIMH KaK CHer 3y6aMH"
(15). A 'l.CPIIhie, KaK CMOJib, 6axen6ap.l(bl BMeCTe co BCIGIOKO'leHHOH Kyp'-laBoli
WeBen10pol1: lf KaKOH·TO „6opo.ao:il:" Ha OTKpbITOH rpyJJ,H, o6paMnH!Olll;He, K3K
rpnBoK, Ilh1rnymee cm10B: H J,!lopoebeM JIHUO Ho3.apesa, TonbKO rro.a'-lepKHsa1or
cxo,11.cTBo. KpoMe ~roro B nopTpeTe HoJnpeBa foro.'lb Bb1.aem1eT ero
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pa3pyrmneJibHYIO

3HeprHIO, HPOCTb, IIO,ll,Bl1lKHOCTb. .Ua 11

4>aMHmn1 Ho3)lpeBa rrepe,:i;aHa

pa3y;:i;a.nru1

B caMOM

3BJ'l.aHHH

6ecrna6arnttocTb (CBHperro pa3,IJ,Y-

Batorn;HecH H03,ll,pH, TeMIIepa.MeHTIJOCTb, 3Heprm1). „qyTK.HH noe ero CJlhllllaJJ 3a
HeCK0.1bKO .uecHTKOB Bepcr, r.u.e 6b1Jia xpMapKa"

(16).

Bce 3TO .:1ocraTO"IHO 'IT06b1

cpa.BHHTb ero TaIOKe c rOH'fHM IICOM.
Ho3JJ,peB Tai<. iK.e uepa36op'JH:so rrpo)Koprrm~. !lCex,:.1.ett KaK H Co6aKeBH'I,
roTO.I! cXBaTJnh Bce, 113 acero c;:i;enaTb ce6e y,JJ,oBOJibCTBHe. HMem10 3Ta xa,anocTh He
n;afa eM)' CilOKOHHO CM,ll,en, B CBOeM IlOMeCTbe, r,J.e npoJJ,aHO, Cbe.IJ,eHO yJKe ace, "!TO
M01KHO 6hl.1IO C'bCCTb.
TiepeimeM, HaKOHeu,, K Ilmow1arny, 3TOMY „CTapl1"111IIIKe"

c .:i;aneKO

BhICTY-

nalOIUHM ue6pHThlM I.QeTIIHHCTbIM no;:i,6opO,i.\KOM, "IY'fb !IH He conpHKacatoU~HMC5I c
11ocoM. Ho, KaK OTMe1:1aer aBTop, ero „MaJ.IeHbKHe rJiaJKI1", KOTOpb1e „6era.JIH H3-IIOA
BblCOKO BhIPOCIIIHX 6poBeli, KaK MbIIIlH"

CTapare.'lhHO

BblCMaTpHBalOI.QHe BCe

BOK.pyr, ae.'lUKOJieIIHO xapaKTepHJ}'IOT H Me.JIO"IHYJO )1{3,ll,HOCTb, H HaCTOPO)l{CHHOCTb

c

TimoUIKHHa.

OC06btM BHHMaHHeM npH o6pHCOBKe IIJlIOUIKHHCKOro nopTpeTa

IIHCaTeJtb OCTaHaBmmaeTCH na KOCTIOMe rep01i:

„fopa3.UO JaMe'laTeJibHee 6blJI

ttapH)l ero: HHKaKJ1...•,rn cpeJJ.CTBaMH 11 cTapatthHM.11 HeHb::H1 Ubl .J.UK011aTbC>J., 11~ 'it:l'O

xanar" (17).

cocrpJmau 6h1JI ero
ero Cb!TOCTJ.10,

Bce 3To BMecre c o,:i:HHoKoFi :lKMJm.10 Tin10llIKHIIa,

„KOTOpaM, KaK H3BeCTIIO, UMeer IW;l 'lUtt

no:»mpaeT, TeM CTaHOBHTCSf nenacbITHee"

(18)

ro,'IO;:J; Jj "leM 6onee

IIOMOracT HaM YBHp,eTb, npocTy-

namrn;11e CKB03b OOJIHK 3TOro OCTOp01KHOro H He.n;osep1:1HBOro IlOMe.u..i;Hka, 'ICpTbl
cTaporo o6ncJJioro sonKa. OH rpsi3en, o6opBan, cnmou.r,ett KaK-TO (OTCIO,lla, llepm1THo, 11 ero cj:JaMHJIIDI

I1'110unarn),

'!TO 'le.11oae'!eCKOe B HeM

:na 11cKa}KettttocT1>, cnmomenttocTb TaK

11

coaepweHHO CTepJJOCb,

HC"le3JIO.

se.'lHKa,

11poHH~aTeJibHhlB

qH'!l1KIJB .uo.11ro He Mor pa3o6paTb K KaKOMY IIOJIY npJrna.u;ieJKHT 3TO cymecTBO.

A

npopexa IlOIIJUKe CIIHHbJ Ha ero rpH3HO - cepoM XaJiaTe H ,J,aHHOe eMy KpeCTbHHaMl1
HaCMeIIIJIHBOe

np03RHIUe

,,pb!60JIOB

„

H3110Ml1H310T

06

OTOpBaHHOM

XBOCTe

11e3a.Ua'IJil1BOro BO.TJKa - pb160.'IOBa H3 pyccKOH Hapop:nofr CK33KH, JKeCTOKO 06MaH)'TOro x11rpoi1 Jrncoii. MmKCT ObITh, oTcmp,a, HJ qmJihKJJopa npo11CTeKaeT cTpax
BOJIKa -

TIJHOUlKHHa nepe.u JlOeHHb!MH, TO ecTb soopy)Kellllb!MH mo;i;i.MH -

HHKaMH. OnHcanue

OXOT-

yep,mrenuoro Jioroso - JKHJIHll.l,a '.:!Toro noMe~Ka foro.'lb

t1a'!11ttacT c KapTHH O)J.H'laBll!ero ca.u.a, JH.l:IBlliee, KaK TeMttaH uacTb". QqeaH,IJ;l:!o,
ttaMepetttto, Ha'l11HWI mmcau11e AOMa Tirr10IIIKHHa, foro.'lb mtJbrnaeT ero „cTpauHbIM JaMKOM",
HCIIO.'llftt"_

a JaKaH':IHBaeT orrncaHHe CHMBO;JH'leCKOH JJ,eTa.IJb!O:

3aMOK

rrpespaTH.'lCM

B

33MOK,

uan1yxo

3a11epillHH

~JaMOK -

ace

.lKliBOe.

TioJiy3a6po1UeHHblH 6apCKHH ,ll;OM OKpyxeH OCTOBaMH KpeCTbHTICKHX H36, H3IlOMHII3IOlllHMH ':lbH-TO o6rna,J.aHHblC KOCTl1:

„ .... MHOrHe KpbIIIIH

CKB03H.Jllf, KaK peu.reTo;

ua HHb!X OCTaBa.JICH TO!lbKO KOHeK BBepxy .u.a .lKCPAH ITO L"TOPOHaM B BH)l;e pe6p"

HaKotte~, qH"IHKOB „Bcrynm1
XOJIO,II.OM, KaK H3 norpe6a.

Jfa

a

TCMHbie u.rttpoKHe cem1,

(19).

OT KOTOph1x IIOA)'!IO

ceuefI OH nonaJJ B KOMHaTy, TO)l{e TeMHYIO, '!YTb -

'IJ'I'b OJapeHHyIO CBeTOM, Bb!XO;JJ;HBllIHM H3-IIO.U WHpOKOH meJIH, H3XOilHBllleHCH

BHH3}' .J.BCPH~

(20).

oeCCMb!C.'IeHHax CKYTIOCTb, uapsrmax B ,nyme Il.'110WKHH3 ,il,OBO,il.HT ero ,il,O
.lKHBOTtiO!"O o6pa3a .lKH3HH. Oxsa'!eHHbllf euHHOH CTpaCTblO K H3KOIIJICHHIO, OH
TepHeT CBSl.3b c OKpyxaIOI.QHM MHPOM, CTaHOBHTCX :lKHBblM MepTeea:oM. l.JeJIOBeK
y6H.JI B ce6e :lKHBOe H, KaK nayK, XOTe.11 6bl 38THHYTb secb MHP cnoeH OMepTBJUIIOllleH
ceTbIO.
B

01111camm

qH'IHKoaa

foronb

He

11p116eraeT

K

attHMaJIHCTH'!ecKOH

MeTacliope H, sce-TaKH, MO)KHO YTa;:i:aTb JBepHHHbie "lepTbl :;noro repOH. BcnOMHHM
KaK 1.JH"!HKOB Ha paBUhIX BCTynaeT B pa3rOBOp c neTyXOM. OH BH)l;HT tte60JiblIIOH
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,!J,DOp, BeCh HaTIOJJHeHHhIH ,J,OMaIIIHeKl ITTHu;efl:, H 3Ta Kapnrna, CO'ieT<UICh co cueHOH
qwrn:KOB - rreTyx, coJ.naeT MeTa<iJopuqecKoe npe,ilCTaB.rreutte o TOM, 'ITO repoH:
nonan e rrnt'ibIO cTpauy n caM e.nsa t.f36e:lKan npe0pamemu1 R nTHlff. 06naKo neph.U
Han, ero KpoHaTbJO so BpeMH Hoqnera y Kopo6o<i:KH He 'ITO 1moe, Kax 6pomenHhifl
'ihel:!-To HeBH,J,HMOH pyKoli HapH,:i:, CKa30'IHlUI KO)f{a, Ha3Ha<1ettuaH )l.OBepurnTh ero
npeapame1rn:e (21).
XoTJJ o6pa3 qH'IHKOB - mm::i;a no;a;<1cpKHyT MHOrHMH HccJie.n;osaTemi:MH, Ha
HaIII B3rJIH;a; 6onee TIO.UXO,!VII.UHM, Ka:lKeTC.11, yno.:i,06.'leHHe 4H'IHKOBa xaMeJieouy,
1.fTO BhJTeKaeT H3 ero nocTynKOB H 'iCPT xapaK-repa.
Kax. H3BeCTHo, xa.Me.11eoH - "npecMhIKaJOlll;eecl!' JKHBOTHoe H3 po.n;a Rruepm::i;,
3aMe'laTeJibHOe no cnoco6HOCTH H3MeHHTh IJ,BeT CBOeH KOJKH, KaKoe H3MeHeHHe li
c,IJ,emu10c.& 3M6JieMOH HenocTOJtHCTBa (22), JIHI.1,eMepm1, JI)KH, arr'IHOCTH. Cornactto
C1108llpl0 CUM60/I06 (23) ou CHMBO.TJH3HpyeT qeJioBeKa crroco6ttoro BhlHTH H3 6e3bICXo;.i:ttoro uonmKeHJUI, rrpHcrroco6mi:ThC'1 xo aciurnM o6cTOj!Te.1JhcTaaM. Csoeii: y6e.nHTeJibllOH pe'!bIO, CJiaIUaB:i>lMH CJIOBaMH OH yMeeT .IJ.OOHTbCH pacnonoxemu1 caMblX
pa3HbIX n10I(eli c ue.11.&10 HX o6MaHa.
HMeHHO 3THMH Ka'ieCTBaMH H o6na,D.aeT 'iH'IHKOB, otipa3 KOTOporo CTPOIITCH
Ha pacKpblTHH „MHOfOCTOPOHHOCTH" ero
xapaxrepa. lbo6paJKaJJ MHOfOJJHKOCTh
csoero repoH, ero rrrn:poKyro o6ruRTem.nocTb, BHeIIIHKlKl o6oHTen.&Hocr.&, nocToiu1HhI11: HHTepec K OKpyxaIOIUHM .'llO;J)l'.M, forom, IIO;::{'lepKHBaCT ero 6e33aCTewurnoe
x11mtt11'leCTBo 11 TBepnyio ueJJeyCTpeMJieHHOCTh. llwrnKoB 06,1a.naeT csoeo6pa3HbIM
Ta.naHTOM rrp11crroco6,1eHH.11. 0Ka3bIBlUICb 1l mo6oir HOBOH o6cTaHOBKe, B JJIOOOH
cpe;:i;e, OH cpa3y :lKe np1106peraeT ec uaeT, oKpacKy. Ho rnaettasi CH.'la ero BOJJJ.eHCTBHH Ha OKpyJK.aJOlllHX 38K.'JIO'iaJI8Ch B YMCHl111 Haifrn K KaJK,D;OMY JIHizy, B
KOTOPOM OH 38HHTepccosaH, CBOH oco6.&TH OOHXO;::i,. t.fFJ'fHKOB JJerKO „nepeBOrmomaeTCH", JierKo rrepexomn OT o.n;uofr MauepbI noBe.lleHIUI K ,iJ,pyroir, He H3MenHsi,
onttaKo, HR n 11eM rm ce6e, HH CRORM ne.;uJM. 8b1pa:lKetrne ero mn1a 6ecnpeMeHHO
MCH!'ICTCSI, B 3aBHCHMOCTH OT Toro, c KeM H o 'ieM OH pa3rosap1rnacT. DhICTpO pa3ra.n;al! 'fC.'lOBCKa, ott yMeeT no oco6oMY K Ka)K,:J;oMy no)loi1.T11. TaK s 6ece)J.e c
MaHHJlOBbIM OH ra.'laHTeH u o6xo,n,wrenett, KaK Mamrno.11. Ho ttH ;i,ywe.sttoli
MHrKOCTH, n11 oco6ofr ra.r1aHTHOCT11 ue nposismi:eT, acTpe•rnHc.& c Kopo6o<i:Koii.,
,!),eikTBYSI BeCbMa pa3Bll3aHO 11 6ecuepeMOHHO. 3aKOH'il1B Toprosy10 CAe-'IKY c Heii:,
YH'IHKOB Oill!Tb MeHHeT Manepy noae.neHHl!', nepeXO.[\l!' na CIIRCXOJJ;HTCJ!bHO - npeue6pe-xrnTeJJhHblH TOH pa3rosopa, o6emaH efr 3aKynKy pa3HhIX X03SlttCTBettmrx rrpo,!Jj'XTOB.
„IlpHMOTa" H „Herrocpe;::i,cTBeHHOCTh"' npOHB.ilCJlliail np11 BCTpe11e c
Ho3;:i:pea.&1M, coaepweuuo 11c'ieJa10T nptt Bcrpe11e c Co6aKea1:1qeM, CMeHHHCb
OCTOPO)KHhlM HaIIzyilblB8HHeM BepHblX <PopM B38HMOOTHOllleHHH. Coaepnme CBOH
MHOfO'lllCJJeHHblC MeTaM0$03hl, repofl: CHOBa o6peTaeT B Kpyry ry6epHCKoro
o6lUeCTBa o6nnK npMTHoro 11eJmeeKa. BhrCTaamui: HarroKa3 csoKJ 6naro:JKeJJaTcJlbl!OCTb K JllO)])iM, OH 38.l1HTepecoaaH J!Hillh o TOM, 'IToObl BbirO.UHO llCII0.1Jb30BaTb
HX pacnonoJKem1e, .n;JIB Toro tfT06.&I ycneurnee coseplDHTh ceott onepauHH. 3a
BHewHeH M.llrKOCTbIO H H3HIIJ;eCTBOM CKpbIBaeTC.11 pac'feTJIHB<Ul H XHlll,HaJI HaT}'pa

(24).

B OTJIH'IHe OT MaHttJIOBblX, co6aKeBHtJeir, Kopo6o'feK, mHOIIIKHHhJX,
qH'fHKOB He CTpa.n;aeT oco6oii rrpHBepxeHHOCTb!O K Heno.nsmKHOCTM H HHepI.1,HH.
OH pa3Bcp.&raaeT aKTHBHYIO Ae.H.TeJibHOC'fb, HO oHa TaK)!{e uanpasnetta tta
,!1.0CTlUKeHHe JJll'iHbIX, rpy6o 3rOHCTIPieCKHX u.ene:ă: ,UeJ!:TCJJbHOCTb ero IIOCITT
XHIUl:!H'ieCKHH xapaKTep. )Ka.lK,)la HMyruecTBa CHJlbHee .lKa.lK,l],bl HCTHHbl - TaKoBa
cy1IJ;HOCTb 6ecoBaTa, a<t>opHC'l'H'iecKH Bh1pa.JKettttiU.1 qH'iHKOBbIM. HMyu..r.eCTso -
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3HaK BemecTBeHHOH MaTepH!UlbHOCTH, KOTopaH ttarJlll,lHO, OCHJaeMO, JaHIL\laeT
MeCTO, C03.la.BaH H..'IJII03Hl0 3anO.'IHeIIHOH rrycTOTbl.
Bce 9TH

cpaatteHHH

foroJJH He:uuoTcu

np.11MepaMH aHHMaJIHCTH'ICCKOH

MCTacPOPbl, BCJJ.ymefl: caoe IIPOHCXOJK,J;eHHe OT onpe,!l.eJleIIHOfO nma Ml1POB033peHIDJ, HaJbIBaeMoro <PH3norHOMHKOH. 0Ha BbICTynaeT KaK 06menp11HI1TbJH Il.J""IacTHt:(ecKMft 3HaK l'.IJIH 0606ma10mml: CHMBOJI, .li KOTOPOM -qepe3 BHeurn11e <tiopMbl
llPOHBJU!CTCH BHyTpe1rnee, CKpbJTOe ;IJYIIICBHOe COCTO.liHHe. )i:(JuJoTHOCTb CBOBCTBeHna "paJ:iKa'lOBaHHbL"I" mo;ucM, ncrrepHBllIHM HCKPY Eo:>KhIO, no MHemuo foro.'Ul,
BCJie,ri; 3a 3THM, no

MeTa<JiopH'ICCKOH 11HBOJIIOL(HR,

HaCTynaH yMepll."(BJieHHe

'ieJIOBC'ICCKOro (a JI}"lllle cKa3aTh, ecTCCTBCHHOe OTMHpa1me), napcTBO MepTBbIX
,lyTII, KOTOpOMY HeT KOHUa.
Ilo rorn:IeBCKOH MeTa<t>ope He MeP'fBbie 02KHBaIOT, KaK B MHPOBOH JiHTepaTypHOH K.11acc11Ke, a yMHpaeT )KHBOe -

'iJTb

mf

ne JepKanbHOe 06pan10e Jl,aH-

TOBCKOH JJ:HIIaMHKe, c TOH pa3HHUeH, 'ITO y forom1 HCT HH paH, HH 'HICTH.'IHJl."(a, HO
TOJibKO CTYilCHH MeTa<t>opH'ieCKOro HDCXOll<;l,CHHJ.I 11 a,!l.

(25).

IIepBbiii TOM ero no3MDI rrepenonHeHHbIH rpernHbIMH, oTnaBmHMH OT Eora
„MepTBbIMH ;zyUiaMH", KaK 6bl li eCTb TOT „aJ(" B KOTOphiH rrorpy:/ii:e:na napo~aJi
)Kff3llb. CJioBHo BwprWI.11ft, Be.:t.YIUHH )J.attTe no KpyraM a;:i:a, roronb noKa3hlBaeT
t:rn:TaTemo BCe 6onee CTpaUIHble, BCe 6onee YCillmBaIOllJ,HCCJI IIOpOKH .'llO,D;CKHe.
foro.'lh 3auyMa'l noKa3aTb Te JKe KpyrH a,la c ee ra..'lepe10 rperuHHKOB, no a.D;a Poccm1
c

ee

IIOMellJ,HKaMH.

flyTewecTBHe

qH'IHKOBa

no

PycH

npeapamaeTCM

B

6ecKOHC'iHYIO noe3JIKY no KJia,a6Hmy. Pycb y foroJUI - MCTaqJOpH'ICCKOe KJia,a:6mue,
OT.'!H'ieHHOe OT IlOJIOOHblX H306paxeHHCM TeM, qTo He non: 3eMJIIO JKHBYT 11 pa3rosapHBaIOT MepTBble.

A.Ii;, B KOTOPOM .D:aHTC co6piw ace nopOKH. JKHB}'llJ,He B JIIO)J;IX, no CBoeif apxHTeKTOmn<:e npe;:i,cTaBm!eT co6oli KOH}'Coo6pa;my10 BOpOI!K}'.

B

BCpHliX Kpyrax

KapaIOTCJI ueB03,D;epJKaHHbie, KOTOpble He Moryr o6pn:aTb CBOHX HHCTHHKTOB, npHCTpaCTHJ1: C.'13.J:OCTpaCTHMKJI, o6JKOphL CKYilULI n pacTOt:(H'l'eJIH, rHeBHhle.
fcpOH

Miipm6&1X oyw KaK pa3 JIB.'ISIIOTCH HOCHTCJlHMi1 11U'!Ti1

lll.:t:X. 3Tl1J(

IIOpOKOB.
ITro6onhITHo, B TOM 'iHC.'le, cpaettHTb cTp3)KeH a;:i:cKHx Kpyros .D:aHTe c a1rnMaJIHCTH'iCCKHMH MeTa<t>opaMH roroneBCKHX nepconIDKeft. TaK, X03HW:l Kpyra cna;.ţOCTpacnillKOB (BTopoH. Kpyr) XBOC'l"aTblH 11 OCTpo3y6hJH MHliOC, OD.HH H3 cy,:i.ef1:
~a, KOTOPhIH onpe,!!,eJUieT rpeunmKaM HaKa'.:latme, .IT.JUJ 'lero o6xBaTbIBaeT .:i;ymy

CBOHM

XBOCTOM, HC 6e3 IlOMOUJ.H B006pa)K.eHUJI. foroJJJI

IlO.U3pHn MaHHJJOBy

„KOIIIe'ibIO" MeTa<t>opy, npo'l:HO CBR3aHHYIO B C03H3Hl!H PYCCKOf'O 'IHTaTeJJH c aco-

r~.11au;11eli „MapTOBCKoro KOTa".

B ceoro

O'!epe,!1,b, Ha IITH'ib!O „aypy" JI,m1 Tyro,rzyMHOH Kopo6o'IKH foroID.t, no·

BH,D;HMOMY, ttaTOJlKHy.110 µ;aHTOBCKoe yno.uo6ncn11e 6opo,lbI KaTotta ~onepeH1no", a
TaIUKe cpaRHeHHe A}'lil COMHCBaIOIUHXCJI c ro11y6HMH.
TpCTHH Kpyr, r.11,e K33UHTCJI 'ipeimyroAHHKH, .D:attTe uopy'iHJI CTopmtCHTh
orpOMHOMY ncy U:ep6epy (nepcoHaJK rpeqecKOH

MH<tionorH.11), IIOCKOJihKY B

.l:ITaJJbHIICKOM <t>onbKJIOpe 3TOT nopoK OJlHIJ;C'I'BOpj!eT rrpoJKOPJJHBbie li BC'IHO fOJIO)J,Hble co6aK1·1. B pyccKoM <t>onbKJiope co6aKa, KaK npaBH.'IO, BblIIOJIW.1.eT )J,pyrne
i1JyHKUIU1, a Ha PO•lb qpeBoyro,ri;HHKa CKOpee npeTeH,IzyCT .u,pyroli Jl!06HTeJib noeCTb
-TOJICT.HK MC,ll,BC;:(b, IlOXO)lillH BHCUIHe na orpOMHOro U:ep6epa. Ilo3TOMY, HaBepttoe,
forO.'lh, coxpamrn B <PaMHJIHH Co6aKeBH'I HaMeK Ha MH$onon1qecKoro nea, JJ.3.'1 TeM
HC MeHee 3TOMy IIOMemmcy "Meµ;Bexrnft" o6m'!K (HpaB CBOll X03HHH H83hIBaeT
„co6aq11M")

(26).

KpoMe :;noro, Hll,lO OTMenl.Tb, '!TO co6aKa (KaK 11 CB.l:IHb.1:1 li KOllIKa) CBH3Wia
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y [ormUI c XTOHH'ieCKOH c<tiepoă, '!:TO COOTBeTCTl:lyeT Mli<pOJiorli'IeCKHM rrpe)lCTaBJieHneM

06

HX CBll'3JIX c 3eM.'leH lf 3arpo6HblM MI1POM. 3Ta CllCTeMa ;i:pearrn:x

npe,n;cras:'Jeami 'I.acro

y foromi o6'hCJ11fID1eTC'1 nocpe,IJ,CTBOM ttapo,:i;Holi KYJibTypbl c

XpHCTltaHCKHMH npe.11cTas,1elUUIMH o )lb'1BOJlhC.lillX C~1Jiax. "Co6a':IMT" MHcPOJIOnu;:,
KaK H3BeCTHO, 3amrMaeT oco6eHHO BaJK.HOe MCCTO B CHCTeMe [aromi:, D TOM 'l:lfCJie,

a

ceMaHTHttCCKOM none Ho3apeBa H Co6aKeantta (cbIH co6aKn)
Coce)l.

no

HMettmo,

IlmollIKHH

cooTBeTCTByeT

(27).

cTpa.lKy

cneµ_y1omero

qeTBepToro Kpyra Il.'lyTocy, KOTOporo J];a1ITe Ha.JbIBaeT „3.'l06HblM BO.'lKOM".
qeTBePTOM Kpyry )l;anTe pa3Mem;aeT

,n.yurn

B

cKynbIX 11 pacTO'l:HTCJihHbIX. Boo6w.e

npOTHBOITOCTaBJJeJme CKYIIOCTH H paCTOttHTeJibHOCTH ITOCTOBHHO rrpHCYTCTByJOT B
r.'laBe, TIOCBJIIlleHHOă Il.'llOWKHHy. B Hatta.Jie rorO.'lb paccy)K,UaeT o liICJlPl>IX )lapax
IOHOCTH H OXJia}l{,;l,eHill:I 3pe.1oro B03paCTa. 3aTeM ero IlpOTHBOTIOCTaBJJeHHe ;i.aeTCj[
B OIIHCaHHH yca,D;1>61>1: ;i;epeBHHHaj[ H KaMeHHaj[ 11epKBH PH)J,OM, .uaa 6e,11>Be,D;epa -

o;:um rrpoTHB ,D;pyroro e ,IJ,JimrnoM 3aMKe IlmoUIKHHa, KaK 6b1 11Jo6pa)l{a10mne mie
3acn.mume IIOJIHhl CXO,!VlIUHXCJI li paCXOJl.lllll;HXCll ronn rpelllUHKOB - anTl11'10;\0D

(23). Eepe:iKJIHBOCTb Ilmounurna rrpeapaTHJioc1> a CK}'IIOCTb, 6cccMb1cneHHoe HaKo·
ITTITCJlbCTBO, rrpHHOCl!ll.lee O,U:HO pa30p€HHe. K.;1a,;:i;0Bhie, aM6apbl H cyllll1Jlh1111, JlWl·

Hh1e BCl!Koro .uo6pa rHHJIH, JJOJYfHJIHCb, npeBpa1uaJIHCh H Tpyxy.
fl.1UOWKHH8 o6paTHJIOCh B paCTOtfHTeJII.CTBO.

CKynoCTb

,IJ,aIITe C'illTaJJ C03)];3HHe Eo:>1eecmBeHHOU ICOMeduu CBOlfM ,J;OJirOM nepe.a. po;J,H·
HOH, CBOHM ttapo,D;OM H fl03TOMY Ha3BaJI ee „Il03MOH CBj[UlellHOH". )l;nj[ rol'OJlJI CHOX
D03Ma TOJKe j[fflf.TiaCb ero o6JI3aJIHOCThlO ITOY'flHb :1!0.J;ew. npo6y.:i:HTb B ttCJJOBeKe
„XpHCTJ'!aHCKOe C03Ham:te rpexoB

CBOHX"'

a

TCM caMblM H

C03Ha1rne CBOCH

6o:lK.eCTBeHHOH np11pO)l.bl. „liycKalf BCIIOMHHT 'ICJIOBeK,- nacaJI OH EemfllCKOMY,1.fTO OH BOBCe ne MaTepttaJihJia.ll CKOTttHa, a Bb!COKHH rpa:JK):\aHHH DbICOKOI'O
ne6eCHoro rpa1K,J.aHCTBa"

t29).
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TEATRUL LUI TADEUSZ ROZEWICZ ÎNTRE
NORME ŞI CONVENŢII
Cristina Sârbu,

Bucureşti

Exponent al „generaţiei 1920'·, Rozewicz (.,'Sle cu siguranţă unicul scriitor al
genern\_iei martir al cărui nume poa\e f1 asocial cn o ID\\\\\\\\~ de })R.~C\\ţ)m \\\ctare,
fiind în acelaşi timp poet de o mare sensibilitate şi proflUlZirne, dramaturg-inovator,
prozator şi publicist de excepţie.
Creaţia sa artistică reflectă trecerea gradată de la poezie la proză. prin intermediul dramatuigiei. Această trecere este concepută de R67.ewicz ca un proces lin şi bine
gândit, rezultat ai intrepătrundcrilor speciiior literare diferile. ceea ci: duce la modificări
ale esenţei creaţiei artistice şi face ca poezia lui R6Zewicz să fie foarte teatrală, în timp
ce Lcatrui este deosebit de poetic.
Este de necontestat faptul că teatrul rozcwiczian îşi trage seva din poezie,
rămânând pennanent sub influenţa ci. dar ceea ce îl face să ne apară atât de inedit este
tocmai imposibilitatea de a îl clasa într-o categoric deja detcnninată de critica literară.
căci R6Z.Cwicz nu aderă programatic la nici un curent al epocii. La R6Zewicz, ca la
nimeni altcineva, genurile literare nu sunt forme fixe, nu sunt tipare anoste după croiul
cărora să .Jai" o poezie, o dramă sau o povestire, ci se constituie mai degrabă într-un lut
foarte maleabil, pe măsura ideilor non<onfomlistc ale poetului contemporan. Sfidând
concepţiile literare ale timpului său. R6Zewicz îi provoacă pe literaţi. angajându-i într-o
.,dispulă de idei"" novatoare.
Despre teatrul său s-a spus că este absurd. interiorizat şi metaforic. teatru al
negaţiei, R6Zewicz însuşi 1-a definit ca fiind „teatru realist şi poetic"'. o creaţie deschisă,
fără final definit. Eu l-aş nwni „teatru-monolog''. Trebuie să recunoaştem că e o provocare periculoasă şi incitantă în acelaşi timp prin plwi\'alenţa semnificaţiilor şi impresia
pe care ne-o lasă este aceea a unui clovn care jonglează nu cu mingi colorate, ci cu idei
şi concepte: teatru metaforic. poetic. interiorizat. realist. teatru-monolog. operă
deschisă ...
„Nu sunt un autor dramatic tipic - sunt mai degrabă un om care merge la
teatru'', afirmă scriitorul în piesa Act întrauptl, fapt care nu pare să ne uşurc7e deloc
ieşirea din acest impas conceptual. Să înţelegem că lupra este pierdută din start datorită
faptului că autorul îşi scrie piesele „la nimereală", fiind un spectator a cărui intuiţie creativă ignoră existenţa lee,'Îl-Or creaţiei dramatice? ...
Încadrarca teatrului r6.i.ewiczian de către Martin Esslin în sfern teatrului absurd
- alături de St. Mrozek şi E. Ionesco - nu 1ni se pare deloc potrivită, în ciuda celor câtor\' a situaţii relativ absurde, prezente în dramaturgia scriitorului. Absurdul, deşi incontestabil prezent, nu este un ţel în sine, ci un mijloc, un artificiu literar. E drept că
R6zewicz renunţă uneori la identitatea personajelor şi se foloseşte de comicul absurd
pentru a demasca anumite tare ale societăţii contempordIIC, însă acestea sunt doar „trăsă
turi de supmfaţă" ale operei sale. Spiritul ro:Zewiczian ţinteşte mult mai adânc. reprezentând un curent de căutări pennanente şi de e:\.-perimcnte, care trece dincolo de irnţional
ilatca situaţiilor paradoxale construite de intrigă.
Uneori, R6zewicz atribuie pieselor sale o trăsătură deloc de neglijat., şi anume:
neteatrnlitatea sau imposibilitatea ptuierii lor în scenă în mod autentic şi aceasta se
datorează faptului că R6zcwicz descoperă absurdul nu în viaţă - aşa cum fac Ionesco şi
Mro:Zek - ci în artă şi în leatm
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Ideea teatrului negaţiei sau metaforic, în care acţiunea se constituie într-o
înlrucât R6Zewicz neagă acţiunea în sine şi

metaforă expresivă, este foarte interesantă,
mai ales teatrul tradiţional, clasic.

Dramaturgul desfiinţea.:âi regula celor trei unităţi dramatice care a constituit
a teatrului vreme de veacuri. Pentru ROZ.ewicz ac,tiunea e aproape
inexistentă, se desfăşoară în linişte, iar când începe să se întâmple ceva, piesa se întrerupe brusc. Avem de-a face mai degrabă cu ideea de anti-acţiune, aşa cum eroii lui
R6:7.ewicz sunt de fapt anti-eroi sau simple personaje. Explicaţia acestui fapt rezidă în
modul în care dramaturgul îşi concepe croii, conducându-se după un alt principiu ontologic: ei se găsesc mereu nu în mijlocul vieţii, ci mai degrabă sunt captivii ei, sunt jenaţi
de convenţii sociale, de obiceiuri şi chiar de propria lor memorie. Sunt total apatici,
pasivi şi neputincioşi. Eroului dramatic îi este refuzată evoluţia de care s-a bucurat
„eroul liric"; el stagne;v.ă, se limitează la a trăi vegetativ, se simte copleşit de indiferenţă
şi neputin\ă. unnare a .. atomizării" şi a „politehnizării". Kazimien Wyka consideră că
viziunea iui R6zewicz asupra crouiui, atât a ceiui liric, cât şi a ceiui dramatic sau epic,
nu se datorează în exclusivitate distrugerii fundamentului moral al omului de dinainte de
rd.zboi, ci mai ales unei asociaţii de factori imanenti: eroism şi laşitate, ordine şi întâmplare_ sfânt şi profan. raiul şi iadul conştiinţei, toţi aceşti factori abordati nu ca opoziţii,
ci ca elemente care alcătuiesc împreună o imagine morală, unitară a omului care se vede
ca un crit}tinal, fiindcă războiul şi soarta oarbă l-au împins în această cruzime animalică_
In Cartoteca, persomjul principal numit foarte pretenţios „Erou", Z'lce în permanenţă in pat cu ochii în tavan. ignorJnd realitatea din jurul său. În piesa Un bătrânel
ridicol acţiunea este desfiinţată iremediabil de prezenţa monologului, în timp ce înAct
întrerupt dreptul la „acţiune" ne este refuzat datorită imobilităţii eroului ţintuit la pat de
piciorul stâng rupt. Explicaţia o găsim în didascaliile aceleiaşi piese. care se constituie
într-un fel de ., manifest de credinţă" a! scrii torn lui
Teatrul lui Rozewicz nu este un teatru de acţiune_ ci mai exact un teatru al imobilităţii. al stării, căci adevărata acţiune care se desraşoarJ în piesele sale este statică.
Privite din această pcffi]JCctivă, piesele dramaturgului polonez prezintă o nouă 'iziune a
teatmlui contemporan, pentru că la Rozewicz nu omul se creează pc sine. ci este creat
de „lumea exterioară", lucru care cx-plică oarecum decăderea ideii de „acţ.iooe eroică",
„erou" şi alte postulate promorntc de teatrul clasic. Treptat, dorinja de ac1iune - care la
Rozewicz era întruchipată de poezie - este temperată de conştiinţa că nimic nu ajută, că
oamenii sunt prea tare ancoraţi de universul lor mărunt, pentru a avea în ei puterea să
deYină un Napoleon, adică o figură care reprezintă pentru ei simbolul măreţiei, al triumfului, o obsesie pentru eroul r6zewiczian, mai ales în teatru. Cu cât este mai insignifiant
cu atât mai mult pare să aspire spre acest ideal himeric şi utopic. R6:Zewicz îşi alege ca
erou un om al „prezentului", al timpului său, fără a încerca să ii atribuie puteri mistice
sau calităţi excepţionale. Eroul Cartotecii este „un bărbat filră o vârstă, o ocupaţie şi un
aspect bine definite", caracterizare deloc străină cititorului familiarizat cu poeziile lui
Rozewic1., populate de locuitorii mărun\i ai micilor ordŞC, ale căror vise provinciale sunt
zdrobite de marele univers. Personajele din piesele lui RM.cwicz par să fie şi ele
conştiente de lipsa valorii lor şi mai ales de faptul că nu pol face nimic. Destul de des
apare în piesele sale figura lui Napoleon - obsesia inconştientă a eroilor r6zewiczieni.
Napoleon este un etalon de valoare în funcţie de care eroul r6:Zewiczian îşi apreciază propria valoare. Este o umbră a trecutului care apare în prezent, subliniind decăderea idealurilor şi a aspiraţiilor omului contemporan. Aspiraffa secretă, ascunsă în inima fiecărui
erou. este de a fi un Napoleon, eşecul, însă, îi deziluzionează şi le sporeşte apatia şi imobilismul. Astfel, prin eroii săi şi prin situaţiile pe care aceştia le creează, teatrul r6zewiczian devine un lcatru al imobilităţii, al inacţiunii. Există oare un astfel de teatru?
coloana

vertebrală
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R6Zewicz crecaza m teatrul său situaţii greu de materializat scenic.
„Neteatralitatea" pieselor sale trebuie discutată într-un cadru mai amplu: disputa
rozcwicziană cu teatrul contemporan, care nu duce numai la ironizarea convenţiilor
teatrale, la negarea lor. La fel de importantă este şi dorinţa lui de tr,msformare. de dczYoltare şi de verificare a acestor posibilită\i.
Acţiunea, eroul care ,.ac~ioneaz.ă", sfidează condiţia omului contemporan. îi
neagă identitatea de sine. R6t.ewicz îşi elaborean1 propria concepţie, aceea a unui teatru
„realist şi poetic în acelaşi timp", un teatm deschis, care să nu aibă un început clar determinat şi un sfârşit, un teatru în care diferite scene pot avea reali?ări variate. Teatrul abordat ca o sumă de întâmplări - în cazul Cartotecii devine unitate, totalitate, în măsura
în care îl considerăm ca fiind biografia „Eroului".
Problema .,operei deschise" l-a preocupat pe R6zewicz, fiind de altfel reflectată
şi de creaţia poetică. R6Zewicz îşi consideră opera ca fiind un „organism viu" care se
naşte şi evoluează. un organism care poate suferi schimbări diferite în timp şi al cărui
sfârşit nu ii poţi anticipa.
O altă formă pe care o ia această dispută cu convenţiile în teatru o reprezintă
monologul. Pentru R6zewicz, monologul nu este numai o provocare adusă conservatorismului în arta dramatică, ci şi o annă de luptă.
To\i eroii lui R6Zewicz, îară excepţie, sunt stăpâni\i de nevoia de a monologa
sau de a păstra tăcerea. Pentru ei dialogul cade pe planul al doilea şi uneori chiar dispare
cu desăvârşire, aşa cum se întâmplă în piesa Un bătrânel ridicol. Acest fenomen ciudat
şi nemaiîntâlnit amerior la asemenea dimensiuni denotă situaţia psihologică a eroilor
r6zewiczicni. Chiar şi atunci când personajele dialoghează, replicile lor nu se întâlnesc
întotdeauna, situaţia degenerând într-un fel de pseudo-dialog.
Eroul din Cartoteca zace într-o stare de semi-trezie, iar dialogul for\at pe care
·11 poartă cu fa.ntasmele care îl înconjomii nu are deloc consistenţ:t fiindcă totul se petrece
în conştiinţa sa. Chiar şi atunci cfmd răspunde unor presupuse întrebări, impresia pc care
ne-o creează este aceea a unui monolog născut din nevoi interioare, declanşat de amintiri
sau de alţi factori externi. Ewa din piesa Plecar de acasă işi monologhea7ii disperarea.
iar mai tâo:iu, cârni Henryk se întoarce acasă. dreptul la dialog îi este refuzat din cauza
accidentului pe care acesta l-a suferit.
Dialogul dispare treptat la R6zcwicz, acesta impunându-i o involuţie lină. clar
iminentă. S'pagerti şi sabia reprezintă o încercare de reabilitare a dialogului, căci foştii
partizani deapănă amintiri fierbinţi, dar nici aici monologul nu este exclus definitiv, permiţându-i Wandei să-ţi descarce sufletul copleşit de nostalgia trecutului.
Piesa unnătoare - Un bătrânel ridicol - e o dovadă grăitoare că tentativa lui
R6zcwicz de repunere a dialogului în drepturile sale a eşuat. Scriitorul pregăteşte terenul
pentru un „nou c:-..-periment" - piesa monolog. Este vorba despre un e)l-periment care
vizează un teatru nou care încean:ă să se adreseze spectatorului cu ajutorul monologului
şi al unui conflict care nu necesită a fi construit pe opinii divergente care să dezvolte dialogul. Drama nu izbucneşte şi nici măcar „nu se petrece", dr.nna există prin ea însăşi şi
durează prin ceea ce este. Iar dialogul şi pseudo-acţiunea nu fac decât să-l scoată la
iveală Restul ţine de arta de a monta imaginile sau de tehnica colajului.
Dezvoltarea monologului în detrimentul dialogului a atras după sine nevoia de
a dezvolta „indicaţiile scenice". ca o încercare de echilibrare a situaţiei. Didascaliile
ocupă un IC?,C foarte important la Rot.ewicz, constituindu-se ca un semn prevestitor de
schimbare. In cadrul operei deschise, monologul şi indicaţiile scenice ample fac trecerea
spre pro:t.ă.
În piesele lui R67..ewicz, didascaliile nu au tradiţionala funcţie de a descrie
decorul destinat acţiunii -- care la Rozcwicz este oricwn inexistentă - ci prezintă ade-
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Monologul ca o condiţie sine-qua-non şi. i..-1dicaţiile scenice primordiale au atins
expresia cca mai înaltă în piesa Un bătrânel ridicul. o încununare de succes a unui experiment literar avangardist. Este acest experiment o Yictorie asupra convcntiilor în teatrul
contemporan? O sfid'lre aruncată contemporaneităţii şi trecutului? Sau o încercare
reuşită de desfiinţare a genului dramatic? Se sfârşeşte teatrul ca gen în punctul în care
încep alte fonne ale expresiei artistice?
Răspunsul clar, optimist, ne este oferit tot de Ro:lcwicz. Opera este un „organism viu", deschis, supus transfom1ărilor şi renăscând ca pasărea Phoenix din cenuşă.
Teatrul ca gen nu se sfârşeşte. el trece doar dintr-o formă într-alta; R6Zewicz nu-I desfiintcaz.ă, ci îi imprimă doar o altă direcţie şi o altă înfăţişare. Creatia unnătoare se naşte
din cea precedentă făcând Ioc, la rârulul ei, unnătoarei. Pentru R6Zewicz, finalul nu este
decât un nou început plasat întotdeauna în piesa unnătoare.
Pentru R6:i.ewicz atât monologul, cât şi dialogul (chiar în forma restrânsă în
care apare) sunt esenţiale, iar grnniţa dintre ele nu îl pune în dificultate tocmai pentru că
el pleacă de Ia ideea că o diferenţă fundamentală nu există, ele putând fuziona oricând.
Nu trebuie să ne surprindă labilitatea celor două elemente şi nici uşwinţa cu care pot
trece dintr-unul în celălalt, pentru că de fapt monolog pur nu există. Întotdeauna în
monologul celui care vorbeşte despre sine însuşi se găsesc elemente de dialog. Chiar şi
inconştient se aşteaptă o reacţie, nu neapărat verbală. un semn, chiar dacă acesta nu va
veni niciodată. Monologând însă ajungi să-ţi pui intrebări care tind să se împlinească
prin răspunsuri. chiar dacă aceste răspunsuri vor \•eni în final tot de la aceeaşi persoană
care monologhcaz.ă ... Greutăţile de fond sunt eliminate de R67.ewicz datorită concepţiei
sale asupra creaţiei artistice care, fiind văzută ca operă descilisă, asimilează perfect atât
.:.ncnclot,"Jl. c~it şi dia!ogt!l. f3c3ndu-!e să-şi piardă independenţa de care s-au bucurat
atala la al!i autori. Astfel, la Rozewicz dialogul tinde să devină monolog, tot aşa cwn
orice monolog ascunde o intenţie de dialog. Chiar şi atunci când personajele
dialogheaz2. monologul se simte ,,în aer··, e iminent şi se va materializa în curând. pentru că monologul este esenţial şi indispensabil pentru R6tewicz
Această nouă provocare adusă teatruJui ne poartă cu gândul la caracterul oral al
dramei: drama se transmite prin intcmmiiul cuvântului rostit. Nu ştim nintic despre personaje decât ceea ce ni se spune despre ele, pentru că în dramă nu există naraţiuni sau
descrieri. Dramaturgul îşi prezintă ideile şi personajele prin intermediul dialogului şi al
acţiunii. Referindu-se la dramă ca h o imitaţie a acţiunii,
Aristotel a înţeles
reprezentarea acţiunii prin dialog. Dar la R6:Zewicz nu există acţiune, eroii nu ne sunt
prezentaţi prin intermediul altor eroi, ci ni se prezintă singuri, iar lipsa naraţiunii şi a
descrierilor din teatrul antic sau cliwbctan a fost înlocuită de ample indicaţii scenice. Şi
tot aşa cmn Aristotel vedea existenţa dramei prin intermediul dialogului, R6:l.ewicz nu
îşi poate concepe dramele în afara monologului.
Dramaturgia lui Rozewicz şi controversa sa cu teatrul este înainte de toate o dispută cu civilizaţia şi cultura contempornnă. Geneza acestei controverse stă sub semnul
ex-perienţei războiului care a aruncat o lumină nouă asupra culturii şi a civilizaţiei. Şi
poate că, o dală în plus, trebuie specificat faptul că această viziune a scriitorului este una
personală - şi prin unnare subiectivă - individuală, opusă colectivităţii, expresie a acelui
.,glas al anonimului" care transpare în pennanenţă din fiecare creaţie a sa, fie ea lirică,
epică sau dramatică.
„Nu există antiroman. sau antiteatru sau antiestetică. În schimb există o nouă
estetică sau căutarea ei. Această nouă estetică care se naşte sub ochii noştri nu este
demontarea artei vechi, ci din contra, „montarea celei noi" - spunea R6Zewicz în
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apărarea

propriei sale dramaturgii.
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CARACTERUL PROTEIC AL ROMANULUI
(O PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA TRADIŢIEI ROMANEŞTI RUSE)
Georgeta Teodorescu,

Bucureşti

O idee extrem de freundă a criticii literare din secolul al XX-lea, referitoare
la roman, o constituie. tratarea acestuia ca gen proteic, ca gen capabil de a-şi modifica permanent fom1a, propria sa structură, corespunzător nevoilor sau intenţiilor de
exprimare a.le creatorului său.
După opinia mai multClr specialişti caracterul proteic al romanului s-a manifc~tat foarte curînd, aproape simultan cu apariţia sa.
Primele eforturi de definire a romanului aparţin lui Hegel. Acesta îl consideră
o specie a genului epic sau, mai exact, poate, o specie a poeziei epice. Hegel a fost
cel care a lansat celebra definiţie a romanului drept epopee burghezil (1).
După cum se ştie, punctul de plecare al lui Hegel l-a constituit Poetica lui
Aristotel, ceea ce şi explică faptul că Hegel distinge trei genuri ale poeziei: epică,
lirică şi dramatică. Din pw1ctul de vedere hegelian, genul dramatic reprezintă o combinat.ie între epic şi liric, deci este un gen literar mix.t (2) sau un gen literar sincretic.
Cercetînd genul epic sau poezia epică, Hegel apreciază că ar exista trei trepte
sau stadii ale dezvoltării si anwne: epopeea orient.ală, epopeea clasică a antichitătii
eline şi romanul în calitatea sa de epopee burgheză (3).
Firesc, apare întn:barea: de ce romanul e deiinil ca epopee burgheza? Una din
explicaţii ""vinent, cea mai importantă, e~te dală chiar de Hegel. El vede un triplu
raport al romanului cu celelalte două Lrt:ple ale epopeii. Primul raport ar fi cel al coin cidentei, văzut de Hegel în reprezentarea epică a evenimentelor (sub!. n. s. - G. T.);
cce.a ce l-ar constitui înlr-un deplin consens (4).
Cel de al doilea raport, din perspectiva hegeliană, L"Sle disociati•1 şi vi?.ează o
stare oarecum superioară a romanului fat.ă de celelalte două trepte ak epopeii. Autorul
Esteticii consideră că, spre deosebire de epopeea orientală şi cea clasică elină, în
roman apar bogăţia şi multilateralitatea lumii (interese, stări, caractere, împrejurări de
viată). ca şi fundalul amplu al unei lumi totale. În roman însă, confonn opticii
hegeliene, lipseşte starea poetică originară a lumii, ceea cc presupune o realitate orga nizală prozaic (5).
Romanul reprezintă deci, în raport cu celelalte două ipostaze ale epopeii, o
acumulare (apar bogăţia şi nwltilateralitatea lumii şi fondalul amplu al unei lumi
totale), dar şi o anulare: se anulează starea poetică originară a lumii, înlo<..'11ită cu o
organizare prozaică a realităţii. Ne intereseiuă tocmai aceste aspecte ale concepţiei
hegeliene, pentru că de explică în mare parte definirea romanului drept epopeea
burgheză.

Dar, după cum remarcă unii dintre cecetătorii moderni, romanul din secolul al
XIX-lea reînvie unele din procedeele de bază ale nagediei antice greceşti, ale
tragediei şi nu ale epopeii (6). Printre altele este vorba $Î de faptul că în romanul secolului al XlX-lea, ca şi în tragedia grea.că, familia este utilizată drept cadru al dramei
şi al actiunii (7).
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Dacă adăugăm acest punct de vedere la cele exprimate de Hegel, atunci ar
rezulta că romanul ar avea două sur.se, două izvoare. Prima este aceea a epopeii, din
care romanul a preluat reprezentarea epică a evenimentelor, iar cea de a doua este
tragedia antică, din care romanul a preluat cadnil familial drept centru csential şi
poate chiar unic al actiunii şi al dramei.
Devine oare astfel romanul un gen oarecum sincretic dintr-o reprezentare dramaturgică prin reunirea reprezentării epice şi a cadrului familial? Este greu să dăm
un răspuns categoric. Aducem în discuţie o idee extrem de pertinentă, exprimată de
Călinescu, potrivit căreia „romanul este un gen cu totul aparte (subl. n. s.- G. T.) în
cuprinsul literaturii şi ltgile sale interioare nu sînt toate din domeniul artei" (8).
Ultima parte a aserţiWlii călinesciene ar putea explica imensa varietate formală
a romanului, mai cu seamă în secolul al XX-lea.
După opinia mai multor critici, caracterul proteic al romanului S·a manifestat
încă în romanul antic şi anume in cele două tipuri ale sale - romanul grec şi romanul latin.
Romanul medieval a acceptai şi el. iar apoi a consacrat caracterul proteic al
romanului. Consacrarea s-a realizat în primul rind prin impunerea unui nou tip de
roman, o impunere de tip special, pentru că cele două variante ale romanului antic
(grec şi latin) n-au mai fost în nici un fel continuate de romanul medieval; s-a realizat o destul de netă ruptură dintre cele două forme ale romanului: cel antic si cel
medieval. Romanul latin s-a disociat de cel grec prin incorporarea, în primul rind, a
unor infrastructuri filosofice.
în romanul realist al secolului al XIX-lca. caracterul proteic al romanului s-a
relevat cu deosebită pregnantă; romanul secolului al XJX-lea a însemnat în primul
rînd o accentuată modificare a propriilor sale: fonne, criteriile care au generat diversificarea fiind destul de eterogene. Tocmai de aceea un inventar al formelor existente
astăzi, chemate să convieţuiască şi să se îmbogăţească reciproc mai degrabă, decît să
se opuna, va vorbi de complexitatea si libertatea romanului în epoca noastră.
Dintre încercările de ordonare a imensei multitudini formale romaneşti notăm
cîteva. Astfel, A. Thihaudcl în lucrarea sa Le liseur de romans face unele clasificări,
mai ales din punct de vedere compozitional şi al manierei de naratiune.
Thibaudet vede, în principiu, trei tipuri de roman:
a) romanul brut, care marchează o epocă:
b) romaJwl pasiv, care derulează o via(ă;
c) romanul activ, care dctaşază o criză ( lO).
Lucrurile se complică în momentul în care Thibaudet caută să precizeze cele
trei tipuri de roman. pentru că în ceea cc priveşte, de exemplu, romanul pasiv.
Thihaudet îi găseşte trei variante extrem de diferite:
I) romanul registrator (al cărui erou este un om obi~nuit, comWl, mediu, care
suferă modificări datorită evenimentelor prin care trece de-a lungul vietii sale);
2) romanul progrc.>iv c:u evolutie lentă (în care eroul se dezvoltă normal în concordanţă cu principiile sale);
3) romanul progresiv cu evoluţie bruscă, adică un roman de tipul romanului
lui Flaubert Madame Bovary. Este, de altfel, exemplul pc care-l dă TI1ibaudct însuşi

(11).
Această clasificare parc să fie prea amănunţită si insuficient de riguroasă în
alegerea criteriilor. Este motivul pentru care unii dintre cercetătorii istorici şi teoriei
literare din se.colul nostru sînt sceptici cu privire la diversele modalităţi de clasificare
a genurilor .5i a criteriilor de clasificare a romanului, de exemplu (12).
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Plecînd de la sublinierea caracterului sincretic al romanului, critica rusă din
prima jumătate a secolului al XIX-lea diferenţia tipurile de romane după elementul
epic, dramatic sau liric dominant în creatia literară respectivă. Astfel S. Şevîriov, care
aprecia că „elementul dominant dă caracterul romanului'', vorbcsle de romane epice
(Wilhelm Meistcr de Goethe sau Don Quijote de Cervantes), romane lirice (Wertl1er
de Goethe) şi romane draIIDJticc pentru că ele „sint bazate pe dramă, fără ca celelalte
elemenle să fie excluse" (romanele lui Walter Scott) (13).
Alti autori, mai apropiaţi de zilele noastre propun nişte tiplogii structurale.
Astfel, Wolfgang Kayser deosebeşte trei straturi în substanţa epică - acţiune, personaj, spatiu - in funcţie de care stabileşte existenta romanului de acţiune, a romanului
de caracter şi romanul spatiului, iar Franz Stanzel de-0scbc~te trei mari tipuri de
romane în functie de situatia de narare - auctorială, nararea la persoana. I şi nararea.
personală.

Trecînd peste faptul că un estetician de talia lui Benedctto Cruce neagă cu totul
teoria genurilor (15), nu putem totuşi să eludăm faptul că Doris Tomaşevski în
valorosul silu studiu Teoria litera!urii tratează cu o rcrnt=t.!"("Hbil~- nun~~Janţă diferitele
fonne şi variante ale romanului. Pentru el clasificarea reală a romanelor e.~te rezul tatul ÎIKTUcişării unor factori istorici si se realizc37,ă simultăll după ciţiva indici.
A.~lfel, dacă considerăm drept indiciu de bază sistemul de povestire, vom putea obţine
11111lătoarele clase:
1) naratiunea abstractă.;
2) romanul - jurnal;
3) romanul - manuscris găsit (Cf romanele lui Rider Hag~ard);
4) roma.nul - povestire a eroului („Ma.non te.~caut" al abatelui Prevost);
5) roma11ul epi.~tolar (adnotările în scrisorile eroilor prezintă o modalitate
preferată la sruşitul secolului al XIX-iea - romanele lui Rousseau, Richa.rdson,
„Oameni sărmani" de Dostoievski) (16).
Îiî continuarea acestei clasilică...-:i, Tom:işevski trect" la un alt tip de clasificare,
după chiar spusele sale, „schitînd doar cîteva forme ale romanului". De data aceasta
va vorbi despre romanul de ave11turi, romanul istoric, romanul psihologic, romanul
satiric şi parodic, roma.nul fanta~tic. romanul publicistic si, în sfirsit, roma.nul fără
subiect (17).
Iar după prezentarea celor două tipuri de clasificare, Tomasevki se dezice
aproape imediat de orice fel de posibilitate de clasificare a romanului afinnînd că:
„Această enumerare, cu totul incompletă şi imperfcct.ă, a formelor particulare
romaneşti poate fi dezvoltată numai într-un plan istoric - literar. Indiciile genului apar
în procesul de evolutie a fonnei (subl. n. s.- G. T.), se încrucişează, se luptă, dispar
etc. Numai în limitele unei epoci poate fi dată o clasificare exactă a lucrurilor în
functic de scoli, genuri si curent.e" (subl. n. s.- G. T.) (18).
Această precizare a lui Boris Tomaşcvski fixează cum nu se poate mai bine,
deşi indirect, caracterul proteic al romanului si consecintele ce decurg din această
însuşire a romanului modem pentru activitatea de clasificare a romanelor. După opinia
lui Tomaşevski, capacitatea proteică este atît de mare, iar romanul este din acest
motiv atît de mobil şi deci instabil, încît o clasificare. oricît de strictă si riguroa-.ă ar
fi ea, nu va potca acoperi toate formele şi varietătile romanului.
În legătură cu tipurile de roman propuse de T omaşevski ~i de alţi specialişti,
se constată că aceştia nu le-au epuizat, în literatura rusă, de exemplu, existînd o varietate ~urprinzătoare: roma.nul intelectual (L. Leonov), romanul sin1bolist (F. Sologub,
A. Belîi), roma.nul mitologic (M. Bulgakov), romanul antiutopic (E. Zamiatin, A.
Platonov) ş.a.
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Această

varietate se datorează caracterului proteic al rnmanului (T'mianov
în acest sens de caracternl variabil al romanului) (19).
Cum s-ar putea explica lotuşi caracterul proteic al romanului? S-au încercat
unele explicatii, nouă însă ne este mai apropiată explicaţia. e adevărat. indirectă, dată
de formaliştii ruşi şi mai ales de Boris Tomasevski în lucrarea Teoria literaturii, citată
anterior. Este vorba de felul în care înţelege Tomaşevski structura intimă a romanu lui.
„Romanul ca o fonnă narativă mare ce se reduce de obicei la conexarea
nuvelelor într-tm întreg" (subl.n. s.- G. T.) (20).
Pregătirea deznodămîntului unei nuvele are loc în cadrul unei alte nuvele a
romanului etc. Printr-un asemenea tratament nuvelele se transformă dintr-o lucrare
independentă în nuvelă ca element al subiectului romanului (21).
Şi mai departe Tomaşevski precizează si mai net atitudinea sa (si a şcolii formale ruse) fată de nuvelă şi de raportul dintre nuvelă si roman:
„Trebuie să facem o riguroasă disociere a celor două semnificaţii ale cuvîntului «nuvelă». Nuvela, ca gen independent, este o lucrare finită. Înăuntrul romanului
nu este însă decît o parte mai mult sau mai putin independentă a subiectului, care
poate să nu fie terminată" (22).
Şi, în sf'rrşit, un ultim citat din Tomaşevski. care aduce şi o ultimă lămurire
esenţială privind raportul dintre nuvelă ca nucleu al romanului şi romanul însuşi:
„Situaţia finală a fiecărei nuvele este şi situa1ia initială a celei următoare: astfel, în nuvelele intermediare lipseşte expozi(ia ~i se dă un deznodămînt nepcrfect,
nerealizat" (23).
Ca să se realizeze o mişcare aM:emleotă în roman, este necesar ca fiecare nouă
nuvelă să-şi lărgească materialul tematic în raport cu precedenta, de pildă - orice nouă
aventură să includă un cerc de personaje în cîmpul acţiunii eroului sau fiecare altă
aventură a eroului sâ fie mai complicată si mai difa:ilă decît cea precedentă" (24).
Astfel, după părerea fonnalistilor rusi. romanul este constituit dintr-un număr
neprecizat de nuvele, adică poate să fie un număr de nuvele X. după cum poate fi
foarte bine un număr Y de nuvele sau Z. Deci, romanul nu determină un număr precis de nuvele intercalate. într-un fel sau altul, ci pur şi simplu un număr de nuvele
care şi-au pierdut independenta datorită tipului special de conexiune (subl. n. s.- G.
T.). Cu alte cuvinte nuvelele şi-au pierdut începutul, sfirşitul sau le-au pierdut chiar
pc arnîndouă, pentru că numai o astfel de nuvelă poale fi asimilată de cea următoare
sau de cea precedentă, existînd în plus capacitatea nuvelei majore (sub aspectul fabulei sau al subiectului) de încadrare sau putînd să existe un alt tip de asimilare, de
exemplu, înşiruirea.
Astfel, de pildă, în romanul Suflete moarte de N. V. Gogol, nuvela de
încadrare este reprezeniată de sosirea şi plecarea lui Cicikov din oraşul N. Înăuntrul
acestei nuvele de încadrare se află alte nouă nuvele.
O primă nuvelă ar fi vizitele pe care le face Cicikov imediat după sosirea sa
în oraşul N. Nuvela se întrerupe după. primul şir de vizite şi anume cele făcute în
oraş. Acestea vor dedanşa un al doilea şir de vizite, cele cinci vizite făcute la moşieri.
Fiecare din cele cinci vizite făcute la moşieri se constituie în cîte o nuvelă separată,
deşi, evident, nu independentă. După acest grupaj de cinci nuvele asimilate de prima
parte a nuvelei, urmează cca de a doua parte a primei nuvele: Cicikov se întoarce în
oraşul N. şi abia acum are loc definitiva destrJ.marc a tendintei de independentă a
celor cinci nuvele încadrate.
Sub aspectul primei părti a nuvelei de încadrare, rezultă cît se poate de limpede
că cele cinci nuvele de mijloc în planul subiectului nu fac decît să pregătească poanvorbeşte
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ta finală: demascarea escrocheriei lui Cicikov, plecarea sa precipitată, urmată de celebra, pentru literatura rusă, digresiune Rusia - troica
Dar cele cinci nuvele de mijloc îşi pierd independenta nu numai prin faptul că
sînt asimilate de nuvele de încadrare, dar şi printr-un anume tip de subordonare. Prima
vizită a lui Cicikov şi anume cca efectuată la Manilov ne relevă obiectul senzaţional
al călătoriei lui Cicikov: cumpărarea iobagilor morti. Motivul acestei ciudate şi, după
cum am mai spus, chiar senzaţionale dorinte a lui Cicikov ne rămîne necunoscut, iar
repetarea ci în următoarele patru nuvele <le mijloc duce. de fapt, la creşterea tensiunii romanului. Această <..'Testere a tensiunii la rîndul ci duce la explozia din partea a
doua a nuvelei de încadrare, care este şi finalul romanului.
Pentru literatura rusă, cazul romanului lui N. V. Gogol Suflete moarte este un
caz aproape antologic de transformare a unui şir de nuvele înlr-un roman. Această
împrejurare se datorează şi talentului deosebit al lui Gogol, dar şi situaţiei speciale a
literaturii ruse. Ce.le cinci nuvele de mijloc ale romanului Suflete moarte reconstituie
oarecwn jurnalul de călătorie. Jumalul de dlă.toric a avut pînă la Gugol, un precedent de valoare concretizat în reusita Călătorie de la Petersburg la Moscova de A. N.
Radişcev. În Călătoria lui Radişcev ne întîlnim efectiv cu un număr de nuvele independente grupate în jurul eroului principal. Eroul călătoreşte de la o static la alta.
unde în timpul popasului aude cite o întîmplarc, altfel spus ni se relatează cîte o
nuvelă, despre situatia grea a iobagilor. Nuvela arc un început si un sf'rrşit, iar motivul
călătoriei nu reprezintă dccît un pretext pentru înşiruirea nuvddur, tot aşa după cum
ciuma este un pretext pentru relatările Decameronului. Aceasta ar fi deci structura
lucrării lui A. N. Radiscev. Nici în planul creşterii tensiunii, nici în vreun alt plan nu
există o legătură sau o dependentă a unei nuvele de oricare alta. Mai mult decît atît,
personalitatea personajului - călător nu determină în nici un fel nuvelele înşirate.
Aceasta ar fi din punem! de vedere al fonnaliştilor ruşi diferenţa dintre non - roman
şi roman.
Proza rusă are o tradiţie limitată în timp; în literatura rusă n-a existat nici
romanul medieval, nici romanul galant şi singura formă de proză întinsă a fost cca
sentimentală, de aici şi o posibilă, am zice chiar o inevitabilă asociere între Suflete
moarte şi Călătoria de la Petersburg. la Moscova. Asocierea cu Decameronul este falsă
din punct de vedere diacronic, în literatura rusă din secolul al XVIlI-lea neexistînd o
literatură de tipul poveştilor Ia han (cf. decameronul .>adovcnian „La hanul Ancuţci")
sau al povestirilor la .~erată.
Poate de aici scriitorii ruşi, mai ales acei de la începutul secolului al XIX-iea,
s-au aplecat asupra problemelor romanului sentimentalist, roman inexistent în literatura rusă. Intuiţia i-a determinat pe marii romancieri ruşi să apeleze la genurile
epuizate la vremea lor, să le înnobileze prin dramatizarea modelelor, dindu-le astfel
un sens. Aşa a procedat N. V. Gogol cu o Călătorie sentimentalii pe care a transformat-o în călătoria lui Cici.kov. Tot astfel au procedat M. I. Lermontov si F. M.
Dostoievski cu Jurnalul sentimentalist - Lermontov în Jumalul lui Pcciorin, iar
Dostoievski în Jurnalul unui scriitor.
Evident că tipul de conexare a nuvelelor, propus de Gogol în Suflete moarte,
nu e singurul posibil. De altfel, Boris Tomaşevsk.i, în lucrarea citată anterior, prezintă
cîteva tipuri de conexare a nuvelelor, pe care le şi reproducem, denumirea tipului de
roman fiind dată de modalitatea de conexiune: romanul etajat, rnmanul inelar si
roma.nul paralel, sau, folosind chiar terminologia propusă de Toma.şcvsk.i, romanul
constructiei paralele (25).
Stabilirea diverselor modalităti de organizare a subiectului (în trepte, paralelismul, încadrarea, înşiruirea şi altele), a făcut posibilă delimitarea elementelor con-
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structive şi a elementelor care stabilesc materialul - fabula, selecţia motivelor,
alegerea eroilor, ideilor eîc.
Pc măsură ce se accentuează dii.tinctia dintre procedeele organizării subiectului şi modalitătile de dezvoltare a. construcţiei cu ajutorul materialului se amplifică şi
se consolidează procesul de asimilare a materialului în cadrul romanului. Iată ce scrie
Eihenbaum, citîndu-l de fapt pe V. Şklovski: evoluţia ulterioară a construcţiei merge
„în direcţia unei tot mai strînse şi mai strînse infiltrări a materialului în rnrpul însuşi
al romanului" (26) pentru a se ajunge la „suprematia construcţiei, a subiectului asupra
materialului" (27).
Se poate deci conchide că este o falsă concluzie impresia de dezvoltare
omogenă, absolut autonomă a romanului „În realitate nu este un gen constant, ci variabil şi materialul său lingvistic, extraliterar, ca şi felul de a introduce materialul în
literatură se schimbă de Ia un sistem literar la altul" (28).
Pornind de la ideea că romanul, dintre toate speciile literare, este legat în cea
mai mare măsură de realitate şi că de obicei conceptiile despre realitate sînt condiţion
ate istoric, s-a încercat elaborarea unei teorii a romanului rnre să facă abs!racţie de
factorul istoric. Tiplogiile structuraliste, cu accent pe construcţia, pe structura romanului, sînt însă în numeroase cazuri tributare esteticismului.
Nu putem încheia aceste rînduri fără a arăta că cvolutia romanului, din perspectiva formaliştilor ruşi, se încadrează în conceptul acestora referitor la evolutia literară în genere.
Evolutia literară este văzută ca un proces care duce mai întîi la „generarea"
unor forme literare, iar apoi la „regenerarea genului"; în timpul acestui proces genul
„îşi schimbă stilul şi construcţia" prin asocierea cu „formele preexistente", abstracţie
făcîndu se de continut (29).
În literatura de specialitate, se men\ionează adesea legătura romanului cu contextul social · istoric exi~tenl în vremea respectivă. Dependenta romanului de
condiţiile istorice concrete rezultă si din faptul că sursa romanului v;.::-iazii în fonetic
de genul favorit la vremea respectivă.
Astfel. vechiul roman de aventuri, după părerea exprimată de Şklovski, s-a
dezvoltat din culegeri de nuvele de lipul Decameronului, unde legătura era realizată
cu ajutorul unui erou omniprezent, importante fiind „încadrarea povestirii si procedeele de motivaţie" (10).
Ceea ce se cuvine subliniat în mod deosebit este acţiunea naratiunii orale. De
altfel chiar numirea de roman are ca punct de plecare sensul de „a uara", „a istorisi'',
„a povesti", „skaz" (31). Fonnalistii ruşi arată că în această perioadă principiul
naraţiunii orale nu este încă distrus, legătura cu basmul şi anecdota nefiind definitiv
ruptă (32).
Începînd cu a doua jumătate a sec. al XVlli-lea şi mai ales în secolul al XIXlea, romanul capătă un alt caracter. Forma livrească dezvoltă creaţii literare de genul
studiilor, articolelor, relatărilor de călătorie, amintirilor. Forma literară a notelor şi
amintirilor impulsionează apariţia unor descrieri mai detaliate de obiceiuri, moravuri,
descrieri ale naturii.
Eihenbaum vorbeşte de o veritabilă expansiune a studiilor de moravuri şi a foiletonului care mai tîrziu vor căpăta forma studiilor numite „fiziologice", nişte studii
lipsite de caracter mobilizator şi care erau centrate pe descrierea vieţii citadine, cu
întreaga sa varietate de clase sociale, de grupuri, de jargoane etc. Şklovski consideră
că romanul secolului al XIX-lea (cum ar fi romanul lui Dickens, Balzac, Tolstoi şi
Dostoievski) descinde din aceste studii descriptive şi psihologice (respectiv pentru
romanul rus „studiile fiziologice") (33).
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Romanul şi nuvela ca două tipuri de organizare a naratiunii sînt „două extreme
ale prozei literare", „două specii extreme" (34) nu doar sub aspectul lungimii, (romanul tinînd de proza Iwigă, iar nuvela, ca specie de sine stătătoare,- de proza scurtă),
ci şi sub aspectul constructiei, al modalităţilor de organizare a naraţiunii.
Este o diferenţă de principiu, aşa cum apreciază formalistu ruşi, determinată
de lungimea operei (35) (sub!. n. s.- G. T.).
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W. MYSLIWSKI- ÎN CĂUTAREA IDENTITĂŢII
Stan Vclea,

Influenţate precumpănitor

de

schimbările

Bucureşti

demtantc_ operate în ierarhia valorilor

tradiţionale

de avansul ch;li:zapei, controversele privind destinuJ romanului în noul conte:\.1 existcn~al au înregistrat o evoluţie de durată cu decantări precipitate, urmate de
momente de acalmie şi consolidare a înnoirilor formale şi de substanţă. Răstimp în care
s-a produs, conceptual şi metodologic, adecvarea corespunzătoare a speciei pentru a
putea exprima procesele labirintice ale lumii contemporane şi angoasele înstrăinării individului de propria identitate.
Într-adevăr, l:U mai multe decenii în urmă, mai exact, în prima jumătate a secolului, în Occident şi încă de la înccputlll celei de-a doua în statele totalitare din estuJ
Europei_ se discuta cu aprindere despre aşa-zisa dispariţie a uneia dintre cele mai
prestante specii ale prozei - naraţiunea de largă cuprindere. Argument.ele protagoniştilor
catastrofişti se situau cu predilecţie, conceptual şi artiL.anal, în zona invarianţilor
tradiţionali ai romanului realist, statorniciţi încă din a doua parte a secolului XIX pe preceptele esteticii lui Aristotel. În realitate, specialiştii în domeniile disciplinelor umaniste
continuau, într-un perimetru mai restrâns, un mai amplu colocviu de probleme teoretice,
inaugurat mai înainte, cu privire la posibilitaţile literaturii realiste de a mai exprima în
toată complexitatea ci o lume altemtă de avansul tutelar pe direcţiile predominant
tehnice. Conceptele, principiile şi ierarhiile creaţiei de trad*e, bruscate de noua ciYilizaţie tehnocratică.. reclamau modificări corespuD?ătoare în ideaţia filoz.ofică şi
metodologia artizanală.. pentru a răspunde existenţelor tot mai sofisticate ale momentului contemporan. Evident, înnoitorii cu orice preţ, terorişti şi intoleranţi, constatând
declinul real al speciei care înregistrase de-a lungul anilor succese răsunătoare, îi prevesteau acum sfârşitul, închiderea oricărui drum care să-i prelungească existenţa. Ei au
întâmpinat, însă, împotrivirea tradiţionaliştilor, care, la rândul lor. au ripostat cu argumente peremptorii, susţinând că este vorba doar de o criză de creştere şi adaptare a
romanului în noile imprejurJri conjuncturale, specia manifestând capacităţi proteice dea dreptuJ surprinzătoare ; aşadar, nici vorbă de dispariţia ei.
Această îndelungată dispută nu numai teoretică, practic încă neîncheiată, parcurgând suişuri şi coborâşuri nu o dată imprevizibile, s-a soldat nu rnreori cu victoria
celor din urmă care au fost nevoiţi totuşi să accepte imperfecţiunile de concepţie şi
metodă. acţionând în consecinţă pentru eliminarea lor. Preopinenţii au căpătat astfel
satisfacţie şi ci prin schimbările smvenitc în timp în beneficiul literaturii. lntr-adevăr,
romanul nu numai că n-a pierit, ci din contră, s-a mulat pe noile cerinţe, proliferând în
fom1e dintre cele mai diversificate : flu:\."ld memoriei neîntrerupte in statu nascendi,
notaţia convergentă a privirii, creaţionist-parabolică, totală, deschisă asupr.:t propriei
elaborări, auctorială, postmodemistă etc. Toate, cu surse ideatice în renunţarea la vechile
canoane dogmatic-restrictive : obiectivitatea imaginii răsfrânte în artă, omniscienţa
direcţionară a subiectului creator în corespondenţa dintre realitatea de facto şi cca de
ficţiune numai Ja nivelul esenţialităţii mimesis-ului aristotelic, înlocuite acum programatic cu rclath-i1..area sans rivages a viziunii despre lwue şi limitele subiectivizate ale
autorului care. de astă data trebuie să commrice informaţii despre romanuJ propriu-zis,
despre facerea lui şi despre sine. Se înţelege, pe parcursul săvârşirii artistice de la romanhistoire la roman•recherche, procesul a eşuat şi în destule rateuri valorice. De la În
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căutarea

timpului pierdut de M. Proust şi de la Ulise al lui Joyce, adevărate pietre de
hotar în transfonnarea prozei de vastă respiraţie, la noul roman şi pânfi în vremea noastnl scriitorii n-au putut ţinc întotdeauna cumpăna drcaplă între cele trei st."'aturi informaţionale, echilibrul care să ganmte7.c comprchensiunea epicii, relaţia coerentă şi proporţionalitatea componentelo1: care să nu greveze inteligibilitatea operei. Dezvoltarea,
însă, a unui aspect în detrimentul celorlalte a condus de atâtea ori la monstruozităţi,
respinse cu egal disconfort de critica de specialitate şi cititori. Dar nu-i mai puţin adevărat că eşecurile, inerte îndeosebi la început, au fost copleşite pur şi simplu de numărul
cărţilor izbutite, ai căror invarianţi : naraţiune, personaje, spaţiu şi timp, aproape pulverizaţi de inserţiile înnoitoare, şi-au pierdut substanţial din rosturile constructive iniţiale.
făcând ca reliefu.rile hărţii imaginare a romanului contemporan să nu mai acopere nici pe
departe pe cele tradiţionale. S-a adeverit, prin urn1arc, diagnosticul crizei de creştere a
speciei, cre.îndu-se între timp şi condiţiile favori7.ante, ca şi experienţa necesară pentru
apariţia noilor opere de valoare neîndoielnică, întemeiate pe politici adecvate ale prezentului. O astfel de capodoperă, apărută în uhima vreme, este indiscutabil, alături Ut:
numeroase altele menţionate ca atare de critici la momentul oportun, şi masivul roman
Orizont (JVidnokrqg), Varşovia, 1996, aparţinând marelui prozator şi dramaturg polonez
Wieslaw Mysliwski (n.1932), cândva unul dintre principalii promotori ai "curcntulu.i
ţărănesc în literatură " din Polonia Populară.
În fapt deşi cu începuturi notabile, oricât de inconsistente, încă de la sfârşitul
primului deceniu de după război. emanciparea prozei polone de provincialismul
metodologic şi tematic este evidentă mai ales după 1960. Intervenţiile criticii instituţionalizate fundamentează teorcti~ interpretările scriitorilor, care. înrcgistrd.nd cu sensibilitate sporită impulsurile înnoitoare -- tentativele antrenant promiţătoare ale noului
romall, de exemplu - reiau experienţele de laborator întrempte de tăvălugul conflapaţiei
şi abordea?ă c1_1 frenezie pmhlemele indi\'idul11i în noul contexi e:?stenţial. Intr-un
cuvânt '·europei7..ează ·' ideaţia, motivistica şi tehnicile de elaborare. In această atmosferă propice se dezvoltă şi se afinnă, aproape exploziv. personalităţi creatoare de prestigiu. care impun relativ repede un adevărat "nou val" în literatura polonă.
Edificate cu participarea diferenţiată a tuturor generalii lor- vârstnică (St. Pi~tak.
St. Czemik. M. Kuncewiczowa, T. Bre7.a, T. Pamicki, J. Andrzejewski, H. Malewska, K.
Irzykowski, J. Ncwcrly), mijlocie (J. Kawalcc. W Mach, J. Ozga-Michalski, A.
Szczypiorski, J. Bocher'lski. B. Czcszko, T. Konwicki. J. M. Gisges) şi tânără ( \V.
Mysliwski, E. Bryll, E. Red.liitski) - orientările novatoare, cu drept cuvânt revelatoare.
îndeosebi în cărţile cu tematică rurală şi istorică, dar şi în alte domenii, după dibuirile
rodnice din primii ani, realizează treptat desprinderea de reţetaml osificat cu sorgintea şi
în imixtiuni extraliterare, pregătind condiţiile pentru elaborarea operelor reprezentative.
Posibilităţile ilustrative, bogate, stau mărturie, numele menţionate putând fi lesne
înmulţite.

Dintre pro7.atorii generaţie! tinere din anii şaizeci, acum în plină maturitate creatome, Wies!aw Mysliwski a stârnit încă de la debutul în volum un interes binemeritat
în critica literară. Corespondenţele scriiturii modeme în structura romanelor sale,
îndrăzneala de a înfăţişa frontal unele laturi esenµale ale problematicii satului şi, nu în
ultimul rând, talentul literar au îmbogăţit literatura polonă cu o promisiune care avea să
şi certifice în curând valoarea de excepţie. Naraţiunile de mai mare întindere, precum :
Livada goală (Nagi sad, 1967), Palatul (Palac, 1970) şi îndeosebi PiaJră peste piatră
(Kamien na kamieniu, 1984) ori piesele Hoţul (Zlodzie.L, 1973), Chelarul (K/ucznik,
1978) şi Copacul (Drzewo) susţin cu prisosinţă afirmaţia.
Problematica abordată în scrierile amintite, cu abateri minore în spaţiul dramatic,
a îndreptăţit ani la rârul etichetarea autorului drept un "fiu al pământului", un Rcymont
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contemporan. Etichetă exclusivistă şi limitativă. devenită neîncăpătoare după apariţia
ultimului roman - Orizont. În demersul explorator al propriei identităţi, legătura cu
matricea satului continuă, evident, şi aici, dar este ex.-pus.:1 mijlocit în retrospectiva
naraţiei prin inserţiile biogrnfice ale membrilor familiei. În consecinţă, viaţa la ţară
stăruie într-un registru subiacent, dar nu prea depărtat de fiml expm1erii, având un rol de
două ori complementar. Pe de o parte, acela de a ex'Plica prin indicarea rădăcinilor existenţiale, mentalităţi şi atitudini anacronice în alte spa~ii tipologice. precwn intoleranţa
moralităţii şi rezerva ironic-dispreţuitoare ori respingerea vehementă faţă de tot ce
provine din cultura şi viaţa oraşului. Iar pe de alta, rotunjirea tabloului de ansamblu, în
schimbare continuă sub pintenul istoriei. Contrar prozelor Livada goală, Palatul sau
Piatră peste piatră, unde astfel de probleme şi altele înrudite îşi impuneau nestingherite
preponderenţa în structurile narative. De astă dată.. personajele principale trăiesc la periferia unei mari aglomerări citadine şi. parţial, în urbea propriu-zisă, depăşind deci consistent universul ţărJnesc. HrJnit în permanenţă din două direcţii - exodul concomitent
dinspre satul autaduc şi oraşul dJ.strus de urgiile frontulm, populaţia subwbiei afişează
la vedere o tipologie mozaicată prin excelenţă, lUI conglomerat uman care îşi adapleivă
din mers nonnelc morale de convieţuire dinamicii evenimenţiale. Căci, cu oricâte victime, viaţa merge năvalnic înainte, fie şi în împrejurări greu de imaginat, pe care proz.atorul le prezintă magistral. Totul pare un furnicar în care, deşi fiecare îşi vede de treburile
lui, egoismul şi patimile mărunte hălăduind pretutindeni în voie, la nevoie, oamenii dau
dovadă de sacrificii impresionante, reabilitând reconfortant echilibrul nom1elor de conduită, îndepărtate cu brutalitate de dificultăţile. nu o dată insuportabile. Titlul cărţii.
Orizont, pare să sugereze şi intenţia premeditată de globalizare pe orizontală, de întregire a imaginii sociale propuse. scrutate dintr-un punct central - naratorul. Se încheagă
astîeL într-un timp sensibil iărgiL - înainte. în vremea şi după al doilea război mondial -un fel de. saga specifică a unei fanlilii restrânse !a trei persoane de prin1 p!a...'1 : 12121. fiuL
mama: între ele. pater.familias detaşându-se \izi.bil ca atare. Corelările lor cu lumea din
jur contribuie la edificarea ambientului, care tinde parcă să exprime, prin reliefurilc-i
mirifice, o adcvărntă monografie a societăţii polone în răstimpul pomenit în scurt. tragedia Poloniei pustiite de război. Monogmfie cu valori voit relative, care-şi păstrează
neşti.rbită valabilitatea doar în sfera literară şi numai în cazul autorului. Dovezi
convingătoare, în acest sens, oferă construcţia şi caracterele ei specifice, care învederează similitudini uşor delectabile cu romanele anterioare, demonstrând continuarea şi
perfecţionarea unor opţiuni de meşteşug şi concepţie la care aderdSC mai demult
Ca şi în Livada goală sau Piatră peste piatră, capodopera Orizont este scrisă precumpănitor in poetica flux·ului neîntrerupt al memoriei, alte modalităţi de expunere fiind
folosite rareori şi pe suprafeţe reduse. Procedeul era menit şi de militanţii noii critici să
se apropie cât mai mu1t de locu1 şi momentul în care sc naşte inspiraţia, trecând din subconştient în ştiinţă, evitând astfel orice influenţă ulterioară, deformantă, subiectivă sau
empirică. Formula ca atare îşi va prelungi, fireşte, amprentele intrinseci, pc toate
palierele formalizării, afinnând totodată, pe cât cu putinţă mai pregnant, datele specifice
talentului creator în actul artistic, cu alte cuvinte, relativitatea discursului. În măsura în
care autorii au vădit cumpănirea cuvenită în selecţia materiei, păstrarea proporţiei
funcponalc a clementelor şi tuman:a lor în tiparele invarianţilor modificaţi corespunză
tor, ferindu-se adică de exagerări într-o parte sau alta, rezultatele au fost pc drept cuvânt
revelatoare. Nu altfel stau lucrurile în volumul lui Mysliwski care a fost înclinat spre
posibilităţile acestei metodologii datorită propriei fizionomii şi succeselor repurtate
anterior.
Drept care, naraţiunea care se înfiripă pe îndelete in tehnica lui io narrante prin
notarea scrupuloasă a tuturor ideilor ce-i vin în minte creatorului în timpul scrierii, oricât
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de diferite şi îndepărtate ar fi faţă de sforul spunerii, va avea o desfăşurare aproape programat poticnită şi contrapunctică, discontinuă şi mcn.:u disponibilă în măsura în care
scriitoru] cedează cerinţelor intempestive şi capricioase ale materiei epice. Pericolul
alunecării în banal şi lăturalnic, în stufozităţi fastidioase pândeşte într-adevăr la tot pasul
şi doar intuiţia talentului ajută la menţinerea echilibrului armonios între componentele
dezlănţuite, ocolind cu succes căderea în derizoriul şi artificiul arabescurilor digresive
ale naraţiei. Dar cum orice prescripfii nu reprezintă decât trepte, c adevărat, benefice,
către o idealitate practic de neatins, nici măcar criteriile intuitive, oricât de prompte şi
corijate ulterior în procesele de elaborare naţională, nu pot stăpâni şi ordona perfect
tumultul ideilor eliberate de imaginaţia învâlvorată. Ca unnare imediată, varietatea şi
volumul infonnaţiilor tirul să spargă incontimm logica eiqnmerii cauză-efect. aceea care
mimează realitatea obiecti~·ă, perforându-i cursivitatea şi plasând-o în afara inteligibilităţii în sfera haosului pur. Neutralizarea atâtor piste false se săvârşeşte prin revenirile
la fel de necenzurate asupra încrengăturilor epice din perspective mereu schimbate şi
îmbogătite cu faţete noi. In asemenea situaţii, spaţiul şi timpul sunt un real ajutor, cele
două categorii fiind folosite contradictoriu, fie pentru perforarea şi subţierea consumării
lineare a episoadelor, fie, dimpotrivă, pentru refacerea şi ordonarea lor, de fiecare dală
suportând cosmetizarea adecvată scopului umlărit.
Pe de altă parte. de regulă, relatarea are loc şi în Orizont la persoana întâi, a doua
şi a treia slujind şi acwn ca travcstiuri complementare ale celei preferate. Acwnulând
mai multe atribuţii în funcţie de necesităţile povestirii : narator, personaj direct implicat
în acţiune sau martor ocular şi, mijlocit sau nu, autor, fiul, Piotr, insăilează trecându-le
prin filtrul propriei sensibilităţi devenirea tuturor personajelor, surse com:ergentc ale
identităţii proprii. într-un monolog care întruneşte calităţile ce decurg din particularităţile
naraţiunii - beneficiind de discontinuitate şi disponibilitate nelimitate. segmentele subliniate cu diferite priiejuri refăcând biografia fiecăruia cornpiclă, a celor principale şi
parţială, a celorlalte. Şi o dată cu ca. istoria şi intruziunile ei imprevizibile şi brut.ale în
viata cotidiană a oamenilor. Totul, asamblat într-o construcţie cu dese halte meditative,
nu lipsită totuşi de o cocrcn(ă care-i face posibilă receptarea de către cititor rară dificultăţi majore.
Plasând povestitorul în miezul întâmplărilor descrise, expunerea sporeşte impresia de autenticitate, încrederea şi participarea emoţională a lectorului. Fiul, narator, erou
principal şi autor, în măsura în care orice creator investeşte o parte din sine în fiecare dintre personajele plămădite, Piolr constituie, subliniem, un factor mediatizant sensibil şi
activ, care-şi imprimă în relatare propriile trăsături distinctive, subiectivi/.ând "obiectivitatea" unei realităţi valabile în întregime doar în registrele ficţiuni, ale literarităpi.
Reconstituirea lumii romanului, urmând curgerea sincopală a memoriei, ca şi în Piatră
peste piatră sau Uvada goală, cu frecvente întreruperi şi bifurcări ale naraţiei nwnai
aparent dezordonate, în fapt stăpânite cu rigoare, pentru a nu dezlâna materia în stufozilă\i inutile care să îngreuieze recepţia şi folosirea timpului şi a spaţiului în funcţie de
exigenţele totdeauna defonnante ale discursului, contribuie substanţial la relativizarea
universului ontologic remontat prin mijlocirea Wieî disponibilităţi ce guvernează toate
palierele procesului creator. Fiiruică lun1ea recreată de monologul naratorului antrenat în
consumarea faptelor sau cu ajutorul amintirilor despn: părinţi nu este decât una dintre
mai multele imagini posibile ale realităţii de facto, c drept, cu valoare de unicat prin
autonomia estetică, o imagine relativă, nealterată păgubitor de pretenţiile obiectivizante
ale atotştiinţci romancierului tradiţional. Altfel spus, o istoric concepută de autor pentru
a afla identitatea propriului cu. "Scriu pcnlru că nu ştiu cine sunt" - mărturisea scriitorul
într-un interviu.
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Apelând, aşadar, la însuşirile pro7.ei modeme, pe care le interfere.a7.ă nesiluit cu
unele obişnuinţe aparţinând poeticilor mai vechi, modificate în consecinţă pentru a nu
imprima un caracter hibrid relatării_ Mysliwski concepe o operă monumentală, ca şi
Piatră peste piatră, care consolidea?.ă încrederea în capacitatea de revigorare a romanului în raport de împrejurările de viaţă. Structura polifonică a naraţiei, dominată indubitabil de flILxu.1 amintirilor şi al inspiraţiei, în acelaşi timp, comentariul încărcat de
reflexivitate cu valenţe filozofice de adâncime şi subiectivitatea relativizantă a primei
persoane ilustrează adiacent disponibilităţile proteice ale speciei. Aşa cum contururile
vaste şi policromia lumii cuprinse în obiectiv, drnrnatismul şi densitatea episodicii,
diversitatea şi profunzimea psihologică, forţa de vizualizare rar întâlnită a tipologiei ori
acurateţea ~ti.lului presărat cu atracţioasc sonorităţi poetice constituie pledoarii convingă
toare în favoarea naraţiunii modeme. Iată motive îndcstu.lătoarc, s-ar mai putea adăuga
şi altele, care fixează locul autorului printre cei mai mari înnoitori ai speciei, nu numai
în literatura polonă de azi. Traducerea capodoperei Orizont în limba românii ar fi, de
aceea, un act de cultură mai mult decât meritoriu, împlinind şi benefice rosturi stimulative în pcri1netrele creajici literare.
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IOSIF BRODSKI - Versuri de

Crăciun

Adriana Uliu
Craiova

Sosit la Stockholm pentru a primi premiul Nobel, Iosif Brodski a fost întrebat de
unul dintre jurnaliştii aflali pe aeroport: "Dumneavostră sunteţi cetăţean american trJiţi
în America, dar suute(i poet ms, iar premiul îl primiti pentru versuri scrise în rusă - ce
sunte(i dumneavostră? american? rus? - Eu sunt evreu, a rJspuns Brodskf' (I, 207)_
În eseurile sale autobiografice (MeHbwe ei:Jumiqu, 1976; I loJ1mopb1 Kww11ambt,
I 985), dar şi în dialogurile cu S. Volkov (2) Brodski îşi recunoaşte apartenenta la această
etnie, fără a considera că, în vreun lei, faptui in sine i-ar fi marcat creaţia. El se simte
poet rus, legat de întreaga tradiţie cultumlă rusă şi în egală măsură poet european şi universal, apropiat mai ales de R. Frost şi W. H. Auden
"Eu n-am primit o educaţie religioasă, mie nu mi-au fost inoculate bazele credinţei într-o fonnă finită. Toate acestea mi le-am însuşit ca autodidact. De exemplu, pc
Bi~.he am pus mâna abia la 23 de ani. Şi am rămas, ca să spun aşa, fără păstor.(„.) Ideea
de Impără(ie a cerurilor nu mi-a fost insuflată în copilărie, deşi, numai în copilărie poţi
avea imaginea raiului. („-) Eu însă am crescut într-o atmosferd sinistră de propagandă
antireligioasă, care excludea orice reprezentare a vieţii de dincolo de moarte. Aşa sau altfel, astăzi pe mine mă preocupă doar gradul arbitrarului - sau al imprevizibilului - esenţei
divinită~ii; iar cu încerc să-l conştientizez pe cât pot („,) Dacă există un Dumnezeu pentru mine - aceasta este limba poeziei" (3, 91), mărturiseşte poetu! într-un interviu acordat în 1975 lui Sven Birkerts.
Brodski nu se simte legat de cultura iudaică în mod special, deşi pcrwnaje din
Vechiul Testament au devenit croii poemului său Isaac şi Avram11 (1963), iar în câteva poeâi (Co11em, 1964, HumoacKuii iJuRepmuo.1e11m, l 97 l) pot fi remarcate ecouri ale
acestei culturi. De fapt, avem de-a face cu o ··asimilare naturală şi absolut legitimă aculturii sp~ţiului chilizaţiei europene, iudeo-crcştine" (I, 209).
Insă lipsa unui contact direct cu religia iudaică nu 1-a întors pe Brodski spre
creştinism. La modelele creştine poetul a ajuns mai degrabă prin artă, prin poezie. pictură şi muzică. Ca doctrină, în mod paradoxal, l-a interesat nu ortodoxia sau catolicismul, ci, după cum îi mărturisea lui Piorr Vei!, calvinismul, conform căruia "omul
răspllllde pentru tot faţă de sine însuşi. Adică, el singur, într-o anumită măsură îşi este
Judecata de apoi"(4, 61). Cu alte cuvinte, iertarea divină i se parc poetului un mod de a
scuza păcatele, pc care, intransigent faţă de sine şi faţă de alţii, nu-l acceptă.
O explicaţie a interesului poetului pentru calvinism, oferită de criticul olandez
Kcys Verheil, ar putea fi şi ideea centrală a acestei învăţături cu privire la distanta uriaşă
dintre Dumnezeu şi om. dintre imuabila dreptate divină şi incapacitatea omului de a o
înţelege_ "Ca rezultat al acestei filozofii despre viaţă se poate motiva acea etică a absurdului, specifică gândirii de maturitate a lui Brodski" (5, 36).
Insă Brodsk:i recunoaşte sincer că uneori se simte credincios, alteori ntL fără a
preciza cărei biserici i-ar aparţine; că nu este ferm în credinţă şi că, în nici un caz, nu este
un om al bisericii.
Poetul rw şi-a ascuns niciodată atitudinea ambiguă faţă de religie, iar fată de
creştinism a fost, credem, chiar nedrept în a-l acuza de prea multă toleranţă în "justificarea mijloacelor, adică a realităţii: ceea ce, spune Brodski, pentru un timp - adică pen-
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faţă

de credinţă şi religie a fost influenţată şi de filosofia lui Lcv Şcstov şi Kierkegaard
In opera sa "se aud vocile existenţiale ale lui Şestov şi Kierkegaard. Oricât ar protesta
omul împotriva durerii şi suferinţei, el rămâne pâti.1 la urmă singur cu tăcel"C<l şi cu
inevitabilitatea durerii( ... ). Suferinta şi disix:rarea sunt în ordinea naturală a lucrurilor
( ... )'"' (7, I 66).
Pentru Brodski divinitatea nu este o consolare, ci doar o fort_ă supremă care nu
comunică cu omul, lăsându-i viaţa la latitudincC1 propriei conştiinţe. In raport cu divinitatea Bmdski se simte mic şi ~~. în raport cu societatea superior, căci el este
poet. Divinităţii el poate săi se adreseze, dar un dialog cu ca nu este posibil.
Nu ne vom apleca asupra dimensiunii om I divinitate în poe:ria lui Brodski, ci
asupra unui alt aspect, paradoxal la prima vedere, şi anume. asupra versurilor lui, inspir.tte de sărl>ătoarea Crăciunului.
Este vorba despre cele douăzeci de poezii scrise de Brodski aproape în fiecare an
(din 1%2 până în 1995), cu ocazia Crăciunului. O parte dintre ele au fost reunite într-o
plachetă, apărută în 1992 la Moscova, intitulată Vi:rsurt Je ( 'nlciun (i'oJJCoecnrneHcKue
cmuxu). Placheta mai conµnc şi o foarte interesantă convorbire pe această ternă între
poet şi prietenul său P. Vcil, purtând titlul semnificativ Crăciunul: punctul de plecare

(Po.J1CiJecmBo: mo"Ka omc'lema).
Poeziile de Crăciun n-au fost gândite ca un ciclu, şi din acest punct de vedere, ele
nu continuă nemijlocit tradiţia. nu foarte bogată a liricii ernnghelice ruse (Anna
Alunamva - Stihuri hiblice (1921-1924), Marina Ţvctacva - Ciclul .\fagdalina (1923),
Boris Pastcmak - Poeziile lui furi Jivago).
Acest posibil ciclu "de Crăciun'' s-ar dovedi prin structura sa dihotomic,
cuprinzând două categorii distincte de poezii.
Un ansamblu de 11 poezii (1962 - P11)/{·oecmee11o:zai pmmHc. I :meap;.i 1965
,~oaa. 1967 - Pe'lb o npwwmo..u ol10.~m:e. 1968 - Annu Domini. 197 l - „Bmopoe
!'u:JK.:cJeu11w ua 6epe<v ··. i972 - 24 OeKa6p>1 1971 zo<Ja. 1973 - Ra2yHa, 1985 "3a.\1ep:mwzi Kuce.r1bNhlU 6epe2 ... ··_ 1986 - "CHe? udem, ocma6J15Ul fieCb .J..tup 6
.'weHbWUHc.:mee ... ", :!5. XII. 1993, 1994 - ''B t103~xe
CWlhHblii ,ţt0po3 u X60>1 ... ''),
având ca prcle'-1 sau dimensiune temporală Crăciunul. adicii sărbătoarea creştină (a cărei
dată este în ortodoxia orientală 7 ianuarie, iar in ortodo;.;ia de vest şi catolicism 25
decembrie) este neunitar ca structură şi modalităţi poetice. Şi un grup ceva mai unitar ca
temă şi fomtă poetică - dedicat Naşterii Domnului ca moment esenţial în istoria omenirii.
Prima poezie de Crăciun - cronologic vorbind - este Romanţă de Crăciun
(PuJ1Coecm&e11cKmi pmmHc). scrisă când poetul avea doar 23 de ani. Dedicată prietenului său Evgheni Rein, Romanţa de Crăciun este construită pc leitmotivul :'Tb:hiBCT B
1ocKe tteo6bHCHHMoif': - "tto'IHOH xopa611HK tteracm1b1if''; I "n'leJIHHMH xop
COMHa..'16yJI, rn.HHmi;"; I "ncseu; ne'la'IbHhlH no cro.'1ID.le"; I "sLITOBOp espdicIGiif'; I
"xo110AHbrii serep"; / "TBOH HoBhlH roA", în care recunoaştem ecouri din poezia lui O.
Mandelştarn. Tabloul nopţii de Ajun (co•1eJn..HHK) este halucinant: lumini, umbre,
oameni, sunete, acrul şi Timpul, lotul se mişcă difuz şi haotic în peisajul iernii
moscovite. Se amestecă, unduiesc, se conturează sau se estompează întunericul şi lumina, frigul şi căldura, fiinţele şi lucrurile, efluviile de tristeţe şi bucurie într-o lume concretă prin detalii şi ireală prin atmosferă.
Încadrarea temporală este şi ea incen.ă: Brodski evocă şi Ajunul Crăciunului şi
Anul Nou, cele două momente subsumându-se, în fapt, ajumtlui de sărbătoare de iarnă,
în care poetul singur şi dezamăgit este copleşit de "plutirea" confuză a timpului. Tristeţea
care învăluie peisajul crepuscular moscovit este inC:\.1Jlicabilă (roc:ica tteo6hJICmtMall), ca
şi incxi>rirnabila tristeţe a lui Mandelştam dintr-o camerd. hieratică ( HeBLipa.JHMaJI
neqau.). Pentru poet Crăciunul sau Anul Nou - timpul concret nu mai contează, el fiind
doar pretextul surprinderii unei stări de spirit.
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Menţionarea explicită a Crăciunului sau nwnaî sugerarea lui prin câteva imagini
nu atribuie acestei suite de poezii o tentă de evanghelism. Ele sunt, de fapt, elegii ale
pierderii, ak despărţirii în timp şi spa~u de prieteni. de iubită, de ţară ( "Bmopoe

Po:JK:OecmBo ua 6epei?y .. ", .1az:y11a, 25. XII. 1993, "B 6030J:re ·- cu.7bllblll .~t0po3 u
xeo5l .. "). Scrise la !alta şi Veneţia, primele două poezii evocă, pc fundalul unor ierni
atipice, în comparaţie cu cele pctcrsburgheze ( "Bmopoe Po.ncoecmao Ha 6epe2y .
11e3a„1ep3a10u.ţezo lloHma (8, 225): "Pa.»eoecmeo 6e3 e11eza, wapo6, u eRu / y _1,wp:~
cmeCHe1111oz:o Kapmotl 6 me.r1e „ (8, 250)), pe malul Mării Negre sau al Adriaticei, în sudul

atât de diferit şi de depărtat de ţărmurile baltice, solitudinea poetului, devenit la un
moment dat o umbră fără chip:
C06epiueHHblU HUKJ'/IO, 4eW8eK (J nqm4e,
nomep5l8UlUU

na.MJlml>,

Ontl./U3H_V, Cbl/IQ

(8, 250).
Imaginea Crăciunului, de altfel, redusă doar la menţionarea lui ca reper temporal
sau decorativ, arc totuşi o încărcătură poetică semr.ificafr.·ă, deoarece aproape pcn:ru
fiecare om el se asociază cu căldura unui cămin, cu o să.Ibătoare în familie, cu un Timp.
daci! nu al fericirii. atunci măcar al comuniunii sufleteşti.
Dramatismul acestor poezii derivă tocmai din contrapunerea Crăciunului de azi adică însingurare, dezolare, amintire dureroasă, unui Crăciun presupus a fi cândva o
vreme a liniştii şi, poate, a tandreţei.
Revenirea la o astfel de stare pare a se fi produs târnu, în decembrie 1994, undeva departe în America, poetul regăsindu-şi parcă peisajul autenticei ierni ruseşti:
B eosOyxe - CIL7bllblil ...iopo3 u xeo51.
Hade11e.« eam11oe u Mexoeoe.
l/mo6 .~W5UrlbCR

fi

11awux cyzpo6ax c mopf>oii -

.i~V'IUle oRellb, <te_>v. &epfmorJ dayzop6btli.

(9. 21).
Brodski. împăcat cu sine şi cu soarta, priveşte detaşat înapoi
în alt cronotop existenţial cu calm, rară disperare şi strigăt interior:

şi acceptă

trecerea

x,1e60,\.f
noO OmKpblmbL.M He6o;u,
'<mo6 e 11e.11 u nomo.lJ us6eJ1ramb apecmn
se.wm - nocKo,11>"J' maM 6oJ?&we ,uecma.
(9, 21).
Jfo.YRHeM

Hbll/l./e 8U110.tt u

.J/Cll3Hb, npO:»('llnlJ'IO

Există în cadrul acestui grup de poezii, ce au ca prete:'l."1 sau subtext Crăciunul,
câteva care nu se pot încadra strict în structura elegiacă. Prima ar fi Pe% o nprHzmurn
„wofloKe (1967), construită pe o ironic când seacă, când acidă, vi?.ând lumea sovietică în
care poetul adevărat este un personaj tragic. Acest autoportret de Crăciun I Anul Nou
(Brodski nu le delimitează cu bunăştiinţă) este dezolant prin ironia şi sarcasmul ~
vizează universul lipsit de spiritualitate, legitimat prin lozincile şi expresiile "de lemn"
ale politicii oficiale. precum şi de "portretul de grup" al contemporanilor săi, marionete
ridicole şi penibile, cărora nici nu Ic trece prin cap că ar putea spune vreodată nu.
Virulenţa critică, marcată şi de vulgarisme, este explicabilă, dacă ne gândim că
Brodski trecuse printr-un proces politic, că fusese arestat şi condanmat la exil şi muncă
fmţată în nord, lângă Arhanghelsk şi că avea, deci, un statut clar de opozant politic.
Cea de-a doua poezie Anno Domini (I %8) este singulară prin detaşarea aparentă
de realitatea imediată şi prin proiectarea trăirilor personale pe un fundal epic, într-o altă
lwne istorică. Eroul acestui mic poem este un alter ego al poetului. aflat undeva într-o
provincie a Imperiului roman, în antichitatea târ?ic.
Se reunesc în Anno Domini cele două mari teme ale poeziei lui Brodski - "tema
Imperiului" şi cca "după sfârşit" (IO, 60), trăirile emoţionale ale poetului fiind ascunse
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de decorul

şi măşlilc

lwnii antice.
într-o margine de Imperiu roman este doar pretexiul pentru retrăirea de către Brodski a unei expericnte intime dureroase, pe care cunoscătorii
biogrnfiei sale o recunosc imediat. În fond, nu acest lucru este irnportanl, ci faptul că
poe1ul deviind "de la situaţiile concrete, istorice şi naţionale (ca şi în alte poezii cuprinse
în volumul (Ho6ble cmaHcbt K ..-fa;:ycme dar şi Cmuxu K Al h'., 1962-198, n.n.) le dă universalitate" (10, 60).
Brodski se detaşează de trecutul personal (localizat în Leningrad) vizualizându-l
intr-un tin1p istoric depărtat - antichitatea târzie, în can~ creştinismul este deja religie oficială. Acest lucru îi pennite evocarea sărbătorii Crăciunului şi, astfel, eul naratorului
Sămătoarea Crăciunului

capătă consistenţă autobiografică.

Pc fundalul liric al temei "după sfârşitul" dragostei se
· tradiţionale ale reprezentării evanghelice ale Cr:lciunului, şi credem,
a lor nu le profanea7ă în vreun fel sacralitatea:
Otne1.!ecnu10 ... tt)''JH:Ue 2ocnoi1a
y l{umnuu 6 ?ocnmx Haâ m . 7bt6e.nbto

inserează

imagini

că această

laici7.are

Cl<..70/IJIJOfflCR, KOk" 1106bTe 60JTX6bf.
ALwoene11 r)pe.~wem. Tem1w11c5l 36e:Joa.
KaK y20.1b noiJ ocmbt6Ut.eJO Kyne11b10,
If ?OC!llU, He KOCffY6UlUCh ?0.108bl,
H1Lţt6 :icu1e11J110M opeo,10.M :1.JKîJ,
a Henopo•moe Ja<Jambe ··- cnwmnetl,
</Ju<:ypou _v..wo„~<Jallb5l 06 011111e ..

(R TO.?).
printre elegiile de Crăciun câtc\·a pocZ1i în c;ire motiY!ll săibătorii şi al
evenimentelor evanghelice sunt mai pregnant connuate. În 1 5lHfWPJ/ 1965 ,~oda, 24
oeKa6p5l 1971 20oa, ·'CHez udem, ocma6.:IJIJI eecb ."vfup 6 JWeHoU1U11cmse „ imaginile magilor, ale îngerilor, a Naz.arincanului, a stelei călăuzitoare şi a lwnânării aduc în lumea
prezentului reprezentări ale legendei creştine care accentuează ·'s ;::1.eHb po)f(.i:(el:IJUI
Xpucrn" melancolia despărţirii. În astfel de poezii apare, oarecum neaşteptat pentru
Brodski, speranţa în divinitate, ca aducătoare de echilibru în existcn1a poetului şi a omului în general, contrar într-un fel categoricelor sale afinnaţii ulterioare despre rolul credinţei în destinul său:
Există

!fa11e11 (...)
n_vonb OH 36J't/Um u 11 c.'!lepm11b1ii 'lac,
KllK fi.W?OOGp110Cnlb ycm li c'..103

mo.My, 41110 3aanaHJIJ(,em Hac
nopo10 e danh cMmnpemo. ( .. )

II, 632.mu) noiJwu1 c1Juii K He6ecaM,
moi 6apv2 no'lyscnrnyewh, <Jmo caM <Jucmocepde'lHbtii dap.

(8, 64-65)
Ho Ko2da Ha d6ep110.'lf CK603HJIKe
u1 myMaHa N0'-111020 zycmow

110311uKaem <f;uzypa « r1J1am1<e,

u M„~adeHtţa, u Jl,_yxa CeJtmow
OUfJ7'pieutb 6 ce6e 6e:J cmw)a:

175
https://biblioteca-digitala.ro

c.Mompuwb B He6o u 6UdUUJb -- 38e:Jâa

(8, 224)
IloMOJTUCh

Ja

J'ry'-lute

6peâyuţux

6 C'l)'X, KOK

6mopoii Hmopefi.

c dapa.v.u (J o6eux

JI0,1061/HKQX Jnt'IU ClUI0360HblX

U 3Q 6CeX OemeÎÎ 6

11apeu

1'0flbJ6e.1JlX.

(8, 405)
?În ultima poezie de Crăciun scrisă în Rusia (24 der:a6px 1971 2oâa) Brodski
comprimă timpul şi transferă tabloul pro7.aicei agitaţii urbane din ajunul sărbălorii
(cumpărături, cczi, aglomeraţie) într-un Bethleem contemporan.. în care se amestecă
"haosul chipurilor" reale cu imaginile tradiţionale de Crăciun (magi, daruri, stea.
focurile păstorilor. Irod), dar mai aJes cu imaginea fără chip a Celei
uaiJ Komopmo - Hu.M6 3o;1omoil („.)
·-- npu JWhlC..'111 o

nel1

euoumb ei'JpV<" KaK 61>1 ceem HuomKyiJa.
(8, 223)

Evocarea aurei sfinte a Preacuratei şi a pruncului pe care mulţi încă nu-l recWIOsc
a fi El, asociate cu cea a lui Irod • simbol al cruzimii şi al refuzului recunoaşterii minunii divine - sunt, poate, iertarea pe care o cere Brodski in numele multora dintre contemporanii săi, care şi-au pierdut atât credinţa, cât şi omenia.
Extrapolând legenda biblică la o lume apropiată ca timp şi mentalitate poetului
însuşi. Brodski ne aminteşte că a crede în bine este răspunsul firesc al oamenilor la o
lume dominată de rău:
1HaJ! fo,1 Hpod, 'lm(l l./e_1,1 011 c11mw11,
meM 6ep11e1i, Heu36e.J1C11oe 'l_vdo.
I!ocm0Jl11cmeo maKozo poiJcm(Ja
ocnos11ou _uexam1:1M Po.J1CiJecm6a.

(8. 223)
în poeziile la care ne-am referit elegiacă este atmosfera şi tonalitatea
Brodski refuzând "confesiunea direc~ declarativu~ eul ostentativ" (11, 92), dacă monoI0!,'111 său liric deYine dialog cu un interlocutor preci?at sau cu un posibil cititor şi dacă
reperul temporal este sărbătoarea Crăciunulu~ celălalt grup de poezii inclus in acest
virtual ciclu are un carncter relativ epic şi reprezintă momente legate de Naşteri!li
Domnului, eul poetului fiind prezent arareori. Cele nouă poe7ii care constitue acest subciclu (PoJJCdecmeo - 1963, Po:J1CiJecmeo 1963 wiJa. Eezcmeo e F2Unem (1) 1967,I'oJ1Coecmse11cKW1:Jee~a-19&7, ''!Jpeâcmaeb, qupKl~'J.-'6 cnu'lr:ou ... " - 1989, "fie
Ba:J/CHO, '-lmo 6w10 BOKpyz ... " - 1990, Presepio 1991, Konb16eJ11>Ha;t - 1992. Ee2cmeo
B Ecunem (2) - 1995) vizualizc;u.ă legenda evanghelică, nu strict în litera Bibliei, ci în
spiritul ei.
Poetul îşi aminteşte cum a ajuns la această temă: "Primele poezii de Crăciun !cam scris, cred, la Komarovo. Locuiam într-o casă de vacantă( ... ). Acolo, dintr-o revistă
poloneză ( ... ) mi-am decupat o ilustraţie. Era o Adoraţie a magilor, nu-mi amintesc
autorul. Am lipit-o deasupra sobei şi o priveam serile, destul de des.( ... ) am privit-o, am
privit-o şi am hotărât să scriu o poezie cu acelaşi subiect. Adică, totul a început nu de la
sentimente religioase, nu de la Pastemak sau Eliot, ci tocmai de la această ilustraţie". (4,
Dacă

54-55)

fi fost

Se prea poate ca alături de această ilustraţie, imaginaţia poetică a lui lJrodski să
stimulată şi de nenumăratele picturi elqmse la Ermitaj (poetul locuind foarte
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aproape de muzeu). având ca temă Madona cu pruncul, Fecioara cu pruncul, Sfănta familie. Adora~a magilor sau a păstorilor. Fuga în Egipt, semnate de pictori gennani, olandezi şi mai ales italieni, din care vom aminti doar pânzele lui Lucas Cranach cel Bătnm,
Rembrnndt van Rijn, Leonardo da Vinci, Rafael.
Într-un interviu acordat în 1993 re\'istei poloneze "Pu.ekr6j" Brodski spunea: "Eu
ador pictura. ( ... ) în mod special cei mai dragi îmi sunt ita1icnii, cred, Giornnni Bellini
şi Piero delia Francesca''. (3, 100) Tablourile cu tematică religioasă ale acestor doi pictori şi ale multor altora le va fi văzul Brodski şi în muzeele din Europa sau SUA. Apare
firesc atunci ca şapte din cele nouă poezii avâoo ca temă Naşterea Domnului să fie scrise
în emigraţie, după vizitarea a nenumărate galerii şi catedrale din vestul Europei, după
~escoperirea altei tradiţii de sărbătorire a Crăciunului, oarecum diferită de cea rusească.
Inceputul însă a fost făcut în 1963, în Rusia.
Poeziile cu textură evanghelică se articulează într-un poliptic, structural pe câteva imagini care se repetă ca variaţiunile pe aceeaşi temă. Tabloul este în general static,
dacă avem in vedere pcrsoruyele, mişcarea este doar a elementelor naturii - vânt , ninsoare, viscol. Ca în pictura religioasă a maeştrilor europeni sau în anonimele icoane
bizantine şi ruseşti, personajele sunt cele tradiţionale: PruncuL Maria, Iosif, păstorii,
magii. Adăpostul în care se află Pruncul este numit de poet când iesle (Hc.ru), când grotă
sau peşteră (nell(cpa), când locuinţă de păstori (nacryw1.11 KBaprnpa). Poetul
accentuew.ă în mod deosebit peisajul hibernal al pustiului arid, răscolit de viscol sau
acoperit de zăpadă.
Acestei dominante a ostilităţii forţelor naturii i se opune ca simbol al minunii
divine. de care magii au fost deja înştiinţaţi. strălucirea stelei, precum şi lumina şi căl
dura focului, ambianţă cromatică şi senzorială prezentă în absolut toate poeziile de faclurJ. evanghelică.
Vom cita prima poezie din această seric. d:.itând din 1963, anul în care Brodski a
început şi lectura Biblici:
Hw1x«bt npuuu1u .•"vfJZadeHetf 1<.pemw cna1.
JHe3da C6emu11a 51pKo c Hefiornoda.
Xo.1oOHblii fJemep c11e,' H cy?po6 ape6ax
l!1Jpwa1 necoK. Kocmep mpeu.ţa7 y Gxoda.
/(hLM Ule..1 c&e'IOli. 0ZOHb GllJ1C5l KplOKO"ţl.
II meuu cma11oaUJ1UCh mo r;opo'le,
mo fldpyz d.w11eli. IluKmo He 311a11<.py20M,
'lnlO .JICU3HU C'lem llW/lli!mcR c ::mwti HO'IU.
BwLY:Bbt npuul'IU. ALrnde11e1ţ KpenKo c11a.1.
Kpymb1e ceoObl Jlc.w 0Kpy·J1Car111.
Kp')l'Jl(.'LIRCR c11e,~. K1iy6w1c51 6e.7hTii nap.
J1eJlln'L Jlt:1Gde11el.{ u i>apbl :teJK:aw.

(8, 36)
Imaginea stelei care îi călăuzeşte pe magi spre locul unde a \·cnit pc lume Fiul
Mariei Cel Unul Născut, are în viziunea lui Brodski o semnificaţie oarecwn diferită de
tradiţia biblică sau de cea a lui Pastemak din poezia Po.J1Ci>ecmee11cK0.5l 3He3da. Steaua
este la Brodski punctul de intersecţie a luminii care vine de sus, de la DivirJtatca
supremă şi a luminii emanate de jos, de la Pruncul aflat în adăpostul sărăcăcios, încălz
it de suflarea animalelor :
Je1nâa, 11JZaMe11e>1 « 110~11.
c.ţtompeJTa, 1<a1<. mpex 1<apa&aHo« dopwu
cxor}u.mcb e ne14epy Xpucma. 1<aK .'~'lu.

(8, 36)
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-"maOeHetf OpeMa'l 6 30JTomo.,w ope0J1e
fJOJIOc, o6pemaaw.ux cmpe11.1ume.'lbHo 11aa&11.::
C6e'leHb>I - He mO.llbKO R dep:JICaRe 'iepH5i6bfX.
ceutJac, - HO u f1 npmu)y noiJo6110 38e3de,
noK)!da 3e.UI/5l lyUţecnu~vem: ae3iJe.

(8, 436)
IIpeiJcma«& mpex 1Japeu. Kapa«aHo« d«uJ1Ce111>e
K neuţepe; aepHeii, mpex llJ''leiî npu6J1u.J1CeH&e
K 36e3de, (.„ j

(8, 439)
,\Iop03uoe He6o (. .. )
cBep.r<.nHo 36e::ilo.10 - u He.19.:oa aem1:>c.11.
eu 6&wo omH&JHe om 632Jmâa J\.f..wâeuqa.

(8, 453)
(.„) J1 nompozamb pr>.:11>2y

co6c11rne11110. ece.ltu
1151.n;;,10 · Kar: .uiaoemrv mo,~iJa & BurjJ.11eewe.
3Be3d&1 na1&1Je.w xo'lemcJt;

(8, 461)
Brodski insistă asupra celei dintâi încărcături semantice a simbolului. şi anume,
asupra luminii sfinte care vine de la cel care l-a creat pe Fiul Omului şi Fiu al lui
Dumnezeu tolodată:
OH 6&1.;1 «ce,'o .:mutb mo'IKOU. ll mO'IKOii 6&z..w 38e3da.
BHu.,,,tame.RbHO, 11e ,ltU.?Wl, cK«O.'Jb peo1<."ue 06J1aK.a,
11a .~eJll'.11U.ţe20 « Jtc.11».x pe6e11Ka u:KJawKa,
U3 ;'.;1y6u11&1 Bce.7eHHOIJ, c iJpy,'O,'O ee KOHl/0,
36C3oa c:wompe,w « neUţepy. JJ :;mo 6&u B3?:.1l5l0 Omiw

(8, 42.t)
flpu6&11<.aii

u

K nycntbme, ....tuR&tii,

K 36e3de,

JlbJOUf.UU

caem c maKOIO cu.:101i

ti 11ei1 ee3de,

6yiJmo :ia;wny .'J1<:.J1Ci!111,

o c&111e
no3dHUU 'lQC
«cnOMHU6, mum, KJno ca« « nycntbllle
(J

doJlhw.e 11ac:.

şi

(8, 463).?
Steaua - semn al Divinităţii, călăuzeşte şi drumul celor trei fugari - Iosif, Maria
Isus - spre Egipt, mesajul ei rămânând deocamdată tainic şi neîptelcs:
3«e::âa i'il5l.de1m '1epe3 11opo2.
fj)uHcmaeHHblJ„t cpeiJu 11ux, KJ110

;wo<

JHOmb, 'IJnO «Jât}ld ee 031/G'lwl,

6bl1 .imaiJe11e11;

110 OH .WOR'l0..1.

(12, 202)
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Am citat din ultima poezie dedicată Crăciunului, scrisă de Brodski în decembrie
1995. intitulată ca şi o poezie mai veche, din 1988, tot Fuga in Egipt (2).
Poetul demitizează personajele şi evenimentele, umanizându-Ic, în sensul că
episodul popasului în drum spre Egipt este descris ca o scenă de gen din tablourile
maeştrilor olandezi Decorul şi detaliile sunt deja cele cunoscute - pustiu, iarnă, peşteră,
foc - dar poezia degajă o atmosferă de căldură şi linişte, aparent fără nimic miraculos.
De altfel, majoritatea poeziilor dedicate Naşterii Domnului au o tonalitate luminoasă, e:\i>licabilă prin idee.a începutului unui Timp nou în istoria omenirii. Aproape în
fiecare din aceste poezii există o imagine, un vers, care să sugere7.e menirea pe care o va
avea în istoria lwnii Pruncul cc doanne acum liniştit:
... l!UIVnO He 3/l{l)/ 1<.py?OM.
'11110 JfCUJHU

C'li:!m Ha•memc5/ c 3nlOÎ1 lfO'IU.

(8, 36)
,wzade11e11 podUJICR B neu.ţepe, 'lllJ06 ;wup cnacmu;

(8, 424)

... R 3aMemaeMoti cHe20M
neu1epe, ceoe1i He npe<>'ly11cm6Jl1l pmu,
.i1.qadeHe1J iJpe.wa.•1 (. .. )
(8, 436)
.\1.•1aveHe14 1101\aiwcm 11e 3apa6oma1
ua 1.:0:101\CJ,1 c 3XO,li 6 („~rCillU6Utei1C>I CUllU.

1(8, 439)???
in lucrarea sa. Citindu-l pe Brodski. autoarea polonetii Jadwiga SzymakRciferowa oferă o altă explicaţie pentru căldura ce iradiază din poeziile lui Brodski dedicate Naşterii Donmului. Autoarea le asociază cu viaţa intimă a poetului, vă:r.ând în ele
reflexul unor momente de fericire trăite în casa de la Komarovo (în cele două poezii
scrise în I %3) (13, 181). dar şi în poezii scrise după aproape 30 de ani ("He 6aJ1CHo,
'lmo 6bl.i10 eoKpyc ... " - I 990, Eezcnrno B Fzunem (2) - 1995) în care se resimte o doză
de resemnare tăcută. de linişte şi sigurnnţă (13, 226). cc poate fi pusă pe seama echilibrului pe care i l-a oferit poetului viata conjugală şi naşterea fiicei sale, Anna.
Este o ipoteză pe care putem s-o acceptăm, deşi, dacă recitim com.-orbirea poetului cu Piotr Veil. observăm că Brodski se arată intransigent faţă de asocierea trăirilor personale cu subiecte biblice: "„. poţi să-ţi cuplezi eul tău la subiectele evanghelice, considerându-le ca nişte situaţii arhetipice. Dar în astfel de cazuri apare o uriaşă doză de
prost gust. Pur şi simplu aşa sunt educat eu, sau mai bine zis, aşa m-am educat". (4, 53)
De aceea, credem, sentimentele intime ale poetului nu s-au amestecat atât de concret în
creuzetul procesului de creaţie cu temele şi imaginile evanghelice, ceea cc însă nu
exclude faptul că în strah1rile cele mai adânci ale subcoruştientului creato, dimensiunea
strict personală n-ar putea fi una din motivaţii.
Două din poeziile dedicate Naşterii Domnului se detaşeaz.ă de celelalte care nu
implică în nici un fel eul poetului, prin inserţia cotidianului în evenimentele de acum
2.000 de ani. În ''lfpedcma8b, 'lUPKHY6 cnU'IKOii, mom ee11ep e neuţepe .. "(1989) întâlnim un dramatism neaşteptat pentru Brodski, care în majoritatea Versurilor de Crăciun
evocă '"neutru şi rară patimă anumite momente ale Naşterii lui Cristos", rară ca aceste
stihuri să exprime cu ostentaţie "sentimentul înălţător, emoţia în faţa înfăptuitei minuni
dumnezeieşti". (1 t 100)
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Repetarea tulburătoare a frazei ''llpeâcmaab, 4UpKH)'« mu411:a1i „. - "mom RC4ep e
neztJepe .. " i ""~}! 11mJio'1b a 11eu1epe "; "JlpeiJcma8b mpex 11apeii, KapaeaH08 deu.>ICeHt.e
: K ne111-epe" cu1minând cu
llpeocma«b, •-mw Tocnoâb G '-!e,Wlle'lecKo.lt Chlue
«nepBbie C e6J1 J'3Uaem na 02poMHO.M
rJ nomo.Max pnccmo.>muu: 6e.JiJo.lfHblii 6 6e.JiJrumo.~t
(8, 439)
transfonnă tabloul epic într-o poezie lirică, pc care o putem numi elegie evanghcli că.
Poetul şi cititontl înţeleg suferinţa mută a Tatălui divin care ştie ce-i va fi dat
Fiului său să îndure.
În acelaşi registru al durerii este conceput şi Cânlecul de leagăn (Ko,m6e,1bHaH)
(1992). Fără să fie numită direct, din cuvintele mamei care îşi leagănă pruncul, se
înţelege că este vorba despre Maria şi copilul ei, sortit ca prin sacrificiul său să
izbăvească lumea. Scris în spiritul poeziei popu.lare, Câmecul înduioşază prin tensiunea
interioară care induce o tonalitate apropiată de cca a bocetului. Leitmotirnl
·'npu6b1Km1, cbmoK, K n_vcm1:>me „ sugerează obstinant însingurarea în suferinţă ce-l va
însoţi pe Fiul ei până la moarte. llycmbl11R devine la un moment dat n.vcmoma şi aici
recunoaştem una dintre imaginile emblematice ale lui Brodski., pe care poetul o definea
ca fiind "mai rea decât iadul" (.\)01ce aâa):
llpu6blKaI~. CblHOK, K nycmbtHe,
KGK

Uf.enomb

K 6empy, 'lJ'«CmH_WI., '11110 1111>1 11e

mo,1bKO 11.JIOJnb.
Jlpuewwu :J1CUmb c "Jmozi mau1101i:
'l_v«cmaa me
11pu2od51,mc5/, JHamb, e 6ecKţJai:1HeU

nycmome.
He ."C)!JfCeii 011a,

'leM

:Jma:

iJJ1UHHei1,
u 1110606b me6e - npUMema
111ecma 6 Hei'i.
..WUlb

(8, 462)
Lirica lui Brodski este impregnată de reţinerea emoţionalului, de stăpânirea voită
a impulsului afectiv - trăsături definitorii pentru poezia intelectuală a secolului nostru.
Într-un interviu acordat Valentinei Poluhina în 1980, Brodski declara: " la sfârşitul secolului al XX-iea în poezie nici despre dragoste, nici despre Dumnezeu nu se poate voibi
direct, frontal, explicit" (14, 46).
Brodski detestă lirica în care se exagercaz.ă apelul la Divinitate, la "situaţia eu şi
Dumnezeu. Ceea ce, după părerea mea, spune poetul, este total lipsit de modestie. Pentru
că o astfel de raportare parcă ar presupune că şi Dumnezeu trebuie să ştie de mine, să
citească versurile mele etc. Să corespondăm. (. ..) Şi din pW1ct de vedere literar astfel de
relaţii "prieteneşti" cu Domnul sunt de mauvais ton Se produce o inflaţie literar-religioasă". (2, 99-100)
Aceste aserţiuni sunt confinnate de opera poetică a lui Brodski, atât de lirica cu
caracter filozofic, cât şi de poeziile având ca subiect sărbătoarea Crăciunului şi Naşterea
Domnului. Ele ne explică şi de ce în suita poeziilor cu temă evanghelică lipseşte cuvântul Dumnez.eu (5o2). poetul folosind doar o dată rrumele lui Cristos (Xpucm) în
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şi pe cel de Domn (I'o<:nod&) în "Jlpedcmafih, •wpKHYG cnU'IKOiL. ''.
din majoritatea poeziilor cu temă evanghelică ironia şi autoironia brodskiană, lucru de la sine înţeles, căci poetul nu-şi pennitc lezarea în \TeUn fel a idealului
religios, chiar dacă el însuşi nu se consideră un adept declarnt al \'Tcunei confesiuni, şi
chiar dacă şi-a pennis uneori critica instituţiilor religioase (vezi eseul Călătorie la
Jstamhul).
Pentru poeziile inspirate de evenimentele de la care în curând se vor împlini 2.000
de ani este caracteristică concentrarea în fonne scurte (poate şi sub influenţa liricii Annei
Ahmatova sau a Marinei Ţvetacva), căci evocarea sentimentelor profunde nu are nevoie
de prea multe cuvinte, ştiută fiind şi preferinţa lui Brodski pentru fonne poetice ample.
Ce-i drept, restrângerea lor devine tot mai vizibilă în lirica ultimilor ani ( 1990-1995).
Despre lirica lui Brodski din ultima perioadă de creaţie, prietenul său, poetul
Alexandr Kuşner spune: " undeva, spre mijlocul anilor optzeci sau puţin mai înainte, în
poezia lui se simte o intonaţie de indiferenţă şi de negare deliberată a tuturor valorilor
(„.). Înainte de a ciii poezia, ~iii deja ce ţi se va spune în ea: Yiaţa este absurd, iromc,
batjocură a sensului, nimic nu merită lac~ nimeni nu merită dragoste. Singurul lucru
pe care omul ar trebui să îl facă, dacă ar fi curajos şi consecvent., este să returneze
Creatorului biletul" (15, I 72) (aluzie la celebrele versuri ale Marinei Ţvetaeva:

PoJK'<Jecmeo 1963
Lipseşte

llnpa -- nopa - nopa,
Tenpljy 6ep11ymb 6uRem. (Cmuxu K l/exuu)
(16, 350).
Afirmaţia este doar parţial corectă, deoarece poeziile dedicate Naşterii Domnului
infinnă scepticismul cunoscut al lui Brodski. Dacă nu credinta în sine. atunci cel puţin
pildele ei îi sunt apropiate lui Brodski. măcar pentru faptul că au seIVit de-a lungul secolelor pentru atâtea capodopere ale artei ruse şi uniYcrsalc. 'TotuJ a început. spune

Rrodski. referindu-se la ilustra(ia care l-a inspirat.(...) din considerente nu de ordin religios. ci estetic. Sau - psihologic. Pur şi simplu mi-a plăcut („.), iată această concentrare
a întregului într-un singur elemcnl - ceea ce reprezintă în fond scena din pe~1erJ'· (4, 56).
Căci Brodski este un poet al intelectului şi fiecare volută a conştiinţei artistice a
acestui "maestru al contrastelor şi paradoxurilor"" ( 4, I 46), îl face pe cititorul contemporan să-şi recunoască propriile framântări şi dileme. să se regăsească în complicatul destin pe care i l-a hărăzit sfârşitul de secol şi de mileniu.
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JUfTEPATYPHbl:ff MH<l>OJIOfH3M Y BJI. HA:SOKOBA
B. IIIorITepj!IJY, EyxapecT

He npeTeli.JJ'!I Ha mo6w11>ay10 nwrepnpe-ramt.IO raop'lecrna B:i. Ha6oKoBa,
nawe coo6m,e1me BK.'llO'iaeTCH B IlOHCKH TOM „CKPhITOH TeMbI" Ha ypOBHe MaKpopoManrrou CTPYKTYPhl ero pyccKOMJhNrrhIX apmoBe,lleHHH, KOTopa» npo.inrna

oh! ceer

Ha HMilJIHU:HTHYKJ MeTacflH3lf'iCCKyro noJmvuo IIHCaTeJUJ.. Mb1 npottHKaeM B

TY

o6JiaCTh, CTpaHHhIM o6paJOM 0601i;J.eHHyro ,[(0 CHX nop Ha60KOBe;n;aMH, B KOTOPOH
Ha6oKoB,

no ero

JIOBymeK"

(1).

epmuMa

XX

co6CTaeuuoMy

rrpnJna11111-0,

Pe'lh nofi.n,eT o MttcfioJiorHJMe -

paccTae1rn

„HeMa.no

)KCCTOKHX

O.L\HOH lfJ xapaKTepEhIX 'lepT Mo.ri;-

aeKa, BaJKHOM attTHMHMeTJI'leCKOM MHCTpyMeHre CTPYKTYPHPOBaHHH

HOBCCTBOB8HIIH

(2),

KOTOPbIH omyru.a.rrcx nHCaTemtMII KaK OTKpbJBaJOII(Hll HOBble

ropH3011Thl HCKYCCTBy.
HacKOJibKO ttaM HJBeCTHO,
aTypHOM

MHcPOJ10rH3Me,

„coaepweHHOH

y Ha6oKoaa HCT np7.IMhIX

ecmt

He

C'lllT8Tb

MllcPOHenpotUll.l,aeMOCTH"

liblpa2K.euttoro IIO)l'lepKHYTOfO
pyccKoro <boJihKJiopa.

(3)

paBHO.llYIIIHH

Boo6me Moxno

eJ'O

K

libICKaJhIBaHu:ii: o .rmTep-

MHeHMH

ero

KHH.r

li

Hal!HOHa.'lhUOMY

CKaJaTb,

'iTO

OTHOCHTe.TJbHO
neO;cI.HOKpaTHO
caoeo6pa3HIO

„nepyccKOCTh" CHpHHa,

KOTOPYl-0 cpa3y 110)1.MeTHJla PYCCKaJI KPHTJ1Ka 3MHrpau;m1, COCTO.!l.'!8 He TOJibKO B ero
lfY:JK,Il;OCTII Eo.TJbIIIHM u;a;eR.M, HO li B OTC}'TCTBHH Tex 11au;11ona.'Ibllh!X Tpa)J,JIJ~HH,
KOTOphie HMe.:J B BII.ll:Y

f.

<f>e)J.OTOB, KOf;:\a JIJ1CaJ1, t:/TO „Ha .D:He Berrnt:/aiJ:lllHX C03,ll;aHHH

pycc1rnro c.rroBa OTKphIBaeTCH He'!TO o6IIJee c npHMHTHBOM HapO.'IHOro QJOJlhKJIOpa"

(4).

U

nce :iKe, ec211I on1pas;unbcH He OT BbICKa3hIBaHHfl caMoro nncarem1, a OT

ero TBOp'leCTBa, TO npO'lTeHHC Ha60KOBCKoro xy;:i_o)KeCTBeHHOrO TeKCTa naBO)J;HT Ha
MhlCJih 06 ero aMfornaneHTHOH JaBllCHMOCTH OT Xy,!1,0JKCCTBeHHblX uaxo;i;oK „H03THKl:I MJJcPOJIOfH3HpOBamur", pa3pa6oTaHHOH B TBOp'leCTBe Ka!<. pyCCKI:IX, TaK H 3aJia,ll;JIOe8pOneflcKHX JIHCaTeJiefi, lIPH3tlatllibIX „HOPM.OH Mo;i:epHil.3Ma".

B TaK11x
Y.HCac (1930),
MeTOAOM

JIJBeCTHhlX paccKaJax Ha6oKoaa, KaK Bo36paUţeuue

l/op6a (1930)

H

MO:lKHO YJ10BHTh CKPhlTYlO r10J1eMHKY JIX aaropa c MHcPOJIOrtt'lCCKHM

C03)J;aHH.!I

o6pa3a,

OCHOBbIBaIOllJ,llMC}I

ua

OTKa3e

OT KOiIKpeTHOro,

e)].HHH'lHOrO ll, COOTBeTCTBeHHO, Ha MaKCJ1M3..1JhHOM o6o6meIIHH, peJy.'IbTaTOM '!ero
Bb!CTynaeT 11peBpallJ,etttte -

nyreM IlOBTOPOB -

.lKHBOro

'leJIOBeKa, IlYCTb H

„COBepllleHH}'IO" BHeBpeMerrnyIO MO.D:eJib IfJJH „6eccMepnihIH" apxenm

(5),

B

HO BCe

)KC - B „6eJ::lKH3HeHHbrii:" o6pa3.
Ho .i!Hlllh B rrocne;a;HeM

pyccKOK3bI'IHOM

aocnpOH3BOWJ B '!CM-TO CXO.lKY.!O c

paccKa3aMH

poMaHe

JJ.ap (1937 - 1938),

CHTyauuro,

JIJICaTCJJb -

qepe3

nocpe,J,CTBO rnaattoro nepcom1xa, - BhICKIDKeT 11Kcnnul!HTHO caoe oTpm.i.aTe.'lbHOe
OTIIOlllCHHe K rrpou;eccy MHcPOJIOf'H3Hp0Ba:Hlill, Bcryrra10meMy B npoTHIJOpeqHe c ero
„llHTaJIHCTHlfeCKOH 3CTeTHKOH", B KOTOpoă Baauia7.I POJih OTBO.J:uJJiaCb KaK pa.J
KOHKpeTuoii,

aemccTBeHHOH H

'IYBCTBemrnii ,ll;eTa.'111.

Pa3Mb1ll1.rremu1

<t>eµ,opa

fo;zyHOlia - qep.J;bIHUeBa o TOM, JIO'ICMY OH He li COCT07.llllm y,.'.lep)KaTb B CBOeii AYllle
C,ll,HHH'IHhIB, tteJIOBTOPHMbrH o6JIHK 3ITTibI, BOCilpOH3BO,ll)IT, cflaKTH'ICCKI:I, npouecc
acCHMHJUIIJJfll HCTOplllfeCKOU qmrHpbI MHcPH'leCKOH KaTeropHeH. qepThl o6mnca
3HHbl, - 'lllTaeM B poMaHe -, fIO!ITOpeHHhJe "J:l ero JiaMjjTlf" „6ecKOHe•moe 'IHCJIO
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pa3", OT3bIBafOTCH „Bce JieHHBee, 6AeiJHee H OTpblBBCTee, mepJ/Jl JICU3Hb H ,il.OXO;JJi, H33a Mannrna.'lbHhIX

noemopeHuii pacna,o.aromerocx o6pa3a, .o:o KaKOH··To H3"toMa1rno

TaJOll.leH CXe.Mbl, B KOTOPOH yxe IIO'ITH HU'ieW He
(6)(no.u,'I. HaMH-B.

III.).

om nep60HQ'iaJlbHOU :>ICU311U"

ee

no yHu11mo:HCeHu10
o6pa3a", .aopororo eMy HMeHHO B csoei1
„Bcex noiJpo6Hocmeii": „6J1e,J.ttb1e JWJJOChl ... tte3aMeTuo nepexo;i,naurn.e a co.c1-

HaTenbHOH pa6oTe
CB>l3H

6wzo

Ilol(06Hoe socrrpIDITHe paBHOCHJibHO .J.'lx cl>e;::i;opa „no;::i;co3-

He'lHbIH 803.D;YX BOKpyr roJIOBbl, rony6ax -.iKHJIKa Ha BHCKe, .[\pyras. - Ha iJ.JU:lHHOM H
He.>KHOH wee, TOIIKax KHCTh, OCTPhIH JIOKOTh, Y30CTb 60KOB, C.'la6oCTh II..'Ie'l H ceoeo6pa3IlblH naKJioH CTpo.H.Horo cTatta" (6, c.
Ho IIO)J,06Hoe OTHOIIIeHHe K

160;

rro;:i;q. HaMH -

MHqrnnorn3all,BH

B. ID.).

He

MemaeT

l:ICIIOJlb30BaTb ee IIpHeMbI, K8K TOr,!l;a, KOr)J;a B KOHIJ;e pOMaHa

HaooKOBY

}J.ap IlOilhlTKa

pa3)J.B-

HHYTb PaMKH KOHe'lllOfO MrHOBemrn )J,O MHijJH'leCKoro „Be'lHOro HaCTO.Hll.(ero" pea.nH3yeTCH cpe,a:CTBaMH, THilH'lHblMH ,U.'IH 1103THKll Ml:HJlOJJ01'113HPOBaHHJI:

nyTeM

nocTerrettttoro nepexo.ri;a OT rrporne,JJ;rnero epeMeHH cosepwe1rnoro BH,r:i;a, cpHKCHPYKHu;ero O.D:HOKP8Tl!Oe ,.'l;eHCTBHe H Heo6paTHMOCTh 06b1.JJ:eHf10rO .lKeCTa, K
npornei'J,meMy aecoseprneHHoro 1m:.na, attOC>1.1lleMy .MHOfOK.paHIOCTb, c TeM qT06b1
3aTeM nepeHTH K cep!!!!. !'.'!<!!'Q.'!OB B !H!CTO.<i:meM BpeMeHM, <!TO K!!K 6b! p!!3.'!B!ff!!eT

paMKH 0.llHOKpaTttOrO 311H30)la ,a:o 6ecrrpe,ii;eJibHOCTH,

C03,llaBa>l BllC'laTJieHHe

,,se<moro uacTmnuero".
Oco6bIM HHTepc B rL'laHe OTHorneHIDI B.'l. Ha6oKoBa K .'lHTeparypHoMy
MH<t>OJI0Nf3MY rrpe,;i:CTaBJUICT TO, KaK TpaKTyeTC>l CKJI03Hali TeMa Ha60KOBCKOro
MeTapoMaHa -

.[l;.'UI

IIOCTOHHHOe B03Bpaweuue llHCaTeJUI K CBOeMy pyCCKOMY ;ileTCTBy.

pea.'IH3aUHH .a:aHHoit TeMbI 11HcaTeJJ1> rrpH6eraeT K ea:llrnei:tmeMy ttl rrptteMoB

H03THKH MHQ:>OJIOJ'J13Hpo.aaHIUI., CBH3aHHOMY c KOHuem-1Heli scqHQH J..IHKJlJ1qecKOH
IIOBTOpHCMOC.Tli., H3BCCTHOH KaK M11Cp „Be'lHOro B03Bpamenmi:", KOTOpOR B pyCCKOH
mnepaType 0T.:i;am1 ;:i;aHh a csoeM rnopqecTee

A.

TaIOKe

IlnaTOHOB 1-1 M. lipraKoB

B. Eptocon, A. E.110K, A. Ecnh1li. a

(7).

0.uHaKO B OT.'IH'IHC OT BbllllCyrrOMHHYTblX IlHCaTeJieH, y KOTOpbIX OIUYIUCHHC
KpyrosopoTa KaK npO't{IIOfO

KPYT~

BhICTyna.:IO

CBH~eTeJ!bCTllOt-.1. )K.~.:l::i.~H.5!.

MX nep-

coua:iKa „.BblpBaTbCH H3 K0.1hua",-„npoCHYTb!.:>l OT KOWMapa l1CTOp11.11", y Ha60KOBa
HMilJIHLl,HTHO npHCYTCT.ByeT KOHTpMHcPOJioreMa „Be'IHOro BOJBpameumi:" - B eapHaHTC OlJTHMHCHt'!CCKOro llOCilPH>lTHH UHKJIH'illOCTH apxeTHilH'!eCKHM COJHattHCM,
KOTOPOMY 6blJI qy}l{Jl. HCTOpH3M

(8).

Ilpeyae.'lH'ieHHb!M BHHMaHlieM K rrporn,10My TBOp'leCTBO Ha6oKOBa BIIHCbl·
sanocb

.s

TOT

HHTepec,

ec;rn

Bblpa:lKaTbCH

C.'lOBaMH

„KonoccanI>HOH rrpo6JieMe" BPCMCHHhlX OTHOWeHHH,

'ITO

ToMaca

BynhijJa,

K

„npeCJIC):lOBa.'l" KaK

pyccKHx, TaK H 3a11llJJ,l!oeaporrei1cKHx MO)l,epHHCTOB. Ao6a.a11.s K 3TOMY OTPHl..la.HHe
6Y.D.Ymero,

:noro

„Kottua"-

COUJaCHO

pyCCKOH

MCTaqU13HKe

HCTOPllH

-

.11CTOpJ1qecKoro npou,ecca, MO.lKHO roaopHTb OT 311HC'feMOJIOrH'leCKHX rrpe,!1,IIOChlJlKax ,Il;!Ul KBa3HCOOTBeTCTBIDI apxaHtteCKOMY aIITHHCTOPH'leCKOMY C03HaHHIO,
o6paw.eIIHOMY HCKJTIO'IHTenbHO K rrpolll.'IOMY, IlJIO.JJ:OM KOTOporo (C03Hatt.IUI) H CTa.JI
MH<t> „aequoro B03Bpam,eHJUI".
Ha sceM cymecTBosamrn: Ha6oKoBcKoro MeTarepo.ll nexrnT oTpaJKeHHe ero
„c'!aCTmmeilwero" pyccKoro .ueTCTBa, „opaIUKepeilnoro pag", uaxo.rvi:mcrocH „BHe
.[\bHBOJibCKOro", HCTOpH'lCCKoro, BpeMCHH, 3af!OJIHCHHOro, TeM He MeHee, KaK
IIHllleT llBTOp, „BCeM, '!TO H .'IJ06HJI B MHpe". MaTep.l:!a.JIH3liPY>lCb B BIU,e „:lKHBhlX,
.11CTHHHhIX, 6ecKOHeqno MHJihIX" apxeTHIIH'lCCKHX o6pa30.l:I -

3THX HHBap.11aili'OB,

o6'be,!l,mUIJOIII,RX na60KOBCKHe rrpOH3Be,:i;errIDI B e;:1,1rny10 MaKpOCHCTeMY H CBH3bIBaKJII.1.HX HX c aBT061:1orpacp0eii: -

3TOT „3aBepwenm.Iii: rapMOHH'ieCKHH KOCMOC"

(fiep,ll)leB) npe,ucTa&r KaK rnoero po~a o6pa3ll,OBaH napa,a:HrMa Hl KOH1.1,em.1,.11H apx-
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eTYi:IIa. CornacHO 3TOH KOHUenll,.1:1!1 pea.'lbROCTJ, 11 UCHHOCTh '!CJIOBe'!eCKoro 6bITIDI

onpeµ:em1eTC~

ero

COOTHeCeHHOCTb!O

c

apxeTFIJTOM HJIH

napa,llHrM3TH'ICCKHM

:JKCCTOM, 33PO!l:HBIIIHMCJI ab origine, KOTOpbTH 33TCM IIOBTOpHen:.a H.im KOTOpOMY

no.~paJKalOT.

MmponorwrecKaH

H!IaTOHOBCKYIO CTPYKTypy:

OHTOJiorm1

UMCCT

;;

uon:o6HOV!

OCBCIUCHHH

3MIIHPI1'IeCKa5! ,llCHCTBHTC.'lbHOCTb OCOJHaeTC.sl KaK

„Te1rn" HCKl1X .Be'l.HhlX IIPOTOTHIIOB, H)J.CaJibllblX cPOPM, cyll.l,eCTflYlOlllHX 1:1 HOYMCH3.IJbHOH pea..'IbHOCTH

(5,

C.

Xy.u,o.lKeCTBCHHYIO
t1crpeqaeM Ha
sce xe

A.

81).
rrepcKonnpoBKY

Macmepe u Mapzapume

IlJiaTottoB, y KOToporo a

3TOH

xomi;em.1,1111

apxeTmia

MhI

M. Iiy11raK0Ba, no 6.innKe K HaooKo.tiy CTOHT

CJeBeHzype

sequoe so1spam;em1e nepcona:m:a K

„.U,eTCKOH pO,llHHC, rne JI}"lme Bcero :lKHTh Ha CBeTe'·, OKYT3HHOH B „MaTepHHCKOe
Tem10", MO.lKeT 6b1Tb mrreprrpetHpOBano KaK llOIIbJTK.a llaHTM B na'leKOM npOWJIOM
rrepaoIICTOKH caKpaJlbHoro. Ho ccJIH y IInaTottosa, yxopenemroro B „6oJibWOM spe-

(M.

Mett11"

liaxTHH), TOCKa no „neTCKOH PO.!ll!He" Bh!pa.JKaeT Tpanr'l.ecxoe 0.!lH-

HO'ieCTBO

CM11TeUHOH

JJ.CHCTBHTeJihHOCTH, TO

'IeJIOBe'leCKOH

y

JlYWH

B

MHpe

OKpyxrnIOIUCH

ce

Ha6oKoBa ero repoĂ, COJepu;a.H „3aBepmeHHblH H rap-

MOHH'lCCKHH" YIUIBepcyM caoero )lCTCTBa, co1epuaeT RMeCTe c TeM TO.IThKO C3MOro
ce6H. Ho B TOM-TO H ;i:eno, lfTO" no.rro6mu1 1103HI.J;JIB BhITeKaira H:J caMHx OCHOB
TBOP':ICCKOH 11pupo.D,b1 IlHCaTe.IDI c ero npe.rrCTaB11ett11eM o cyry6o JIH'iHOM xapaKTepe
HCKYCCTBa, OCB060:l:K,ll.CHHOro OT KaKoro 6h! TO HH 6bIJIO COUHaJibHOro CO.J.Cp.lKaHmt:.
„MoH CBHJh c MHPOM 11opsa..rracb. H 6b1JI caM 110 ce6e, 11 MHP 6b1JI caM 110 ce6e"

(9) -

3THMH CJIOBaMH tta60KOBCKHH nepcoHaJK KaK 6hI OlfepKHBaeT BOKpyr ce6H

Mam'fCCKHH

.n:mi

Kpyr,

1a KOTOphlli ue npott11Ka10T OTJBYJGI ,,JJ.hHBOJihCKoro speMe1m". H

Bhrpa~ettlli! npe3peHIDI K HCTOPHH 11 onca3a oT ttee tta6oKOBCKoro MeTarepox

MHcPOJJOreMa „BC'IHOro B03BpameHH>I." OKa3hJB3eTOI qpe3HhI'laHHO y.ua'IHO Haii.uettHhIM npHeMOM, COCTaB.'UIH, B TO >Ke BpeMH, 'l.aCTh MHpOOIUYIUCHHH nucaTCJISI.

H

OK33hIHaeTCll., 'iTO TBopqecKal! IIOJH~:m1 Ha6oKOBa J-Ie 6bl.'Ia apxa11'1HOI1: BHJlHCHIIJHe
Ml1cjJUJ!UH1

XX

l:TUJ!C'!'H){ !IU.J,'!Cp!U11:1a.JU:I, '!TU Ml11JUU!lzylilt:1:!11t:,

liUCHTCJlb!U1Ll,C:l1

KOTOporo BbICT}'Ila:'Ia .J.PCBHH5I M.HcPO.'IoreM:J.. He llll!Tl!eTCH 3cPcPCKTOM K3K.HX-TO KOHcep1:1aTH31lbIX Ten.ueHI{HH, HanpOTHB -

OHO, 6y,:i,y'llf OL\HHJ\t 113 ac:neKTOB

apx-

aH'!CCKOH OHTOJionrn:, BhICTynaeT B TO .lKC Bpe.M.H npOHBJieHHCM Be'IHhIX MeTa<l>H3}1'fCCKHX OCHOl:I OhITHJI H C03HaHHSI
Ilo,IJ,TBCp.lK,i.l,enHeM

(5,

3TOMY

C.

11).

Morno

Obl

cnylt\.HTh

tt

11epHO.IJ;li'l.CCKoe

1:103p0.JK.J,CHHC HHTepeca K QHK.'lH'!eCKHM npe.;i:cTaB.'lCHlli:IM o BpeMeHII ue TOJibKO B
,'JHTepaType. „BC'ittOe l!U31!paLUel:!He HCT0pl1tt, c·ratteT JJH OHO upe,Il,Mt:TUM 11.ayKHr-

(5, c. 107).
Kpy2 (1934)

Ja;I.aBll.J! pHTOPH'fCCKHH aonpoc 0.Il,HH Hl y'ieHbIX cepeJJ;HHhl narnero BeKa
qTo xacaeTc.sr Bn. Ha6oKoBa, TO no npO'ITCHHH ero paccKa.Ja

HeBO.'lbHO Ja,:J,aCIIJbC.sl sonpocoM: He .lKHJia JIH r.u,e-TO B ITOil,COJHaHHH al:l'ropa sepa B
BC'iHOe BOJBparue1rne „KOJieca HCTOPH.H"?
KoMIIOJHl.UIH

paccKa1a

Kyca10me:B: co6cT1:1ettHhlH xaoCT"

Kpyi! yno.n:o6.1eHa caMHM 1rncaTe11eM „3Mee,
(10). Konhlwo6paJHWI, nr.:H paMo'l.HWI, cTpyKrypa

pM,11,a npOH3Be,rt:eHJifH Ha6oKOBa, uaxo;:vt:Ch B u,e11Tpe BHHM3HIUI MIIOrHX HCCJle.IlOBaTeneH:,

paccMaTpHBaeTCH

„opra1rnqecKoro .[lapa

o6bI'fHO

KOM1103Hl.l,IH1 „'

KaK

6e3

0.IlHO

ll3

OTHOIIJCURJi

K

CBH.U,CTCJlhCTB
UO'.!lTHKC

ero

MHcPOJIO-

rH3HpoaaHIUf C ee BhIXO)J)Ull,HM Ja paM.KH o6bl\IH.Ot0 HJl'l'epeCOM K Kpyry BO BCCX ero
<PopMax, BK.'IIO'Iag apxHTeKTOHHKY
<PopMa

Kpyw

11po113se.u,ett11ii.

TaK

11 apxuTeKTOHH'feCK!UI.

rosopHT uaM He TOJI&Ko o KOMIT03WJ.HOHHOM MacTepcTee HaookoBa,

!IO H nO)lBO;!l,HT K CKpbITOH H,[J,Ce npOH3Be.D;ellH.H. B KOnu;e paccKaJa nOBTOpJieTCJI Ta
JKC c1uyau.m1: JlCBYUIKa, KOTOPYlO mo6Hn HHHOKCHTHH, OK33aJiaCh, no npowecTBHH
JieT,

„maicou JICe npHBJieKaTeJihtto.H, maKoi.l :»<:e ueyH3BHMoif, KaK
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u He1eo2iJa" (11).

Ho

o6pa3 KP:\Ta OTCbIJI8eT H K Kpyry MOTHl:IOB mtcate.ax, 0.il.HHM HJ KO'.l:Ophlx H'fklJ!eTCji
rroc;re.'(OBaTe.'lbHaZ!

HHBeKTHBa

pa3HO'IHHCKOH HIITeJvtl1remun1:

llHHOKeHTl1H

4}11CTflyCT „y.H<acttoe Ha .ayure 6ecnOKOHCTBO" e!lle H fJOTOMy, '!TO OIIJ.YlllaeT CBOIO
Hel!OlIHOUeHHOCTb, K8K Jf TOI'lla, B IOHOCTH, Kor.o;a

„K D;eHTpy .lKH3IIB" CCMbH

BblCUlero pyCCKOfO .D;BOpMHCTBa „ace paBHO He 6bl.'l .J.OIIYIIJ.eH", rrpe6bIBaR „Ha ee
3e,1eHoi1 nepmpeptttt"

(11,

337).

c.

,D.ap He cJiy'laimo ttaJsatt tta6oKoBe,il,aMH poManoM -

CHHTe3oM pycKo51Jhl'llio-

ro rrepuona, B KOTOpOM, KaK B cPOKyce, CXO)J)ITCH MaKpOCHC'reMHbie MOTHl:lbl. 3TO
IIPOHJBe.aeHHe aam1eTCH CHHTeJOM M B TOM CMbICJie, '!TO B HeM K8K 6b! II0.!11:10.J.HTC}I
reopenf'leCKOe

OOOCHOBaHHe HCKOTOphIM H3 HACU rmcaTeJUI,

XYJJ;O][{eCTBeHHO

BOIL110meHHbIX B ero 6oJiee palIHHX npoHJBe.D,eHHHX, '!TO B CBOIO oqepenh co311aeT
ane'laTJJetttte uenocTHOCTl1 ttexoeii MaKpopoMaHHOH CTPYKTYPhl. TaKoro BJaRMooT-

!{ap H paccKaJaMH, c o;::i;ttoli cTopotthI, Bo36paiqe1iUe

rmwettlle Me.JKJU' poMattoM

l/op6a

H

YJKac,

H

Kpy2,

c npyroli. Ho H HJBeCTHblll tta60KOBCKHH paCCK83

3a1U1moii

l/.eJIOBeK BbICTyrraeT no OTHOlliCHlilO K ,4apy KaK csoero po.aa xy).J.O)KeCTHeHH!UJ.
HJVlIOCTpau,mr

K

qmnococl>HH

upeMeHH,

c<tiopMyjJHpoHaHHOH rJiaBm.IM r·epoeM

poMaHa, C'lifT3!01.I.1,HM „rrpe1:1paTHhlM" - „r.rJyno:H HJ1Jli03He:H" „'l'}'BCTBO HpeMeHH, KaK
.HeKoero pocTa"

(6,

c.

307).

He 'iBJilieTCJI .1tt 3TO re:M HK..rJJO'feHHeM HCTOPH'lecKoro

speMeHH B KOCMH'leCKoe, U.liKJIH'feCKoe BpeM.H, KOTOpoe 11 uopo)l(J{aeT OII.JyIIJ,CHHe
csoero cyw;ecrnoeaHIDI KaK „Kpy)l{eHml Ha MeCTe" y rrepcoHa:JKa ncTopuqecKoii
,!1,HJlonm

B.

Bp10coea HJIH „croirnm1 na Mecre" y rrepcotta2Ka

qm.'IOCOcPCK85!

MeTaq)Qpa

H3

Jlapa,

.ua10ll.(af!

3pH'reJlhHOC

IlnaTOHOHa?

A

npe,.l,CTaHJICHHe

A.

o

'!eJioBe'leCKOM cyru:ecTBOBaBHH, KaK 3aKJII01.!eHHOM MC)l{,:JJ' „BO)J)IHOM 6eJ)l:HOH"
npowe.::i;wero .11

„B03)l}'lllHOH 6e3,Utt0H „ 6y.ayw,ero, HaTIOMHHaC'r HaM

„KOJihU.O cyn:i;eCTeoeaHliZI"
flo.no6HOMY

A.

"TCCHOe"

EJroKa.

rrpe;::i;CTaBJJeHHIO

o

'ICJIOBe'!eCKOM

!CTKO Bh!pa)KeHHa.H KOJibI.J;eo6pa3HaR apXHTCKTOHHKa

1

cymecTBOBaHliH

OTBeqaeT

3a101moco <JeJIOBeKa (12),

}I

KOTOpy!O 3aMKHYT, KaK MeJK,ilj' ;~BYMH „rnyxMMI:I CTeHaMH", TPY.UHCHIIIHH ro.:i. 113
)KHJIIH rrepcotra)Ka, fpa<tia llTa. Co1:1epma10II1,eecx 3a OKIIOM „ee'!uoe B03Bpan~ett11e"
B npHpo.ne, IIO,i].'!'eprrn:BaH CBOHM .IIBHJKeHHeM, no KOIITpaC'ry, '!TO 'fCJIOBeK „HHKy,[l,a
ne e.n;cT", '!TO OH „CH,UHT no Ma „, He OTpaJK.aeTClI Ha xone rrcpe:lKHBaHHH Ha60KOBCKO-

A.

IlnaTottosa, .a:.'IH

KOTOpOI'O, corJiaCHO TP8J1HUHH pyCCKOH JJHTepaTypbI, 'feJJOBeK -

'i8CTHU.a IIOTOKa

ro repox. B OTJJH'!He, CKa:lKeM, oT „rrpapo.u:uoro qenoseKa"

MHpOBCl'i .ll'.H3HH, H Il03TOMY HMeHHO no.o: 803.UeHCTBHeM „paBHOMepHoro" li „paBHOJJ;YllIHOro" XO,IJ,a B llPHPO,!l.C H HeM poX<;J;aeTCH ':IYBCTBO „ropbKOH TOCKH".

B

KOHTCKCTe „OllTHMHCTH'ICCKOro" BOCI1PHJITHJI ua60KOBCKHM repoeM „Kpy-

roo6pa3HOH rrpHpo)lbr ecero CY!llero"
eaThCX H3 K0.1Jbi.J,a.„

„

(6,

c.

308)

(6,

c.

184) ero .lKe 38)1BJieHHe

o „xe.'lamrn Bhip-

BOCllPHHHMaeTCZI m160 KaK O,;J;Ha H3 „JKeCTOKHX

JJOByureK", Ha.MepeIIBO paCCT8.l:IJleHHbIX aBTOpOM, JIH60 KaK eme O.rJ:H8 H3 „MHCTH4'HK8UHI'i" nHCaTem1 - mo6HTeIDI "HI'PhI".

H6o

HCKpeIDJee „.lKe.'laHHe BbrpsaTbCH H3

KOJlbUa „ HeKoero aHTHHCTOpH'leCKoro Me.)K,[l,J'Mllpml BCT)'lla.T.10 6bl B npOTHBOPC'lHe
co Bcefl lIIKaJIOli 3CTeTHKO -

qrnnococt>cKHX H 3TH'leCKHX ueHHOCTett DHCaTem1,

repoii KOTOporo :JKHBeT 'fYBCTBOM „6Jia11<:eHCTBa f.1.YXOBHOro OJJ;HHO'fCCTBa", o6opa'iHBaRCb Tparn'feCKH .J.lli.I Tex H3 ero nepcottaxeii., KTO OKa3DIBaCTCH He B COCTOJIHH:M
ttaii'rn: „3HaKOM}'IO Tporn!Hxy" K „opamKepe:HHOMY pam rrponmoro".
TaKHM o6pa3oM, TBOp'!eCTBo Bn.

Ha6oKoBa tteoXH;IaHHo

oKa3b1saeTCH

COIIpl'll{aCTHhlM K cPHJIOcocf>cKHM HCK8HIDiM MHtl>OJIOfHJHPYlOIII.HX llHCaTeJieH:, KaK
pycc1rnx, taK li 3arra.,unoesponeffcKHX, B TBop'lecTBe KOTOphrx Ja „yuu:aepc}'MOM apxa11qecKoro MHpa" rrpH3HaeTC.H 3H3'1HMOCTb HeKHx rrapa,n.HI'M H o6pa3'!HKOB „3KJHCTeHUHa.JlbHblX CHTYaLJ.MH", JlCJKSUIHX „B HCTOKax C3MOH JKH3HH"
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(M.

3n11a,ri;e).
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SEJ::ŢlţTN~A ~:

lSTORI{\ SLAVISTICII
IN LIMBI SLAVE

ŞIAINVAŢAMANTULUI

BOEMISTICA LA UNIVERSITATEA DIN B!.JfUREŞTI
LA CEI 50 DE ANI DE EXISTENŢA
Teodora Alexandru
Bucureşti

Întemeierea Calcdrci de Slavistică la Universitatea din Bucureşti din anul 1891 şi
ceva mai târziu înfiinţarea bibliotecii Seminarului de slavistică au creat conditiilc

studierii limbilor slave, printre care şi ceha. Astfel că în anul i 934 a luai fiinţă la
Universitatea din Bucureşti primul lectorat de limba cehă. condus de Elena Eftimiu, lectorat în cadrul căruia se putea învăta ceha în mod organiz.at
Activitatea acestuia a continuat până în anul I 938, când s-a mutat la Cluj. Din
1947 însă, lectoratul de limba cehă de la Universitatea bucureşteană şi-a reluat activitatea prin rc·vcn:irea Elenei Eftimiu la Bucureşti.
Constituirea boemisticii ca disciplină filologică de profil are loc abia la începutul
anului un:iven;itar 1949-1950. în condiţiile reorganizării învăţământului supe1ior filologic. Primul şi singurul cadru didactic în primii ani de exislcnţă. a secţiei de boemislică a
fost tot Elena Eftimiu, care prin prodigioasa sa activitate concretizată în cursuri, conferinţe, prc:1,entări ale unor personalităţi ale culturii cehe, pn.,>cun1 şi prin traducerile din
operek scrii!ori!or cehi clasici ~i contemporani ca Alois Jirasek. Karcl Hynek Macha,
Jiri Wolker, Karel Capck2, a contribuit la popularizarea limbii. literaturii şi culturii
poporului ceh în România, în acea perioadă_
Elena Eftimiu a elaborat şi publicat în anul 1917 şi primul manual de hmbă cehă.
intitulat Gramatica limbii cehe (pentru studenţi şi începători) în care prezintă o schemă
a morfologici limbii cehe, însoţită de texte literare cu atestarea formelor gramaticale
prezentate şi la sfârşit de un sumar vocabular.
În anii imediat umlători înfiinţării secţiei, colectiYUl de boemişti s-a lărgit cu
cadre noi -Alexandra Toader şi apoi Ileana Ionescu-, reprezentantele primelor două promoţii de boemişti. formate la şcoala slavistică bucureşteană, la catedra de filologic slavă.
Mai târnu au fost încadraţi şi alţi absolvenţi: Tiberiu Pleter, Teodora Alexandru,
Mioarn Cote\ Şendroiu, Anca Irina Ionescu şi de curând Diana Popescu.
Un aport deosebit în formarea cadrelor didactice la această catedră de limbi slave
l-a avut prof. Pandele Olteanu, slovacist şi boemist cu un larg orizont slavistic, care timp
îndelungat a rillipuns de îndrumarea activităţii didactice şi ştiinţifice a colectivelor de slovacişti şi de boemişti şi a condus cu competenţă mai multe teze de doctorat printre care
şi a subsemnatei.
În plan didactic, în procesul de predare a limbii şi literaturii cehe, dificultăţile de
început au constat mai ales în inexistenţa materialelor didactice, a manualelor de curs
practic şi a cursurilor teoretice. Nu am beneficiat în acea perioadă nici de material clidactic elaborat şi publicat de cadrele de specialitate ale Universilăţilor din Prnga şi din Brno.
De aceea obiectivul prioritar al secţiei a fost elaborarea şi tipărirea unor astfel de instrumente folosite în procesul de predare. Pentru cursul practic, de exemplu, precum şi pentru cursul de limba cehă contcnlJX)rană au fost elabomtc materiale didactice proprii,
adecvate cerinţelor predării şi însuşirii acestei limbi slave - ceha, într-un cadru lingvis188
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tic, altul decât cel ceh.
În descrierea sistemului gramatical ceh, în acc~ste manuale şi cursuri s-au făcut
rrumeroase raportâri la sistemul gramatical al limbii române, insistându-se asupra
aspectelor de difcrenţă şi contrast dintre cele două 1.J.mbi3.
Elaborarea manualelor de curs practic a fost continuată şi completată cu editarea
primelor dicţionare bilingve ceho - române şi româno - cche4 , precum şi a unor ghiduri
de coIWersaţie5 , apărute in România, ale căror autori sunt boemiştii colectivului de la
catedra de limbi slave.
Acthitatea şliinţifică a membrilor secţiei de limba şi literatura cehă aşa cum a
fost prevăzută în planurile anuale şi de perspectivă ale catedrei s-a axat, de la început,
predominant, pe raporturile lingvistice, literare şi culturale româno - ce~.
În plan lingvistic un obiectiv imp'.lrtant al catedrei a rost cercetarea graiurilor
slave, voibite pe teritoriul românesc, printre ele fiind şi graiurile cehe din Banat. În
această activitate s-au implicat Tiberi.u Pleter şi Teodorn Alexandru care, în unna
cercetărilor efectuate pe teren au oferit o descriere antlnuntită a graiurilor cehe vorbite
în cele cinci aşez.ări din Valea Clisurii (Sf. Elena, Gâmic, Ravensca, Bigăr, Şumiţe)6.
Graiul ceh din Peregul Mare (jud. Arad) a fost cercetat în exclusivitate de Tiberiu
Pleter7. Materialul oferit de acest grai a stat la haz.a elaborării şi susţinerii tezei sale de
doctorat, intitulată Fotu!lica şi fonowgia graiului ceh din Peregul Mare.
În descrierea acestor graiuri cehe s-a stămit pe de o parte, asupra grad.ului lor de
conservare, pc de altă parte, a influenţei exercitate asupra lor de alte idiomuri slave şi
neslave cu care au venil în contact.
Rezultatele ccrcctătarilor noastre au suscitat şi interesul dialectologilor şi etnografilor cehi c.arc au făcut, în paralel, investigaţii proprii.
O aliă preocupare majoră care s-a îrn:admi l.ernatic într-un plan mai vast de
studiere în ţara noastră a raporturiJor lingvistice rornâno - slave a fost aceea a influenţei
lexicului românesc, preponderent păstoresc, asuprn graiurilor slave în speţă a celor din
Nord - Estul Moraviei şi din Slovacia.
Problema pusă în discuţie nu era nouă. Influenţa româneasca asupra graiurilor
cehe din Moravia şi din Slovacia fusese anterior semnalată şi discutată de mulţi alţi
cercetători străini şi români Ceea ce se impunea prin reluarea în discuţie a acestei teme
era investigarea unui material dialectal mai bogat şi mai non care a dus în final nu mimai
la îmbogăţirea argumentelor în susţinerea originii româneşti a unor cuvinte, dar şi la
depistarea altor cuvinte care ar putea fi discutabile ca împrumuturi din română.
La nivelul catedrei s-a reafuat un studiu de sinie7..ă pe această temă, elaborat de
un colectiv larg de autori condus de Silvia Niţă-Annaş. Concluziile acestei lucrări, intitulate L'injblence roumaine sur le lexi,que des lang11es slaves au fost comunicate la
Congresul slaviştilor de la Praga ( 1968).
Pentru aria graiurilor cehe din Nord-Estul Moraviei şi a unor graiuri slovace, o
cercetare aprofundată efectuată şi pe teren de subsemnata a dus în final la elaborarea
tezei de doctorat intitulată Elemente /exicol.e româneşti în graiurile .<1lovace şi cehe din
Nord-Estul Moraviei. şi susţinută în anul 1977. Unele rezultate ale acestei cercetări au
fost publicate în reviste de specialitate româneşti şi cehes.
În afara tematicii expuse mai sus, unii membrii ai secţiei noastre s-au orientat şi
spre alte compartimente ale limbii cehe. Astfel de contribuţii originale au publicat., în
domeniul analizei stilului unor scriitori cehi Tiberiu Pleter şi Anca Irina lonescu9.
Menţionam de asemenea un studiu cu o temă originală şi interesantă, abordată cu
competentă de Anca Irina Ionescu în teza sa de doctorat, intitulată Lingvistică şi mitologie. Contribuţi.i la studierea creflinlelor poplllare ale slavilor, susţinută şi publicată în
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Rezultatele ccrcctătarilor noastre au suscitat şi interesul dialectologilor şi etnografilor cehi c.arc au făcut, în paralel, investigaţii proprii.
O aliă preocupare majoră care s-a îrn:admi l.ernatic într-un plan mai vast de
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Problema pusă în discuţie nu era nouă. Influenţa româneasca asupra graiurilor
cehe din Moravia şi din Slovacia fusese anterior semnalată şi discutată de mulţi alţi
cercetători străini şi români Ceea ce se impunea prin reluarea în discuţie a acestei teme
era investigarea unui material dialectal mai bogat şi mai non care a dus în final nu mimai
la îmbogăţirea argumentelor în susţinerea originii româneşti a unor cuvinte, dar şi la
depistarea altor cuvinte care ar putea fi discutabile ca împrumuturi din română.
La nivelul catedrei s-a reafuat un studiu de sinie7..ă pe această temă, elaborat de
un colectiv larg de autori condus de Silvia Niţă-Annaş. Concluziile acestei lucrări, intitulate L'injblence roumaine sur le lexi,que des lang11es slaves au fost comunicate la
Congresul slaviştilor de la Praga ( 1968).
Pentru aria graiurilor cehe din Nord-Estul Moraviei şi a unor graiuri slovace, o
cercetare aprofundată efectuată şi pe teren de subsemnata a dus în final la elaborarea
tezei de doctorat intitulată Elemente /exicol.e româneşti în graiurile .<1lovace şi cehe din
Nord-Estul Moraviei. şi susţinută în anul 1977. Unele rezultate ale acestei cercetări au
fost publicate în reviste de specialitate româneşti şi cehes.
În afara tematicii expuse mai sus, unii membrii ai secţiei noastre s-au orientat şi
spre alte compartimente ale limbii cehe. Astfel de contribuţii originale au publicat., în
domeniul analizei stilului unor scriitori cehi Tiberiu Pleter şi Anca Irina lonescu9.
Menţionam de asemenea un studiu cu o temă originală şi interesantă, abordată cu
competentă de Anca Irina Ionescu în teza sa de doctorat, intitulată Lingvistică şi mitologie. Contribuţi.i la studierea creflinlelor poplllare ale slavilor, susţinută şi publicată în
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anul 1978 la Editura Litera.
Cercetarea fenomenului literar ceh s-a înscris şi el în aria relaţiilor liter.ue şi culturd.le bilaterale. în abonlarca ştiinţifică a fenomenului literar, s-au avut în vedere.
îndeoseb~ problemele legate de receptarea operelor scriitorilor cehi în România şi ale
celor români din Cehia.
Preocupări constante în acest domeniu a avut Alexandra Toater care în lucrarea
de doctorat susţinulă în 1978 şi publicată în acelaşi an sub forma unui curs special Prelegeri de literatură c..-ehă (Privire specială asupra raporturilor literare şi culturale
româno-cehe) - a prez.entat o sinte~ a relaţiilor culturale şi literare ceho - române în
sec. al XIX-lea şi al XX-lea. Rezultatele cercetărilor sale parţiale de-a lungul anilor au
ap<'lrut în diferite publicaţii de specialitate sub fonna unor articole lO
De asemenea vorbind despre activitatea de cercetare a fenomenului literar nu
putem trece cu vederea preocupările în domeniul literaturii cehe ale Ilenei Ionescu, concreti1ate într-o <l\'ÎZ.ată prez.entare a prozei scriitorului ceh Vladis!av Vancura, în teza sa
de doctorat, susţinută în anul 1979.
În contextul prezentării scriitorilor cehi publicului românesc se inscrie şi lucrarea
monografică, amplă, consacrată operei scriitorului ceh Karel Capek, publicată în 1971
şi scnmată de prof. Corneliu Barborică. Lucrarea a fost apreciată atât la noi cât şi la cehi
pentru originalitatea interpretării operei marelui scriitor, cunoscut românilor din
numeroasele tr'dduceri în limba română, efectuate de-a lungul anilor.

În ultimii ani cursurile de literatură şi cel de cultură şi civilizaţie cehă sunt predate de Anca Irina Ionescu, de cur.înd titularizată ca profesor la această disciplinâ. În
august 1978 a publicat la Tipografia Universităţii Bucureşti cursul intitulat Prelegeri de
literutflră cehă vedre11, iar în anul l 998 Istoria literaturii cehe (a doua jumătate a sec.
al XIX - /ea) şi un Curs de cultură şi civi/izaţi.e cehă. În reviste de specialitate a publicat de asemenea articole şi studii privind operele l.UlOf scriitori cehi contemporani, dar
preocupările A.I. Ionescu în domeniul literaturii şi culturii sunt ex1inse şi la alte literaturi şi culturi 12.
Activitatea boemiştilor de la catedra de limbi slave a fost şi este nu numai bogată
dar şi foarte diversificată. Merită a fi subliniată activitatea intensă făcută cu competenţă
în tălmăcirea în limba română a opereior iiterare ale scriitorilor cehi clasici şi contemporani în care s-au evideţiat în mod deosebit Alexandra Toader, C. Barborică, Anca Irina
Ionescu, Tiberiu Pleter şi Teodora Alexandru.
Subliniem de asemenea aportul constant al prof. T. Pleter în elaborarea şi edita.rea
manualelor (abecedar. cărţi de citire şi de gramatică, antologic de tex1c literare) pentru
şcolile din Banat, clasele 1-4, cu predare în limba cehă, contnbuind astfel la bwm
desfăşura.re a procesului instructiv-educativ în şcolile minorităţii cehe din România.
Trecând în revistă realizările boemisticii de la Universitatea din Bucureşti în cei
50 de ani de existenţă, subliniem şi aportul importan1 al unor lectori cehi ca Jiri Felix.,
Jaromir Damek şi Jindrich Vacck la buna desfăşurare a procesului didactic. În perioada
func~onării lor ca lectori la catedra de limbi slave, Jaromir Damek şi Jindrich Vacek au
elaborat şi publicat materiale didactice, a~iate şi bine venite, completându-le pe cele
editate de boemiştii catedrei de limbi slave 13.
În închiderea acestei succinte prezentări a activitatii secţiei de boemistică de la
Univcrsitalea din Bucureşti îndrăznim să credem că o mărturie a recunoaşterii eforturilor
şi succeselor obţinute de boemiştii noştrii în populari7area în România a limbii, literaturii şi a valorilor ştiinţei şi culturii poporului ceh, ar putea fi acordarea de către
Republica Cehă în anul 1993 a medaliei Jan Amos Komensk)' (medalie oferită în Cehia
oa menitor de ştiinţă şi cultură), tuturor membrilor secţiei şi acordarea în l 998 a medaliei
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jubiliare cu ocazia implinirii a 650 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Praga, subsemnatei.
Note

l. Cu privire la istoricul acestei discipline precum si la uncie aspecte ale activitatii
boemistilor catedrei de limbi slave vezi si Teodora Alexandru, O rumunske bohemistice
. Na~ feC, 51, nr.3, Praga, 1968; Tiberiu Pleter. Istoricul studierii limbilor si literaturilor
ceha si slovam la Unjversitatea din !Jucuresti, in voi. Din istoricul slavisticii romanesti,
p. 111-122 , Bucuresti, 1982, Corneliu Barborică, l dejin rumunskej bohemistiky a slovalâstiky, în Ceska literatura., nr.4, p. 36 l-365, Praga, 1985; Teodora Alexandru, 35 /et
bohemistiky na katedfe sluvanskj;ch jazyku Bukure.\'fske univerzity, în voi. Cestina jako
cizijazyk, III, p.83 -92, \)'davatelstvî Karolinum, Prnga, 1990.
2. Dintre numeroasele contribuţii cu camctcr literar cităm câteva: Literatura ceha con1e1npomna, în "Viaţa romanească"_ nr. 6-9, I Q31: K !!Macha ·- un rnmw1tic ceh, în
"Universul" din 14 noiembrie 1936; Un mare poet ceh, în "Adcvarul literar si artistic",
m846, 1937; traducerea povestirii Lunca de trandafiri de Al. Jirasek, ''Buletinul săp
lămânii" nr.43 din 193 7; povestirile Tribunalul şi Omul care a ştiut să zboare de K.
Capek, în "Buletinul săptămânii", nr.48, 1939. Mai pe larg despre activitatea Elenei
Eftirniu cf. Gh. Barba. r:tena Eftimiu la 80 de ani. în Romanoslavica XXII. 1984. p. 473
-475.
3. Vezi Tiberiu Pleter, Anca Irina Ionescu, Curs practic de.fonetica limbii cehe, CMUB,
1971; Teodora Alexandru şi col., Manual de limba cehă, CMUB. 1972 ; Tiberiu Pleter,
Curs de istoria limbii cehe, CMUB, l 973; Tiberiu Pleter. Anca Irina Ionescu, Manual de
cnnversatie în limba cehă, CMUB, 197.+ : Teodom Alexandru. Soucasn_y c'eskf jazyk.
Tvaroslovi, TUB, 1975 : Tiberiu Pleter, Fonetica ~i fi:mologia limbii cehe, TUB, 1981 şi
mai nou de acelaşi autor Gramatica limbii cehe. in doua volume: voi. I Aforjologia
numelui, TIJB, 1986, voi. n Verbul şi părţile neflexibile, TUB, 1989 .
..i. Autoare: Teodora Alexandm„ Dicţionar ceh-român. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică..
Bucureşti, I 978 ; idem, Afic dicţionar român-ceh, Edit. Sport-Turism, l 982 şi Mic
dicţionar ceh-român, la aceeaşi editură, 1983; şi Anca Irina Ionescu. Dic,tionar românceh, Edit. Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
5. A se vedea Teodora Alexandru, (ihid de conversaţie român-ceh, Edit. Ştiinţifică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1%6, fiind primul ghid de com:ersaţie de acest gen publicat în
România ; Tiberiu Pleter - Jaromir Damek. Ghid de conversaţie roman-ceh, Edit. SportTurism, 1981 şi Tiberiu Pleter, Ghid de conversa,tte ceh-român, Edit. Sport-Turism,
1983.
6. Menţionăm articolele şi studiile semnate de Tiberiu Pleter : Cantitatea vocalică în
graiurile cehe din Banat, Romanoslavica Vll, 1963 : Verbul in graiurile cehe din Banat,
Analele Universitaţii din Bucureşti, 1964 ; Cdteva particularităţi fonetice ale graiurilor
cehe din Banatul de Sud, Romanoslavica, XIV. 1963 ; şi de Tedora Alexandru, Istoricul
aşezării cehilor în Banatul de sud, Romanoslavica. XII, 1965 ; idem, Banatismy v
nafcl:nich ceskych osad Sv. Helena, Gcmik, Rovensko, Bigcr, Sumice a Clopodie, în
Slavia, Praga, 1967, p. 374-382.
7. O parte din datele obtinuţe privind acest grai au fost prezentate în articolul
Particularităţile sistemului fonologic ale graiului din Paegul Atare sub aspectul distincţiei între nucleul şi periferia sistemului, Analele Universităţii Bucureşti, 25, 1976.
8. Cf. Teodora Alexandru, Toponime româneşti pe teritoriul Moraviei şi al Slovaciei,
Analele Universităţii Bucureşti, Limbi Slave_ 1972 ; Ha3Ba11ue paccmmuu py.«blHCKozo
npoucxo:J1Cde11w1 y cRaf:lflH ceaepuhlX Kapnam, CMUB, 1973, referat prezentat la al VII191
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lea Congres Internaţional al Slaviştilor de la Varşovia_ 21-27 august 1973; Lexikalni
prvky rumunskehu puvodu ve s/ovniku spisovneho jazyka ceskeho, în "Na5e rec" 57,
1974, p_ 142-148; Stopy rnmunskeho vlivu v ceske vn_vmii, în "Zpravodaj Mistopisnt
komisc'', XVI, 1975, nr. 1-3, p. 92-101; Semantica şi Înfrebuinţ.area locuponală a unor
termeni de origine românească în graiurile slovace şi cehe din A1oravia, " Studii şi
cercetări lingvistice", XXVII, 1976, 4, p. 409-415.
9. Dintre acestea cităm : Tiberiu Pleter, Cuvintele expresive în proza lui K. Capek, în
"Analele Universităţii Bucureşti", Filologie, I %6, p. 362 şi urm. : idem, Procedee de
realizare a expresivităţii fn romanul "Nikola Suhaj loupeinîk" de l. Olbracht,
"Romanoslavica", XIX, 1980, p. 94 şi urm. ; Anca Irina Ionescu, Folosirea limbii cehe
comune in romanul lui J. S'kvorecky "Zbabelci ", în "Analele Universităţii Bucureşti",
seria Limbi slave, 1972, p. 143 şi unn.
JO. Vezi Alexandra Toader, Contribuţii la studiul hifluenţei basmului hodean asupra literaturii sec. al XIX-iea. "Analele Universitălii Bucureşti", Filologie, 15, VIL 1959; Jan
,'./eruda si Jfomania, "Analele Universităţii Bucuteşti", seiia Limbi slave, 18, 1%9;
Mihail Sadoveanu in arhive pragheze, în ''Manuscriptum", VIL nr.2, 1976 ; Le roman
roumain en Tchecolvvaquie pendant l 'entre-deux-guerres, în "Syntesis", V, 1978;
Aspiraţia spre libertate şi independenţă a poporului român în memorialistica cehă din
sec. XD(. în "Romanoslavica", XIX, 1979; Aspecte ale receptării literaturii cehe în
România la .~fârşitul sec. al XL\'-lea şi prima jumătate a sec. al ;:()(-/ea, în
"Romanoslavica", XX, 1984; Personlichkaeitn der Rumănichen Kultur in der
'/.wischenkriegszeil in de Prager archiven, în "Syntcsis", 13, 1986.
11. Pentru aceeaşi perioadă din Iiterntura cehă veche au mai fost elaborate şi publicate
alte două cursuri. În 1974 Jstoria literaturii cehe, sec.JX-J(VJf, autoare Ileana Ionescu şi
în 1992 Istoria literaturii cehe vechi, autor Tiberiu Pleter. Ambele cursuri au apărut la
Tipografia Universitară Bucureşti
12. A se vedea şi lucrarea apărută de cutând : Sofronie Vraceanski, Cartea celor trei
religii, &iiţie trilingvă (bulgară. româna şi rusă), Edit. Universal Dalsi, Bucureşti 2000.
13. Vezi J. Damek. Prelegeri de istoria limbii cehe literare, Bucureşti, 1979; coautor la
Ghid de conversaţie ceh-român. Edit. Sport-Turism 1981 şi coautor la Antologie de
texte literare cehe. Sec. XX, TIJB, 1978; J. Vacek. Curs practic de limba cehă, TUB,
1985; idem. Limba cehă pentru avansaţi, TUB, 1987; Limba cehă colocvială (curs practic), TUB, 1988 şi Uvod do cerby ceskeho literarniho textu, TUB, 1989.
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AJI. OAOA,UOilOJJ-KAJJ~AX. BK.JIA/I,
B PA3BMTMF.: PYMhIHCKOH PYCHCTMKM
reopre I>apfo, Kcenm.1 KpacOBCKH
Bucureşti

IlpHMe'laTCJlbHO, 'ITO BOJHHKHOBeHne H pa1BHTHe B HaIIJCH CTpaHC C.UIBHCTHKH H
pyCHCTHKH, I<aX COCTaBHaH 'IBCTb CJJ.aBHCTHKH, CB11Jal-lbl c HMeHal\m Kpy1111eii:mux
npe.J.CTaBHTe,-ieii. PYMbrHCKOH tt3)-'I<R ~-iHTeparypbl, "-}.'ILIJpb1 ooo6w.e. a cpc,!!.H HHX
'illCJUITCll " BH,!J.Hble ;i:eHTeJIH PylllbIRHlt. B '.}TOM OTHOIDCHHH oco61>1H HHTepec
O]JC,!l.CTCUHJ!CT An. nanauonoJT-Kamniax (] R:n-J 898 rr.), H1.!!CCTHblH HCTOPHK,
no.-iHTH'ICCKHii.
;i;eneJJb,
,!l.HnnoMaT,
ny6JIHUHCT,
MCMyapHCT.
PO.ll.HJIC>I
s
rrpoeHm~m.HoM ropo.ne Teeyql, r,zJ.c H noxopoHeH. flponcxo.iUUI (c MaTepHHcKoif
crnpoHbl) H3 3HaMCHHTOH ,'J.j)CBtteif 6oHpcKoii py?>.u.rncKOii ceMLH (KarrnnMaKc,
Ka,1JIHMaKH), H3 KOTOpoif. Bbl,Zl;BHJrY.'IHCb Ha npeCTOJI MoJl,!lOBbI 'IeThlpC rocnoii;ap112 H

o,iurn M1tTporro~-iHT3. KaK H pH..!l ,!1,pyrnx BH.J.HblX roc.,!i\apcTBeHHhIX caHOBHHKOB
MoMaBCKOro KIUDKeCTsa4. CrpaCTtthlif no6opHHK 061>e.u;HHeHH>I fyMhIHHH cm:e c
pattttcif MOJIOll.OCTH, A.JieKCaJ:l.ilPY flana,ziorro,1-Kai1JrnMax 6bLl 6JJH3KHM .lWY roM rro'ITH
co BCCMII IIHCaTeJIHMH H .LlCllTCJIHMH K)'JIJ>l}'pbI Jrroxn: mopoii rronoBHHbl XIX BeKa,
oco6eHMo c Bbr;:J;aJOillKMCH pyMi.rncKHM rroJT0\1 Bac1ue fu1eKCa.HJlJlH. e iKYPH:uc
KOTOporo, "PoMhlHIDI mrrepapJ" ("JlHTep;rrypttaH Py·M1>1Htt11"). )lefoarnpcrea.ri B 1858
ro,a_y. CTocJJc 06nC.LlHIICHHH fyMhlHCKHX KHIDKeCTB s 1859 r. 6hL'l B O,llHO BpeMll (1865-

1866) MHHHCTpOM

HHOCTP.lHHbiX

;:i.cn B ITf!dhiii c:1bi.::lts\: AJt. Huaua K.\ 3hJ H MWilt.CTJ>OM

J\y.1hroe H CTpocsem:eHJU1 (1868) .
.3arcJ11 Y.ll3:IllCTCH OT no,-iHTWICCKOn ;:i:cneJThnocTH n rroJIHOCTbtO OT.llaercH
HCCJJC,ll.OBaTC;JhCKOMY TPY.lJ' B o6JJaCTH HaI.lHOH<WbHOH ucTOpHH, COTPY.llHH'laH
HIITCHCHBHO na CTpaIDIJ.(aX MHOrHX ny6"111Kal.\HH TOro BpeMeHH, oco6eHHO B xcypua..1ax
''Pcs11cTa ,-iHTepap'.l rrm 1mnKHUH$HK).• ("'J1HTCparypHh1ff: u ttay'IllbIH: )l(}'pHaJ1"),
"KOHBOp6Hpb mncpape'' ("JlHTCpmypHbIC 6eccii;i.1"), "PCBHCT3 noy3"("Hoshlit:
)f()'pnan"). "ApxKBa'' ("'ApxnB") 11, KOne•rno, '·Amrnc11e AKa;J.CMHCii PoMhiee"
("AHHaJihl P)'MbIHCKOR AKa.LlcMJrn"), ttcrop1t'IecKOro oT;i:eneHIDI. Boo.nymee.11eHH1>m
6naropo;i:HhIMH H.llcll11n1 noKOJICHH.11 '·namonTRC1·oB"5. A. CTanaLtorro.l'[-Ka.JIJIHMax
BhICtyrran rrpoTHB I<paHHOCTeii: '·mm01Hcroe" H ''nypHcros", 3aO;l.HO c B. AJJeKCfilVrPH
11 AH. Pycco (1819-1895), 3amnmaii: ITO.'J.JUIHHbie COKpOB1mw Hapo.'J;Horo H3hll<a. OH
co6pan H o6Hapo.uoBaJI uellllhlC H MaJIO H3BCCTHhIC pym.rncKOii HCTOpnorpa$HH
HHtJ>opMaI.(HH " ii;anHblC H3 ttauttona..1bni.1x 11 mmcrpamlhix 11cro"!HH1<0B. Y'lem.tii
3py,!UIT, OH Il0.iTh30Ba.IICH B CBOHX H3bICKaHIDIX TIHCaHWIMH H .!lOK)'MCHTan;IDIMH Ha
rpe'ICCKOM . ..l.aTHHCKOM, !l>paH1(}'3CKOM, JJ)'CCJ.<OM, yKpaHHCl\DM H HCMCU,JCOM ll3bIKaX.
KpylilfhlH ~ ucropKK Hnr«>nae Hoprn OTMe'IaJI ero s1c1a,;i HOBhIMll <lJaxrK'ICCKHMH
.llaHHblMH B HCTOpH'ICCK}'tO HayKy, a 3HaMCHHTbIH KpHTHK H HCTOpHK nHTcpmypbI
):VKop,;pr<e KJmrneCKj' o~gaicrepn'j()Ba.iI ero cnoBa1\m: "T'py;:i;omo6Hehrii u se3,!l;ccyw;Hii:
A. TianMono,-i-KanKMax .
l11 ero pa60T CJie.lzyCT H3IIOMHHTb XOTll Obl re, KOTOp1>1e B onpe~CJieHHOH
crcneHH 6mmm nameil TeMarnKe: ){v11aiJ 6 r1umepamJpe u e mpaiJutfU5/X (1886)7,
Ie11epa11 Jla<Jell Kuce11e8 e Molldaeuu u 6 PyţtblHCKoii cmpa11e e 1829-1834 22. (1887)8,
rpp octtoBamo.rii Ha pyccme KCTO'IHKKH. oco6eHHO Ha KHHJY A. P. 3a6.rroUI<Orojl;ecHTOBCKOro o )l(ff3ffH H ii;eneJibHOCTH ilaB;-ia KHCC.lJCBa, KOTOpaH BKJUOqaeT
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olflHUJl3ill>HhlC ,llOKJMCHTbl. IIHCbMa, )lHII.10MaTlf'-lCCK)1IO m~penHCKY c pycc1m~m
HMOeparopaMH (A"1eKcaH,UJ>OM I, Hmco.-.ac~t I 11 A11eKcaimpoM II) H .n:pyrnMH
oqmr.u13.ilbHhIMH JIHil,aMH, KaK H pa:nihlC llCHHble 6yManr 111 apXHBOB Bemumro KIDl3»
KoHCTaIITHHa HHKOJiacewm, MHHHCTepcrsa o6opottLI H MmrnCTqx:TBa uapcKOro
HM)'IIl,CCTBa; HHTCpeCCH COJIH.D:HLrii: HCCJIC,llOBaTC."lbCKHH rpy.n; CopbH lla~eOJIOi',
n~e.MRHHUiţa iwnepamopa Ko11cma11mu11a .\7 [/a.;1eoJI02, u KHR..Jl<:Ha OJieHa (14 72-1509),
do<10 wcnoi:Jap5t Mo.1iJ06bZ JJ]me(Pm1a BeJ1uKo?.O (1859). rpy;:i, on1eqeHH&1w B MocKBe B
1896 fOi:l)' pcucH3Keif H3BeCTHoro pycc1COro c.11asncra A. H. JiuHMHpCJ<Oro.
Hcc.11c,n:0BaHHH A_ IIana,nonoJI-K3.1IHMaxa xapaicrepmyt<>TCH o61>NHO o6nrnpHoii
umpopMaUHCH,
HayqHOH
CKpynyJie3HOCTbK>,
;J;CTa.JlbHO
HcqepilblBalOIIl,CH
.n;oeyMCHTa..'ThHOCTbK>. B cooeJ:i: pa6ore Jl,yHaii 11 Jiumepam)pe u a mpaOU1JWlX OH,
Ha:UpKMep, CCbL'laeTCll Ha BCCBO'.lMO)l(HhlC cjlom.KJiopHbIC H KHIUKHbJC HC1U'IHHKH BCCX
Hapo.n;os, no reppHTOpKH KOrop&IX rrpcrrcKaCT )-0-HaH. TaKHM o6pa.30M, U.MTHp.YeT nona
,lleKa6pHcra K. <I>. P&ueesa (1795-1826) o noxo,lle Crurroc,13Ba (X BCK), "KOroporo
ncropKK KapaMJHH cnpase.n.nHBO npo3B3JI A,1eKcaiupoM MaKC.ilOHCKHM PoccIDI'. _ TaM
)f<e rooopHT o 6orar&xpxx H3 pycc1CHX OLL'IHH_ Onieqaer KO}IOpuTHble JIHJUNCCKHe
necHH o KaJaKC Ha ,ilyHae. IlpHBO.n;HT MeCTa H3 Cw«a o no11A.y H<'Dpe6e, r,ue MeJILKa.CT
n03TH'l:CCKOC H3383HHC ")-O-mm".
B Heorry6:ll{KoBaHHblX pyKonncnx, X'PaHHIIl,HXCJl B pyKOmICHOM oT;i;ene
EK6JIHOTeKH PyMblHCKOiî AKall.CMrut, Mhl o6ttapyArn.;lll OTpbIBOK, neperrncaHHblH Ha
pyccI<OM ui.rKe A. Oan3,llono.11-Ka.rmMaxoM, H3 Kpammzo 11cmopu<1ecK020 onuca11u5l
KueRc1wu Jla6pb1 (CTeqaTaHO e THrrorpacjJHH AKa.ll;CMHH KHescKon, rrpH Jlaepe
IleqepcKOH 1805 rona) 10. Cpc.LlH '.13.IIIHYJXlBaHHLIX IlOJKe:rreBWHX olHCTOB. HapH..'1.Y c
BbIDHCKa1'm wi npoH'.IBC.lCHHH TaJUITa, Jfa Eproiiepa, )K, )K_ Pycco, .l{HJ:q>o. Bmhrepa H

;ipyrnx MHpOBbIX MblC.'IHTe,1cii H TBOpIJOB, Ha'(O,J;f!M rrepenHC3HHLIC ero pyI<Oii: OTpLIBlill
.l:U Kat1t\.'.Ml1.j.ia.. lly illl\.ltHâ 1!. lfoTKHM ITO'ICpKOM 3am1caHO CTHXOTBOP5!HHC f!epe()
ucna11cK01I 6I1azupoo1wii, 1<0rnpoe npu )JG!1HH DymKHHa He ncqara110chl2_ BnepB1>1c
OHO no.<r:SH..rIOCb B nOCMCpIHOM H'..l,'\aHHH co•mttcmrif. pyccrroro IIOJTa ( T. IX) 1841 ro,ua.
A. nana.aono.TJ-KamfMaX IIOCT3BH.ll OT ce6Jl Jar.:-raBHC Po.MaHC rryrnKHHCKOMY
CTKXOTBOpemuo, KOTOpoe, no CBOCH necCHHOH pHTMHKC H moOOBHO-pbII.1,apctroMy
MOTHBj', !\10)f((:T 6&ITb H 6&LTJO npe~Ha3H3'1CHO JTOH ue.'IH.
bCJ)'CJIOBHO, 'ITO 3Ha<IHTeJlbHCHnrnM BK.i'IMOM AJI. Ilana,r{OIIOJI-K3JIHMaXa B
pa1sirrne pyCHCTHKH B Hameu CTpaHe HB.;"'UleTCJl nepooe nepeolO'>KCHHC Ha pyMbIHCKHU
nJ&IK L.flofla o no11K:i1 JfwpeRe.
ncpeBO.!t A. Ilan3,iJ.ono.JI-Ka.'IHMaxa ;IJJCBHcpyccKOH ITOJMhI 6hIJI cpe:nt nepBblX B
Esponc, nOCJlC rrepe.llOlKCHIDI CJwea m1 Jl3hIKH CJiaBllHCKflX Ha))O.!lOB H noc.'le nonB.J"ICHHR
B 1841 ro,zy ero cppamzy1cI<Oro Bap1mHTa. Coot0 pa6cn)· Hazi; py.Mbl.HCKHM TCKCTOM
nOJMbl KarumMax 3311CpIIIHrr B OCHOBHOM B l 883 ro.1zy. 3ro COBITa,z:i;aer c nepHO,'J;OM,
KOf.!la pyMbIHCKaj[ KJJaCCH'ICCKa.11 JIHTCpaiypa ,llOCTHiâCT Henperooii.ueHm.JX .n;o CHX nop
BCpmHH

xy.n;o>ReCTeeHHOCTH "
6orarcrsa H,L1;eiî:Horo co.uepJKa.HHH. Bec&Ma
1883 TO,ll .llBIDieTCa: MOMCHTOM C03,llaHHll 3HaMCHHTOU Il03Mhl
Jl}"la<jr:>py;1 MHXaJI 3MHHCCKY 11 YHHI<aJibHOH KOM(UUIH [/omep>11111oe nucbMo l1orura
JiyxH Kapa.n;JK3.IIC, ti.aa JM6.11cMaTH'IHLIX me;:{eepa pyMhIHCKOJ:i: c.11orecHOCTH. K noM)'
BpCMCHH yX<C cymecTBOBa.iTIJ Ham 00.JJbWOU COijHa.JlbHhIH poMaH (HRKOnae <l>HJIHMOH,
Cmapble u H08ble AtupoeOhl, 1863), KpynH3JI eexa B pa3BHTHH pyM&mCKOH
peaJrnC1WJ.CCKOH JIHTeparyp&L CBOeo6pa3HLIH flceyâoKUHe?emU"l(OC (1874) A.rreKCrumpy
0.!lo6ecicy ( B KOTOpoM, MC'lK.ll.Y npo•IHM, CCTb npeKpacm.1e crpaHHIJbl o pyccKOH
JIHreparype), 6JIHCT'dtCJibtt&re nonccrBOBaHIDI 11oHa Kpnttn, yrnep)l(,llaJiac1> npma Houa
CJiaeK'la, noJTH'l:CCKOC rsopqecrao BacHJic AlreI<Ca~Jnc Haxo.n;nnoc& Ha rpe6He caoero

DpHMC'lâJ'e.JibHO, 'ITO
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pacu.Beni.
3ttaMeHareJILHO. 'ITO BacHJTe Aneru:aiopH, JJIOPOH s HepapXlllf no3TOB muncoira
pyMLIHCKOH srn.TcparypLI, 'IBTaJJ a pyKODHCH nepeBo.a: A flana.QonoJI-KrurnMaXa Crr06a
o nw11cy Jfwpeee H 6blJT BOCXHW,CH xy.no»reCTBeHHbIMH ,!:IOCTOlffiCTBa\IH .z:q>eBHcpyccKOH
no3Mbl. B CBOCM IIHCLMe ar 3 anpeJIJI 1883 ro.na OH n11ca1 .HK06y HcrpyIUUtl3 o CBOHX
enC'tarJieHIUIX: <<)1,oporoH. Herpyuru1, I1ana'lonoJI-Ka'TnMax nepene:I ,::i:peB1uot0 no3MY
pe.:i.mii D03Til'ICCKOH KpaCOTLl, HaIIHCaHH)'tO s Xll BeKe, no.n JarnaBHCM floxviJ Hzop.a
npomu« no110«1Jee. 6y;zy1111 y6elK.lleH. 11ro BLJ. OTKpmne crpaHHU.l>I )K)'pHa.rm
"KoHsop6uph mrrepape'· .ll)UI :lToro HHTepecHoro rrepeoo,.la. J1 nonpocHJI Hawero .n:pyra
Kanmmxa coo6nnrn„ HaM o csoeM comacHH>>14.
Xou BacHJTC AneKCaJmPH ropH'IO npimerCTBOBaJI ee, ncpl!IDI BeJ>CIDI Ha
PYMbIHCKOM Jl3LIB.c C11ooa o no11K}1 Hc:opeBe, no HCH1BCCTHhlM np1NHHaM, He 6bl.Jla
aane11araIIa Ha crpammax "KoHBOp6Hph mrrepape". flHIIlh .li.Ba romi crrycr.11 nepeeo.n
6bln DpO'IHTaH 17 Mapra 1885 ro,.'Ul H<t '.ic1.Ce,u:aHuH PyMLIHCKOH AKa,;:teMJm H 3a'reM
HaIIC'faTaII, no CJTY'IIDO npH6JIIDKeHHll 700-.'ICTIDI .npeeHepyccKOH UO)Mhl K 90-JICTIDI et
oTKpLITH.11, B ny6.1JHI<.filUIH "A1rnanbl PyMJ.mCKOH AKa.n;eMHJ.J", rro.n 1arnaBHeM C!ioeo o
noxooe HwpR C6J1moc11a«utta, KH5/.3Jl Ho«zopoiJa cer1epc1<020, npomuB no11oe11e«15_
BacuJJc AneKCrumpH npo.11BJU1.JI oco6Lm Hllrepec K cy,'J,b6c noil noJMbl R Hameu crpaae,
mumcaa 3 0KT.116p11 1885 ro;m A. nananonon-KannMaxy. aBTopy ee pyMb1HcKOro
ncpcBO)J,a: "Mewr nopa.noB8.Jla secn. TB0.11 o TOM, <ITO Ha'fal1 ne'ia'I'aTb flecH& H20p10, ry
3a"1C'faTC.JThH}'JO CJiaBllHCJ<YIO 00'.JMY xn BCKa ... " 16.
IlepeBO.ll, ocyIUeCTBJICHm.df A. nana.:i:ono11-Ka.rumMaXOM B rrpo3e, KOppctcrRO H
,::i:o6pocosecnro ncpe,a;nor.u:HH: TeKCT iqJCBHepyCCKOIO npoITTBeD;eHIUL CODpOBO)f\,[{~H
o6uorpHb1M 3ppy;i.npOBaHHMM npe,'1,HCJIOBHeM H MffO)i\."eCTBOM no~6HbIX
060.11CHHTeJih11L1x npnMe'faHHH. B csoeM npe.n;HcnoeHH nepcBO)l'fHK roeopHT o
·'ooJlhruoii ueHHocrn··, o "ncpoo6blTHo:H opurnHaJILHOCTH.. no3Mhl, o TOM, 'l1U e HCH
)'IloMHHaeTCJI "Haw )JyHaif", ropw KapnaThI, no6epeJf\i.e lJepHoro MOpir, 'fTO <<C'.'1000
o nom<y Hwpe«e ;iu c.aas11u 01ua11aeT 60.!Ibmc, 1.JCM Le chanson de Roland )lJUI
<J>prunzy:me, noroM)' •rro OHO JIBJI.IICTCJI e.nHHCTBeHHLIM B CBOCM po,'1,e: Cwao .r\llJI HHX ro
)Ke cmme, 'fTO .Ll.Jlll rpemB Il03Mh( foMepa, a roIJI HCMUCB HH6e.1IYHrH: lKeMl.JY)l(l{]fa HX
HauHOHa..TuHOH JIHieparypbl>>.
Heo6xoii.uMo no.ll'fCPKHYTb. 'JTO xapa1crepuoii oco6eHHOCThJO pyMbIHCKHX
.LJ:eHTeJie:H XIX croJieTJUI, nepHo.n pocra s uaweu crpaHe ua~oHaTuHoro caMoco1HaHID1
(peBOIDOUHH 1821 H 1848 fOJJ:OB, Ofue,rJ;HHeHHe PyMbIHCKHX KWDKCCTB B 1858 IUJl)',
llpH06peTenue rocy;'lapcTBeHHOH HC3aBHCHMOCTH B 1877 ro.zzy), IDIJIJICTCH
3HIJ;HI<JJOOe.ll;INHOCTh, OTKpblTOCTh K MHJ>OBblM )JJ'XOBHbIM llCHHOCTIIM, IIIBpOKJdi Kp)'T
JHaHHil H HaY11HO-K)'JlbTYPHhlX HHTcpecos. Onn, BLI.mUOmHec.11 JIH'lliocm rrp01w10ro
BeKa., BhlCT)'llaJIH B MHOf'03Ha'fHOH pOJIH, JIBJTlUICL y'ieHblMll, rry6:nu~HCT8MH,
R3,JJ,aTC.1JIMH )1()-'pHa.rtOB, rocy.z:lapCTBeHHhlMH .z:ICHTCJIJIMH, C03,llaTeJIJIMH mu:n«>HaJn.HOH
K.;lacCH'ICCKOH mrreparyphl H K)'.'Tbl)'pbl, I<OTOpbIC 8 ,!l.3.HHldH MOMCHT BK..'IlO'raeT, CBOHM
ypostteM B pycno 6oraroii: esponeii:c1<ou UHBIDIHJaIUIH a eyJn.ryphI. TaKHMn 6bl.Jllf
HHK0.113.e E3.ll'lecicy, MHxaHJI KonJIHH'faH)', Bacnne AjICICCan.rqm, HoH fH1ca,
A.;1eKCaH,!lpy 0.!I06eCK)'. I1MeHHO 3TOM)' IlOKOJICHIDO "nawonrucros" npHHa.iUie»OIT pa'.l)'MCCTCll, 8 .n:pynuc pa3Mepax H MCHCC CKpoMHldM BKJJMOM - A.rlCKC3H.llPY
ITana.n:orro:I-Ka.iJHMaX, amop nepsoro pyr.fbIHCKOro nepeso.na C.J1o«a o noJ1Ky Jf20pe«e.

n.
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flpHMC'iaHJUl

I. lon Petrovici, De-a lungul unei vieţi (Amintiri), Editura pentru literatmă, Bucureşti,
1966, p. 65-68.
2. HoaH Teo.uop K (1758-î 761), fpHrope K (1761-1764 H 1767-1769), ArreKCaiupy K.
(1795-1799), CIC3pmrr K (1812-1819).
3. raspHJI K (1760-1786).
4. I1Hrepecuo OTMCTITTh ~ech, 1ITO 0.llHHM Ji3 ITOTOMROB :noro :3HaMCHHTOI'O ~BHCfO
pyMLmCI<Oro KHJDKeCI<Oro pa.ii.a 6w..1 IIBcare.m., 11)·6mmHCT n o6w.ecreeHHhlii: .IJ:eJITCJih
rresoro HanpaMCHHJI - aHrmt>amHCT CKapJiaT KaJJJIHMaI<H (1896-1975), 61.mrmm
IlOJilIT3axJIJO"leHHbrli B MC)l(BOCHHhlH nepHO,ll H no:JJ:y'iHBilIHH c TCX :epeMeH npo3BHIIJ;C

.;.:Kpacm.ili itpiiHW'.
5. ~<flamODTHCTbD) -y'l<t..'TIUlKH H IIpO,llOJI/KHTCJIH H,J,CH H<U:.{HOHaJihHO-peBOJDOl(HOHHOIU
pyMhlHCKOro ABIDKeHlUI noK1J,1enHJ1 1848 ro.Ila.
6. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până fn prezent, Ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, Editura MincJVa, Bucmeşti, 1988, p. 515.
7. Alexandru Papadopol-Calimach, Dunărea în literatură şi tradiţiuni, Bucureşti, 1886,
p. 309-377 (Extras din Analele Academiei Române, Scria li, Tom. VII, Secţ. II;
Discursuri, Memorii şi Notiţe).
8. A. Papadopol-Calimach, General Pm 1el Kisseleff în Moldova şi ln Ţara Româneasdi
1829-1834. După documentele ruseşti, Bucureşti, 1887.
9. A. Papaopol-Cali.mach, Sofia Paleolog, nepoai'a împăratului Cansrantin .Ul Pr.leo!og
şi Domniţa Olena . .fiica domnului Moldovei Ştefan cel Mare 1472-1509. Bucureşti.
1895, 157 p. (Exiras din Analele Academiei Române, Seria U, Tom XVII. Memorii.Ic
Secţiunii Istorice).
10. Ms. mm„ 929-930, f. 73.
11. Mc;. rom., 929-930, f. 133.
12. B uylllKlfHCKOH pyKOnttcn I<OHe~oe npe;:i:JTO)KCHHC CTHXOTBOpcHIDI ocra.'IOCh
Heo6pa6oTaHHhIM H HCJa](()HHhLl\>I (CM. lfpu.Me'laHU5/, K lln!UIOMY co6paHUIO CO'IUHeHUU (l
oecJlmU mOMax, M:mam1e lfeTBeproe, TOM Tpenrii:. Um. «HayyKa», JleHHHrpai:i;, 1977, c.

4-57-458).
13. JIK06 Herpyl.UlH 11843-1932)- nHcarCJJh, ny6JIHQHCT, Chm H3BeCTHOro pyMi.mc1<0ro
KJiaCCHKa KocTaxe HerpyuuH (1808-1868), Koropl>liî: s 1837 ro.uy nepeBen
CTHXOTBOpeHHe l/i!pHa5l uw;1& H Hosem1y KupâJ1Ca.Hu A. C. TiyIIII<HHa, a B 1&44 ro.uy.
COBMCCTHO c AJI. ,lloHH'ICM ( 1806-1866), ocym;eCTBHJI ncpehlii pyMMHCKKH nepeBO,ll
Camuup AHTHoxa KaHrewq>a.
14. V. Alecsandri, Publicistică. Scrisori, Chişinău, 1968, p. 385.
15. Cuvânt despre expedi,ffa lui Igor ,',\1eatoslavici, principele Novgorodului nordic, contra Polovţilor sau Cumanilor, "Analele Academiei Române", Seria a II-a, Tom VU
(1884-1885), Sectia 11, Memorii şi notiţe, p. 140-169.
16. V. Alecsandri, TaM JKC.
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REZUMAT
AL Papa.dopol-Calimach. Contribuţie
la dez.voltarea rusistidi româneşti.
Al. Papadopol-Calimach (1833-1898) - cunoscut istoric român, om politic,
diplomat. publicist, memorialist. descendent după mamă dintr-o renumită şi veche familie de boieri români, din care s-au ridicat patru domnitori ai Moldovei şi un mitropolit,
cât şi alţi cunoscuţi demnitari de stat. Adept al idealurilor paşoptiste şi militant de seamâ
al unirii principatelor române, el a fost ministru de externe ( 1865-1866) în guvernul lui
AL L Cuza şi ministrul cultelor şi instnu:,1iunii publice (1868), iar în 1876 devine membru al Academiei Române (sectia de istorie).
În cadru1 preocupărilor sale ştiinţifice un loc importanJ. îl ocupă investigarea
rnporturilor româno-ruse in diveIBe planuri. Aceasta probicmat1ca este tratată in asemenea lucrări, precum: Dunărea în literatură şi tradiţiuni (1886), Generalul Pavel Kisselejf
în Moldova şi Ţara Românească 1829-1834 (1887), So;îa Paleolog, nepoata împăratu

lui Constantin){[/ Paleo/og, Ji Domniţa Olena, fiica domnului Moldovei Ştefan cel
Mare, 1472-1509 (1895) ş.a. lnsă cea mai valoroasă contnbu\ie în domeniul relaţiilor

culturnlc româno-ruse o reprezintă realizarea de către Al. Papadopol-Calirnacb a pri.mei
trnnspuneri în limba română a poemului medieval rus Cuvânt despre oastea lui Igor,
tradus în 1883 şi apărut în 1885, cu prilejul marcării a 700 de ani a acestui monument al
literaturii ruse vechi şi 90 de ani de la descoperirea lui Este printre primele traduceri în
spaţiul Europei a acestei celebre creaţii din perioada de început a literelor ruseşti. Pentru
ilustrare propunem un fragment din traducerea lui Al. Papadopol~Calimach:
„\./u-i tnai bine, ,f,~aţi/or, să încerJem fr: !bnba vechiă povestirea despre aspediţia
vitejească a lui ~t;ţor Sveatoslavici? Dar s-o incepem după cum s-a întâmplat in vremile
de .faţă şi nu după închipuirea lui Boian. Căci divinul Boian, când vroia să facă cuiva o
cântare, rătăcia cu gândul prin vechime, ca lupul pe pământ, ca vulturul sub nori. E
vrednic de amintit cum se povestia în vremile vechi despre reshoaie; atunci se slobozia
zece şoimi după un cârd de lebezi, şi al cui şoim ajungea cârdul mai întâi, acela cânta
cântare cu precădere, bunăoară lui Jaroslav cel bătrân. lui Alstislav viteazul care a
învins pe Reded în faţa oştilor Casogilor, sau lui Roman Sveatoslavici cel.frumos. Însă
Boian, fraţilor, nu slohnzia zece şoimi după un cârd de lebezi, - ci punea degetele sale
ghibace pe strune vii, şi acesrea sbârnâiau singure gloria Principilor.
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LIMBA Şl LITERATURA SLOVACĂ
LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Gh_

Călin, Bucureşti

Limba slovacă ca disciplină filologică la Universitatea din Bucureşti figura în
planul de învăţămân1 încă din anul 1949. Sub îndrumarea profesorului Pandele Olteanu
(lector pe atunci), programa prevedea pentm început, în afara orelor de curs practic, şi
prelegeri de literatură (cultură şi civilizaţie) şi cursuri de gramatică (fonetică şi morfologie). Cu timpul, planul de învăţământ s-a diversificat, fapt care a detenninat şi
introducerea unor prelegeri de filologic slavă, lingvistică, dialectologie, stilistică şi alte
cursuri opţionale de gramatică şi literatură slovacă_
Contributii meritorii în domeniul filologiei apaqin profesorului Pandele Olteanu,
care într-o serie de studii referitoare la raporturile culturale româno-slave (Rumunskii
kultura a Slovanstva, Martin, 1947) atrăgea atenţia asupra modalităţilor de răspândire a
textelor slavone în Transilvania (4ux origines de la cu/ture slave dans la Transylvanie
du .Vord el le Maramureş, Rsl, 1, 1958, p. 169 ş.u.; Unele particularitâţi 11/e limbii
slavone din Transilvania, RsL II, 1958, p. 77 ş.u. şi cartea Umba povestirilor slave
despre Vlad Ţepeş, Bucureşti, 1961). Studiile sale de slavistică (Sintaxo şi stilul paleoslavei şi slavonei, Bucureşti, 1974) au lărgit preocupările cercetărilor filologice,
sugerând colaboratorilor săi mai tineri studierea graiurilor slovace de pe teritoriul
României (S_ Niţă-Annaş. Z hlaskoslovia stredoslovensk;-·ch nareCi v rumunskom
Banate, în "faLykmednt: ~îudic'·, Brdtislava. X. I 969, nr. L P- 267-270)_ Multe din shidiile de dialectologie. aparţinând lectorului universitar doctor Silvia Niţă-Armaş, au constituit obiectul unei monografii publicată recent de autoare în volumul Slovenske nareCie
I' n11nunskom Banate Ia Editura Societăţii cultural-ştiinlifice Ivan Krasko din Nădlac în
anul 1996 (120p.)_
Tot în domeniul dialectologiei trebuie amintite şi articolele asistentului universitar Anton Tănăsescu despre Caracteristicile declinării substantivelor din graiul slovacilor de la l'.farca Huta şi Zăuan Băi, jud. Sălaj. Rsl, XIX, 1967, p. 293-303 şi Zo skloiiovania podstatnych mien, pridavn.f•ch mien a zamen slovenskj:ch nareci V Rumunsku,
''Variacie", 14, Ed_ Kriterion, Bucureşti, 1966, p. 208-220.
Probleme de sintaxă a limbii slovace (definirea numelui predicativ suplimentarea
parte a propoziţiei) desprindem din articolul Silviei Ni\ă-Armaş, Le ''dop/nok" et son
correspondant en roumaine, Rsl, I, Bucureşti, 1958, p. 63-69_ Cercetarea aspectelor
lingvistice ale limbii slovace, din punctul de vedere al frecvenţei lor numerice, face
obiectul articolului semnat de Anton Tănăsescu, cu titlul A1ărimi fonostatice în "lexicul
standm;_d" al limbii slovace, Rsl, XLX, 1979, p. 126-142.
In ultimii ani lucrările de lingvistică slovacă s-au îmbogăţit cu volumul conf.
univ. dr. Dagmar--Maria Anoca. Fonetika a fonologia slovenCiny, Editura Societăţii cultural-ştiinţifice Ivan Krasko din Nădlac, 1998, 160 p., volum care în unele capitole ale
sale cercetează fonetica Jimbii slovace în paralel cu aspecte fonologice ale limbii
române. Aceeaşi autoare analizeaz.ă şi aspectele stilistice ale operelor unor scriitori slovaci (O kompuzicii v diele !vi Urhana, în "Literame reflexie", Nădlac, 1977, p_ 68-76 ).
Probleme de stilistică se regăsesc de asemeni şi în articolele prof. univ_ dr.
Gheoighe Călin despre Consideraţii asupra stilului poeziei lui Ivan Krasko fn raport cu
stilul poeziei lui Mihai Eminescu, Rsl, XVII, 1970, p. 317-326; Un aspect stilistic al
198
https://biblioteca-digitala.ro

liricii romantice slovace: antinomia tematicii, AUB, Seria limbi şi literaturi străine,
1998. p. 44-45: Valori expresive ale liricii barocp slovace, RsL XXIX, 1992, p. 193-199.
Critica şi istoria literarJ slovacă fac obiectul volumelor lui D. M. Anoca:
fl!'adanie sferickiho priestoru, Editura Societăţii cultural-ştiinţifice lvan Krasko,
Nădlac, 1997, precum şi volumul lui Gh. Călin, Aspekty slovenskej harokovej a osvieteneckej literatury, Editura Societăţii cultural-ştiinţifice Ivan Krasko. Nădlac, 1997, 90 p.
O notă distinctă o constituie cercetarea comparată a literaturilor slave, căreia i-a
fost consacrat cu ani în urmă un curs special pentru studenţii secţiei de slavistică a
Facultăţii de limbi şi literaturi străine, curs coordonat de profesorul universitar doctor
Corneliu Barborică. Acesta este şi autorul volumului de Studii de literatură comparată,
Editura Univers, 1987, 309 p. Cartea sa sesizează o serie de afinităţi intre marii scriitori
ai literaturilor slave. aspecte discutate dintr-o altă perspectivă şi în volumul său Utopie
şi antiutopie, Editura Universităţii Bucureşti. 1998, 165 p.
Tot din perspectivă comparată.. interesante probleme desprindem şi din volumul
iui GiL Călin, Uteracura siovacă. Comentarii in context comparat, Editura Universităţii
Bucureşti, 1995, no p., unde o secţiune apane este consacrată şi studiilor de folclor
comparat.
În domeniul cercetării literare trebuie amintite şi monografiile lui C. Barborică
despre Kare/ (;apek, Ed. Univers, Bucureşti. 1971, 243 p. şi Gh. Călin, Poezia slovacă
a secolului al .\.Y-/ea, Editura Universităţii Bucureşti. 1998. 140 p. Aceste două cărţi, Ia
care se adaugă şi Istoria literaturii siovace de C. Barborică (carte apărută în două ediţii,
una din 1976 Ia Editura Univers, iar cea de-a doua în 1999 la Editura Universal Dalsi din
Bucureşti) constituie o premieră în peisajul criticii literare româneşti.
Manualele universitare, destinate studierii limbii şi literaturii slovace. fac obiectul volumelor publicate de-a iungul anilor la Editura Universităţii Bucureşti, cum ar fi
11anualul de limhii s/nvnr:ii_ !!p~rnt în 1972 sub serruiătu!'2 unui colecti\· de autori (C.
Barborid, S. Niţă-Armaş. A. Tănăsescu. Gh. Călin). coordonat de P. Olteanu. sau
Antologia de texte. Istoria limbii slovace (P. Olteanu. S. Ni\ă-Am1aş, Gh. Călin, J.
Kcrgyo), publicată în l 974.
In paralel au fost publicate şi o serie de cursuri teoretice. precum volumele Si Iv iei
Niţă-Annaş. Simax:a propozi,tiei în limba slovacă, T.U.B.. 1978. 144 p. şi istoria limbii
slovace dialecrologie, T.U.B. 1978. 140 p., sau cele ale lui C. Batborică, Prednasky o
slovensh::j literature. Slovenskâ li1eratura pa roku 1918, Centrul de multiplicare al
Universităţii Bucureşti, 1975, 198 p. şi Gh. CăliIL Prelegeri de folclor slovac, Tipografia
Univcrsită(ii Bucureşti, 1977, 216 p. şi Literatura medievală slovacă şi Renaşterea, ultima apărută. de asemeni. sub semnătura lui Gh. Călin Ia Editura Universităţii Bucureşti.
1997, 102 p.
Nun1eroase lucrări destinate şcolilor cu limbă de predare slovacă au printre
autorii lor şi profesori ai Universităţii din Bucureşti, cum ar fi, C. Ba.rborică, S. Niţă
Annaş, D. M. Anoca. Aceştia au elaborat manuale de limbă sau literatură s1ovacă pentru
clasele VI-XII, precum şi unele antologii tipărite Ia Editura Didactică şi Pedagogică din
Bucureşti. în perioada 19 58-1998, cărţi care au ca referenţi ştiinţifici şi pe profesorii P.
Olteanu şi Gh. Călin.
În cadrul acordului cultural au funcţionat ca lectori de limbă şi litcrntură slovacă
la Catedra de limbi şi literaturi slave a Universităţii din Bucureşti mai mulţi profesori din
Slovacia: Eva Kovatikova (între anii 1970-1975), Viera Stupakova (între 1975-1980),
Maria Vajckova (între 1980-1985) şi dr. Maria Rosivalo"·a (între 1985-1990 şi 19922000). Acestea sunt şi autoare sau coautoare ale unor manuale universitare, ca de exemplu, Maria Vajtkova şi S. Ni\ă-Armaş (Manual de limbă slovacă, TU .B., 1985. sau M.
Rosivalovâ cu volumul Cvitenia zo syntaxy, Editura Universităţii Bucureşti, 1994).
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Profesorii scc~ei de limbă şi literatură slovacă sunt prezenţi în Yiaţa culturală prin
traduceri. articole, note, recenzii, publicate in editurile şi revistele româneşti şi străine.
O serie de articole şi traduceri aear sub semnătura lui C. Barborică (traducătorul lui M.
Urban, VI. Mimic, I. Krask.o, V. Sikula, L. Ballck ş.a.)_ De asemenea, C. Barborică este
şi autorul unor versiuni în limba română a numeroase poezii grupate în Antologia de iirică slovacă de la începuturi până azi, apărută la Editura UniYers în 1987.
S. Nită-Armaş, D. M. Anoca şi Gh. Călin publică interesante articole în paginile
revistelor Iiternre româneşti şi slovace ("Lucemarul", "Secolu] XX', "Revista de istorie
şi teorie literară", "Rarnobeine zrkadlâ", "Na5c snahy" ş.a)
Toate cele aici menţionate reprezintă contribuţia filologilor români la cunoaşterea
şi propagarea limbii şi literaturii slm:ace.
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CJIABHCTHKA and ...
Maria Dumitrescu,

Bucureşti

Cor;iacHo c,1oaapt0 pyccKOro HJhllia [I], C'J1ABHCTI1KA (c:1a1mm-se.n,e1rne)
npe;i;cn1B.m1er co6oiî: "coBOI>..)nHOCTh HayK, HJ)--i<UOW,Hx HCTOpmo, :nrrepmypy, Jl3hffi,
$oJihIOIOp, 3THOrpaQ>mo H T. .l., a T3IOKC naM.IJTHHRH Marepna..lbHOH l\}"Jll>l}'Phl
C;IaB.IIH ... ".
Hawc coo6melllie HMCeT B BH;.!-·:y .1lilllb ypoDCHh JBblF.3 B rrpe,'.l,e,1ax CJI3BHCTHKH
H TQ,TulCO B OTHOmemrn H3h1Ka BOCTO'illhlX CJ'laBHH, pyCCKHX, KaK npe,m..teT B nJiaHax H
nporpaM.MaX y'fe6HhLX Jaee.leHHH, TO'fHCe B yHueepcHTeTC EyxapecTa 33 noc,'le!llrne 50
TaI<aJI orpac,Tu 3H3HHH BICIK>'faer PH..J: ttay K n 1™ccr B BJI;zy ;:q>eBIDriI nepHoµ:
(.lo XII aeKa), nepHOLl cpettmtH (XII-XVII as.) u HOBhm nepuo,:t ~1eM)' npettUieCTDOBa.JI
nepexo.n,Hhlii (X\1111 B.) nan pa3BHTH11. Cpe.!IH CJiaBJIHCKHX lIJhIKOB oco6o Bbl,ZlCJ'IJICTCR
pyccT<Hli J13hIK [2] KaK npe.lMCT HCCJIC,'J;OBaHHJI H o6y'feHHH.
B ttamcil: crpaHe ,LipeBHCM)' ncpno~' pa3BHTHJI pyccKoro 11JLII<a nocsJIUleHhI
PH.LI. pa6oT noc.1e 1955 ro.a:a [31. B 3TOM p'U)' cne,l)eT ynmIRH}'Th H 1<ypchl JICKIDril: no
nCTOpHH pyccroro HJhIKa, n:n;aHH1i1e B rrpe;:i:e;rax ymrnepch'TCTOB Eyxapecra, K.l)')l(a
.Hcc u TuMHruoapb1 Ja no.'.1.-nHchfO pH..'la CJ.Or.{emoa H npc<fleccopoa [4], a TilIOI<e
npe,.:i;crns.:reHHble HM iKC .J.OK..13,il,bl H coo6meHHJI Ha CbC"UaX CiliIBHCTOB (MCC) H
noTIHee - npeno-.I.1aBaTCc1eil: pyccI<Oro HJhIKa" ;1H"repmyphl (MAITPHJI) !5J.
Cnen;ylOIJllrif, cpe;i.ttmi:. ncp:m.::r. OT CJY'faH K Cclyl!atO. rrpHBilCK BHliMaHHC
Oo.lbrue BCCI"O B nocnemree BpellVl HCTOJlHKOB. npe.lCTaBHTC;lCH ~·xoBeHCTBa H pH,Ua
.THIJ, J.i3)"iaIOIU,lLX qiu.11ococpcKHe BOnpoCbl. Jhne-parypttbIC naMJITHHKH IlOJlh30BalHCh
oco6hIM BHHMaIDt:eM B 11eKUHJIX no .'IHTeparype BpeMCHH s YHJraepcurere r. fiyxapecru
H B Tex C,'I)·qa11x, KOr;t.1 OHH m.1c.1u CBJl]b c ucropHCH pyMhillCKOI"O Jl'lhIKa.
HoBOMJ nepttO.::l)' (XLX-XX BB.) npe.::rmeCTBOB3JI xvm BCK, some.n;-mlrlî B
i()'"pG nCTopun pycCKOll ;mrcparyphl B ymrncpcHTCTChOM sapuaHTC 6onec OCHOB3TCJ"lbHO
H nO,!lpOOHO IlOCJie 1960 ro.mi.
CTepno.!l, KDrophlii :sec 50 JieT 3HaJOT KaK "coBpeMeHHb1ir', npHB,1cK scex .'lHU,
JaHHMIDOll{JL'\ TOT HJill HHOH IlOCT ua roupe;i,pc pyccKOro JIJhIKa (3arCM :Kacf>e,:qJa p}'CCKOH
«fnum1ornu u ccW!ac - Ka<tic~a pyccKOro liJblKa H cTinepaiypb1) c 1958 ro.n:a .!lO
HCICTOJIIl{ero MOMeHTa, H H<UW.eHOBaHHe HX K)'pcOB .'leKU.Hii JaBnce,10 OT airrop(os)a,
OT'ffiCTH H OT uanpaB.;lCHIDI, IlOJl)'-'fCHHOro HMH 8 nepttOLl co6cTBeHHOH IlOAf()TOBKH
(,LJ,.jUI pll,1l,a JIRI] - "MOC-KOBCKIDI" il.JlH ".'TCIDrnrpa,ucKaJ1" UIKO.Thl c HX BhlCOKHM
TeopeTw1ecKHM ypoeueM JllL1HJIHCb H ocraBa.TitCb ttay'illhIM aBTOpHreroM). Cpe.a:H
pa6oT, BLilIIC..llllH.X B 3TO BpCJ\ill CJle,J.yeT ynOlllllH}"Th pa6ory no conoCTainrre,Tu-HOMY
H'JYLlemuo pyccKOro u pyMhIHcI<Oro 111:i:.n<0s pH.LJ.a asropos, H3·BCcrnyio H eo mopoM
H.3,'l(lHJfH

[6].

Cpe.::rH reM u npo6JieM, pa3pa60TaHHldX 'LleHaMu I<alf>e.!lJJbI pycCKOro R3bII\3
EyxapeCTcKoro YmrnepcIITeTa cne.!l)'eT OTMerIIT1i: HOpMhl pa3BRTIDI pyccKOro ll3hn:a [71,
Jl3hlK npoH3&'..D;emm pyccKH.x IIHCareJ-reH: (8], npeno-~ae:rnne pyccKOro 113LIK3 Ha BCex
ypoBwi:x. nonpIHamee oc11em:eHHe u B .IJ.OK.J1anax u coo6mettWLx PR.il:a '-IJ1euoa Ka<fle,n;pb1,
KaK H B HX Kypcax .1e1<-mtif, IGIHraX, CBHJaHHblX c TeM HJIH HHblM npoH3BC.1{CHHCM IL-nt:
H'Jy'faJOm;Hx TBOP'fCCTBO nHcareIDI a npe.ri:enax cneIJI<ypcoB H cneuceMnHapoB. PyccICHit
H.JblK noro nepuo.;:i:a OhliI nocroa11HoH reMOH pR;ta •meHOB uctie.upLI Ey-xapecrcmro
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yHHBepcurcra 3a noc,1c.ilHRc

30

,1er; HHHOBaU;mt .1eK-CH'fec.KOro

nopa1<a

JlB.1.lL1HCh

re~mii cneu;Kypca n cncuceMHttapa mr-u.iymero :rru :ia:r.tenm [9].
pa60're cneJ:U13.;lHCTOB PyMbIHillf H3BCCTHO no p~- if\}'-PH<LlOB

o

PHBW, RJl; Proh/eme de filologie

rusă

(noJJ; p33HhlMH 3arJiaBHllMH c 1961

r. ,:i.o

(PJI3P,
1977 r.,

mecn BbHl)'CROB, no 1rnuu;uarHBe MapHH JlYMH·Tpecxy). A UB, RRL, Romanoslavica u
~.) H no roM:y KTO ECTL KI'O B COBI'EMEHHOlJ PYCIJCTlff{E (MocKBaXe.TTuCnHKH, 1994 ), r.ue pj'CHC-Tbl EyxapeCTcrcoro YmtBepcwreTa coCTaBJllllOT 2/3

(c. 326-327).

cnHCK3 pyCUCTOB crpa-Hbl

B Kpyry

BOIIpoCOB, Ha KOTOphle o6panLm BHHMaHHC

YHHBCpcHTeTa, CTOlL'UI H BODpOCbl ,IUl<L"ICKTOJIOfHH (c

1958 r.).

pycucn.r

Hamero

061.eKTO~f 11cc,1e,lOBaHHll

CTaJIH B TO BpcM11 rooopLI .'IHilOBaH )l,o6py.liKM, 3ID'C:\1 H 00.'IaCTH C)''la.Bbl. Ilo ,J.aHHbIM
BOnpoCaM 6i.um HaIIHCaHhl ,J,HD.Jl01'Dihle. IGlH;:uu.a:rc:KHe H .iq)}THC pa6orb1, BhllIBHBlliHe
BnepBbte crpoii H

Ofilll'IHTC.'lhHhle qeprhl

3THX roBOpoB Ha reppn-ropHH PyMhlHllH [

101-

Y\feCTHO ynmumyn., lrJ'O ROCKreJIH 3THX rooopos HMCJOT CBOJO f33e"JY CBOH l!IKO.Thl,
)''le6HHKH H C;10B3pb

l 11 J ;J.;lll OOy>lCHHJI

IlpHMepHO B Ha'laJIC
~,

1960

8 3THX IIIKO.illlX.

IO,;ut B01HHK H nocreneHHO 6blJ1 pacmwpcH Kpyr

pa6cmllOillJIX Ha yHHBepcHTeTCKOM ypoBHe no 110,LlfOTOBKC H rrpoQ:icccuOH<l.JlhHO~'
yco:aepweHCTBOBaHHIO 3HaHHH npeno-mrnarem.cKOfO COCTaBa lliIIDJI no

pa3BHTHIO H

Bceii

cTpaue.

YHHBCpCHTCT

so1r.rias,111J1

e)KCrQ,iJ,Hhle

xypcM

no

rrosbimeHmo

KB<L"IHlflHJGll.(HH illl<(lJlbHblX pa6oTHHKOB "opraHH30Ba.'l COOTBe'TCTB)'IOil(He I<OMHCCHH DO
npuceoeHHJO HM BTOpoii n nepBOii nperro,ilaBa'TC;n,cmx cryrretteii. K '.JfOMY epeMCHH
OTHOCHTCH H H~3HHC fill HOBOM ypoBHe l\fHOTO'IBC.:IeHllbLX y'le6HHKOB ~"'Ul IlIKO.TI c
palH.bL\I npolfm:1e~1.

Jr).·

pa601} BDinOjlIDUH npeno,:i.asarcJlH IJih."OJl " yHHBcpcmern

:rra pa60Ta np<J,iJ,OJDKaercx c yqcrol\f am;repHarHBHOCTH
qrn, ~-MaCTCll. ll,aCT "COOT.BeTCTBYIOillllC pe3y.llhTQI'bl.
DO-:.\fOIOtsKa ,.Lucct:prattros rn!OKe cra;m ue1Ibt0 pa6on1 A;"'UI pJ1,LJ;a 'IJleHoB
1<a<l>e;q>i.r pyccKom H3hIKa n .llITeparypbI Eyxapecrcmro YHHBCp-c1ncra, "pe:JyJibTaTbI
3roif ,n:eHTeJibHOCTH cJie.IyeT oueHHTh oco6o (l\aK, enpo'ICM. H pa6ory pll.Ua 'l.J1enoB
KaljlC;:q>bl B Ka"iCCTBC 33.Be,ZlylOil(CTO [Lidia Niculescu, Nadejda Mangul rH B Ka"iCCTBe
;(eKaHa]. Raisa Cosmovici-Nanu. Mihai Novjcov. Ecaterina Fodor [u e Ka'lecree
npo;i:eKaHa], Io11 Oiţă IH B Ka'Iecnc ;1.eKaHa], A. Kovacs, S. Vaimberg, Virgil Şoptereanu;
B ttacro-Hil(ee BpeMll :iaBe.rcyt0n(HM Ka$e,;:qx>H: 11a;u1c-"I"Cll Aneta Dobre).
nocrollHHO: B tta(...î'OJJIIJ,CC spel\lH

sce1'i

_\''IC6HOH JIHTCp3l)'pb1,

o6oHrn MOJil{amteM n ,'lenem.uocri. ,1eKCHKorpalfloe CTpaH.bl. ycHJIID1
6bL'IH yneH'lfillhl ycnexoM ne pa1 l 12 J. B CIDI3H c JTOii: neHTe.n.Hocri.ro c,1enyer
'ITO CaM pyCCKHH H3hIK 3a :no BpeMH pa3BHBa;lCJI. KID< HHI<Of)la, ero CpeJlCTBa

He.Th3H

KOTOp&IX

CIG13a:Tb.

JTOCTOHHHO

.LlOIIOJIIDIJlHCb

H

cosepmeHCTBOB3JJHCb,

ero

JJCKCHKa

IIOIIOJIHJrnach

HeBH,LlllHHLIMH TeMnaMH rrpH HCIIO.JI.b10BaHJm co6CTBeHHLl.X pecypcoB,

perHCT])a, accou;HartHCH

pccypc01~

3;1eMCHTOB c 3]leMCJITaMH uecmlBHHCKOTO npoHCXO)K,iJ;eHHH, a66pesmtUHeii PAA<I HOB1>1x 1.ilCMCHTOB

C.JiaMJICKOTO
JICKCHKH H

;i:epHllamm, ;i;cpHBCITHBH.blX

33HMCTBOBaHHCM C;J:HRHU H3 caMOTO

nrnpOI<OTO .mra-na1otta H3hlKOB,

esponeiicmx H Heesponeiicux 30H.
3ro 6huro Bbl3BaHO rrepecrpoiiKo:ii [13], Il1MeHeHHeM 3KOHOMH"ICC-KOH 6331>1,
oTKpi.rrm1..\.m BO BCex o6nacrnx ;KH3llll, HOBhIMH OTHome~ra BffYTJlH o6mecrsa H s
MC)l(Jzyttapo,ilHOM IIJiaHe H, HC B DOCJIC/lHK)lO oirepe.n;i., B CJIY'lae BHe.npeHWI TeXHOJlOfHH

KOMM)'HHKal.(HH H HHcf>opMaTHKH npH HC-IlOJTh10BaHIDI
yrrOMHffYTh B
HHHOBalU:IH,

KOMilbfOTepa

(.uocraro•mo

CBJ13H c JIB,'lCHHCM o6oram.CHIUI .leKCHKH C.1083.pH, HMeKlll(HC 8 BlfAY
nony-'iHBIDHC mHpOKOC pacnpoCTpaHCHHe 6.;iaro.n;apH ne'IaTH fl 4);

meecrHM CJJOBapu c

HOBOH .'ICKCHKOH no ro,:i;aM H nepno,n:a'\.f (CM.

:ieKcuKe. 010twpHble .uamepuQ;1b1 - cepID!.).

202
https://biblioteca-digitala.ro

Hoeoe o pyccK011

Bo:mnKHOaeRHe H mHpoKOc ncno"n.10BaHHe B01.\IOR<HOCTeă I1H-TepHeTa H ero
aTIILTIIBau1:111. onpe;:i:e:urr H J.aJICe pa3BIITHC BO ecex
O.IHOIO H3 aKrya.TuHhiX jf1bll<OB
~-~T

l.IIltpc

pycc1<nro

Eaporn.1,

06.rracTIJX H B 06'-IllCTH HCC.'Ie.!l"OBaHIDI

pyc:Gwro H3hll<3.

HCflOJThJOBaTI>Cll npn rrpru-.•HXC

o6yqcmrn

Bo'1-.tOAU1ocrn
pacc101nnrn

Ha

c(fiephl
cny•1ac

JTOH

H B

H3hn<a.

f10..J.06Hoe

o6parun.cx K

pa3BRTHC JaCTaBJIJl"eT K(l)t(;J.Orn

3HaIOID.ero

H K ero 3JieMeHTaM c

pycc1mii

H3.blK

c
po,!lHoro H'lhll\a 06y'lat0UJ.erocJ1. 3-ro Be.llth' K ,!la'll>HeID.neiî crparerHH
ofy'leHIDI H Hccne.IJ;o:eaHIDI, K cneuuamnanHH o6Y1"1a10meroc11 H O.llHOBpCMCHHO TJ)OOyeT
ne'laTHOMY Tel\'CTY

nOBbIIIlCHHJ.JM BKHMaHHCM

ylfeTOM H

COOTBeTCTBy10m:cH. TCXHH'ICCKOH .D;OT31.(HH WKOcl H
CDCIJ.H<L'ILHOCTH B

Ilpe.il.CJiax ymmepcwrcra.

npHB.HC'lCHHH HHOH

,ll)'MaCTC.H, 'ITO ..J..lll"

BTOpoii

6y.'.zymero CIICWflLIIHCTa

no pyCCl\-OMy H'.3hTh.y B oco6cHHOCTH H}"'KH.bl '.lIDlHHA: 8 C(}lepe HH4>oPMâlnKH B Ka'JCCTBe

sropoil: cneIU13..1J1:.HOCTit. TaKHe 3HaHIDI o6ecne'laT He TOJU.KO HHJ.Ie nepcneI<THBhl .n..iu
cneURa.;rn:crn, HO H HC06XO.llHMOC MCCTO pa6on.1 B 6y,CJ;.rmeM. 06!cne'l.BTh TaKOM)'

crreuua,1HCTy CpeilCTBa

;i.m;

o6y'iemrn • 3aJ.3•ia

6,1Hnaiîmero BpcMef'H.

KaK H

o6ecne'ICHHC CM)' cpC.lCTB HOBOH TCXHO.'IOnm " HCil0.TIL30RlHHJI TC:XHMKH Hll<lJopMlllUIH

Ha ypoBHC Enpoilhl KOHUa

BeKa H TbICR'!C!ICTIUI

CTOilCTIIC CTaBHT H mn.ze Ja,;~airn.

y)KC

c yqth'o~t TOro,

lITQ

C.1Cil)'IOUlCC

BblpHCOBhlBaCTCJI ~aqa COCTaB.;IeHHll

npo-

yqe6HhIX MaTepna;roa .lJUI 06y'-!eHHll Ha paCCTOllHHH; CHa6lKCHHe
06) 'laIOilUl:XCH \lltrepna.1a.\rn HOOOro JTOKOJICHIDI - 'la.1.1'I3 HaCTOHIUero H 6y.:zymero " He
TQ;ThKO B n.po$eCcHOH<LlhHOM IUlaHe.
Ha..:i;eeMCH, 'ITO CKa.3aHHOC (He TO.Tu.KO cero,lIDI) HaH,!J.CT OTKIDIK B <.."J>C,[l.C
opraHH'33.TOpoB o6y'ICHHH HHOCrpaHHhnt 113I:.1Ka,1 B PyMhIHllH TCl\f 6o.:1ee, 'ITO caM
pyh-U.IHClillH lf3bIK TCMll ;ire TCMila\IH pa1BHBaeTCH H ero nperrOJ.aBaJJHe ClaBHT IlO'lTH re
rpaMM

H

)KC npo6,1CMbI.

f1Pl1ME4AHHH

l l l Cmsapn p)·ccKoro H"Jh1i.a. I1:mam1e sropoc. uc1rpaMe1rnoe 11 .[l.onoJIHeHHoe.
MocI<Ba, 1984. T. -1-, c. 130.
f2] C1c;:r.ycr on1enrrh, 'ITO nepuoµ: c 1948 ro„w (ca111aHHLiii c pcq,op,ioiî 06pa30amm11
B Py.M..bIHHH) no fillCTOJIIUliÎi MOMCHT MOjJ{ffO COOTBeTCTBeHHO 11.ypcy HCTOplm rromrr.b B
paMKax TpCX OTJlC3KOB BpeMeHH: I. nepHO;+ ar;m-'IaJOll{HHCH HOBH3HOH (caMOH
.;{HCllHll.:rnHhl - pyCCKHH Jl"3hlK) JJ;laHOB "nporpaMM o6pa30BaHIUI H o6y'ICHIDI B uameiî
crpa.He npmreptto ,II.O I 958 ro,IJ.a; B JTO epeMH 6b1.111 rroµ:roTOB.lCHhl He TO.lThIID
npenO.[l.aBaTe.ilH .ili"UI 11nco,1 H yHimCpcHTCTOB, HO H COOTBeTCTBYIOID.He MarepHaThI )J..!lH
,IJ.ammro rrpouecca; 2. nocne 1958 ro;:i:a, Kor.ri:a, no..:r.roroMCHHhIC (B npc.:i:e.'lax crpam.1 H
BHC CC) Ka;q>hl JTOCTaimm1 Ha 60olCC BblCOKHH ypoBCHb npouecc OOY'ICHHH,
COOcTBCHHYfO Hay'illYIO no.a:roros11.·y H peamnaumo ttay'IHOH paOoTbl (3TOT nepHO)l
cne.:zyer C'IHTârb BCCMta peJylibTaTHBHhL\t BO BCCX OTHOlDeHIDIX): 3. ffiiCTOHIIUiH nepHO~
(c

1990

r.)

pcrncTpHpyeT

poCT OTBCTCTBCHHOCHI

npeno,larune;1eii

npn HHblX

COJ.J,Ha'lbH0-3IIDHOMH'leCKHX ycrrOBIDIX.

[3] Cromi OTHOClITC.H .lllfCCeprawrn pJLJ.a pa6oTHHKOB BhiCIDeH l.III\O.Thl li HCC.'lC!J:OBare.1CH
pJl,ll,Cl yqpeJK,a.emtii: PyM1>1mrn (CM. Romanoslavica, I-XX).
[4] Maria Dumitrescu, BnopnH p~cKoro .rnneplliTJpnorn a1n1Ka (icypc .1eKIUrii:),
Iiyxapccr 1971; ec ~ C6opHH1' l'CKCTOB no HCTOpHH pycc~oro H]LJKa, .6yxapccr,
1987; Sinaiskii paterik. Indice de forme şi cu\'·inte, I, CMUB, 1973; II, CI\.fUB, 1976;
Emil Vrabie, Gramatica istorică a limbii ruse. Fonetica, Bucureşti, 1975.
r5J CM. nporpaMMbl MCC "CDC:UOB MAJ1PIDI (1954-1999 rr.).
(6) Ecaterina Fodor, S. Vaimberg el alii, Elemente de gramatică confrun-tati·fă a Jim203
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bilor rusă şi română, Bucureşt~ 1983 (H 2-oe H'U., l 985).
[7] M. Gheorghiu, Probleme de tipologie contrastivă a limbilor.
gruenţi de relaţie, Bucureşti, 1981.

Detcr-mioanţi

con-

f81 CioJJ,a OTHOCJ1TC11 H pa60T:i.1 Map1m .D,,vMmpCCK)' no IDbn<y pyccKJLx nH-carcJieii (A.
ITywKHHa [şi Dic,fionar invers no CJioBapio Hlbma IlymKu-u~ Bucureşti, 1975), JI.
To.ilcTOro, <I>. ,[(oCTococmro, A. ToJicTOro, B. MaKKOacKOro, C. EccHHHa).
[9] Maria Dumitrescu, Lexicul limbii ruse contemporane. Elemente noi, T.U.B., 1977:
C'd.

ee

pa6on1

no

uoooii

JICKCHKe

pyccKoro

ff3LIKa H no ;q>y-rHM

oonpoca:M,

ony6cTIIKOBaHHble B pa3HhlX ;eypua.nax (B TOM 'IHCJie B ;IC. Romanoslavica, i-XXX:V).

[lOJ Maria Dumitrescu, Emil Vrabie, Despre cercetarea graiurilor ruseşti din
Dobrogea. Culegere de studii, Bucureşti, 1962; CM. TaIOKe pa6oThi: E. Vrabie, V
Vascenco, M. Marinescu, F. Chirilă, A. Ivanov H .np.) 1962-1999 rr. B pa3HbIX HlmlHIDIX
(H Romanoslavica, Indice bibliografic, I-XX, 1981).
[11! Z.Orile, c 1990 r. (CM. u Feodor Chirilă, A11drei Ivanov, Siegfried Wolf, Romeo
Chivescu, Dicţionar tematic ms-român. Termeni şi sintagme, voi. 1-2, Bucureşti,
1998: F. Chirilă. Manual de limba rusă (.UJUI pa3H.bIX ro.n.os o6yqeHIDI), Bucureşti,
1990-1998.
f 121 Dicţionar(e) rus-român şi Dkţionar(e) român-rus ony6.JIHKOBaJIH V Vascenco,
G Bolocan, E. Noveanu (noc.1eiJ:HHJt sapnam Noveanu E., Noveanu D., Maria
Dumitrescu, PyccKo-pyM1.1HCKHii y'"le611Mii 1J1eK-Tpom1b1n c.1osapb, .!l.HCKeTa,
Bucureşti, 2000) H iJ:P.
(131 CM. PyccKHii RlblK s nepe.iIOM11oe speMH: 1985-1995 rr. BMc-•JWieu11H ua
VIII Me;K,!J;yuapo~HOM Konrpecce MAIIPHJI, Pereuc6ypr (fcpMamur), 1994 r.
ITo,;uurosKa x HJm!Hmo Hildcgard Spraul, Wolfgang Peters, Miinchen, 1996.
[ 14J Maria Dumitrescu, Inovaţii lexicale în limba rusă. 1994-1998. Dicţionar rusromân~ Bucureşti~ 1999.
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NEMAM VISE VREMENA....
Mirko Zivkovic, Bucureşti

Ovaj Simpozijium nosî svecano obc1ezje - 50 godina od osnivmţja na5e katcdre.
s!ueajno, prema tome, sto ce se na ovom skupu iznositi, uglavnom, uspehe koje je
nas kolcktiv postigao za pola veka. Postoji cak opasnost rekao bih, da se na ovakvim
svecanim sastancima insistira samo na ono sto je pozitivno.
PoSto sam 34 godine, do septembm 1986. bio u Zi:l.i sv,~ga sto je bilo u vezi sa
na5om katedrom, a posebno sa srpskim kolektivorn, ja eu se zadr:Zati i na nekc negativne
pojave, koje nonnalno nisu isle u prilog poboljS<lnja na5ega rada. vcc naprotiv.
Dnmmio sain se da li sa o tim i ta.lc<.im styarima govo1im na ovom svecanom
Simpozijumu. Imajuci u vidu, medutim, sYoje godinei da nemam vi.\:e vremena 7a odlaganjc, moram, iako teskog srca, da iznesem sada i ovde î manje poznale, ali i manje prijatnc stvari iz na5e delatnosti.
Sve Sto cu izncti kraCi su i/.\·ocli iz obinmog rada, koj i s.am napisao 19%. godine,
a ocfnose se samo na dclatnost do septcmbra 1986. godine.
Kao prvo izneeu nekoliko svojih zapafanja o stranim lcktorima, prvenstveno o
jugoslovenskim lektorima, koji su mdili na nasoj katcdri u ok\'iru srpskohrvatskog
kolektiva.
P1vi jugoslovenski lcktor August Konccc do5ao jc na nasu katedru, sa
SYeucilista u Zagrebu. scptembra 1961. godine.
Od ove skolskc godine 1961/62. imacemo skoro stalno i po jcdnog lektora iz
Jugosla\-·ije. Oni su dolazili na 2-3 godine, i to po jugosloYenskom · 1Jjutu··, iz Bcogrnda
Zagreba, Novog Sada i Sarajcva, odnosno iz wtiveujtetskih centara gdc je bio u opticaju i gde se studirao srpskohrvatski knjiievni je:lik. NajYise lektora primali smo iz
Bcograda i iz Novog Sada.
Na J.alost iz Srbijc, odnosno iz Beograda i Novog Sada nisu nam dolazili lektori
koji su predhodno radili na fakultetu, kao specijalisti za srpski jc/ik, koji su imali solid.nu filolosku spremu i izvesno iskustvo na visoj nast.avi, vcc su to bili, uglavnorn, mladi
diplomei. Usled toga, oni se nisu mogli dovoljno ukljuciti u delatnost fiaScga kolcktiva i
~ire. Njih nije interesovao rurnunskijczik, nisu uopstc podneli neko saopStenje iii referat, nisu ucestvovali cak ni U diskusije koje SU SC vodiJc U okviru kolektiva iii na raznim
naucnim sastancirna, a po povratku u Si:biju, nonnalno nisu bili angaiovani na nckom
filoloskom fakultctu.
Sasvim je druga situacija bila sa lektorima iz Zagreba i Sarajeva. August Kovatcc
diplomirao jc romanistiku na SveuCilistu u Zagrebu i radio kao asistent na Filoloskom
fakultetu.U Bukurestje do5ao kao vrko dobar po7.n.avalac nekih romanskihjezika i kao
vrlo solidan lingvista i istraiivac srpskohn:atskog jezika. Svestrmo se anga:Zovao u nas
kolcktiv, a u isto vreme iskoristio je bonlYak u Bukurestn i za svoju specijalizaciju u
romanistici i slayistici. U tu svrhu pohadao jc fak i neka prcdavanja istaknutih rumunskih romanista, akad. Aleksandra Rosctija i akad. Jorgua Jordana, kao i neka predavanja iz slavistike akad. Ernila Petrovifa Uz njihovu svestranu pornoe spremao je svoju
doktorsku dizertaciju o istrorumunskom go\'Oru, koju je odbranio u Zagrebu, a neSl:o
kasnije objavio i na rumunskom jeziku, u Bukurc~tu. l Uceslvovao je redovno i aktivno
na svirn naucnirn zasedanjima i mnogo nam je pomogao u oostavno procesu.
Po povratku u Zagreb, radio jc kao predavac na katedri za romanistiku. U okviru
te katedre predavao je izvesno vreme i rumun'iki jezik, a nakon nekoliko godina promo~ije
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visanje nl profcsora i sefa te katedrc. Poznat i priznat ne samo u Hrvatskoj i Jugoslaviji,
kao jedan od vrhunskih lin!,n;ista i romanista izabran je za clana Jugoslovenske
akademije znanosti i umctnosti.
I drugi lektor iz Zagreba, Karmen Milacic do5ao jc kao nastavnik sa fakulteta u
Zagrebu, apo povratku stalno jc radio na vi.Soj nastavi. Iako je ostao samo godinu dana
u Bukurestu, ukljuC::io se samopregomo, od samog pocetka, u raznoliki rad na5eg kolcktiva. Uccstvuje na nautnim zasedanjima i podnosi referat na IV-0rn Simpo7jjumu
posvece~oin rumunsko-jugoslovenskim kllltumim, knjizevnim i lingvisticnim ve7ama
(1976.).
Iz Sarajeva je doS<m kao lcktor Bogdan DabiC, koji je isto tako, pre toga radio na
Univerzitetu u Sarajcvu, apo povratku nastavio jc da radina katcdri za srpskohrvatski
jezik. Nekoliko godina kasnije izabran je :m profesora i imenovan m 5efa te katedre.
Nama je rnnogo pomagao, posebno, kao izuzctan poznavalac s1pskohrvatskih akcenata,
a i sire u savladivanju nekih fmesa srpskoluvatskog kniji:l.cmog jezika. Ueestvovao je
aktivno u radu naseg kolektiv. NauCio je dobro rumunski i interesovalc su s.a. posebno,
rumunsko-srpske lingvisticke veze i uticaj tursko§ idioma u tim jczicima.-' Na IV-0m
Simpozijumu (1976.) podneo je originalan referat , visoko ocenjcn cd strane ucesnika.
Moram reci da nam takvi lektori nisu dolazili samo iz Zagreba i Sarajeva. Bio
sam u prilici da, kao rukovodilac katedre slovenskihjezika (ceskog, slovackog, poljskog,
bugarskog i ukrajinskog), dobro upoznam i lektorc tih jezika. Skoro svi su bili iskusni
filolozi, koji su prethodno radili na univerzitetima, a nakon povratka vecina njih se istakla kao vrhunski fil0Jo7j njihovih zemalja.
Zactmicu se sada samo na iznosenje svojih zapa7.anja o le1.1orirna na.Siin, rumunskih i jugoslovenskih suseda - Bugara. Svi lektori Bugari, koji su radili na nasoj katedri,
bili su prethodno vi5e godina asistcnti, a vecina predavaci na nckom filoloskom fakultctu u Rugarskoj, a isto tako svi su orij bih doktori fi!o!oskih nauka. Sada je !ektor 7-<!
bugarski jezik dr. Neda Pavlova-MutafCi,jcva. predavac Sofijskog univerziteta.
Navescu i nckoliko imena Bugarn, koji su radili kao lektori na na.Soj katcdri: Todor
Todorov, Kiril Dimeev, Mosko Mosko''• Strahil Popov, Stefana Zaharjeva, Nadeida
Dragon. Svi su oni sada profesori fakulteta ncki od njih i akadcmici, istaknuti filolozi.
priznati kao takvi ne samo u Bugarskoj, vec i u Jugoslaviji i u svim slavistickim centrima.
Slicna je situacija i sa lektorima ostalih slovenskih jezika na5e katedre.
Drago mi je sto sada (1999.) mogu citirati. kao tak.vog i ime jednog lcktora iz
Srbije (koji je do5ao posle 1986. i nije bio predmct na5eg istraiivanja). Rec je o kolegi
Miljurku Vukadino,,ieu. koji se svestrano ukljueio u rad naseg kolekti:va, prvi lcktor
Srbin koji je savladao rumunski jezik i ak1ivno ueestvuje i u raznim kultumim poduhvalirna na.Seg glavnog grada.
Lektori na stranim fakultctima mogu, po na5em rnisljcnju, mnogo viSe uciniti
nego neki ata5cji za kulturu pri ambasadama. Razumno je i nonnalno sto Bugari, ponovo dajcm njih z.a primer, a mogu dati i druge, poklanjaju vcliku pain.ju ovoj delatnosti,
ne samo slanjem odabranih poslcnika,
i njihovim specijalnim nagradivanjem.
Naime, bugarski lektori, koji aktivi5u na stranim univerzitetima, ptimaju sem "plate", od
dr7:ave u kojoj rade i zam<IBan dodalak od bugarske drl.ave i to na nivou primanja ata§ea
m kulturu pri bugarskoj ambasadi doticne 7.emlje.
Postavlja se i postavljamo pitanje za.Sto samo Beograd i Novi Sad, odnosno
Srbija zapostavlja toliko VaZan i znaeajan rad tih lek1ora. Z<lSto je zapostavljena ta toliko
va.Zna i, rekao bih, unosna prosvetna, ku1turna i propagandna delablost. Mi, Srbi, stalno
isticemo, s pravom, da se samo putem kulture mo:i.emo ista.Ci u svetu, daje ~ kultura
bogata, ali nedovoljno poznata, da treba stalno voditi brigu o prodoru te kulture van

vee
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nasih gcografsk.ih ogranicenja i da ce sarno tako i nas narod i na5a stvarnost biti shvacena u pravom i istinitom svetlu. Za5to onda ~110 mi Srbi ne koristimo za to Cak ni sredstva kojc nam stqje na raspolaganju?
Prclazimo u nastavku na iznoscnja nekih zapaianja o nafoj srpskoj biblioteci na
Fakultetu stranih jezika.
Kao jedan od naj teZih problema, koji mi se rnunctnuo od samog poeetka rada na
fakultetu bio je ncdostatak biblioteke. Nerazumljivo, nismo mspolagali ni jednom
k1ţjigom, nijednim casopisom na srpskomjeziku.
U jcku antijugoslovenske kampanije Informbiroa,. n.iti sam mogao sto oeekivati,
n.iti sto nabaviti u Jugoslaviji. Za prnkticne ve:lbe pripremio sam mzne tekstove za prevodcnjc, umno:Zavao i dclio studcntima. Vcc sledcce godine (1953.), na osnovu tih tekstova i propratnih gramatick:ih, odnosno leksickih objasnjenja .l/.dao sam Prakticni kurs
:.rpskohrFatskog jezika.
U isto vreme obratio sam se pismom nckim na~im intelcktualcima i ustanovama
u Rumuniji. Jcdini koji rr..i jc odgovorio bio je protojerej dr Slobod.an ~:.cst!C, iz
Temisvara, i, sta vise, ponudio mi jc na poklon svoju biblioteku. lako je ima.la samo
nekoliko stotina knjiga, u ajoj su bila zastupljena glavna dela srpske knjiievnosti i to
uglavnom prva izdanja.
Posebnu vrednost sacinjavale su, medutim, skoro sva prva i7..danja stare srpske
knji:?:evnosti XVI-XVII! veka
Koliko je trajala lnfom1biro.-ska kampanija nije se moglo ni zamisliti obogaeenje te bibliotckc sa knjigama iz Jugoslavijc. Nakon ponovnog uspostavljanja dobrosusedn.ih odnosa izmedu Rumun.ije i Jugosla,ijc lraZili smo i sll1Zbeno i privatno knjige i
casopise, toliko potrebnc on.ima koji studiraju srpskoluvatski jezik i jugoslovenske
krtjizeynosti. No. iak.o sam se godinarna zanosio ovim poduhvatom, maio sam, Hlo malo
i uspeo Tokom 14 godine koliko sam efektivno bio na celu c;rpskog kolektiva. na5a biblioteka nijc bila snabdevena ni priblizno kako bi trebaJo. Prilikom odlazaka u
JugoslavUu, posebno u Bcograd, prilikom poseta jugoslovenskih zvanicnika, pri\rednih
i kultumih poslenik:a nasoj katedri dobijali smo obecanja, ali se ona nisu ostvarila. Mogu
dati puno primera raznih obecanja beogmdskih Z\·anicnika. Neko jc vreme prolazilo,
navikao sam se na ta obecanja i primao ih saino kao tahc. Vise me jc medutim bolelo
kada su se tako pona5ali i neki knjiievnici i h.'llltunti rndnici. Oacu samo jeda.11 primer.
Posctio nas jc jednom i istaknuti knjifovn.i kriticar Vuk Kmjevic, glavni i odgovomi
urednik casopisa "Knji:Zevnost'. Navratio je u nasu biblioteku i tom prilikom obeeao da
ce nam, po poVTatku u Beograd, redovno slati pomenuti casopis. I, zaista, poslc nekoliko
dana po~lao nam je jedan primernk... i n.ista vise.
Istina za voţju, primali smo sporadicno, s vremena na vreme poncki svei.anj knjiga, ali primali smo samo onesto je dotieno izdavacko preduzece, iii neka ustanova, u
prvom redu MSC, ima.la na raspolaga.Itju, a ne ~io je nama nedostajalo. Primali srno prevashodno klasicnu bclctristiku, cesto ista dela, a n.ismo primali .knji:lcvno-kriticke studije. teoretske rasprave iz domena lingvistike i slicno. Nismo primali ni jedan dnevni tist,
niti nedeljnik. Pokusali smo da bar to rcsimo uz pornoe Jugoslovenskc ambasade u
Bukurestu. I oni su obe6ali i osta.lo je na tome. Ni sada nasa biblioteka ne raspolaZ.e ni
jednim kompletom knji7..evnog iii strucno-filoloskog easopisa 6 , tako da ce buduci studenti ai nastavn.ici, biti li~ni mogucnosti da se upoznaju sa dostignuCima kulture u tom
domenu tokom poslednjih pedesctak godina.
Svak:ako da 6e se oni pitati kako se tako sto moglo desiti. A nas koji smo radili na
toj katedri, rnoZda, i iestoko kritikovati. Postavice svakak:o to pitanje, tim vise, kada doznaju daJe dosta godina sefte katedre, sa srpskog i drugih slovenskihjezika, bio Srbin, a
ukoliko se jos zainteresuju kakva je situacija kod osta.lih slovenskih jezik:a, iunenadiee
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se, ali i l'apanjiti, kada vide da su svi ti kolekth,i. svi ti jezici, savr8eno snabdeveni, sa
mnogo toga, od dnevnih !istova i razoih casopisa do poslcdttjih izdrutja knjiievno-kritickih studija. Moram reei da to nije ucinjcno usled mog zalagmtja. Zemlja maticc, univcrLitctski i kultumi centri tili slovenskihjezika snabdcvali su redovno i njihove lektore
i doticne kolcktive sa svim onim cime raspolatu odgovarajuei fakulteti u maticnim
granicama.
lsto su tako sistcmat'iki i obimno snabdevale i rumunske ustanove svoje lektorate
u inostranslvu. Prof . Radu Flora, dugogodimji rukovodilac katcdrc za rumunski jezik,
Filoloskog fakulteta, u Beogradu, koji je raspolagao isto tako sa izvaredno snabclcYcnom bibliotckom. traiio mi je, nekoliko puta, da zamolim rumunske ustanove, koje su ga
snabdevale, da mu ne Salju viSe toliko mnogo knjiga, poSto u biblioteci katedrc nema
viSe slobodnog proslora.
Evo i drugog primara: septcmbra 1974. na Filoloskom fakultetu, u Novom Sadu,
otvara se lektorat za rumWlSki jezik, a 1981. osniva se Katedra :za rumunski jezik i
knjiievncst. Ko!egi!'jca prof. Lia Magdu, inaec dugogodi5nji Sef lektorata i btcdrc, u
jednoj svojoj knjizi navodi: "Opremanje katedre struenom literaturom i easopisima
doprinosi u velikoj meri da nastava dobro funkcionBe ... " Tokom ovih dvadeset godina,
Centralna univerzitetska biblioteka u Bukurestu je poslala na5oj katcdri literaturo potrebnu za studiranje rumunskog jezika i knjiievnosti, belctristiku, studije posvceene istoriji
rumunskog naroda, razne recnikc, jczicke atlase, kartc i vcliki broj periodicnih publikacija Sada raspolaiemo sa oko 4.000 naslova ... 7 .(bez komentara M.z.)
A nas, jugoslavistc Rmnunije, ne samo da nisu pomagali Jugoslavija i Srbija,
jugoslovenske vlasti, jugoslovenske i srpske ustanovc kako je trebalo i kako rade sve
zemlje sveta, vec nam je cak jedna istaknuta jugosloveuska licnost u;r,ela najvrednije i
najskuplje knjige iz n~e biblioteke. Ree je o ambasadoru Arsu Milatovieu. On nas je
posredstvom jugoslovenskog lektora, "pomagao" novim knjigama, odnosno novim
izdanjima, a ·'diplomatski'' uznnao prva izdaaja starih knJiga, neke cak neprocenJ1vc
vrednosti, koje, mcdutim. nije poklonio Muzeju Dositcj-Vuk ili Narodnoj biblioleci
Srbije, ctjc su knjige izgorelc 6 aprila 1941. prilikom bombardovanja Beograda, ili nekoj
drugoj srpskoj kultumoj ustanovi, vec ih jc gledao sto boljc unovCiti, za do lare. Njemu
je bilo vaino skupiti sto vi5e deviza, a ne kao ambasadoru Jugoslavije negovati i cuvati
na5e vrednosti.
Iako nisu rad.iii to sto je radio Arso Milatovic, moram reei da su se i neki drugi
diplomat.ski predstavnici Jugoslavije pona5ali rekorektno prema naSeffi kolektivu i sire_
Dacu samo jedan primcr: tokom C:etvrtog mmunsko-jugoslovenskog simpozijuma organizovanog 1976. u Bukurdtu., koji su utesnici ocenili kao najuspelijim i najbogatijim,
uspcli smo da ubedimo i naSeg ministra vaspitanja i obrazovanja da prisustvuje na
sveeano otvaranje radova toga skupa. Sta vise ministar se slozio da se taj simpozijum
odvije pod pokroviteljstvom ministarstva. Prethodno smo dobili saglasnost jugoslovenskog ambasadora (Dodika) i obeeanje da ee i on doei i pozdraviti Sirnpozijum, sto smo
i preneli naSem ministru. Obezbedili smo, uz pornoe tog ministrn,
uslove za rad
Simpozijuma., kao i matuijalna sredstva 7.a prijeme i izlet dolinom Prahove i Pojane

odliene

Braiiova.
Ali na veliko iznenadcnje sviju nas, jugoslovenski ambasador nije se pojavio,
kako smo se bili dogovorili na otvaranju Simpozijuma. Cckali smo ga svi, i ugledni gosti
iz Jugoslavije, i ~ ministar, i dekani nekih fakulteta i rektor Univerzitcta Cekali smo
ga 45 mioota, telefonirali u ambasadi, ali se ambasador Dodik nije odazivao. Ni kasnije, kada srno ga sreli nijc ~ /a shodoo da neSto kaie o tom njegovom toliko "diplomatskom pona5attju".
Nccu ovdc sada pominjati kako su se pona5ali i sta su sve, u takvim prilikama,
uradili diplomatski predstavnici drugih slovenskih zernalja.
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Ne jednom sam pokusao da sebi objasnirn stav i ponaSCln_je, u prvom redu
Jugoslovcnskc ambasade u Rurnuniji. a ne samo. prema na.iiern kolektivu, proteklih 3040 godina. Jcdini odgovor, na sve to. je bio :l'.bog neke ajihove netrpeljivosti prema
rukovodiocu tog kolektiva, prema meni, Mirku Zfrkovicu.
l\fislio sam i nadao sam se da ce se posle mog odlask.a sa katedre sve Io promenu·
ti u pozitivnom smislu. Mcdutim, nakon Citave decenijc od mog penzionisanja, ubedio
sam se da se stav sluibenika Jugoslovenske ambasade nije ni najmartje promenio. Evo
samo jednog primera: Jugoslovcnska ambasada organi.z.ovala jc i ove godine
(25.JV 1996.), u svojim proslorijama, prijem povodom NacionaJnog praznika
Jugoslavije. Na taj prijem ne pozivaju nikoga sa na5e katcdre, ni jednog jugoslavista ftlologa.
Gospodin ambasador Dcsimir Jeftic mozc pozvati koga hote na otvaranje izloZbe
svojih umctnii'.:kih slika, moze pozvati i Srbe iz dijaspore, i kulturne prcgaocc jugoslavistike. ali ih isto tako moie i ne pozvali. Na prijemu u Ambasadi. povodom Nacionalnog
praznika Jugoslavije, smatramo da treba poLvati i one koji su najvise privrieni
Jugoslaviji i Srbiji, koji deluju kao propagatori jugoslovenskc i srpske kulturc, koji su u
tom pravcu i rnnogo urndili, ncki od njih. rekao bih, cak vise nego neki sluZbenici
ambasade.
Kako sve to objasniti? Zar ~ sada nikoga u Srbiji ne oponinju poslednje reci
velikog Srbina i dobrotvorn Nikole Cupica:" I prosvctaje ostrn kao bojni mac." Svi mi
znamo, isto tako, da u negovanju vckovnc tradicije dobrosuscdnih prijateljskih vez.a i
sarad.nje dvaju naroda, rumunskog i srpskog. istaknuto meslo pripa.da nauci, kulturi i
kn_jiZ:eYnosti. Kad znamo, ;1.asto se onda tako pona~mo?

NAPOMENE

I. August Kovaccc, Descrierea istroromânei actuale, Bucureşti. 1971.
2. Karmcn Milacic, O poi:ecima hrvatsko-rumunskih knjiievnih veza,
RadoviIV. .. Bukurest, 1979., str.357-367.
3. v. Bogdan Dabic, Turcizmi u srps/wlirvat.skom i rumunskom jeziku, Radovi
Filozofskog fa.kulteta u Sarajevu, VII, 1973., str.53-63.
-1-. Bogdan Dabic, Semanticka razilaienja turcizma u rumunskom i srpskohn1atskom
jeziku. Radovi IV ... Bukurest, 1979., str.103-113.
5. Miiko zivkovic, Curs practic de limba sârbocroata. Bucurcsti, I-1953; L 1954.
6. Po mom pensionisanju 1986. poklonio sam nasoj biblioteci komplet casopisa "Na~
jezilc"' i vi.Se struCnih knjiga. Sve je registrovano kao moja donacija.
7. Lia Magdu, Srudiranje rumunskog jezika i knjiievnos1i na Filozofskom fakultetu u
.\'ovom Sadu, Novi Sad, 1997, str.37-38.
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BULGARISTICA LA UNIVERSITATEA DIN

BUCUREŞTI

Mariana Mangiulca, Bucureşti

Acum mai bine de un secol, în 189L la Universitatea din Bucureşti se înfiinţează
prima catedră de slavistică din România, condusă de renumitul savant şi profesor Ioan
Bogdan (1864-1919), pe atunci în vârstă de numai 27 de ani, absolvent al Universităţii
din Iaşi şi cu strălucite studii de specializare pe lângă marii slavişti ai vremii la Viena,
Petersburg, Moscova şi Craco\'ia.
Direcţiile de cercetare iniţiate de acesta în cadrul filologici slave şi al filologiei
slavo-române, disciplină numită astfel de însuşi Bogdan, au fost preluate şi duse mai
departe de generaţiile unnătoare de cercetători, filologi şi isterici.
Începuturile predării limbilor slave moderne (iniţial sârbo-croata, bulgara, rusa şi
ceha) se leagă de numele unuia dintre elevii lui Ioan Bogdan, profesorul Petre Canccl
( 1890· 1947), care între anii 1920-1947 a fost conducătorul Catedrei de slavistică. Petre
Canccl, care preda \'cehea slavă şi cursurile de slavistică, era serondat de câţiva asistenţi,
printre care şi Ecaterina Piscupcscu. Specialistă în bulgară şi slavă veche. autoare a unei
utile monografii Liieratura slavă din Principatele Române în veacul al )(V-lea, după
manuscrisele slave din Riblioteca Academiei Române (Bucureşti .. 1939). domnia sa a
fost un cadm didactic cu vocaţie, care timp de aproape trei decenii a activat cu dăruire
în domeniul limbii şi literJturii bulgare, până la pensionarea sa în anul 1959.
Învă\ământu! şi cercetările asupra limbilor şi literat mi lor slave modeme, devenite
obiect de studiu cu licenţă la Universitatea din Bucureşti, asupra limbii şi literaturii bulgare implicit au căpătat amploare după rdonna din 1948, odat:l cu maugurarea în 1949
a Secţiei de limbi slave la Facultatea de filologic. Specialitatea limba şi literatura bulgară
a început să se dezvolte - în prin1ii ani cu un singur cadru didactic, prof. Ecaterina
Piscupescu -· apoi numărul acestora a crescut prin încadrarea unor absolvenţi ai
Universităţii din Sofia şi de la Bucureşti.
Dna lcct. dr. Zlatca Iuflu. absolventă. a U niversitătii din Sofia, a acth·at în cadml
colectivului de bulgară între anii 1958-1973. Autoare de manuale şcolare şi uniYersitare,
a unor studii şi articole de folclor comparat bulgar-român, dna Zlatca lulfu şi-a susţinut
lucrarea de doctorat în 1973 (Cântece populare bulgăreşti din comunele Chiajna şi Valea
Dragului, Autoreferat, T.U.B., 1973).
Dna lect. dr. Olga Stoicovici, reprezentantă a primei promoţii de bulgarişti ai
Universităţii noastre (1953), a fost titulara cursurilor de slavă veche şi gramatică istorică
a limbii bulgare p-dnă la pensionare, în 1986. Domnia sa şi-a orientat activitatea de cercetare în domeniul relaţiilor româno-slave, cu referire la limba bulgară. Pe această linie
se înscrie şi teza de doctorat Limba documentelor slavrrromâne din Afoldova de la
sfârşitul secolului al XIV-iea şi din prima jumătate a secolului al )(V-lea (T.U.B., 1978),
precedată de mai multe articoie de detaliu.
Dna lect. dr. Laura Fotiade. absolventă a Universităţii din Sofia, a funcţionat la
colecth11l de limba bulgară între anii 1956-1986, fiind titulara cursului de literatură bulgară (secolele XIX-XX). Lucrarea sa de doctoral Activitatea literară şi publicistică a lui
G. S. Rakovski în România, apărută la Sofia în 1980, s-a bucurat de aprecierile specialiştilor bulgari şi români. Autoare a unor articole şi studii, cursuri universitare, lect.
dr. Laura Fotiade s-a distins şi ca traducătoare din proza bulgară contemporană.
Dna lect dr. Maria Zavera, numită la catedră în 1957, a fost titulara cun;ului de
limbă bulgară contemporană până în anul pensionării (1987). Preocupările sale ştiinţi210
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fice s-au manifestai într-un domeniu mai puţin abordat, cel al influenţei româneşti asupra
dovadă articolele şi studiile pe ace::i_o;;tă temă. Astfel, pe baz.a datelor
oferite de atlasele dialectale şi a cercetărilor de teren. domnia sa şi-a elaborat teza de
doctoratli11pn11nuturi lexicale româneşti în graiurile limbii bulgare, (Rezumat, T. U.B.,
1977).
Catedra de limbi şi literaturi slave a avut nevoie in continuare de calificarea profesională şi e:oqx:rienţa îndelungată a acestor profesoare, care prin ceea ce au realizai şi
lasă în urma lor fac cinste bulgaristicii româneşti, şi. după 1990. lect. dr. Olga Stoicovici,
lecl. dr. Laura Fotiade şi lecL dr. Maria Zavera au fost solicitate să ţină unele cursuri în
speciali:z.area fiecăreia.
Conf. dr. Dumitru Zavera, absolvent al Universitătii din Sofia. activeaz.ă clin
1958 şi este titularul cursului de istorie şi civilizaţie bulgară şi al celui de literatură bulgară (epoca veche şi cea a Renaşterii bulgare). Cu o bună pregătire în domeniul folclorului bulgar, şi-a conceput în perspectivă comparată teza de doctorat intitulată f..posu/
haiducesc bulgar (1\utorefera~ T.U.B.~ 1974}.
Dna lect. dr. Mariana Mangiulca, absolventă a Universităţii din Bucureşti promoţia 1985, funcponează la Catedra de limbi şi literaturi slave din anul 1990, iar din
1995 este titulara cursului de limba bulgară contemporană; de asemenea, predă slavă
\'eche şi slavonă românească. Preocupările sale ştiinţifice, concretizate în câteva articole
şi studi~ vizează domeniul raporturilor ling\·istice româno-bulgare. pe această direcţie
înscriindu-se şi lucrarea sa de doctorat Împrumuturi româneşii ti1 li111ba bulgnră literară,
aflată sub tipar la Editura Universităţii.
Dna Cătălina Puiu. absolventă a facultăţii noastre - promoţia 1997 şi o bună
cunoscătoare a limbii bulgare, a fost încadrată ca preparator din anul 1998. Interesele
sale ştiinţifice se îndreaptă cu precădere spre literatura bulgară contemporană - dovadă
şi traducerea în limba română a volumului ,')'crisori din rai ..Epistole din iad (Editura
UNIVţ_RSAL DALSI,1999) al proz.atorulm bulgar Hman B10lce\'.
In aceşti ani membrii coleclivului de limba bulgară s-au orientat !>'J)re investigarea
WIOr domenii ale limbii bulgare, precum şi spre cercetarea şi popularizarea interferenţelor lingvistice, lilcrnre, culturale româno-bulgare. Rezultatele acestei munci s-au
concreti?.at fie sub fomm clllSurilor generale şi speciale, fie sub forma articolelor şi
studiilor publicate în revistele de specialitate de la noi şi din 13ulgaria.
I. Ex1rcm de utile studcntilor şi cu un profil adaptat im ălământului românesc, pe
lângă bibliografia consacrată, sunt cursurile teoretice:
I. Lcct. dr. Olga Stoicovici este autoai:ca unei Gramatici istorice a limbii bulgare.
T.U.B., 1977, 299p„ o lucrare de proporţii dcstinală studenţilor din anii III şi IV.
Structurat pe cinci capitole cursul se deschide cu o introducere, ce include subcapitolc
precum obiectul de studiu al gramaticii istorice, relaţiile acesteia cu disciplinele apropiate, locul limbii bulgare în cadrul limbilor slave, o trecere în revistă a gramaticilor
istorice publicate anterior şi se încheie cu o prezentare amplă, bine documentată a principalelor surse pe care se bazează studiul istoric al limbii bulgare. Urmează capitolele
Diferenţierea dialectală a limbii bulgare. Fonetică istorică, Aforjologie istorică, iar
ultimul capitol, o contnlmţie vaJoroasă a autoarei, este dedicat Lexicologiei istorice a
limbii bulgare.
Un domeniu predilect al membrilor secţiei de limbă bulgară îl constituie, ca şi în
deceniile trecute, limba slavă veche şi slavona românească, raporturile lingvistice
româno-slave în evul mediu. Aici contnbuţia dnei lect dr. Olga Stoicovici este demnă
de remarcat Domnia sa publică în 1978 Limba documentelor slavone din ;\,fo/dova (sec.
al XIV-iea şi prima jumătate a sec. al XV-iea). Morfologia, T. U .B. Este coautoarea unei
valoroase lucrări consacrate istoriei şi gramaticii slavei vechi şi slavonei româneşti,
apreciată în egală măsura de cercetători şi de studenţi, şi anume Slava veche .şi slm,ona

limbii bulgare -
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românească, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1973. De asemenea, este coautoarea
volumului intitulat Catalogul manuscriselor slcrvo-romdne dir: Bucureşti, T.U.B .. 1981,
în care sunt prezentate toate fondurile din capitală în care se păstrează codice manuscrise
slavone şi slave, cu excepţia celui mai mare depozit, cel al Bibliotecii Academiei
Române, descris anterior de către P. P. Panaitcscu.
2. Kurs po istoria na bălgarskia literaturen ezik. C.M.U.B., 1972, 156p.- autoare
lcct. dr. Maria Zavera - este conceput în dollll părţi: o primă parte, teoretică, referitoare
la etapele formării şi dezvoltării limbii bulgare literare, din secolul al XVIII-iea până în
secolul al XX-iea (se încheie cu aportul scr:iiîorului Ivan Vazov), şi a doua parte, practică, pentru orele de seminar, ce cuprinde texte din operele autorilor analizaţi în prima
parte.
3. Dnei lcct. dr. Maria Zavera îi datorăm şi Curs de limbă bulgară contemporană
--Aforfologia, T.U.B., 1981, 177p., ce reuneşte ciclul de lecţii susţinute de autoare în faţa
studenţilor din anul r şi II ai secţiei de limbă bulgară. Lucrarea conţine un material bine

sistematizat şi re..işeşte să prezi..'1te într-o fom-.ii acc~.Jb-ilă studenţilor aspectele complexe
ale morfologiei limbii bulgare, unele tota! diferite de morfologia limbii române.
Cursurile teoretice, însoţite de o bogată bibliografie. sunt nu numai o sinteză a
ceea ce s-a scris în domeniul respectiv, dar conţin şi interpretări personale ale autoarelor
referitoare la unele probleme ale raporturilor lingvistice româno-bulgare.
II. Extrem de importante şi utile în cunoaşterea şi încmşirea corectă a limbii bulgare sunt şi manualele universitare:
1. Zlatca luffu, Laura Fotiade, Curs practic de limbă bulgară. Partea !. ed. a I,
T.U.B .. 1972. care se adresează studenţilor din anul I ai secţiei de limba bulgară, cât şi
celor care vor să studieze facultativ această limbă. Ediţia a treia din 1987 reprezintă o
revizuire a materialului şi o completare cu unele te:-..1e noi.
2. Maria Zavera. D. Zavera. Limba bulgară curs practic. Partea a !la. T.U.B ..
1973, este continuarea primei părţi elaborată în 1972. Rod al unei experienţe didactice
indelungatc, ambele cursuri sw1t structurate pe lecţii akăluite din text (unele selectate
din literatura bulgară clasică şi modernă sau din folclorul bulgar), lexic. elemente de
frazeologic, noţiuni de gramatică şi exerciţii. Prima parte se deschide cu un util capitol,
bine alcătuit ce cuprinde noţiuni de fonetică, ortografie şi ortoepie. Fiecare volum
(Partea I şi II) se încheie cu o adendă de lecturi suplimenta.re, unnală de un vocabular
bulgar-român. Prezentarea în mod concentric a roţiunilor gramaticale şi o bună gradare
a dificultăţii şi complexităţii materialului lingvistic reprezintă reuşitele acestor cursuri
practice. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm faptul că a trecut destul de mult timp de
la elaborarea acestor cursuri practice şi se simte acut nevoia unui manual actualizat, conceput într-o manieră diferită, cu o viziune şi abordare modeme, care să răspundă mai
bine concepţiei despre modul de predare-învăţare a limbilor străine la acest sfârşit de
secol.
3. Limba bulgară prin retroversiuni, T.U.B., 1991, 69 p., elaborat de Rumiana
Stanceva (lector de limba bulgarJ între l 987-1990) este destinat studen\ilor din anul IV
ai sectiei de filologie bulgară pentru orele de teoria şi practica traducerii. Manualul
conţine 15 texte din literatura română modernă şi contemporană (Mihai Eminescu,
Camil Petrescu, Mateiu Caragiale, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Aua Blandiana, Nicolae
Manolescu. Octavian Paler, Mircea Dinescu - pentru a cita câţiva dintre scriitorii selectaţi de către autoare). După textul original ce ocupă o pagină, urmează două pagini de
explicaţii ajutătoare denumite "punte" şi apoi traducerea în limba bulgară, propusă de
Rwniana Stanceva ca una din variantele posibile. În această modalitate de prezentare a
materialului, "puntea" are un rol esenţial, ea conţinând cele mai frecvente dificultăţi pc
care le întâmpină un român cc învaţă limba bulgară (articolul definit, timpurile şi aspec212
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tul Yerbal, prepoziţiile). "Puntea" atmge atenţia şi asupra unor probleme de ordin stilistic. frazeologic, semantic, în dorinţa de a apropia studenţii de limba bulgară vorbită.
Nu putem încheia făr.l a menţiona titlurile manualelor şcolare elaborate de lect.
dr Zlatca luJiu şi de conf. dr. Dumitru Zavera:
Z. luffu, V Deşliu, Bălgarski ezik Ccebnik za 5 k/as, Ed. didactică şi pedagogică.. Bucureşti, 1970: .. .za 6 klas, 1970; .. .za 7 klax, 1968; .. .za 8 klas. 1968;
Z. luffu, Jivka Staneva, Bukvar, Bucureşti, 1972;
Z. luffu, A. Gospodinov. L. Vclcim-. Bălgarski e::ik. Ccebnik za 5 klas, Bucureşti,
1992:
D. Zavera. K. Velciova, Bălgarski ezik za 2 klas. Citanka i gramatika, Bucureşti,
1%9.
III. Elaborarea de dicţionare instrumente extrem de utile în cunoaşterea unei
limbi străine - s-a aflat în atenţia cadrelor didactice din cadrul colectivului de limbă bulgară:

i.

D1cţwnar

român-slav de tem1eni iingi:ist1c1, TU.11., 1980, partea reteritoare la
fiind lucrată de lcct. dr. Olga Stoicovici şi lcct. dr. Maria Zavera;
2. Dl. Tiberiu Iovan, care a activat pentru scurt timp la Catedra de limbi şi literaturi slave, este cel mai cunoscut autor de dictionare: în domeniu: .\iic dicţionar românhulgar, Bucureşti, 1982, ed. a II.a, 1988: Jfic dicţionar bulgar-roman. Bucureşti, 1983,
ed. a Ha, 1988 şi Dicţionar bulgar-român, Bucureşti, 1994. Până în prezent acesta este
cel mai \"Oluminos dicţionar şi cuprinde peste 40.000 CU\"intc-titlu din diferite domenii,
cu o bună reprezentare şi actualizare a lcxicuJui tehnico-ştiinţific şi economic, cu o gamă
variată de combinaţii lexicale şi numeroase clemente de carncterizare gramaticală. De
acelaşi autor au apărut Bălgarsko-rumănski razgovornik. Bucureşti, 1977 şi Ghid de
conversa,rie român-bulgar, Bucureşti. 19ÎÎ.
3. O 3!tii contribuţie notabilă in Jexicogr.:!fia rorrdno-bu!garn o reprezintă !ucr:w'"..a
de proporţii (943p.) a dnei conf. dr. Stcfana Kaldieva Zaharieva. care a funcţionat ca lector de limba bulgară între anii 1975-1979 şi 1990-1995. şi anume Diqionar.frazeologic
român-bulgar, Sofia, 1997, ce conţine peste 5000 de unităţi frazeologice (inclusiv sinonime şi variante).
IV. Articole. studii. Continuând tradiţia existentă in lingvistica românească, pe
parcursul celor cinci decenii. membrii colectirnlui de limba bulgară şi-au orientat
cercetările din domeniul comparatisticii rom.1110-bulgarc cu precădere asupra graiurilor
buJgăreşti de pe teritoriul României şi asupra unor aspecte ale etimologiei bulgare,
adâncind cunoaşterea influenţei lexicale româneşti în limba bulgară.
Lect. dr. Zlatea luffu s-a ocupat îndeaproape de graiurile bulgăreşti din comunele
Chiajna şi Valea Dragului (În legătură cu sistemul fonetic al graiului bulgăresc din
comuna Chiajna, Rsl, VII, 1963, p. 147-158 şi altele). S'tudiul L 'inj/uence roumaine sur
le lexique des langues s/aves, elaborat de un colectiv de specialişti de la Catedra de limbi
şi literaturi slave şi prezentat la aJ Vl-lea Congres Internaţional al Slaviştilor (Praga,
1%8), bazat pe o bogată documentare şi "-alorificare a rezultatelor pozith·e îmegistrate
de cercetările anterioare, la care se adaugă concluziile unor invcstigaVi şi interpretări
noi, cuprinde aproximativ 300 de cuvinte româneşti în limbile slave, din care 160 sunt
prezentate ca elemente româneşti în limba bulgară. Partea referitoare la influenţa
românească în limba bulgară a fost realizată de lect. dr. Maria Zavera. Aceeaşi autoare
interesată de împrumuturile româneşti din graiurile limbii bulgare (Vezi teza de doctorat), discută şi prezenţa unor CU\'inte de origine românească în crcava poetică a lui Ivan
Vazov (Niakolko rumănski du mi v poeziata na Ivan Vizzov, "Bălgarski Ezik", XXI, 1971,
m. 6, p. 542-545) sau în lexicul graiurilor bulgăreşti (Războiul de independen,tă de la
1877 în raporturile lingvistice româno-hulgare, Rsl, XlX, 1979).

limba

bulgară
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InOuenţa lexicală românească din limba bulgară literară s-a aflat în atenţia preocupărilor ştiinţifice ale lect. dr. Mariana 1'.fangiulea, care este autoarea câtorva articole

ce au precedat te.za de doctorat: Împn1mutt.1:i de origine românească în limba bulgară
literară(!), Rsl, XXVII, î 990, p. 159-176; Jmprumuturi româneşti în limba bulJ?oră literară (IJ), Rsl, XXXIII, 1995, p. Tl-81; Rumănski zaemlâ v bălgarskia knijoven ezik,
Rsl, XXXV, 1997, p. 219-~23. prezentată şi la al Xll-lea Congres Internaţional al
Slaviştilor (Crncovia, 1998). Jn aceste studii autoarea a abordat o problematică mai puţin
cercetată, încercând ca printr-un demers conceptual şi metodologic coerent, pe baza
principiului etimologiei directe şi al etimologiei multiple, să stabilească cât mai just
posibil rolul pe care limba română îl are în îmbogăţirea vocabularului limbii bulgare.
V. Simwzioane. O mărturie a succeselor ob\illlite în activitatea de cercetare şi
didactică în această jumătate de secol o constituie şi faptul că bulgariştii români au participat cu referate şi comunicări la diferite conferinţe şi simpozioane din ţară şi străină
tate, la sesiuni ştiin(.ifice organizate de As~iaţia Slaviştilor din România, la congresele
internaţionale de slavistică şi balcanistică. ln acest conte:..i mcnţionă..'TI prezenţa membrilor colectivului de limba bulgarJ la Simpozionul Hristo Botev (1976), la Simpozionul
închinat Războiului de independenţă a României (1977), la Simpozioanele româno-bulgare din 1978 şi 1982 consacrate relaţiilor lingvistice, literare şi culturaJe româno-bulgare (Vezi Raporturi lingl'istice, literare şi culturale româno-bulgare, T.U.B., 1986) şi
recent la al XII-iea Congres Internaţional al Slaviştilor (Cracovia, 1998).
Nu putem încheia această succintă prezentare a activită!ii desfăşurate de cadrele
didactice la secţ.ia de lin1bă bulgară pe parcursul celor cinci decenii fără să menţionăm
aportul lectorilor bulgari care au funcţionat la catedra noastră în acest interval de timp:
Liuben Todorov (1954-1957), llristo Hristov (1957-1960), Nadejda Dragova (19601962), Mosko Moskcv (1962-1965), Kiril Dimccv (1965-1968), Slavcio Petrm· (19681972). M<1xim Mladenm (1972-1975). Stefana Zaharie\a (1975-1979). Strahil Popov
(1979-1983). Pavli.na Boiccva (1983-1987), Rurniana Stanceva (1987-1990), Stcfana
Zaharieva (1990-1995), Neda Mutafcieva (1995-2000). Pe lângă cursurile susţinute în
faţa sludenţilor, aceştia au desfăşurat în România şi o fructuoasă activitate ştiinţifică
mulţi fiind specialişti de recunoaştere internaţională.
De asemenea munca depusă de lectorii români în Bulgaria membri ai catedrei
noastre, (conf. dr. Dumitru Zavera, prof. dr. Dorin Gărnulcscu. conf. dr. Conslantin
Geambaşu - ultimii doi autori de manuale penlru predarea limbii române studenţilor bulgari) a fost extrem de bine apreciată de către colegii de la Universitatea „Sf. Kliment
Ohridski" din Sofia.
Rcali;r1lrile de până acum şi posibilitătilc actuale, create ca umiare a unor noi
condiţii impuse de schimbările petrecute după 1989 în ţările noastre, ne îndreptăţesc să
sperăm la o colaborare benefică pentru studenţii şi profesorii ambelor universităţi, din
Bucureşti şi Sofia. De asemenea, avem convingerea că studiul practic şi teoretic al limbii bulgare în cadrul Facultăţii de limbi şi literaturi străine din Bucureşti se va desfăşum
sub bune auspicii, că vor fi aprofundate temele mai vechi de cercetare comparată şi se
vor iniţia altele noi, în pas cu dezvoltarea gcneralâ a ştiinţelor şi a umanităţii.
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EVALUAREA STATISTICĂ
A PRODUCŢIEI STIINrIFrCE INTI;_RI,rAŢIONALE
A SLAVIŞTILOR ROMANI
Viorica Prodan,

Bibliometrie. Scicntometric. Istoric.

Bucureşti

Definiţii. Specificităţi.

Un nou mijloc de evaluare calitativă şi cantitativă a unei actiyităţj ştiinţifice este
utiliz.area indicatorilor statistici şi de citări, specifici hiblioscientomctrieL "ştiinţă a
ştiinţei'', apărută în anii '60-'70 în SUA.
Biblioscientometria, care face apel Ia matematică şi metodele siatistice, se ocupă
de analiza cantitativă şi calitativă a generiirii, difwiirii şi utilizării unei informaţii ştiinţi
fice. "lnfonnarea ştiinţifică" este o disciplină nouă. Obiectivul activităţii sale este ştiinţa
despre infonnarca ştiinfifică, "infonnatologia" sau, altfel spus, "infonnare şi comunicare" ştiinţifică. Domeniile ci de cercetare nu sunt încă, în mod clar. delimitate de ale
altor discipline de care este legată, având astfel, un caracter interdisciplinar, atât în ceea
cc priveşte obiectivul cercetărilor. cât şi în privinţa metodelor şi tehnicilor utilizate în
cercetare.
Prob'Tcsul, în regim exponcnlia.l al ştiinţ;:i şi tehnicii, care a avut Ioc pe plan mondial în ultimele decenii. a devansat posibilitaţile de a controla volumul imens de date
publicate. Acum, când numărul celor care scriu devine atât de greu de estimat, posibilitatea de a cunoaşte "cine", ''uade.", "când" şi "cât"' a scris despre un ...anume"
subittt devine o problemă care-constituie obiectfr al noilor cercetări în domeniul
informării.

Analiza cantitativă şi calitativă a colecţiilor unei biblioteci, a unui domeniu de
activitate etc., reafoală în scopul înmlmciţirii documentării. informării şi comunicării
ştiinţifice intră în sfora bibliometriei - ramurd. noua a "bibliologici", ştiinţa tehnicilor de
producţie şi difuzare a cărţii I_ Analiza aspectelor calitati:ve ale generării, difuzării şi utili7.ării infomiaţiei constituie obiectivul scicntomctriei şi are scopul de a contribui la
înţelegerea mai precisă a mecanismului cercetării ştiinţifice, un accent deosebit punându-se pe factorul calitativ. Este cunoscut faptul că nu datele pot fumiza informaţiile
necesare, ci relatiile dintre mulţimea datelor şi interpretarea lor se concretizează în

informaţie utilă2.

Ideea că activitatea ştiinţifică se poate ba7~ pc legi, adică poate exista o ştiinţă a
a apărut înaintea celui de al doilea război mondial sub influenţa sociologilor şi
s-a dezvoltat în mod spectaculos în anii '60 şi '70 3 .
Această "ştiinţă a ştiinţei" s-a numit scientometrie. Îmbrălişată de matematicieni
şi statisticieni, în special în Statele Unite, scientomctria încearcă să pună în evidenţă,
într-un mod cantitativ, "legile" productiei ştiinţifice şi ale citărilor. În anii '60 E.Garfield
de la Institutul pentru Informarea Ştiinţifică (ISJ), şi producătorul bazei de date Scicnce
Citation Index, a creat condiţiile dezvoMrii fără precedent a scientometriei Tot
E.Garficld defineşte. în 1969, bibliometria, ca domeniu particular al scientometriei,
drept o aplicare a matematicii şi a metOO-elor statistice la cărţi, articole şi alte
mijloace de comunicare. În 1972. National Scicncc Foundation publică, în raportul său
anual, indicatorii bibliomctrici şi înfiinţează, in 1978, revisra Scientometrics, semn al
ştiinţei,
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măsurării ştiinţei.

Bibliometria cunoaşte o dezvoltare spectaculoasă datorită unnăl.orilor factori:
scăderea costului tehnologiilor de stocare, de circulaţie şi de tratare a infonnaţiei;
progresul metodologic al bibliornetriei c.are pennite utilizarea diferitelor baze de
date şi care face posibilă efectuarea de analize de cca mai marc finele:
înmulţirea bazelor de date utilizate prin metodologii bibliometrice;
creşterea cererii de analiză bibliometrică a lucrărilor ştiinţifice.
După anii '80, centre de bibliometric există în principalele ţări dezvoltate, iar
indicatorii bibliometrici cunosc o dezvoltare fără precedent.
Considerată, la origine, ca o stiinţă care e;...-ploatează statistic periodicele, bibliometria cunoaşte, în prezent, două mari orientări.
Prima, cca clasică, este interesată de cuantificarea anumitor probleme întâlnite în
ştiinţele infonnării, de detenninarea frecvenţelor unor evenimente, denumite într-o
manieră generală, distribuţii bibliometrit:e. Ele se referă, în principal, la:
productivitatea revistelor ştiinţifice (numărul de articole pe un anumit subiect);
distribuţia (repartiţia) cuvintelor/tenncnilor într-un text;
producţia autorilor din domeniul ştiinţei:
utilizarea re\istelor (publicaţiilor seriale) într-o bibliotecă (centru de infonnare)
etc.
Regularităţile statistice menţionate mai sus nu SWlt, totuşi, proprii bibliometrici,
alte domenii ale ştiinţelor sociale furnizând, de asemenea, numeroase exemple. Legile
informării (legea lui Bradford.. legea lui Zipf. legea lui Lokla etc.), legi care, în ştiinţele
infonnării, definesc aceste distribuţii sunt bazate pe modele deterministe simple.
Deşi oportunitatea aplicării teoriei statistice. atât la fenomenele fizicii~ cât şi la
fenomenele sociale este încă discutabilă, specialiştii apreciază aceste distribuţii bibliomelrice.
Cea de a doua orientare a bibliometriei. mai recentă. priveşte scientometria şi
infometria, şi este legată de ern tehnologică, de infonnaţia critică şi de informaţia strate··
gică. Dezvoltată, în principal, în Franţa, de c.ătre CRRM (Centre de Recherche
Retrospective de J\.1ar..eille), această. nouă orientare a cunoscut o puternică dezvoltare. ca
urmare a accesului online a nwneroaselor bănci de date.
Cercetări în domeniul bibliometriei întreprinde A. Pritchard 4 , potrivit căruia bibliometria ar reprezenta "aplicarea metodelor matematice şi statistice la cărţi şi la alte
mijloace de comunicare", iar după V.V Nalimov şi B.M. Mulscenko5, "scientometria
reprezintă totalitatea metodelor calitative care au în vedere anali7Âl ştiinţifică, văzută ca
un proces informaţional". După alţi autori 6 , scicntometria este analiza cantitativă şi statistică a literaturii ştiinţifice, definiţie limitativă având în vedere ansamblul şi varietatea
pe care le comportă viaţa ştiin(ifică. În 1992, Christian Dutlieuil7 propune termenul de
biblioscientometrie şi unnătoarcle definiţii ale bibliometrici şi scientometrici: bibliomctria pune în lucru organizarea sectoarelor ştiinţifice (plecând de la sursele bibliografice) şi tehnice (plecând de la brevete), care pennit identificarea actorilor implicaţi
şi a relaµi.lor lor, tendinţele de evoluţie şi corelările potenţiale; scientometria pennite
evaluarea producţiei ştiinţii.ce sau a dezvoltării programelor elaborate prin numărarea
publicaţiilor.

Christian Dutheuil sublinia7..c1 faptul că bibliometri~ este practicată., în prezen~
îndeosebi în mediul industrial, pc când f.Cientometria este utilizată de cercetătorii ştiintei.
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Biblioscientometria În România
România este o ţară în care studiile biblioscicntomctrice sunt subiecle relativ noi
de cercetare. Contribuţii de tip biblioscientometric pentru domeniul bibliografiei fără a
fi fost denwnite astfel datează din anul 1976 şi au fost i11iţîate de matematician Eli7a
Roman8, bibliograf la Biblioteca Academiei Române, autor a peste 100 de articole. Dna Eliza Roman nu ştia că face biblioscientometrie când a publicat în 1976 un studiu
elaborat pe baza Bibliografiei matematicii româneşti întocrnite în cadrul Bibliotecii
Academiei Române, precum şi a câtorva eşantioane statistice făcute pe baza revistelor
de referate Jahrbuch der Matematik und ihre Grenzgebiete, Mathematical Reviews,
Zentralb/attfilr Afathematik, Bu/letin signa/etique. Referativn;,j Zurnal etc.
Între I 986 şil 993, Eliza Roman a publicat rezultatele mai multor ex-peri mente
statistice făcute pe bibliografiile naţionale româneşti: Bibliografia naţională modernă şi
contemporană, Bibliografia analitică a periodice/or româneşti, Bibliografia agricolă,
Bibiiograjia iezeior de doctoral, pn:cum şi Bihliograjia îraducerilvr in limba ruîiidnli,
Bibliografia folclontlui, instrumente elaborate de Biblioteca Academiei Române,
Biblioteca Naţională, Biblioteca Centrală Universitară clin Bucureşti, Institutul de Istorie
şi Teorie Literară, Institutul de Folclor.
Toate aceste investigaţii au folosit aceeaşi metodologie de lucru: au fost cercetate
statistic cât mai multe faţete ale problemelor, calculele fiind comentate.
Potrivit Elizei Roman, bibliometria se ocupă de întreaga gamă de documente
formale, menirea ei esenţială fiind analiza cantitaliv;l a documentelor formale, pc când
scientometria are ca obiect analiza aspectelor cantitative ale generării, difuzării şi utilizirii infonnaţiei, cu scopul de a contribui la înţelegerea mai bună a mecanismului
cercetării şliinţ:fice, folosind calculul probabilităţilor şi statistica matematică.
Anii '80. care înseamnă creşterea spectaculoasil a numărului de bănci de date ,şi
răspândirea micro-calculatoarelor, au condus la dezvoltarea biblioscientometriei. In
acest context s-a relevat necesitatea abordării unei metode mai rafinate, prin mânuirea
datelor intr-o altă viziune decât cea a acumulărilor nesfârşite, de multe ori ineficiente.
Ameninţată de limite de natură documentară (legate de corpusul documentar), de
naturii metodologică (legate de metode de anali1.ă documentar.l), de natură logisticii
(legate de materie şi aparatura), biblioscientometna repre7Jlltă un pas important în
cunoaşlere.

Indicatori biblioscientometrici
Esenţial în biblioscientometrie esle rolul indicatorilor care sunt serii de date
capabile să răspundă unor pmbleme ştiinţifice. Parcurgând literatura biblioscientometriei 9-32 se cviden\.iază nmrillul ridicat şi varietatea indicatorilor investigaţi, cei mai utili7.aţi indicatori fiind indicatorii statistici şi indicatorii citărilor.
Indicatorii statistici sunt cei mai frecvenţi şi ci se obţin pe baza unor date statistice empirice. Cu ajutorul unui model explicit sau implicit indicatorii sunt organi7.aţi
într-un sistem cocrcnl care conturează evoluţia fenomenului. folosind serii temporale.
literatuf<! aplicaţiilor indicatorilor statistici fiind deosebit de bogată.
In căutarea unui criteriu de ierarhiZlre a citărilor, se pot lua în considerare două
coordonate: profunzimea şi amploarea, având în vedere pertinenta, importanţa autorului care face citarea şi Limpul care s-a scurs de la apariţia publicaţiei până în momentul
ci lării.
Atât bibliometria, cât şi scientometria au la bază metoda evaluării şi tehnicile statistice.
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Metode biblioscientomctrice
Ele pot fi clasificate în func1ic de C'.uecterul lor unidimensional sau bidimensional.

Metode unidimensiooaJc constau în efectuarea unui decont al numărului de pub(articole), având următoarele caracteristici: apartenenţa la o anumită mbrică de
clasificare, naţionalitate, instituţie sau primul autor.
Metodele bidimensionale vizează identificarea structurii unui domeniu de activitate ştiinţifică sau tehnică, repre:z.entat, de cele mai multe ori, sub fonna unei identităţi
(carte), într-un reper cu două dimensiuni. Principiul constă în declararea legăturii care
există între două publicaţii dacă ele au caracteristici comune, ceea ce permite definirea
unei anumite posibilităţi de măsurare şi a posibilităţii construirii unor grupe care să aibă
anumite caracteristici comune. Se pot efectua comparaţii între aceste două grupe, atât în
ceea cc priveşte coeziunea lor internă, cât şi raporturile Ier cu alte grupe.
Există două posibilităţi de utilizare a metodelor bidimensionale:
a)mctoda co-citării: două publicaţii sunt apropiate dacă citc.v.ă alte publicaţii
iîntr-o manieră similară (care aparţin aceleiaşi teme sau aceluiaş "front de cercetare").
În mod reciproc, două publicaţii citate împreună. de multe alte publicaţii, sunt
considerate drept "apropiate" - ca făcând parte din aceeaşi temă:
b)metoda cuvintc!Qr-asociate (co-words analysjs): două publicaţii sunt apropiate dacă sunt repertoriate cu cuvintele-<:heie similare. ln mod reciproc, două cuvintecheie, sunt considerate apropiate, dacă figurează împreună în cadrul mrui număr mai
marc de publicaţii. Aceste cuvint~heie, precum şi publicaf.iilc respective constituie
teme.
Metodele bibliometrice de mai sus pot fi utilizate pc scara oricărui tip de anali7..ă
(micro, macro).
Această flexibilitate a lor nu trebuie să „păcălească'. o realitate evidentă. şi slăbi
ciunea acestor metode fiind determinată de:
calitatea corpusului documentar utilizat;
cw10aşterea carnctcristicilor şi principiilor după care a fost construit corpusul
licaţii

documentar~

cunoaşterea

ipotezelor de lucra.

Tehn.ici de analiză biblioscientometrică
Colecterea de informaţii: depinde de acoperirea suficientă a domeniului pentru
a fi, din punct de vedere statistic. reprezentativă pentru activitatea ştiinţifică pe care
vrem să o măsurăm;
Crearea de liste de autoritate: necesară pentru evitarea erorilor statistice, listă
care conţine categorii de informare ce trebuie tratate unitar, ex.: nume de persoane,
colectivităţi, colecţii;

Analiza conţinutului care se face prin:
interpretări;

cuvinte-cheie;
text integrat
concluzii.
Metodele statistice. Este necesară difcrcnţie1ea între metodele cantitative şi
metodele calitative de analiză statistică:
metodele cantitatil'e: necesită o definire prealabilă a conţinutului wmi domeniu
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tematic, care trebuie să. corespundă limitelor câmpului de cercetare anali7..at;
metodele calitative: nu presupun o definire prealabilă a domeniului cercetat,
obiccti\.ul cercetării poate fi modificat câmpuJ de cerceta"'.'C, de asemenea, sau se pot
introduce nci subiecte de cercetare, creându-se legături între sectoare care se ignorau
înainte;
Morfologia pennite prezentarea rezultatelor analitic<~ sub fonnă grafică. Ea presupune vizualizarea dinamicii evoluţiei ştiinţifice prin exploatarea datelor obţinute.
Infometria arc în vedere valoarea infom1aţici care poate dctemrina sau ajuta la
luarea unor decizii.
Concluzii
actuală, se fac im,cstiţii importante pentru reunirea unor competenţe care
dezvolte dispoziti\'C de valorificare a infonnatici.
Pentm o bună analiză bibliomctrică sunl necesare:
alegerea celui mai bine structurat corpus documentar care poate detennina utiti?~rca unor mijloace perfom1anle şi uşor de rotosit
realizarea unui anume tip de tratare a informaţiei care să \ină seama de domenii,
de tipul de documente şi de datele respective.
Euluarea producţiei ştiinţifice internaţionale a shn'iştilor români
În evaluarea producţiei ştiinţifice intemationalc a slaviştilor români s-au luat în
considerare comunicările ştiinţifice prezentate de către aceştia la congresele internaţionale de slavistică şi publicate în revista Rorn.moslavica, în perioada 1958-1999, hibună a schimbului de idei între siaYiştii români. S-a apefat la acest gen de contribuţie
ştiinţifică datorită faptului că revista Asociaţiei Slmiştilor din România_ Romanos!avica,
a publicat cu regularitate_ aceste contribuţii ştiinţifice_ de unde şi uşurinţa de a le studia
şi interpreta.
Corpusul documentar folosit pentrn această evaluare s-a referit la:
Comunicările pre-1'..entate de slavi}tii străini la cel de al IV-iea Congres internaţional al sla,·iştilor (Moscova, 1957). ln: Romanoslavica, I-li, 1958. I, p. 270; II,
p.288
Referate şi comunicări prezentate la cel de al V-lea Congres intemational al
sla,·iştilor (Sofia, 17-23 noiembrie 1963). În: Romanosla\ica, IX, 1963. 216p.
Referate şi comunicări prezent~te la cel de al Vl-lea. Congres internaţional al
sla,·iştilor (Praga, 7-13 august 1968). Io: Rommt0sla,ica, XVI, 1%8. 465p.
Referate şi comunicări pre:zentate }a cel de al IX-iea Congres internaţional al
slaviştilor (Kiev, 6-14 septembrie 1983). ln: Romanos!avica, XXI, 1983. 450p.
Referate şi comunicări la. cel de a! X-lea Congres internaţional al slaviştilor
(Sofia, 14-22 septembrie 1988). In: Romanosla\ica, XXV, 1988. 262p.
Referate şi comunicări la cel de al XI-:ea Congres internaţional al slaviştilor
(Bratislan, 30 august - 8 septembrie 1993). Îi1 Rcmanos&;wica, XXX, 1993. 390p.
Referate la cel de al XII-iea Congres international al slaviştilor (Cracoyia. 26
august - 3 septembrie 1998). În: Romanoslavica, XxxV, 1997. 258p. (Universitatea
din Bucureşti. Facultatea de limbi şi literaturi străine. Cat~dra de Limbi Slave_ Catedra
de Filologie Rusă. Asociaţia Slaviştilor din România).
S-a luat în consider-aţie: IIllmărul de slavişti români prezenţi la aceste congrese;
numărul total de comunicări ştiinţifice prezentate de slaviştii români; numărul de comunicări ştiinţifice cu mai mulţi autori; domeniul abordat: limba în care au fost susţinute

La ora

să

comunicările.
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Interpretarea acestor indicatori a dus la o seric de concluzii concretizate în
Tabelul l.
Situaţia comunicărilor ştiinţifice

la congresele intcmaţionaJe de
Locul şi data
congresului

cialişti.

români

romaru

20

3
31

9 autori cu
câle 2 comu-

21

6

lingvistică

(13-41,93%)
literatură

(17-

54,83%) i<>toria slavisticii_
istorie (13,22%)

lingvistică

24

( 11-45,83%)
literatură (1 O41-66%) istorie (l-4,i6%)
folclor (7.833%)
21

lingvistică

rusă

(20-

64,51%)
frnnceză

( 11-

35,48%)

msă (2083,33%)

franceză

(4-

16,66%)

rusă

(ll-

52,38%)
(11-5238%)
franceză (10literatură (628,57%) isto- 47,61%)
ric (3-14,28%)
folclor (l-U6%)

Praga, 713.08.1968

Al IX-iea
28
Congres Kiev.
6-14.09.1983

comunicării

5

4

nicări

Al V-lea
25
Congres Sofia,
17-23.08.1968

Limba

comunicări nicări cu unul abordate
ştiiiţtifice sau mai multi
susţmute
autori
·

2

Al Vl-lca
Congres

slaviştii

Nr. de spe- Nr. total de Nr. de cornu- Domeniile
prc7.enţi

Al IV-iea
Congres
Moscova,
1-10.09.1957

prezentate de

slmistică

28

lingvistică

(10-35,71%)
literatură (1657.14%) istorie (1-3,57%)
folclor 13,57%)

rusă (1346,42%)
franceză

( J346,42%) sloncă (13,57%) buigară

(1-

3-57%)
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Al X-lea

2

....
_,

23

21

Congres

Sofia, 1422.09.1988

Al XI-iea
Congres

17

15

5

4

2 comunicări
linf,•vistică (8cu câte 2 autori 38,09%) literatură
(942,85%) istoric
(3 - 1 4 , 2 8 % )
folclor
(I4,76%)

2 comunicări
.
. . ~
cu câte 2 autori lingvisllca
(6-40%)
literatură

Bratislava

rusă

(18-85, 71 %)
franceză

( 2 - 9, 5 2 % )
slovacă

(1-4,76%)

rusă

(6-40%)

france7.ă

(9-60%)

(7-46,66%)
istorie
(2-13,33%)

30.088.09.1993

Al XII-iea
Congres
Cmcovia.
26.083.09.1998

6

18

15

2 comunicări

cu 2 autori
l comunicare
cu 3 autori

lingvistică

rusă

(ll-73,33%)

73,33%)

literatură

polonă

(4-26.66%)

(2-13)3%)
bulgar.l
(1-6,66%)

(11-

Siirbă

( l-6,66'%)
'ID'IAL

l.f9

155

139 comunicări
cu 1 autor
(89.67%) 15
comunicări cu
2 autori
(19,67%) 1
comurucare cu
3 autori
(0,64%)

ling\ i!>li~.:i
(70-45 .t Yo)
literatură
(69 -44 .S%)
istoria sla\ isticii. istorie
(ll- 7.o 9%)
folclor
(5-3.22%)

rusă

(99-63,87%)
franceză

(49-31.61%)
bulgară

(3-1,93%)
sârbă

(1-0,94%)
polonă

(l-0,64%)

Concluzii
numărul de specialişti romt"'mi la
general de participanţi, pentru a ne face o impresie asupra procentajului de participare. Considerăm, însă, că numărul de 155 de comunicări este reprezentativ pentru

Din cau7..a lipsei de date, nu putem raporta

numărul

comllllÎ.tatea slaviştilor români, ca şi numărn.l de I .:t.9 de slavişti români prezenţi la acest
eveniment ştiinţific din 1957 pâna in 1998. Se poate obserYa că numărul cel mai mare 28 - de slavişti români s-a înregistrat în 1983, la cel de al IX-iea Congres care s-a ţinut
la Kiev, în timp ce numărul cel mai mic - 17 - s-a înregistrat în 1993 (la cel de-al XIiea Congres de la Bratislava).
0
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Importam ni se pare faptul participarii sistematice şi în număr destul de mare,
în medie de 20 de slavişti români.
Domeniile abordate in cadrul comunicărilor au fost cel al lingvisticii ( 70 de
comunicări- 45,1%) şi al literaturii (69 de comunicări - 44,5%). istoria slavisticii. istorie (l l c-0munkă.ri - 7,09%), folclornl (5 comunicări -- 3, 74%1).
Rczullă că preocupai-ea ştiintifică majora a slaviştilor români este cca pentru
domeniul lini;vistic si al litcmturii, comunicările din aceste domenii reprezentând un
procent de aproape 50% din tolalul de 155 de comunicări prezentate în total.
În priv-inţa limbii în care au fost suţinutc aceste comunicări, limba rusă este pe
primul loc cu 99 de comunicări (63.87%). wmată de limba franceză cu 49 de comunicări
(31,60%), limba bulgară cu 3 comunicl'lri ( L93%), limba slovaca cu 2 comunicări
(1,29%), limba sâtba şi limba polona cu câte o comUPkare (0,64%).
Ni se parc firesc ca limba rusă să fie cel mai bine reprezentată, ca fiind principalul mijloc de comunicare în lumea sla\'iştilor.
Utili.zarea limbii franceze face dovada apartcncntci ţării noastre la marea familie
a ţărilor frnncofone.
Din cele 149 de comunicări. 139 au un sinIDU autor (89,67%), 15 comunicări au
2 autori (19,67%), iar o singură comunicare are 3 autori (0,64%). Se constată în acest
fel ca majoritatea acestor comunicări sunt rezultatul activităţii ştiinţifice a unui singur
autor slavist, angajat, teoretic, în studierea unui aspect al slavisticii. ln generat slaviştii
prczenQ la aceste congrese reprezintă "autoritătile profesionale" ale slaYisticii.
În privinta ţărilor organizatoare se remarcă că fosta URSS şi Bulgaria au gă7.duit
aceste congrese în două rânduri, în timp cc celelalte ţări slave, o singurJ dată.
Din păcate, România nu figurează ca organizatoarea vreunui congres, ca şi
Iugoslavia Albania, Ungaria. Grecia. ţări în care comunitatea ştiinţifică de slavişti este
destul de numeroasă.
Încheiem studiui cu consLatarea că idet:a · măsurii ştiin1ei·· reprezimă un pas
imporrant în cunoaştere, iar înţelegerea mecanismului acestui gen de cercetare ajută la
trecerea în re,·istă, ~ o perioadă foarte mare de timp. a contribuţiilor ştiinţifice dintrun anumit domeniu.
Ni s-a părut un demers inedit de a evidenţia preocupările ştiinţifice, cu caracter
internaţional, ale slaviştilor români, justificând în acest fel oportunitatea acestui gen de
activitate ştiinţifică şi contnbuţia acesteia în aprofundarea interpretarea şi sintetizarea
ideilor dintr-un domeniu.
Comunicarea ştiinţifică nationall'I sau intcrna\ională reprezintă o posibilitate de
comunicare într-o lume ştiinţifică în continuă schimbare.
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SILVIU DRAGOMIR ŞI
SLAVISTICA CLUJEANĂ
arhim. EmanuiJ Rus, Onufrie

Vinţeler

Cluj-Napoca

Pentru lămurirea multor aspecte ale evoluţiei spirituale a poporului român, precum şi din etnogeneza şi procesul de formare a limbii sale. cunoştinţele de slavistică sunt
absolut necesan:.
O bună parte dintre marii istorici si filologi români au sesi7.at de timpuriu contribuţia elementului slav la conturarea spiritualilăţ:ii româneşti şi la definitivarea a însăşi
personaJităţii limbii române. Aceştia, fie că s-au nwnit Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ioa..--i
Bogdan, A.D. Xenopol, N. Iorga, S. Dragomir, S. Puscariu sau E. Petrovici, s-au aplecat
cu insistenţă şi răspmldere asupra studierii şi evaluării corecte a contribuţiei elementului
slav la dezvoltarea şi afirmarea culturii naţionale şi la asigurarea unei note de originalitate limbii române.
Marii slavişti români şi-au pus ştiinţa lor de carte, cunoştinţele lor vaste, impresionante - adeseori depăşind nivelul celor etalate de specialiştii din lumea slavă în slujba evidenţierii şi elucidării unor chestiuni controversate ale istoriei românilor, ale constituirii şi afirmării culturii sale. Aşa a procedat părintele slavisticii româneşti, celebml
Ioan Bogdan, considerat ·'un maestru al disciplinei pe care o reprezenta·· şi ale cărui
lucrări "istorice si filozofice ba:111tc pc o profundă cunoaştere a istoriei, limbii şi culturii
române. a istoriei. limbilor si culturii ooooarelor slave cu care am venit in contact. sunt
citate ca modele, atât de cereetatorii ro~âni, cât şi de cei străini" 1
intre istoricii şi filozofi.i români de primă mărime, care s-au dedicat studierii limbilor slave, cu scopul evident, şi nu de puţine ori declarat, de a pune în lumină pe baza
informaţiilor conţinute de documentele redactate în limba slavonă sau în diverse limbi
slave modeme, crâmpeie din istoria religioasă zbuciumată a poporului român. istoricul
si teologul clujean Silviu Dragomir ocupă un loc apane. El şi-a valorificat imensele
cunoştinţe din domeniul slavisticii în scopul determinării şi evaluării corecte a raporturilor religioase ortodoxe dintre români şi spaţiul spiritual slav.
Se poate pune problema, în acest conte>..1, dacă-l putem considera sau nu pe Silviu
Dragomir slavist şi care au fost raponurile sale cu şcoala lingvistică şi mai ales cu
slavistica clujeană. Într-o accepţie enciclopedică riguroasă, prin slavist ar trebui să
înţelegem pe specialistul în Jimba, cultura şi istoria popoarelor slave. Se încadreazii
savantul clujean în rigorile acestei definiţîi? Fără îndoială că da. Sla\listica, cu alte
cuvinte cunoştinţele temeinice despre lumea slavă pe care şi le-a dobândit prin accesul
nemijlocit la documente originale, reprezinta o componentă esenţială a formaţiei enciclopedice a lui Silviu Dragomir, care a împletit mai bine decât oricare alt savant roman
înfonnaţiilc istorice, filologice si teologice, lasându-ne astfel lucrări de o impresionantă
acumteţe ştiinţifică şi obiectivitate istorică. Activitatea şi preocupările profesorului
Silviu Dragomir extind într-un mod cât se poate de fericit opera şi direcţiile de acţiune
ale slavisticii clujene. Dacă Iosif Popovici s-a preocupat cu precădere de probleme de
fonetică, dialectologie, folclor, etc. Emil Petrovici şi Ioan Pătruţ de onomastică, dialectologie, lexicografie, ş.a., axându-se în mod deosebit pe studierea raporturiJor lingvistice
slavo-române, Silviu Dragomir s-a dedicat punerii în lumină a legăturii religioase dintre
români şi slavi.
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Absolvind şcoala confesională din Gurnsada, satul său nalal, şi unnând primele
clase la gimnaziul românesc clin Blaj, Silviu Dragomir îşi continuă studiile la
Gimnaziul Ortodox Naţional Sârbesc din Novi Sad. Aici, viitorul savant, istoric si
teolog, îşi însuşeşte limba sârbă care îi va fi de ma.re folos în cercetările sale ulterioare.
Piegătirca în domeniul siavisticii a lui Silviu Dragomir s-a desfăşurat în paralel cu cea
teologică.. Ea este continuată la Cernăuţi, unde urmează cursurile Facultăţii de Teologie,
insuşindu-şi cu această ocazie limba germană - care era limba de predare in lllliversitate
şi familiari;rându-sc în bună măsură cu limba ucraineană. Se impw1e să menţionăm că_
alături de studiile teologice, tânărul student a unnat şi cursuri de slavistică, fapt despre
care aminteşte chiar el într-un raport expediat Consistoriului Arhiepiscopiei Sibiului,
care-i aprobase bursa de studii şi în care sublinia printre altele: "Am cercetat şi studiat,
după îndromările preavenerabilului consistor, şi prelegerile de limba slavă la profesorul
de limba slavă bisericească de la Facultatea Teologică, ascultând Jo/odată şi cursurile
de filologie slava ale profesorului de la Facultatea Fi/osofică. "2 Studierea limbii slave
vec!>J şi, in general, cuooştinţele de slavistică voi fi valorificate de Silviu Dragomir în
câteva dintre lucrările sale de referinţă. Formaţia sa de slavist se aprofundează o data cu
intrarea la Universitatea din Viena, în anul 1909, unde îl are ca profesor pc renumitul
Constantin Jirecck.
În anul 1910 îl găsim pe Silviu Dragomir cercetând cu sârg documente vizând
istoria românilor din Transilvania, păstrate în arhiva Mitropolici Ortodoxe Sâ.rbc din
Carlovi~ precum şi la Bel!,•rad. Acum se pun bazele Fragmentelor din cronica sârbească
a lui Gheorghe Brancovici. publicate mai tfrrziu în "Anuarul lnc;titutului de Istorie
Naţională Ciuf'.
Prcgălirca în domeniul slavisticii şi-a desăvârşit-o Silviu Dragomir în cadrul
Academiei Duhovniceşti şi a Universităţii din Moscova, unde, între anii 1910-1911. a
cercetat şi o serie de documente referitoare la relaţiile spirituale bisericeşti ale românilor
cu Rusia în sec. XVH - XVIII. Rod al acestei intense şi sârguincioase munci de arhiva
vor fi lucrJrile însemnate, devenite puncte de reper pentru istoria bisericească
românească pc care le-a elaborai Silviu Dragomir nu după multă vreme: Contribuţii
privitoare la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul )i.î 1P; Rela,tiile bisericeşti
ale românilor din Ardeal cu Rusia în veacul XVlll4 : Clerici români pere~rini în
•5
Rusw .etc.
Aceste lucrări şi multe altele încă l-au consacrat pe Silviu Dmgomir ca pe un
istoric incontestabil, fapt pentru care Ioan Bogdan a insistat să fie primit ca membru
corespondent al Academiei Române, subliniind că tânărul istoric (avea pe atunci 28 de
ani) stapâneşte temeinic limbile sârbă şi rusă şi pe cea slavă veche bisericească_ "absolut indispensabile în cercetările originale ·'6 .
Nu putem încheia comunicarea noastră iară a evidenţia faptul că, deşi Silviu
Dragomir s-a remarcat mai ales ca istoric şi teolog de frunte, nu puţine au fost situaţiile
în care, valorificându-şi exemplar pregătirea de slavist, s-a ex-primat uşor în registre eminamente linb•vistice şi filozofice.
Astfel, publicând Fragmentele din cronica sârhească a lui Gheorghe Brancovici,
Silviu Dragomir emite judecăţi şi aprecieri filologice şi spune că, prin activitatea politică
şi literară, Gheorghe Brancovici a influenţat profund conştiinţa na(.ională sâJbă şi şi-a
asigurat ''pe deplin, atenpunea istoriografiei române"?.
Referindu-se la o scrisoare inserată în corpul cronicii de către Gheorghe
Brnncovici, din care rezulta că ar avea o poziţie privilegiată la curtea lui Grigoraş Ghica,
Silviu Drngirnir conchide: "Cu privire la autenticitatea acestui document ar încape
oarecari îndoieli, din cauza particularităţilor de limbă pe cari le cuprinde"&. Citându-l
pe istoricul sârb I. Radovic, care incrimina lipsa de simţ a lui Gheorghe Brancovici penşase

L
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tru corectitatea .fhrmelor şi simaxei, Silviu Dragomir acccntuea7ă ideea adăugând că
acest lucru face, câteodată, anevoioasă traducerea frazelor sale lungi, pline de
p/eonmme, cari ii jac stilul ciudat şi uneori confuz9. Cunoştinţele temeinice de limba
sârbă îi permit de asemenea să aprecieze că istoricul Ioan Raic, autor al lucrării Istoria
diferitelor popoare slave, mai cu seamă a bttlgariior, croaţilor şi sârbilor publicată în
patru_volume şi lrei adaosuri la Viena între anii 1794-1795, foloseşte din plin şi fără a
cita, bineînţeles, cronica lui Gheorghe Brancovici din care extrage ori copiază capitole
intregiIO.
Observaţii pertinente de ordin lingvistic şi filologic conţine~; comunicarea Viahii
in Serbia, prezentată de Silviu Dragomir în şedinţa publică a Academiei Române din 27
ianuarie 192211, cu care ocazie face demonstraţii de virtuozităţi de traducător, precum
şi de bun cunoscător al literaturii populare sârbeşti. Tot acum afinna că diversele
hrisoave ale ţarilor sârbi "ne oferă cel mai interesant material privitor la vechile nume
ale vlaltilor din Serbia, material care nu a fost suficient c:q>loatat şi de către filologia
ooastră".

În cadrul sec\iei de istorie a Facultăţii de litere şi filozofie s-a creat o catedră de
istoria popoarelor est-europene şi de diplomatică slavo-română la care a fost numit titular. Silviu Dragomir a complctal paleta preocupărilor slaviştilor clujen., abordând cu dezinvoltură şi înţelepciune. cu spirit patriotic şi cu o competen~1 greu de egalat problema
dificilă. complexă şi adeseori contradictorie a spiritualităţii noastre creştine ortodoxe,
aducând intru afinnarea acesteia argumente interesante, convingătoare şi de nezdruncinat din spaţiul slav şi surprinzând momente semnificative ale unităţii ortodoxe europene.

NOTE
I. Emil Petrovici. Prefa,tă la Ioan Bogdan, Scrieri alese, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de G. Mihăilă. Bucureşti, Ed. Academiei, 1%8 p. 6.
2. A se vedea. mai detaliat hhiva Arhiepiscopiei Sibiului, Dosar III 393/ 1905, Act 6762 .
.l Tn Analele Academiei Române. ,\Iemoriile Secţiunii istorice, seria II, tom XXXIV,
1912 .
.J. În "'Anuaru/XXJC' al Institutului Pedagogic teologic "Andreian" din Sibiu, 1913.
5. În ''Revista Teologică'', VI, 1912, nr. l.
6. Vezi "Analele Academiei Române". Partea administrativă şi dezbaterile, scria II, tom
XXXVIII, 1915-1916, p.197.
7. Silviu Drngornir, Fragmente. p.3.
8. Idem, 7.
9. Idem, ll-12.
IO. Publicată în ''Anuarul de istorie ,\'aţională" I, 1921-1922, p.279-299.
I I. Idem, 292.
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SLAWISTYKA W UNIWERSYTECIE JAGlELLONSKIM
Jcrzv Rusek
Cracovia, ·Polonia

Pocz;ţlki slawistyki w Uniwcrsytecic Jagielloilskim wiq.Ze siţ: z nazwiskiern
Jerzego Samuela Bandtkiego, kt6ry w roku akad. 1817/18 rozpocz<ţl wyklady z
Bibliografii i nauki jţ:z:yk6w slo\\iaiisk:ich. W tym samym roku ulwor.wny tu zostaf 1ektorat j~zyka ros!jskiego, kilka lat p6Zniej wprowadzono w:yklady z literatul)' rosyjskitj
i j~zyka staro-cerkiewno-slowiailskiego. Piern-szym profesorem filologii sfowianskiej
zostal w r. 1865 Henryk Sucllecki (1810-1872), pr1:ed norninacj<ţ wykfadajqcy pu.ez
kilka lat polski jr:zyk i literatun;: w Uniwcrsytccic Prnskim. Pr1.1;1. 4 laia szukano
odpowiednego na tit katedr<; kandydata. Ostalccznic powicrLOno j;ţ Lucjanowi
Malinowskiemu (1839-1898), ktor; naukowo poza polszczy~ nie wychodzil. Uczony
ten polozyl fundamenty pod konkretne badania j~Z)·ka polskiego, byl pionierem badail
nad dialektami polskimi. wydal szereg zabytk6w staropolskich. NajwazniejSZ4_ jego
zaslug& bylo utworLcnie w r. 1888 Scminarium filologii slowiailskicj z dwoma d7jaJami,
j~zykowym i liternckim. Seminarium to stalo si~ zywym osrodkicm pracy naukowcj i
wydalo powainy zastryp studento"" kt6rzy zapisali si~ na t:Iwale w dziejach nauki polskiej (K. Nitsch, Edward Khch, Jan Hanusz). Jeszcze za 7.ycia Malinowskiego pojawil
si~ w Krakowic uczony o wyj<ilkowych horyzontach - Jan Baudouin de Courtenay,
kiemj:ţcy ". Jatach 1894-1899 katedrq j90·ko:aiawstwa por6wnawczego indoeuropcjskiego i og6lnego. od pocz&tku wykladaj:ţcy rozmaite zagadnienia j~zykowe
slowiailskie. Jego v.yklady wniosly 5wiezy powiew do badari ligwistycznych, prowad.zil
ponad1o w domu prywat:I1c dyskusje j~~·koznawc:ze, rodzaj seminarium dla zaawansowanych Uc1.9s1.czali na nic K. Nitsch, E. Klich. H. Ulaszyn, J. Rozwadowski.
Wyklady, serninaria, spotkartia dyskusyjnc Baudouina \\)wolaly prawdziwy pr1:ewr6t w
mnyslachjego krakowskich student6w. Wydzial Filologiczny przcdstawil go na zast9pci;:
profcsora filologii slowiaftskicj po 5micrci Malinowskkgo. Wnios,;k tw nic uzyskal
zatwicrdzcnic rninisterstwa oswiaty w Wiedniu i 1.astc;pstwo na katcdu.c Filologii
Slowianskiej zlecono swîezo habilitowanemu docentowi jţ1.ykoznawstwa indoeuropcjskiego - Janowi Rozwadowskiemu (1867-1935). W semestrd zimowym 1898/99
oglosil on '\\yklad Grnmatyki Zyjqcego ji;:zyka bulgarskiego z uwzglţ:dnieniem rozwoju
historycznego i dialektycznego ornz Czytanie i obja5nianie tekst6w nowobulgarskich a
w roku nast9pll)'m Gramatykţ jţz:yka czeskiego, lnterpretacj~ kroniki Dalirnila oraz
Czytanie tekst6w nowoczeskich. Oglosil szereg prac i kry1ycznych wydait zabytk6w
staropolskich. Jego Historyczna glosownia j~zyka polskiego (1914) jest najlepszym
pIZedstawieniem tego d.zialu gramatyki. PowaZ:ne sq jego studia nad praojczyzn<i.
Slowian, wiele czasu poswii;:cil przygotowaniu slownika etymologiczncgo jţzykow
slowiaiiskich. Znakomita ksi<ţ7.ka Studia nad nazwami wOd slowiaitskicb wydana
zostala posmiertnie ( 1948). Pod koniec XIX wieku spotkali siţ: w Krak.owie dwaj
najwi~ksijţ:zykoznawc.Y polscy - Baudouin de Courtenay i Rozwadowski. Obaj polozyli
olbrzymie 7astugi dia rozwoju j~zykoznawstwa Wytyc-,yli tej dyscyplinic naukowej
nowe drogi u schylk'll XIX wieku. Rozwadowski jako profesor Uniwersytetu
Jagiellonskiego oddzialywal poprzez dydaktyk(!, Baudouin de Courtenay poprzez swe
dziela i V.Jksztalconych w Krakowie uczni6w. Najv.ybitniejszym z nich byl niew:ttpliwie K. Nitsch. Za kilka lat odegral on znacZllCfl. rolţ, narazie wszystkie jego sil}·
pochlaniala praca nauczyciela gimnazjalnego z dala od Krakowa.
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W Iatach 90-lych XlXw. zachodz;ţ tez innc doniosk zmiany na slawistyce
krakowskiej. Wykracza ona poza ramy jţzykomawstwa obejmuj&c zaniedbywamţ_
dziedzinţ; litcratur s!owianskich. W 1893 r. rozpoczyna wyklady swiezo habilitowany
docent jp.yka i Iitemtury ukraînskicj - J6zcf Tretiak. Jcsl to druga habilitacja tego
uc.wnego maj&cego za sobQ studia w ZUJ)'Chu, Paryzu i Lwowie. Doktoryzowal siţ w
Krakowie z polonistyki, z litcratmJ polskiej tcz si~ habilitowal na podst.awie pracy
Mickicwicz i Trembecki, w 1890 r., dwa lata pc}zniej rozszerql habilitacj~ na jp;yk i
literaturţ ukramsk<t na podstawie rozpraw Pro wplJw Mickcwycza na poeziju
Szewczenka i O wyrazacb polskich u ukraiiiskim. W 1894 uzyskaJ kated~ ukrainistyh na kt6rcj pozostal do emcrytury (1911).
Lileratury slowia.Dskie doznaly jeszczc wii;kszego \Vsparcia z przyjscicm do
U niwersytetu Jagiellonskiego Mariana Zdziechowskicgo ( 1861-1933 ), J..i6ry habilitowal
siţ w r. 1894, a profcsorem tytulamym literntury powszechncj i por6wnawczej zostal w
190.t. r. Pow;izne miejsce wyd:Lidii on !iteraturze rosyjskkj. Swcje '.Yy°!'".fady uniwer~·teckie zaczynal od literatury chorwackicj i scrbskicj: Pocci odrodunia chornackiego, Zarys dziejow literatury chorwackiej, Picini ludowe scrbsko-chonvackie o
krolewiczu Marku, Picini o bitwie na Kosowym Polu. By!y to piern-sze w
Uniwersytecie Jagiellonskim wyklady z literatur poludniowoslowiailskich.
Zdziechowski nie zaniedbywal tei: literatur Slowian zachodnich, literaturze czcskiej
poswi~cil kilka cykl6w w)·kfadowych. Jego wyklady cieszy!y si(.! wielk<ţ populamosciq
w szerokich ktţgach inteligencji krakowskiej. W r. I 911 opusei} Krdkow, by obj;ţc katcdr~ litcratur slowiariskich na Uniwcrsytecic im. Slcfana Batorcgo w Wilnic.
Wyklady z literatur slowiaf\skich przed I wojll<l swiatow;:ţ prowadzil tcz Tadeusz
Stanislaw Grabo~ski: jcsli id?ic o litcraturt: bulgarsk;ţ byly to pic1wsze wyklady w
Uniwersytccie Jagielloitskim Graboswsk.i byl tez utalentowanym populary7.atorcm. W
okresie mi~dzywo3ellllym t.aj'li si~ prac& dyploniatycz114 (ambasador polski w Bulgarii i
Brazylii). Wyklady podj<ţl z literatur slowiaft.skich po li wojnic swiatowej.
Osicroconq przez smierc Malinowskiego katedrţ slawistyki objq_l ostatccznie w r.
1902 Jan Los ( 1860-1928) docent uniwersytctu w Peters burgu. Za gl6wnc swoje zadanîe
uwa7.al rozwijanie badan nad histori4 j~zyka polskiego. Jcp:ykoznawstwo slowiariskie
doznalo macznego ozywienia od habilitacji Kazimierza Nitscha (187..J-1958) na podstawie pracy Stosunki pokrewienstn·a jp.ykow lechkkid1. Nitsch mial za sobq_
zagraniczne state w PradLe, Paryi:u, Zagrzebiu, Belgrad.zic i Sofii. Od cz.asu nominacji
Nitscha (1910) Los 7.aprzestal "'Yklad6w z zakresu innych poza polskim jţzyk6w
slowiru}skich. Wazn<ţ role,; w zyciu riauk.owym odgrywalo cz.asopismo „Rocznik
Slawistyczny", zalo:lone w r. 1908 pr1:ez J. Rozwadowskiego, J. Losia i K. Nitscha, kt6rc
na cilugie lata stalo si~ czolowyrn c7.asopismern slawistycznym, E.amieszczalo rozprawy
i recenzje najwybitniejszych 6wczesnych slawist6\\ i rozumowan4 bibliografic jt;z:yk6·w
slowiafiskich.
Wai..,<t rol~ w slawistycznym ksztalceniu uniwersyteckim odgrywaly lektoraly
jţzyk6w slowianskich, kt6re opr6cz praktycznej nauki j~zyk6w 7..apoznawaly sluchaczy
z celniejszymi utworarni literackimi. Na krakowskiej slawistyce lektoratom nadawano
wysoIGt rang~, cz~sto Eaj~cia lektorskie prowadzili sami profesorowie. NajczeSniej, bo
jui od roku 1817 funkcjonowal lektorat jp:yka rosyjskiego, nie zawsze obsadnmy z
powodu braku odpowiednio przygotowanych kandydat6w. Jczyka czcskiego nauczal
praktycznie prof Hernyk Suchecki ( 1865-1872), kt6ry W)"kladal tez jţzyki lu:Zyckie i
slowacki. O systemalycznej nauce j~zyk6w slowiaitskich mo:lna m6wic dopiero na
poc74tku XX wieku. Utworzono w6wczas etaly lektorskie - jczyka ukrainskiego (B.
Lepki. T. Lehr-Splawifiski), serbochorwackiego, cz.cskicgo i hulgarskicgo (T. St
Grabowski).
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Wspanialy rozw6j prze:i:yla slawistyka w Uniwcrsytecic JagieJloriskim w okresie
mi~zywojennym (1918-1939). Pmva.Zny rozglos \li swiecie naukowym zyskala
Kmkowska J~:zykozna\.VC7..a Szk.ola Slawislyczna kierowana p1zez prof. J. Losia, K.

Nitscha, J. Rozwadowskicgo. Dala ona naucc szcreg wybitnych dzid o niepr.t.cmijajri_ccj
wartosci. Jej sfawa sci:ţgala licznych sluchaczy nie tylko z kraj6w slowia.'15.kich. inicjatywy K. Nitscha powstalo w r. 1925 Studium Slowianskic Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Obj~o ono kated.Iy: J\:zykoznawstwa Slowiariskiego (K. Nitsch).
J~z:yk6w Wschodnioslowianskich (I. Zilynski), Literatufj Rosyjskicj (W Lcdnicki),
Literatury Ukrainskiej (B. Lepki), Etnografii Slowianskiej (K. Moszyf.ski), Historii
S:.auki Narod6w Slowiaitskich (W. Mole). W 1933 r. przybyla nowa katcdra Filologii
Poludniowoslowiaftskiej, kt6iq obj~ 30 - lelni profesor Mieczyslaw Malccki, wybitny
dialektolog, tw6rca balkanistyki polskicj. W 193-t r. wyhabilitowal si~ do titeratur
slowianskich WI. Bobek W r. 1928 kierownictwo katechy Filologii Slowianskiej obejmuje Tadeusz Lehr-Splawiri.ski (docent UJ, nast~pnie profesor Uniwersytetu
Poznanskicgo - I 9 llS-1922 i U niwersytetu Jana Kal„mlier.za we L wowie - l 922-1928).
Z zakresu slawistyki habililuje si~ pokai.na grupa p6zniejszych wybitnych uczonych: M.
Malecki, Z. Stieber, A. Ob~bska-Jablonska, T. Milewski, Wl. Kurnszkiewicz, St
Rospond, W. Taszycki, kt6rzy z czasem obejm~ kicrowniczc stanowiska w nauce polskicj.
Utwouenie Studium Slowi;i11skicgo mialo doniosle 1.1racLenie dia roL\rnju
krakowskiego srodowiska naukowego. Takicj koncentracji kadry naukowej o
najwy.lszych kwalifikacjach nie posiadal w6wczas :Zaden inny o5rodek slawistyczny.
Studium Slowiai1skie dysponowalo dotacjami na stypcndia dia zagranicznych
student6w. Skorzystalo z nich wielu r.Jodycli adeptow slawisiyki. Stypendystarni byli
m.in. K. Mirczew. lw. Lekow, L. Andrejczin, Clu. Kodow, R. Boskovic. I. Aleksic. J.
H~mm _ IstYan Kniczsa_ J. Stanis!av_ J. Kurz_ K. Kuje\r. Niekt6tz}· z nich \\"
Uniwersytecie Jagiellonskim obronili prace doktorskic (L. Andrcjczin, K. Kujcw). Na
seminariach i wykladach K. Nitscha T. Lehr-Splawiri.skiego czy M. M..alcckiego bylo
zawsze kilku zagrnnicznych slawistow. Pu.cbywajiicy na stai~ch naukmvych '" Sludium
Slowiari.skim zagraniczni slawisci prowadzili cz~sto lektoraty. Lektorat j~zyka
bulgarskiego obsad71UIY byl kolejno prz.ez L. Andrejczina i K. Kujewa.
Wybuch Il wojny swiatowej prz.em·al na kilka lat rozw6j slawistyki krakowskiej.
6 XI J939 r. slawisci podzielili Jos innych pmfesor6w Uniwersytctu Jagie!Joiiskicgo,
zostali aresztowani i zeslani do oboz6w koncentracyjnych (Sachsenhausen, Dachau) na
czele z rektorem Uczelni prof. T. Lehrem-Splawiri.skim. Wr6ciwszy do Krakowa (ostatni, w 1941 r.) odegrali oni znaczrnt rolţ w tajnym nauc?.aniu uniwersyteckim. Prof. M.
Malecki byljego kierownikiem. Zarowno on, jak i Tadeusz Lehr-Splawmski, K. Nitsch,
S. UJbailc:zyk., V Franeic i Fr. Slawski prowadzili wyklady i seminaria. Na tajne komplety uniwersytcckie uc~szc:zali m.in. Maria Bobrownicka, Zbigniew Golq_b, Alfred
Zatţba, Wlodzimierz Kot Fr. Slawski obronil w 1943 r. prac~ doktorskii z ji;zrkoznawstwa bulga~kicgo: Miejsce enklityki odmiennej w dziejach j~ka bulgarskiego.
Uroczysta promocja odbyla siţ w pierwszym tygodniu podj~cia z.aj~ po wyzwoleniu w
marcu 1945 r.
Po wojnie wznowilo dzialalnosc Studium Slowîailskie, przeprowadzono jego
reorganizacj~, powi~kszono liczb~ wchodzl:ţcych weit katedr do l l. Kated~ Historii
Slowian objql prof. Widajewicz, Historii Nowszych Literatur Slowiaftskich T. St
Grabowski, Dialektologii Slowiaflskiej M. Malecki, Jţ:zyka Polskiego Z. K.Jemcnsicwicz
i W. Taszycki, Kated.Jţ Literatury Rosyjskiej W. Jakubowski, Katedrţ Filologii
Wschodnioslowiari.skiej J. Jan6w. Katedrţ Filologii Poludniowoslowiaiiskiej pu.ejql po
smierci M. Maleckiego (1946) Fr. Slawski, a Katedrţ: Dialektologii Slowiari.skiej A.

z
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Zarţba. Studium Slowiallski kicrowal bardzo dobrzc prof. M. Malecki, po jego smierci
T. Lehr-Splawiiiski. Bardzo waln<i. c~sc dzialalnosci S!udiwn Sfowianskiego stanowily
wydau-nictwa. Zainicjowana przez M. fl.1aleckiego „Biblioteka Studium Slowianskiego"
")«fala ponad 20 tom6w publikacji, " Ly m dwa c-zasopisrna: .,Rocznik Slawistyczny" i

Slowiai'tski", \.Vydawanie tych cz.asopism przejctl z czasem Komitet
Slo\\·ianoznawsrn·a PAN.
W r. 1950 slawistyka krakO"wska przczyla zasadnicz1l_ rcorganit.acjţ. Ze Studium
Slowiailskiego przeniesiono na Wydzial Historyczny Katcdry Historii Slow.ian.
Etnografii Slowian. Historii Sztuki Narodow Slowianskich. Katedra Literatul)
Ros}jskicj zostala usamodziclniona, Katcdra Filologii Slowianskicj i Katcdra Nowszych
Literatur Slowianskich zostaly wl<ţczonc w sklad nowo utworzonego Instytutu
Jţzykoznawstwa UJ, do h.'16rego wcielono Katedne J.;zykoina\.vstwa Indoeuropejskiego
J. Safarewicza i Katcdrţ Jţzykoznawstwa Og6lnego J. Kurylowicza i T. Milcwskicgo.
Studia s!owianoznawczc skupiono w Katedrze Filologii Slowianskiej. Dyrektor
Inslytutu Jţ:zykoznawstwa UJ prof. T. Lchr-Splawiilski przyst<ij>il do organiz:acji normalnych studi6w slawistycznych z naborcm studcnt6w. W r. akad. 1950/51 uruchomiono trLy kierunki: bohernistyka, butgarystyka, serbokroatystyka. po kilkunastu Iatach doszfa slowacystyka. Dia pietwszych studcnt6w slawistyk.i w Uniwersytecie
Jagielloilskim wyklady i seminaria prowad.zili: T. Lehr-Splawiilski. F. Slawski, St.
Urbanczyk, T. St. Gr.:tbowski, H. Batowski, K. MOS/) 11ski. J. Kul)·lowicz, J. Safarev,;cz,
P. Zwoliilski, V Frantic oraz leh.'torzy zapevflliani w ramach umowy kulturalnej: S.
Radewa, D. Bcrgova.
Do 1961 r. kierownictwo katedry spoczywalo w r<rkach T Lehra-Splawiilskiego.
nastgmie sprnwowali je St. Urbanczyk. Fr Slawski, A. Zar~a, M. Honowska, Z.
Niedziela. J. Komhauser. Na pocz4tku lat 70-tych Katcdra Filologii Slowiaitskicj zostala
przeksztakona w Instytut Filologii Slowiai1skicj z dwoma zakladarni: Zakfad
Ji;zykoznawslwa Slowiailskiego, Zaklad Litcraturoznawstwa Slowianskiego. W 1994 r.
dokonano kolcjnej reorganizacji JFS, powo:luj:ţc w miejsce dotychczasowych d"Wu
zaklad6w 4 katedry: Katedra Filologii Bulgarskicj i Maccdonskiej (J. Rusek). Katedra
Filologii Cz..eskiej i Luzyckiej (T. Z. Orlos), Katedr.i Filologii Chorwack.iej, SeJbskiej i
Slowenskiej (W Botys, J Komhauser), Katedl'3 Filologii Slowackiej (Z Nicdzicla. H.
Miccz.kowska). Poszczeg6lne katedry \.\Chodzqce w sklad Instytutu prowadt4 badania
naukowc w zakresie j~zyk6w i literntur Slowian zachodnich (czcski, slowacki, polski,
luzyckie) i pol:udniowych (bulgarski, macedonski, staro-cerkiewno-slowianski, serbski,
chorwacki, slowenski), a takZc studia por6wnawczc od czas6w najstarszych do
najnowszych. Opracowuj:ţ tet. po~czniki. skrypty, wszelkie inne pomocc dydaktyc-zne.
Inslytul wsp6lpracuje z kilkunastorna uniwersytelami w Europie, realizujqc wsp6lne
programy badawCl.C. Od 1991 rnk.'l.l wycLţje wlasr14 seri\': pod nazwii_ „Prace Instytutu
Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Jagicllonskiego", dotychczas ukazalo si~ 16 pozycji. Prace naukowe publikowane sq tcz poza ~ seri4 kazdego roku ukazuje sit; kilka
ksi;µ;ek. Pracownicy Instytutu Filologii SlowiaÎiski~j UJ sq c71onkami r6tnych rniţ:d.zy
narodowych i krajowych towarzystw naukowych i redakcji, biof<l czynny udzial w
licznych konferencjach i sesjach naukowych, organizujii_ tez sami wazne mi~dzynaro
dowe konfcrencje slawistyczne, np. Slawistyka niemieeka a kraje slowiaDskie ( 1994 ),
Praiilowianszczyzna i jej rozpad (1996). Aktualnie w lnstytucic Filologii Slowianskiej
realizowane s<ţ trzy duze projekty badawcze finansowane prLez Komitet Badail
Naukm\ych: Przemiany swiadomoSci w kulturu duchowcj narodow Jugoslawii po
roku 1991 (Katedra Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Slowenskiej), Slownik historyczny balkanizmow w jfZYkach poludniowoslowianskich (Katedra Filologii
Bulgarskiej i Macedonskiej), Rţkopisy cerkiewnoslowiaiiskie 'ft' Polsce. Katalog z
.,Pami~tnik
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dodatkiem multimedialnym (Katedra Filologii Bulgarskicj i Macedonskiej). Co roku
odwiedza nasz Instytut kilkunast.u uczonych z:agranicznych z.ar6wno t. uczelni partnerskich jak i z.aproszonych go5ci z innych uniwersytetO-w czy plac6wek naukowo-badawczych. Aktualnie na wszystkich latach i na wszystkich pi~ciu kicrunkach studi.6w
(bulgaryslyka, bohemistyka, slowacyslyka, serbistyka kroatystyka) studiuje ponad 300
os6b. 10 absolwentow naszych studi6w jest uczestnikami Wydzialowych Studiow
Doktoranckich.
Slawistyka w Uniwersylccie Jagiellonskim pozostaje nadal najsilniejszt1. slawistyk<t w Polsce. Aktualnie w lnstytucie Filologii Stowiailskicj (dyrektor J. Komhauser,
zast~pca dyrektora dr hab. H. Micc7.kowska) ?atrudnionych, w tym 4 profesor6w
zwycz.ajnych, 2 nadz\\1·czajnych, 3 dok1or6w habilitowanych, l docent, 14 os6b ze stopnicm dob..-tora, 2 magistr6w i 7 lektor6w zagranicznych. Zaj~cia dydaktyczne prowad..z4
r6wnicz doktoranci i osoby spoza Instytutu Filologii Slowiailskiej (Katedra
Jţzykoznawstwa Indocuropejskiego i J~zykoznawstwa Og6lnego. Instytut Historii).
Pracmrnicy IFS wspomagaj~ kadrowo kllka osrodk6w slawistycznych w Polscc (uniwersytety w Poznaniu, Lodzi, Opolu, Gdailsku). Nie ma dzis uczclni wyzszej w Polsce, w
kt6rej nie pracowaliby wychowankowie slawistyki krakowskiej. Z naszych
wychowank6w rckrutuje si~ prawie cala kadra slawistyczna Uniwersytetu Sl<1skiego,
prawie caly zesp6t pracownik6w Pracowni Jţzyka Praslowianskiego PAN w Krakowie.
lnstytutern Slawistyki PAN w Warszawie kieruje nasz wychov.·anck bohemista Zbigniew
Gren, lnst}-tutem Filologii Polskiej w Akademii Pedagogicmej w Krakowie bulgarysta
- prof. Tadeusz Szymaitski.
Slawisty ka Krakowska cieszy si~ zasruzenie miţdzynarodowym uznaniem.
Zanotowala na swym koncie pow&-'-nc osi_:tgniţeia dydaklyczne i naukowe. Wyksztak:ila
w1ele setek magistrow slawistykî. kilkudziesiţciu doktorow, wielu doktorow habilitov. ;inych. profcsor6w. pracitj:ţcych dzis w uczclniach krajowych i 7.agranicznych_
placowkach naukowych PAN, w dyplomacji.. dzicnnikarstwie. srodkach masowego
przekazu. Krakowscy slawisci '')'dali s7.ereg przeklad6w z literatury piţknej narod6w
slowia:llskich. Godnie reprezentuj;ţ i kontynuujq tmdycje Krakowskicj S7.koly
Slawistycznej.
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PARTICULARITĂŢILE LIMBII MACEDONENE CA
O REFLECTARE A ISTORIEI El

Ljudmil Spasov
Skopje, Macedonia
O. Teritoriul de azi

Limba macedoneană se vorbeşte in partea centrală a Peninsulei Balcanice.
Hidrografic, acesta este spaţiul bazinului râurilor Vardar şi Struma şi avalul râului
Mcsta.
Graniţele teritoriului limbii macedonene sunt stabilite după cum unnează:
- vest - sud-vest: gr.uriţ2 lingvistică în general este identică cu grani.ta de stat
intre Republica Macedonia şi Republica Albania. Cu excepţia părţii albaneze unde se
află treizeci de sate pe valea râului Drim, în vest de oraşul Debar şi în regiunea Golo
Brdo şi trei sate pe malul Lacului Ohrid;
- sud: graniţa lingvistică trece de muntele Gramos până la râul Mesta în Trakia
~i unnăreşfe linia Gramos-Ber-Salonic Din Salonic ea continuă spre est, şi prin
regiunea Bogdansko (satele Suho şi Visoka) iese la râul Mesta, la nord-est de oraşul

Drama;
- sud - sud-est: de pe malul de sud al Lacului Ohrid. prin muntele Galicila,
coboar.i în partea sud-vestică a Lacului Prespa, se continuă la sud şi prin
muntele Mocra iese la Gramos, la sud-vest de oraşul Kostur Cu excepfia părţii
albaneze unde se află vreo 7.ece sate pc maJuJ de vest al Lacului Prespa şi trei sate la
est şi sud-est de oraşul Korcia;
- est: graniţa lingvistică de est o mărgineşte coroana de munţi Despat-Rila. De
la Rila ea trece la nord-vest pu~n mai la nord de Blagoevgrad (Goma Gurnc'tja) şi ajunge
pe graniţa de stat intre Republica Macedonia şi Republica Bulgaria;
- nord: graniţa lingvistică unnareşte linia gnmiţei de stat între Republica
Macedonia şi RF Iugoslavia (Republica Serbia), mai exact graniţa lingvistică arată linia
munţilor Kozjak-Ruen-Skopska Ţma Gora - Şar Pianina - Korab.
graniţa

Trebuie subliniat, însă că nu doar populaţia macedoneană slavă (macedoneni)
popule37.ă teritoriul Macedoniei etnice. În afara de această etnie, populaţii de altă limbă
locuiesc în următoarele teritorii:
- nord-vest - vest pc un spaţiu nu prea întins în direcţia Skopje-Tetovo-DebarStruga-Pogradec-Korca, trăieşte şi populaţie albaneză.
- sud-vest: trăieşte şi populaţie greacă, albaneză si aromână.
- sud - sud-est: pc lângă populaţia macedoneană trăieşte şi populaţia greacă
(populaţia macedoneană predomină în regiunea Kostur-Lerin şi Voden-Pazar).
- est: în Macedonia de Pirin pe lângă populaţia macedoneană t:Iăieşte şi populaţia bulgară.

- nord: în căteva sate în regiunea Kozjak trăieşte populaţie sârbă.
Acestea sunt graniţele de astăzi ale teritoriului lingvistic macedonean După cum
se cunoaşte din trecut, de la popularea atestor spaţii de către slavi (sec. VI) şi până în sec.
al XX -lea, populaţia macedoneană se Întindea mult mai departe la vest şi sud de
graniţele de astăzi_ De ex., inovatfile comune care se întâlnesc în graiuriJe macedonene
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şi

muntenegrene, îndreptăţesc suslinerea faptului că contactul lor di~ct a fost mpt abia
turcă (v_ KoneskL manuscris)_ La o astfel de concluzie ne conduce şi
Vidoeski (1993;33) indicând că arealul periferic al graiului nldcedonean de veste fragmentat de nwncroasc isoglose în aproape zece microsisteme. iar arealul centrnl. care
cuprinde un spaţiu mai larg, se caracterizează prinlr-o diferenţiere interioară neînsemnată. De aici rezultă câ concentraţia ·'acestor aproape zece microsisteme" marchează o
concentrare a populaţiei purtătoare a acestor microsisteme lingvistice în trecut pe un
spaţiu mult mai larg. Şi de aceea, "cea mai mare fărîmi\are este dată de centură de graniţă
cu teritoriul lingvistic albanez, iar la sud-.-est de regiunea de lângă grd:Iliţa maccdoncanoalbaneză-greacă, unde este şi o mai mare concentraţie a cJemenlului etnic aromân".
Datele din actele de recensământ arată că în 1951 pe teritoriul Republicii Grecia au trăit
aproape 250. OOO de macedoneni. iar după recensământul din 1956 în Macedonia de Pirin
aproape 180.000 de macedoneni_ Notă: pentru multe din aceste date. vezi studiul lui
Vîdoeski (1996).
În studiul menţionat al lui Vidocski (19%) se prezintă şi împărţirea internă
actuală a arealului macedonean lingvistic. Meritul lui Yidoeski, constă, însă (v_ mai ales
Yidoeski 1998) în reconstrucţia etapelor de difcrcn~ere dialectală a diasistemului macedonean, ea şi în prezentuca grupurilor dialectale principale formate ca rezultat al proceselor precedente, al caracterului graniţelor, al zonelor de trecere intre aceste grupuri, al
direcţiilor principal ale isogloselor etc_ Aceste cercetări sunt imJX>rtante şi din punctul de
vedere al limbii macedonene contemporane standard, de fapt din punct de vedere al
bazei ei dialectale. În acest sens, se distinge studiul dedicat graiurilor centrate ale
idiomului de vest, dar şi centrale din diasistemul macedonean: din Skopje, din Veles, din
Prilep şi Bitola şi din Kiccvo şi Porec (Vidoeski 1998: 189-212). Caracteristicile lor
comune fonnea1ă totodată şi baza limbii standard. Acestea sunt: * Q s-a transfonnat în
,a/· paka, uazu, vocaia * I se schimbă în secvcnia !osu' in cea mai marc parte: «o;ma,
i>oJ120, carT3a, iar /r/ a reţinut valoarea sa silabică: epe. opeo. Aceste grniuri au un sistem
vocalic alcătuit din cinci vocale: lw, lei, lyl, Joi, la/, cu simetrie în consonantism în ceea
ce priveşte indiciul +sonoritate /uJ: /s/~ /..Y:lu/. !Id şi /r/ au o mai mare utilizare în ceea
ce priveşte grupurile urr şi )f(,'.l: lj>axa. eera_ La sonantele dentale există o tendinţă de a se
lichida corelaţia după înmuiere, în mai multe microsisteme vechiul !JJ s-a întărit în lexicul moştenit: K.'1}''1. HeOe.'ia, iar în turcismc încă se păstrează înmuierea: ue.:1 'w.e ute.1 '.
/<l>/ are statut fonemic, cu excepţia unor mici areale. Persoana a treia piu.ral în prezent se
tennină cu -aT: euKaaw, persoana a treia, pl. în aorist şi imperfect se termină cu -a:

L.1. perioada

6UKaa,

OojiJoa.

Reiese de mai sus că fiecare diasistem (respecti\', limbă) deosebeşte subdialectele/graiurile centrale, pentru care concentraţia isogloselor cu caracter central este
cca mai mare, şi subdialectele/graiurile periferice, unde concentraţia isogloselor cu caracter periferic este mai ma.re. Pe altă parte, modul combinării isogloselor purtătore de
apari\ii cu caracter periferic detennină apartenenţa graiurilor periferice la diasistemul
dat. Astfel, de ex„ şi Lunt (1952:5) şi Koneski (1952:62), în gramaticile lor ale limbii
macedonene literare, voJbesc despre graiurile (de trecere) centrale şi periferice.
Compară: "dacă mergem din regiunea Skopsko spre nord, intrăm deja într-o regiune
lingvistică ce face trecerea spre limba sârbă, iar dacă mergem spre esl observăm o trecere treptată a graiurilor noastre spre cele bulgare. Este clar că graiurile periferice nu
pot să stea la baza limbii literare, tocmai din cauza acestui caracter de amestec"_ (sublinierea autorului, L.S.). Sau cu alte cuvinte: dialectele centrale reprezintă haz.a naturală
a limbii litera.re/ standard. După cum ştim tocmai această alegere pozitivă o identificăm
în limba noastră macedoneană_
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J . Limba macedoneană ca un diasistem distinct între diasistemele sud-slave
şi

slave.

Înainte de a trece la examinarea problemek•r legate de titlul temei voi încerca să C:\.'Plic ce se înţelege prin tcnnenul de diasistem Tem1cnul "diasistem" este preluat de Ia Vtdocski (1954:390) Îl definim în modnl mmător: ··sistem al unui complex
dialectru văzut în continuitatea sa difu::ro11.Îcă. şi care este hotărâtor în ceea ce priveşte
independenţa unei limbi". De fapt, prin diasistem se !nţelegc o mulţime de isoglose
care leagă apariţ.iile cu caracter lingvistic. consecinţă a proceselor diacronice şi care au
contribuit la cornbinapa între ele şi cooroonarca între planul parndigmatic şi cel sintagmatic în sincronie. În definiţie inlrJ existenta isogloselor purtătoare de apariţii cu
caracter central şi periferic pentrn nn diasistem, isoglose care sunt purtătoare ale
apariţiilor tipice lingvistice ale diasistemului, şi invc;-s. isoglosr care nu sunt purtătoare
ale unor caracleristici atipice din punct de vedere al dîasistemului dat. Aceasta nu
înseaMnil că isoglosele purtătoare ale nnor apariţii cu caracter cerilral şi periferic nu se
rnr găsi şi în alt diasistcm (vecin sau îndepărtat), ceea ce înseamnă că apariţiile care
au caracter periferic pot, deşi nu neapărat, să aibă un caracter central pentru celălalt
diasistem, dacă se găsesc în eJl . Cilitoml interesat poate găsi această definiţie şi în
studiul larg dedicat limbii I diasistemului macedonean de către Brozovik (1983) 2 .
În aceasra privinţă, limbile sud-slave şi subgrupul lor est.Ic - macedoneană şi
dialectal în C3IC, de-a lungul istoriei au
isoglose. Formarea acestor focare duce
la construirea unor diasisteme deosebite. Astfel. limba macedoneană a dezrnllat un şir
de inovaţii dincolo de moştenirea străslavă, care au modelat particularitatea ei. Trebuie
menţionat că aceste inovaµi au provocat o dezvoltare paml!lă a dia~>istcmelor vecine
sudslm·e. Acest lncni îl menţionează Vidocski (!996:13): "Limba macedoneană. a
dezvolal un şir de inm·aţii care au orientat strnctura gramaticală îmr-o altă direcţie,
diferită de aceea după care s-a desfăşurat procesul arealului bulgar. ( ... ) Inova(iile
macedonene au apărut aproape par.tlcl cu cele pe care Ic-am identificat ca est-sud.<;lave.
Aceste inovaiii disting structură lingvistică ca integritate'·. Compară şi Vidoeski ( 1997:
14): "Pe teritoriul populat de triburile macedonene s-a fonnat devreme un focar
pulemic inovativ care a coll1ribuit la fonnarea diasistemului independent macedonean,
care în cursul dezvoltării sale a rămas în contact apropiat cu vecinii săi slavi şi neslavi.
Acest focar vechi de inovaţii de pe teritoriului graiului macedonean de vest, pe teritoriul de azi al aşa ziselor graiuri centrale, a fost activ pe întregul paîCurs istoric al diasistcmului macedonean şi tocmai graiurile închise în acest ccn: sunt inovaţi( macedonene importante care au devenit baza limbii macedonene standard de astăzi." In consecinţă, în subgrupul est-sud.slav al limbilor balcanice, dezvoltarea limbilor macedoneană şi bulgară s-a produs parale!, nu una din cealaltă, ca de ex. macedoneana din
bulgară. Compară constatarea lui C2sule (I 998: 368): "Cercetările arată că, deşi
apropiate, limba macedoneană şi cea bulgară nu numai că şi alcătuind două grupe:
macedoneană drept cea mai centrală limbă balanică., iar bulgara ca o limbă cu o mult
mai mică balcanizare". Deşi limba macedoneană este strâns legată cu celelate două
limbi vecine sud-slave, sârbă şi bulgară, legătura cu limba bulgară este de altă natură:
limba macedoneană şi cea bulgară constituie o subgrupă lingvistică ce se poate determina ca estico-balcanică-slavă. Această clasificare e argumerttată de faptul că limbilediasisteme situate în partea estică a Peninsulei Balcanice (bulgara, macedoneana,
dialectele sud-estice ale limbii sârbe) prezintă un inventar de caracteristici comune precum: pierderea declinării, pierderea infinitivului, dezvoltarea articulării enclitice (dar
nu în mod identic şi nu cu rezultate identice în fiecare dintre ele în parte), şi pe lângă
particularitllţile care separă diasistemele (de ex. dezvoltarea lui "jat'' în limba bulgară
bulgară, se prezintă lingvistic ca un continuum
apărui centre de inovaţie, fonnatc ca focare de

235
https://biblioteca-digitala.ro

în comparn.ţie cu macedoneană), totuşi nu există graniţe absolute între limba macedoneană şi cea sârbă, între macedoneană şi bulgarti, precwn nu există gmniţe asemănă
toare între croată/sfubă şi slovenă etc. Această separare a limbii macedonene şi a celei
bulgare într-o subgi:_upă est-balcanică reiese şi din opoziţia limbii sud.slave balcanizate
vs. ncbalcani?ate . ln acest sens, indiciul +balcanizat este carncteristic pentru limbile
bulgară şi macedoneană, iar indiciul -balcanizat se referă la limbile sârbă/croată.
Mai departe voi selecta acele rezultate ale poceselor diacromce care sunt cele
mai imporatnte pentru formarea diasistemului lingvistic macedonean.
Mai întâi trebuie menţionat faptul că locul limbii macedonene în lumea sudslavă şi slavă este detenninală pc drept cuvânt, după cea mai veche distincţie - dezvoltarea ierurilor. Limbile slave balcanice,"· de ex. Lunt (1952: 1) se pot separa în două
grupe în funcţie de dezvoltarea vocalelor reduse străslavc (icmrilor): estică, unde cele
două ieruri nu s-au dezvoltat în mod egal, şi vestică, Widc ele s-au dezvoltat în mod
egal. în partea de vest a limbilor slave balcanice au rezultat două dialecte (diasisteme)
care au stat !a baza limbii slovene şi limbii !itera.."C sârlm-~ro3te, şi "the eastern Balkan
Slavic dialects gave rise to the Bulgarian literary language in tl-ie nineteenth centul)· and
to the newest of European literary languages; Macedonian, in our own day".
Din punct de vedere istoric, diasistemul macedonean a suferit schimbări de două
feluri: primul fel de schimbări este o consecinţă a unor tendinţe interioare de dezvoltare
ale diasistemului, ca de ex. întărirea consoanelor moi ca o consecinţă a simplificării
legăturilor în cadru] subsistemului consonantic moştenit din limba străslavă, iar al
doilea fel de schimbări e o consecintă a unor influenţe din alte limbi. de ex., apariţia
unui tip românesc-balcanic de perfect cu verbul "a avea" cu rol de verb auxiliar + participiu. Trebuie menţionat însă şi faptul că nişte schimbări rezultate ca o consccin(ă a
unor tendinţe interioare de de7voltare au găsit în împrcjurăriic lingvistice ale limbii
macedonene un loc potrivit pentm a prinde rădăcini şi au fost susţinute în cadrul tendinţei gener:::te pentrn egalizarea sistemelor lingvistice din spaiiul balcanic. Este cazui
procesului de simplificare a sistemului cazual care a fost încumjat de procesele fonetice ce au dctenninat egalii.arca fonnclor unor cazuri şi datorită neexpresivităţii lor, ca
de ex., genitivul s-a egalizat cu dativul, compară o<> EJ1aJ1ceuw - 11a b)1a.JK'euw etc.
Pierderea cazului morfologic moştenit din limba straslavă a adus la expimarca relaţiilor
cazuale în sintagme cu prepoziţii şi substantive (cu articol hotărât sau nehotărât). de ex.
~i~vcmar.."tl 11a:oiJ cuwp 60}HUK (relaţie genitivală) - .i1ycium.7Jw.e ua'(J<) cmapuom 60}11uK.
2. Intărirea consoanelor moi
Problema tipului nou al limbii macedonene este rezolvată de ştiinta şi. temporal, graniţa se aşează în sec.XV Acesta este timpul când modelul lingvistic al limbii
macedonene s-a afinnat (chiar şi în scris), lucru care (chiar dacă această determinare este
exactă sau nu) dcnoti! modelul balcanic. În ştiinţă este de asemenea rezolvată problema
legat~ de i1xwaţia fonetică cca mai veche care a diferenţiat arealul lingvistic macedonean
şi anume schimbarea ierurilor în poziţie intensă (\'. mai sus), având în vedere stadiul
canonului slav vechi care se leagă de starea limbii străslave după venirea slavilor pe teritoriul Europei sud- estice de azi. Deci am avut situaţia i.>o, h>e, compară coH, oe11.
Această caracteristică, v. mai sus, a cuprins în1reaga Macedonie etnică de azi, cu
excepţia Wiei centuri limitrofe pe teritoriului lingvistic sârb la nord şi în sud-estul extrem
la grnniţa cu dialectul rodopic al limbii bulgare. Mai târziu, ea s-a răspândit în nişte morfeme şi Ia nord-est, cuprinzând partea limitrofă lingvistică bulgară, v. mai departe
(v Vidoeski 1997: 11 ). Cauza acestei schimbări stă în caracteml "instabil" al ierurilor în
istoria limbii străslave ('v.Popowska-Taborska 1991: 76-78), astfel că această schimbare
este o expresie: naturală a individualitătii lingl·istice nou apărute, în cazul nostru, al celei
macedonene. In ştiinţă, însă, nu este până la capăt rezolvată întrebarea referitoare la rolul
celei de-a doua schimbări după ierarhia importanţei, care a dus la restructuralizarea sis-
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ternului fonetic. şi, în consecinţă, la decizii noi şi funcţionale în cadrul sistemului, şi
anume: depalati?area consoanelor moi, ca şi a celor palatalizate (subfonologicc-fonetice
moi) ca şi a celor palatale (fonetice moi). Această problemă este legată de înlrcbarca mai
largă referitoare la prezenţa indiciilor de palatalimrc a sistemul fonologic al limbii macedonene contemporane. Dezvoltarea istorică a consonantismului macedonean este caracterizată de procesul accentual al pierderii naturii fonologice a acestui indiciu (comparati\·c acum în sistem avem abia cinci foneme consonante moi şi, în principiu.. cu o
palatalizare neaccentuată), ca şi pierderea în general a acestui indiciu în fonetica maced~neană (v. Savicka, Spasm:, 1997: 81). Koneski (1958: 28), în acest sens, afinnă:
"Intărirca consoanelor moi este una dintre tendinţele cele mai caracteristice în dezvoltarea istorică a consonantismului macedonean. Această tendinţ.â, apărută deja în
perioada veche a limbii noastre, se reali7.ează în mai multe moduri până astăzi, cu toată
neregularitatea în raport cu gradul rcali7.ării ci de la dialect la dialect".
Să îmi fie permis aici să afirm te7a că procesul depalatizării consoanelor moi
(mai ales la consoanele ;noi iară pereche cu înmuicn:a cu un caracter nefuncţional 11.l,
JIC, 11, q, s şi, limitat c, ca şi gmpelor Utm şi .J1câ, dar şi a consoanelor moi cu pereche cu
înmuierea cu caracter functional R, H, p) este a doua expresie a independenţei lingvistice a limbii macedonene. Mai întâi, întărirea consoanelor moi a rcstmcturat posibilităţile funcţionale ale sistemului consonantic în întregime şi a dus la schimbări ale
fonemelor, ca şi la o distribuire a sunetelor, a vocalelor. dar şi a unor consoane. De
aceea, fenomenul numit ··confuzie a na:zaldor" care dup-a cum se ştie a cuprins tcritonul lingvistic macedonean şi cel bulgar şi eslc rezultatul mai multor procese. la noi a dat
alte rezultate (v.Koncski, manuscris: 47 şi mai departe). Koneski pe drept cuvânt, preciz.ează că, ca un proces fonetic. după modul asimilaţiilor. schimbarea lui •
în ~ în
spatele consoanelor moi fără pereche a fost teritorial limitată la Oluid şi regiunea
Ohridei, ceea cc demonstrează şi pronunţarea lui %;10 ('114\Ao>qtKA~). cunoscut in
unn.ă cu o sută de anJ în regiunea aceasta.
În ceea ce priveşte apari\ia "confuzii nazalelor'', terenul macedonean ca şi cel bulgar au fost diferenţiate foarte devreme. După cum e cunoscut, doar în graiurile periferice de sud-est există o situaţie caracteristică penim limba bulgară. şi anume
egalizarea nazalelor şi icnirilor într-o rncală "nedetenninată", astfel că reflexul lui •şi
h a palatali7at consoana precedentă. mai departe, tendinţa întăririi consoanelor moi a
influenţat apari pa unor sunete protetice. j in graiul macedonean de vest unde exista un
amestec al gmpurilor de la începutul cuvântului aţşi H al vechiului protetic 8 în grupa
graiurilor de est unde n-a putut să apară amestecarea grupurilor de început 1ţ şi H,
comparăja.::HCC-ea.JK:e, pierderea schimbărilor tipului moale în comparaţie cu tipul tare.
compară, Hm1<·.oeu-11m1ce«u etc. Consecutiv, accast<i tendinţă e rezultatul fonnării tipului fonotactic contemporan al limbii macedonene. Prin urmare, un şir de particularităţi
cu caracter paradigmatic al sistemului fonologic şi d~ fapt particularităţile de reaJi7are
mai ales alofonia limitată cu caracter de poziţie, arată că putem să includem limba
macedoneană în tipul incomod al pronunţiei. Faptul hotărâtor este inexistenţa unor palatizări ale consoanelor înaintea vocalelor anterioaic. inexistenţă unei alofonii vocale mai
accentuate dependentă de contextul consonatic, absenţa corelaţiei după palatizări în sistemul fonemelor consonantice şi în general, numărul limitat al consoanelor moi, faptul
că ele nu au limitări contex-ruale (v.Sawicka. Spasov, 1997: 115-116). Aceste caracteristici deosebesc limba macedoneană de cea bulgară, dar şi de cele est-slave ca de ex.
limba polonă care se caracteriz.ează printr- un accentuat tip acomodic al pronunţiei.
Acest lucru demonstrează şi cercetările confruntative (v.de ex. Sawicka, Spasov 1992;
Tanuscvska, manuscris).
3. Diferenţele între diasistemul macedonean şi cel bulgar.
Nu este mic, însă, numărul isogloselor care se situează într -un mai mult decăl
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diasistern, lucru c!atorită căruia, deseori, deşi nu totdeauna, se detemtină şi vechimea lor:
isoglosele mai vechi în acelaşi timp sunt şi "relati\" mai întinse", trec mai des graniţele
unui (sau mai mult de al unui) diasistem, iar "mai tiiîerele" isoglose sunt şi "relativ mai
restrânse", mai des nu trec graniţele unui (sau mai mult de al unui) diasistem, în sfârşit
"cele mai tinere" isoglose suru şi ''cele mai restrânse", deseori limitate la o regiune
dialectali! a unui diasistem. Cel mai des, isoglosele "tinere", după natura Io, sunt elemente balcanice neslave din dialectele slave. De pildă, isoglosele care semnifică "balca11jsme clasice", despre care a fost vorba mai sus, precum sunt: formcJe diferite ale
pierderii cazului morfologic, articolul enclitic, comparalia analitică etc. au cuprill.S mai
larg arealul balcanic slav (v.Vidoeski 1997: 12).
În ceea cc priveşte problema trăsăturilor isogloselor care detennină şi diferenţiază diasistcmul macedonean şi cel bulgar, trebuie să avem în vedere caracteristicile
structurale (formale) şi frecvenţa lor, dislribui~a în text, caracteristicile semantice, ca
şi vechimea lor. De ex., cea mai veche isoglosă care cuprinde tot teritoriul lingvistic
macedonean (cu excepţia unei mici părţi în dialectele de nord) este "' din ierul intens din
spate (coH) care în toate poziţiile trece peste teritoriul lingvistic macedonean şi cuprinde
dialectele bulgare nord-vestice, dar acolo 'h trece in o doar în sufixe, ce înseamnă că în
privinţa ~cestei caracteristici limba macedoneană diferă în sens calitativ şi cantitativ.
ln acest sens Topolinska (1996) afirmă; "c de cunoscut că sistemele macedonene au rezultate de cea mai puternică interferenţă cu cel aromân şi meglenoromân,
iar sistemele bulgare au avut cele mai dezrnltate contacte cu luaIC-primiri cu dialectele
(daco)romane (p.37): trebuie să ţinem seamă că. (1) ambele sisteme standard sunt idealizarea stărilor caracteristice pentru complexele dialectale care într-o perspectivă mai
largă constituie verigi ale unui continuum dialectal, verigi destul de îndcpărate, şi (2)
mecanismele însişi ale idealizării standard ales atent în ambele unităţi lingvistice,
diferă c~enµal (p.61): diferenţele tipologice arntă că ambele sis1eme standard se pot
împărţi - m::ii imfu- în două gmpc. Prima grupă. mai import.ar.tă şi mai interesantă, e
constituită de diferenţele rezultate ca o reacţie a diferitelor sisteme dialectale slave la
diferite impulsuri din partea sistcmelelor vecine neslave. Io a doua gmpă intră diferenţele existente, rezultat al unor intervenţii conştiente ale codificatorilor (p.100): în
grupa diferenţelor provocate de caracterul proceselor de standardizare, în partea bulgară
se obsevă efecte de slavizare forţată şi "debalcanizarc", astfel că în limba bulgaiă standard găsim apari\ii care sunt străine dialectelor bulgare. Standardizarea macedoneană
nu cunoaşte asemenea fenomene - ea se îndepărtează de baza sa dialectală doar în sensul că nonna standard proscriptivă ex definitionc devine mai sever.I decât norma dialectală uzuală (p.101)".
4. Concluzie
Diasistemul limbii macedonene în cadrul evoluţiei limbilor sud-slave a început să
sc diferenţieze foarte devreme: ieru.rile intense s-au vocalizat spre sfărşitul sec.al X-lea
şi începutul sec.al XI-iea. apariţia aşa-zisei "confuzii a nazalelor" o identificăm în textele din sec. XII şi XIII, ceea ce demonstrează că în Jimba vie această confuzie a putut
să apară mai devreme: procesul de depalatalizare a consoanelor impare moi a început
spre sfârşitul sec.al XI-iea în graiurile macedonene de vest. Acest lucru a produs schimbări în sintagmatica sistemului fonetic şi s-a reflectat asupra diviziunii alomotfelor la
nişte morfeme, în timp cc întărire-a consoanelor moi spre sec.XII a atins posibilităţi.le
funcţionale ale sislemului consonantic.Toate aceste tendinţe sunt rezultatul constituirii
tipului fonetic contemporan al limbii macedonene pc care putem să-l detenninăm ca pe
un tip neadaptabil de pronunţare.
Traducere în limba română:
Lidija Dimkovska şi Duşiţa Ristin
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IlOCEliHOCTA HA MAKE,ll.OHCKUOT JA3HK KAKO O,ll.PA3 HA

HErOBATA HCTOPHJA
(pemMe)
MaKC.llOHCKHOT ja3H'ICH .llRjaCHCTCM BO paMKHTe Ha jy)l(J{OCJIOBeHCKHOT
jaJH"'l.eH KOHnutyyM Il0'1113JI .rra ce ..'lHtPepeHIUfPlt MOIDHe patto: HHTCH:lllBRHTe epoBH ce
BO:Ka.JIH3Hpa.'le KOH KpajOT Ha X H rroqeromT Ha XI BCK, rrojasara na TH. "Memaee Ha
HocoaKJITe" ja rnc,rmMe so TCKCTOBHTe HaCTa.Harn BO XII n XTII seK IDTO 1uaLJH ;i;exa so
JKHBHOT jaJmc MOJKC.1a µ,a ce jaBH rropaHo. nponecoT Ha .nerra.11arn3a.IJ;Jljara Ha
HenapHHTe MeKH KOHCOHIDITH, 3aIIO'lHar KDH q>ajoT Ha XI eeK so '3allall:HOMaKC.llOHCKHTe
roBOpH npe)lH3BHK3JJ IIpoMCHH BO rnaCOBHlrrd CHH"f3n.faTHI<a llITO ce o.npa3HJIO Bp3
pacnpe,ll,CJI6ara H3 a.JJOMOI><l>HTe Ha HCKDM Mopipe'.\m, .ll0.llCK3 3arBp.llffYB3HeTO Ha MCKHTC
IDHCOHaHTH KDH XII BCK rH JaCCrHaJIO fl>yHKUHOHamnrre McrncHOCTII Ha caMHOT
KOHCOHaJITCl<H CHCTeM.

CHTe 01n1e TCH.:lCtfJ..Uui ce pe1y;ua1 Ha qx:,pMttpa1:te tta coBpeMetnt:OI
clx>HOTaKTINHH THD ffil M3KC,ll.OHCKHOT j33HK KOj MO>KeMe .ua ce ro ODpe,'lCJlHMC I<aI<D
HCaKOMO.iJ.HPlNKH THfl H3 1nroaop.

I Despre relaţia centru - periferie, v. Spasov (I 995).
2 Sunt obligat a menţiona c-J. se întâlnesc şi altfel de înţelesuri ale acestui termen, compara de ex. Ivic (1963: 57): "diasistem (= Ha<iHH rpacpl[&{l(Ora DJHllGl3HBalb3 majy
cycnma T3KO )J.a ce ltCTilKH)' H HCTOBeTHOCTH H pa31IHKC)".
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SLOVENSCINA NA UNI VERZI V BUKARESTI
Irena Santoro
Slovenia

Komu se lahko postavi vpra5anjc: kaksnc pcrspekti\'e irnata je1.ik in knjiZcvnost
encga najmanjsih slornnskih narodO\ - v pcplavi tolikSnc mnoZi.ce jezikov - ,. dcieli.
kjer slovcnscina uima kullume tradicijc':' Ali rornunske in slovenske jezikosloYce
povezujejo skupni znanstveni interesi'l
Za boljse razumevanje sedanjega poloJ.aja slovenscine na Uni\'erzi v Bukarestije
potrebno pogledati nckoliko na?.aj, skoraj stolctjc, ,. zgodo,·ino.
Do prv ih pumcmbm:jsih romu11sko-slove11skih stiko\ je prisio v i 9. sloletju, ko
jc romw1ski jezikosloYec Ioan Bogdan (I 86~-1919) Y Bukaresti osnoval prvi oddelek za
slavistiko (I). Na Dunaju, kjcr se jc na uni\·erzi izpopolnjeval v znaaju stare ceTh.vene
slovanisCinc. se jc scznanil s Kopitarjcvo zapuscino (2), prcdvscm paje pritcgnilo njegovo pozornost Miklosiec:Yo 1:nanstvcno delo. Fran Miklo~iC. tcdaj pl\„-dava1clj na duna.-

jski slavistik:L je ranskO\'al romunski jczik in mu posYetil sliri 1.nanst\'ene razprave tcr s
studijo im Die slavischen Elemente im Rumunisclren (1861) pIYi opozoril na bogato
slovansko dediscino v romun5cini. V svojem dclu jc navedel pribli.Zno tisoc slovanskih
izposojenk '" mmun5cini in jim celo pripi sal slm·ensko etimologijo. V omertjeni Studiji
je bescdc slornnskega izyora .- romun5~ini namrec oznacil z "altslo\'enisch". Tudi v slovanju Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum (Dunaj, l 862-1865) je rv1iklosic
obelezeval staroslovenske izposojenke \' romunskem jeziku. Miklosic se ukvanja z
romun5CinoSe v naslednjih delih: Beitrage zur Lautlebre der rumuniscben Dialekte
(Duanj. 1881), Rumanische lJntersucbungen, Uber die Wanderungen der Rumunen
in dcn Dalmatischen Alpen uod dcn Karpaten (Dunaj. 1879 - kr~jigo je napisal skupaj z E.Kahuniackim). Joan Bogdanje Franca Milkosica kot encga najveeijih slavistov
leta 1880 predlagal .z.a castnega clana RomWtSkc Akademţje znanosti in tako je slovenski jczikoslovec postai eden prvih znanstvcnikm·, ki muje Romunska Akadcmija podelila
ta naslov. V Miklosicevi korespondeneni zapuSC:ini, ki jo hrani Avstrijska narod.na
kajznica, je tudi Yecje St:evilo pisem romunskih jezikoslovcev.
Po Jetu 1949, ko se ja slavistika na bukareski univerzi moeno okrepila în postala
ena najvccjih în morda najkompctcntnejsih slavistickih sredisc, kar jih dancs dcluju v
neslovanskih dc:Zelah, so se romunski slavisti zaceli bolj sisternaticno zanimati za
slovenscino. Z jezikoslorno 7apu5cino Franca Miklosica se ". vcc studijah obSimo
uhanja Gheorghe Mihăila (3), danes en.a najvidnejsih osebnosti romllllSkih slavistickih
krogov in dopisni clan Romunske Akadem.ije, slovensko-romunske jezikovne stike pa V
srnjem znanstvenem delu navaja tudi Dorin Gămulescu (4).
Kar zadeva lilcmmozgodovisko smer jc Mirko Zivkovic, dolgoletni profesor srbske in hrvaskc knjizevnosti za studente srboluvascine na oddelku nekaj casa vodil
poseben seminar o slovenski knjiZe.-nosti, ki je trajal cn semcster, Dorin Gămulcscu pa
je Romunom prevedel del Levstikovega literamcga programskega spisa "Popotovanje
od Litije do eatcia" (5). Raz:voj slovenskega romana je v svoji doktorski dizertaciji
Romanul iugoslav coi1iemporm1 delno zajela Vq_jislava Stojanovic, pokojna predavatcljica srbohrva5kc knjiievnosti na bukareski slavistiki. Mihai Mitu, ki je raziskoval kulture
romtmsko-jugoslovanske stike, je v svojih razpravah omenjal Martina Kuralta kot osebnost, kije vplivala na Iona Budai Deleamija ( 1760-1820), a\iorja pryc romunske epope-
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je. Martin Kurall in Ion Budai Deleanu sta pripadala krogu razsvetljenskih inteleklualcev, ki so se zbirali v Lvovu (6). Kljub prizadcvanju strokovnjakov pa se slovensticna
VrLCJ V romunski slavistiki V tem casu vcasih Ic obCuti.
V tem easu je zaslediti tudi nekaj knjiinih izdaj prcvodov slovenske Iiterature ter
objav v romunskib literamih revijah. Cankatjevega Illapca Jerneja in njegovo pravico
je lcta 1973 prevedel Valentin Deşliu (Dreptatea lui Jernej). ki v krntkem predgovoru
prcdstavi izbrani polofaj, ki ga ima Cankar s svojim proznim in drarnskim delom \'
slovenski literaturi. Izpod peresa V Desliuja je izsel tudi roman I\.fue Miheliceva
Mavrica nad mestom (Curcubeu peste oras, Bukaresta, 198 l) ter istega leta Ingolireve
novele pod skupnim naslovom Dragoste interzisa (PrepMedana ljubezen). Prevajalca
Valentin in Maihaela Deşliu v uvodni besedi orisujeta pot slovcnske knjiJ. emosti od
Brizinskih spomenikov pa vse do danes. V prevodu Dimitrija Manuja in Victorja \.~skuja
je izsla Scdmina Bena Zupaneica z naslovorn .Salutari ]\.fariei ("Pozdravi Afarijo ').
Naslov romana jc povzct po srbohrv3Skcm prevodu, po katercm je romunski nastal.
Tovari5c Toneta Seliskarja je prav tako iz sibohrvaStine prevedla Ileana Vescu. Mirkc
Zivkovic je prevede] Igorja Torkarja "Pisano togo" (Afingea multicolora, Bukuresta
1975), v knjigi SHdocanstva ("Priecvanja"', Bukurcsta, 1976) pa je objavi1 tudi vtise
Prezihovega Voranca, ki jc v predvojnih lctih kot politicni emigrant prepotoval skoraj
\'SO Romunijo (7).
S1ovenska poezija se je 7,acela prevajati v romunStino sele '" novej5cm casu. Prvi
je knjiino izdajo doziveli Srecko Kosovel. Leta 1972 ga je A.E.Bakonsku vkljucil v
svoje delo Panorama poeziei unil-ersale contemporane 1900-1950 (Bukuresta, 1972).
Kosovela je polcg Bakonskega pm:ajal se Radu C'in1eci, ki jc izda.l 56 njcgovih pcsmi
pod naslornm Extazul mortii ("Ekstaza smrti'', Bukuresta. 1975). DeYet lct za tem se je
'" iLlozbah romunskih knjigam pojavila drobna antologija sJo,·enske Jirike F.femera mea
vesnic1e (Bukurcsta 1984) v prevodu Petra CuduJa: dovolJ reprezentativnemu izboru
pesnikov jc spremno besedo napi.sal Gheorghe Tomozei. Vredno je omcniti, da sta vec
prevodov slovenske poezije objavila tudi nekdanja lektorja romunskega jezika ne
Filozofski Fakulteti v Ljubţjani Richard Sitbu ter Ilie M.Oros.
Prcvod Cankarjeve drame Pohuj.~anje v dafini frntj/orjanski iz srbohrva5cine
izpod peresa Vojslave StojanoYic jc ostali " rokopisu.
ObSirenjc o prcvodih s1ovenske knjii.evnosti \" Romuniji piseta kasncjsa lektorica Vida Rus in profcsorica Victoria Fnîncu (8).
Po Jetu 1968 postanejo tesnejsi stiki bukareSke slm·istike z maticno slovenistiko
na Univerzi v Ljubljani. Na Seminar slovenskega jezika, literatura in kulturc so meeli
prihajati prvi romunski slavisti, med ze omenjenimi Gheorghe Mihăila. Dorin
Gămulescu, Mirko Zivkovic, Mile Tomici in drugi. Leta 1991 sodelujejo tudi na
Mednarodnem simpoziju. poS\·eccnemu Fr. l\rfiklosieu, v Ljubljani (9).
Leta 1978 je na Uni.verzi v Bukuresti zace! delovati lektorat slovenskega jezika.
Prvi lektor je bil diplomant ljubljanske slavistike Peter Pal Po njegovi vrnitvi vi
Ljubljano je ze po komaj enem Jetu dclovanja lektorat zamri, ob srecanjih z romunskim
slavisti pa je bila veckrat izra?.ena zelja in potreba po njegovi obnovitvi. Lektorat je
znova z.aiivel leta 1984 s prihodom lektorica Vide Rus, ki je na tem delovnem mestu
ostala nepretrgoma do leta 1996. V tem obdobju se razmahnc Zivahna dejavnost
slovenistienega lektorata V okviru Filoloske fak.ultete V BukureSti, pa tudi sil'Sa znanstvena dejavnost lektorica, da bi ozivila slovenisticno dejavnost in interes za slovenistiko v
romunskih slavistiCnih krogih. Objavlja tako v romunskih kot tudi slovenskih lingvisticnih revija11 (10). Lektorat ?a slavistiko v BukareSti pridobiva osnovno slovenisticno
literaturo, talco lcposlo"jc kot strokovna dela.
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V ohiru drugih diplomskih prcdmetov je sloven.Scina izbi.mi prcdmct s po dvema

mama tcdcnsko v prvent drugem in trctjem lc!niku. lahko pa se ,·pisujc tudi v diplomo
kot tretji, izbirnijezik. V tern primeru mora siUdent obiskovati lektorat tri leta in opraviti prei7lrus znanja.
Namen lektorata je poleg seznanitvc s slovenisticno znanstveno mislijo ter
jezikom in literaturo nenazadnje tudi nuditi moinos! neposrednega stika z ustvarjalnostjo malo znanega slovanskega naroda v novonastali dJZav·i srcdi Evrope.
SluS<!telji slove!listitnega lektorata so bili Zf: od ''sega zacetka predvsem iz vrst
bodocih romunskih slavistm·, vedno pa jc pritcgnil tudi slu5atelje drugih oddclkov
filoloskc fakultete. V 7.adnjem casu postaja ;r.anirniv in dostopen tudi studentom drugih
fakultet (11). Iz ust nekdanjih slusatcljc' lektorata je danes nekaj yisokosolskih predavatcUev na kalcdri za slavistiko in drugih kulturnih dela,·ccv-.
Za potrebe slu5atcljev lektomta jc Vida Rus pripravila in dva prirocnika, prvi, iz
teta 1989, je kratck povzetek slovcnske slovnice ter pregled slovcnske knjiievnosti v
romu11Scin.i z naslovom Curs introducth· de eh ilizatia. literatura si limba slol'ena,
drugi, izdan 1997, pa jc dvojczicni romunsko-slovenski vodic za konverzacijo Ghid de
com'crsatie român-sloven. Pomembno delo Vide Rus jc tudi priprava romunskoslovenskcga in slovensko-romunskcga slovanja ter priprava gescl o romunski literaturi
/li Splosni slovenski leksikon.
Vida Rus je lelos doktorirala na slavistiki v Bukuresti s tezo Convergente lex.ico-semantice sud-slave/El·olutia semantica a cu•·intelor de origine veche slna În
limba româna comparativ cu cele din limba slOl'ena.
Na pobudo sedaf\jega predstojnika katedra z.a slo-.anskc jezika prof. dr. Dorina
Gamulescuja se v bli7.nji prihodnosti na katedri obnavlja izbimi seminar o slovenski
k1tjizevnosti. kar vsekakor prispeva k prizadernrţju ronnmskih slavistov. da ima
siovcn56ina cnakovredno mesto med dmgimi siovanskimi jeziki.
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UPLATNENIE ABSOLVENTOV SLOVANSKYCH JAZYKOV
Stcfan Pavel Unatinskf, Bucureşti

Pre temu. ktori1 chccm v mojorn prihornre roZ\-inut', som sa rozhodol, mozem
povedat' nie n.ihodne. Donutili ma k nej tak objektivnc ako aj subjcktivnc priciny.
Ako decko, so zavist'ou som pozeral na srnjich sUkrneflovcov, studentov slavistiky. Uz 14 rocriY som si predsav7.a4 l.e raz aj ja, podobne ako oni budem studcntorn
slavistiky, mcnovitc slovenskeho jazyka. Ved' predsa sorn Slm·ak, hovoril som si a pre
Slovensko a Slovâkov, tu, v cudzom mojom rodisk"ll prave ja, tak ako moji sukmcnovci,
musim prispiet' o zviditcl'nenie - 6, neblahe to slovo, v)·plod ureiteho pâna minislra. ale
tak zauiivane, 7..c pomili ar.i. ja sa mu nemoiem vyhnu:' - Slovenska, Slov:ikov, slovanskosti.
Mcty sa foskoro splnili. Podarilo sa mi dostat' sa na fakultu cudzichjazykov,
odbor s!ovcncina - rustina stretnut' sa s l'ud'mi, ktor)·ch sme v tom malom zapadâkove,
na kraji Rumunska zboznovali: Pandelc OHeanu, Corneliu Barborica, Silvia Nita
Annas, Gheorghe Calin. Pravdaic, v tom obdobi sme ich ch:ipali ako l'udt ktori robia
,·5etko pre nas, SloyakO\· v novcj domovine. Af easom sme zislili. ie okruh ich aktivit:y
je ovel'a Sirsi: stUdia, ,~·skum., preklady, to bolo nieeo, co v mikrouniverse vidieckeho
mestecka boto nieCim strasne vzdialenym.
Malcrounivers v kîorom sa ich mena a ich ak"tivita pohybovali otvorili d'alsie
perspcktivy pre nâs. Pre nas Slovakov ale aj pre ostatn)·ch studentov slO\.-ansJcYch
jazykov.
Tak som sa dostal aj ja na \)'tuzcnu sla\'1stiku. odbor stovenskY jazyk a îiteraturn. A mol.cm povedaf. ze som ju s uspechom aj absolvoval.
Mo:lnosti otvoren)ch dveri pre rozlet do sveta slavistiky a najme slovakistik}
sa vsak obycajnc zatvarali, pripadne lcn sem tam potvarnli.
Ai \icdy, po skoni':cni som si uvedomil moje postavenie a 6oraz tastejsie som
si zacal klist' otazku, co a ako d'alej.
Co bolo d'alcj?
Sklamanic, roky hl'adania, nutena \lllllOrrul transfonrukia, skoro aZ zlozenic
zbrnnf.
Zdalo sa ze stam kolegovia absolventi predcbadw,jucich rocnikov obsadili
v5ctko, ~o sa obsadit' dalo ako slovakista. Nie raz to bolo aj s politickYch dovodov.
Neclenovia nemali Ziadne Sa.nce s v)•nimkou dedinskeho uCitel'a na lazoch v bihorskom
Rudohori, - pravdaZe apostolska cinnost' v t)·chto oblastiach boia aje potrebrui, ale takato pcrspektiva nespinala naSc a ani moje sny. V leµSorn pripade dalo sa vSak uplatnit'
druhyrn odborom. Ale aj to prevaine len ako uCitelia. A nie pre kaideho absolventa
ucitel'ska kariera boia ta vyn'iienâ, zasnuberni zem.
Pravda.Ze, boli generacie, ktore sa "uchytili". A prave im v8etka eest'. Z nich
vyrastli vedcck)r pracovnici, teoretici litcratUzy, literarni kritici, spisovatelia, noviruiri
atd'. No podstatrui easf absolventov nad'alej tapali Y hatiach zivota sna7iac sa uplatnif.
Podl'a predbeZileho odhadu, prieskum som si dovolil urobit' na pripadoch 5. rnne
znamych rocnikov, dovolim si tvrdit' :le len desatina absolventov slavistiky - l)·m myslim absolventov katedier slovenskeho, ceskeho, smskeho, pol'skeho, bulharskeho a ulmtji nskeho jazyka - sa uplatnila s t)'mto odborom. Je pravdou, i.e absolvcnti rol:nika 1%7
- dvaja absolventi slovenskeho jazyka - sa stopercentne uplatnili a pracuju v odbore, ale
napriklad sU roeniky, z ktorych ani jedcn absolvent, a boto ich aj 8. neprac1.ţje Y odbore.
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Vel'akrat som sa ?)'tal na pricinu ale aj na potrebu cychto katedier. Ved' studentov, patriacich met1Sinovyrn slovansk)m ruirodnostiam z Rumunska - vynimku mo:lno
predstavovali ukrajinskj- studcnti - bolo Y ka.Zdom rotniku pomernc malo a dâ sa fXlvcdat', pracovne rniesta na skolach s vyueovacim jazykom matcrinsk)m - slovcnskym.
cesk)•m. pol'skym, ukrajinskym, srbskym ubudalo a ubUda.
Pravdou je, '/J:; prăvc ticto sckcie pomohli najmă studentom patriacim slovansJcYm ctnikam vysludovat' matcrinsky jazyk a uplatnit' sa v prvom rade v lokalitach, kdc
tieto etnika ziju. Absolventi slovansk.ych jazykm- nadobudnute vedomosti VJuzivali a
vyuzivaju v pedagogickej praxi na zăkladnych a strednych skolach s \'yueovacin1
jazykom materinskym. A prave oni su ti, vcfaka ktor)'m sa etnikum zachovava, pestujc
sa materinsk}· jazyk, vypraciivaju sa ueebnice materinskeho jazyka, prekladaju sa ostatne ueebnice. V ich pripade, prave tUto zlo:lk.-u ich aktivity treba spcime zhodnotit' a
ohodnotit'_ Ved' prave oni v spolupraci s vysokoSkolseymi ucitel'mi prispt)sobovali k
meniacim sa podmienkam ueebnice, koordinm·a!i a vypracovavali uccbne osnovy.
Pran!aie generacie sa menia., pribUdaju no\i autori, presadzuju sa ui nie len ako dedinski ucitelia. Ich pâsobisko presahuje tieto limity, z ich lauhov vzisli l'udia, ktori pi5u a
vstupuju do rumunskej literatlir)1 ako spisovatelia piSuci v materinskom jazyku rnmunskll literatlliu. Ale nie len rumunskU, ale aj literatliry ruirodov, v ktocych maju svoje
korene. Aby som nedaj panboh niektoreho z nich neurazil, neuvcdiem ziadne meno, ale
rmmmski spisovatclia slovenskej, srbskej, ukrajinskej narodnosti si1 realitou rumunskej
literatUre.
Je to len jcdna podlo:l.ka akti,;1y absolventov katedier slovansk)·ch jazykov,
moino ze prdve ta. ktorn najviac „pohltila" slavistov. Sl<JYistov. pochadz1tj(1cich z radou
slovansk')ch etnik z Rumunska.
Ale okrcrn ~·chto absoh·entov. poctom nie verk-\"m. katcchy slovanskYch
jazykov pripravili gener.icie absolvcntov rumunskeho etnika. A v ich pripadc. uplatncnie je fa.zsie. ide v ptvom rade o ~eh absolvento\·. k'tori studovali sio,cnsk)'- rcspcktivc
slovansJcY jazyk v kombiruicii s i~·mjazykom, ktory pre pedagogick)· smer bol lakavej~i. Ide najmă o cudzic jazyky ako anglietina. fmncuzstin.a, ale aj matcrinsk~' jazyk,
rumundna.
Su v5ak pripady. zc pravc tito absohenti vyuzili vedomosti nadobudnutc na
katcdre slovenskeho, respekti\'C slonnskcho _jazyka a z.amerali sa,. ia:;h kariere na slm·isliku ale aj inu domen11, kde vyuiivaju jazykove vedomosti. A aby sme s vycislenim
aspoii. ciastocne pripomenuli ich uplatncnia. zaeneme od hora: ministerst\'3:
zahr.micn~·ch veci v diplomacii, obchodu a priem;.:stu, skolstva. kul.tiuy. na urade vlady,
potom r6zne nevladne organi7.acie, nadacie atd'. Dalcj musime spomcnut' vysokoskolskJch uCitefov. tiez absolventov katechy slovenskeho jazyka, prekladatel'ov, referentov
a infrh
Zial'bohu, musime si priznat', ze straty su vel'mi vel'ke. Podl'a prieskumu ako
som uz spomenul, len niekol'k)·ch rocnik.ov. v priemere vychadz.a, li! pribliine len 15 20 % absolven1ov slovcnskeho jazyka pracuje v odborc a vyuiiva nadobudnute jazykovc
vedomosti.
Pre porovnanic, podarilo sa mi zistit' uplatnenie absolvcntov katcdry rumunskeho jazyka v Bratislavc Situaciaje pomcme toto:lnâ. Cca. 15 % absolvcntov rumunskeho jazyka - na spomenutej katedre nota bene pre katedru slovcnskeho jazyka v
Bukuresti, pracuje absolvent bukurest'skej univerzity, sekcie slovcnskcho jazyka, doc.
fan Kenfo - vyulîva svojc vedomosti rum.unskeho jazyka na Slovcnsku.
Ale eo buducnost'?
Blizka buducnost' nepredpoklada ziadne lep8ie perspektivy. Nestabilizovana
spolotnost', nejasny trend hospodărstva oboch krnjin. financne t'aZkosti knţjiny su hlavnou pricinou ncuplalncnia sa odbomikov v odvetvi.

246
https://biblioteca-digitala.ro

\')'clmd72juc z nadobudnut)'ch skuscnosti - pmcm ne micsto, na ktororn
\'ykonavam svojc povolanie myslîm si ma opravfmje pripomenllt' nasledovne:
Streth amc sa casto s poZiadavkami r6znycl1 odbornikoY pre vypraco.-anie
Studii v danom smcrc. Prcto stale viac a viac sa pocit'uje potreba 1.ak}·ch interdisciplinarnych vcdomosti pre râzne praktickc aplikacie ako napriklad slovensk}', resp. slovansk)' jazyk a mlizcjnictvo s odbonni etnografia, folkloristika, remcselnictvo - sklan,
banici, hutnici, byllnkan atd'. ale aj ine odbol)· - zcmepis, geologia, architcktllra, atd.
TynL Ze moja pracovna naplft pokrj•va rozne oblasti kulrury, dovol'ujem si V
tornto srnere miest' aj niekol'ko oblasti este neprebadan)'ch, pre ktore znalosti v oblasti
slovakistiky a slavistiky su nutne. Neprebadan{1 este stale zostava oblast' civilizacia
dreva, hliny, stavbarska, hutnictva, banictva, sklfustva pranostiky atd. v karpatskorn
oblllk1.1. Hornrim ,. ka.rpatskom oblliku prclo, ze tento oblllk je ob)·v an)' slovansk"}nli
nârodmi a rumunsk)·rn, ale aj mad'arsk)'ID, k eomu jc potrcbnâ hungarol6gia. V tejto
sl1vislosti si myslim, je potrebnc ?amysliet' sa nad urcicymi zmenami slovakistiky a slavistiky a zorganizm:at' aj kombinaciu sla\-istika a hungarologia, sluistika a latiniina.
A potrebne jc. k voii uplatneniu absolYentov slO\'enskeho jazyka ale aj ostatn)·ch slovansk)·ch jazykov oricntont' sa na sfero obchodnu a styko,1i, pretoze,
dllfame li:,. ned'alekej budll.cnosti po stabilizacii hospodarstiev l)·chio krajiIL obchodne
a vyrobne styky sa budu rozvijaf, znalci cychto jazykov budi1 potrebni aj ked' anglictina
sa kruto na iikor „mal)'ch" jazykoY stale \iac a viac presadzuje. Prelo, myslime si, ~
prove ' tomto smere pripravcni odbomici budo v budticnosti ziadani. Pravda, ak naSe
hospoclarstvo prcklcnie transformaene obdobie a obchodne. vyrobnc ale aj kultUme
st:yky sa dostanu do spravnych kol'aji.
Nie v poslcdnom rade, treba pripomenut', ze „-inikajuci prekladatelia zo slovanskych literatllr. vysokoskolsJ<Y uCitelia cychto .. mal)' cit" slovansk)'ch jazykov, akosi
malo pestuju teoriu umeleckeho prekl3du v mdoch studento·• a odovzda\aju im rrilllo zo
svojich skllscnosti. Poznărn viac vinikajucich studentov absolventov slovansk)'ch
jazykov, ktori dobrc ovladajli cudzi sloYansk)· jazyk ale neodvaiia sa pre umeleck)'
prcklad.
V tomto pripadc. aj ,. duchovnom a kult6rnom zivotc by tcorctick)' mal nastat'
obrat kto~· by sa naslednc odzrkadlil aj v prcorientm·ani studia slovcnskeho a slo,·an·
sk)'ch jazykov m sueasneho .stam, ked' Studenti sa uCia o slornnskych jazykocb na
stav, kcd' sa budu ucit' sloYenskj rcspektivc iny sloyansky jazyk, budo spozruivar
litecime a duchovne hodnoty slovenskeho respektfre slovansk~'ch n:trodov, budo sa
\ychovavat' etnografi. prekladatelia, m1'.izejnici, \)·skumnici, ktori pre svoju cinnost'
budo nutnc potrcbovaf znalosli jazy ka.
Po~'m k tomuto nedospejeme, budeme sa aj nad'alej utewvaf ak niektori z
na5ich absolvento\· sa sem tam dostanli na nejakc rninisterstyo - zahranicnfch veci, skolstn, kultll.i:y - ale aj to pri v)·menc generacii, ak niektori z nich prclo:T.i raz z.a pă.t' rokov
jcdnu knihu. posrupi do parlamentu ako predstavitel' jednej zo slovanseych rnen5in. A
neprcbădane oblasti slovensko, resp. slovansko - rurnunskf eh navăznosti, zostanu len
okrajovou dornenou nad5encov, pripadnc diletantov.
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CERCETAREA LINGVISTICĂ
LA CATEDRA DE Ll~BA ŞI LITERATURA RUSĂ
A UNIVERSITAŢII DIN BUCUREŞTI
S. Vaimbcig, S. Wolf,

Bucureşti

În toamna anului 1999, slavistica românească a marcat printr-o manifestare de
cu largă participare internaţională, 50 de ani de activitate neîntreruptă a sec~ilor
de limbi slave de la Univcrsitalca din Bucureşti. Şi pentru rusistică, evenimentul e o
încwtunare firească a unui lung proces de evoluţie şi cristalizare a acestei discipline pe
meleagurile ţării noastre - a însemnat aniversarea a cinci decenii de existenţă a catedrei
de limba şi literatu.a. msă la Uilivc;siratca din Bucmcşti, înfiinţate la un an după constituirea catedrelor de limbă şi, respectiv, literatură rusă Ia Institutul "Maxim Gorki'. (19481%3 ).
Studierea limbii .ruse într-o formă instituţionaliz.ată datează din primele decenii
ale secolului al XIX-iea. In 1828. limba rusă devine materie de învăţământ la Gimnaziul
Vasilian din laşi. unde a funcţionat ca profesor Vasile Peltechi. semnatar al unor reuşite
manuale penim începători (Abecedar russo-românesc pentru învăţătura incepătorilor
iubitori de ştiinţa acestei limbi, Iaşi. 1831. şi Enciclope<jia ruso-română pentru tinerimea care doreşte a învăţa limba rosi(O'lă, laşi. 1846). In 1831 msa intră în numărul
obiectelor de studiu la Şcoala "Sf. Sau" din Bucureşti, primul profesor fiind aici Piotr
Kuckniţki. Totodată_ această limbă este predată. alături de franceza gcnnană şi greacă,
la Academia Mihă.ileană din laşi, fondată în 1835. Titularul disciplinei era Alex;mdm
Coşula. autor al unei relativ întinse lucrări lexicografice, ,\ou dicţionar de buzunar rusromdn cu_ o scurtă gramatică, laşi, 1851.
Infiinlarea Universităţii din laşi (1860). a Universităţii din Bucureşti (1864) şi,
mai târnu, a celei din Cluj (l 919) a creat premisele pentru predarea limbii ruse la un
nivel teoretic şi practic superior în cad.ml respectivelor catedre de slavistică, ilustrate de
cmi~cnţi învăţaţi. ca Ioan Bogdan, Ilie Bărbulescu, Iosif Popovici, Emil Petrovici şi
răsunet

a1~i

.

Ne,·oile practice ale predări~ care au precedat, vreme înddungată, studiul teoretic, lingvistic, au dus Ia apariţia, începând chiar din secolul a1 XVHl-lea, a unor lucrări
cu caracter didactic: gramatici aplicative sau expozitive, diqionarc, glosare. manuale,
culegeri de tex1e. Primul manual, parţial bilingv, de care avem cunoştinţă a fost tipărit la
laşi în 1789 (Lec,tione adec.ă cuvântare scoa.~e de la întâia parte a gramatic;; PE.HA. U
Pentru învăţătura limbii moldoveneşti şi ruseşti, date la tipariu pentru folosul c..e/or ce
vor vre să inve,te au una, au alt~ dintru aceste doua limbi. In Tipografie cea Politicească
în Târgul Iaşului, 9. nov. 1789) .
Înfiinţarea, în 1949, a catedrei universitare de specialitate a inaugurat un intens
proces de elaborare şi editare a titlurilor menite să acopere disciplinele prevăzute în noile
planuri de învăţământ: cursul practic de limba rusă, limba rusă contemporană, istoria
limbii ruse (gnunatică istorică şi istoria limbii ruse literare), istoria literaturii ruse, gramatica comparată a limbilor slave, metodica predării limbii ruse, cursuri speciale de
limba şi literaturn rusă. Desigur, până la apariţia primelor lucrări originale a trebuit să
treacă un număr de ani, răstimp în care s-a recurs Ia diferite materiale adaptate la necesităţile procesului de îm·ăţământ. Laborioasa activitate de editare a Iiternturii didactice
s-a întemeiat pe principiul adresabilităţii concrete - nu către un beneficiar general, ci de
către studentul vorbitor nativ de limba română, cu formaţie socio-culturdlă românească.
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O aten1ie deosebită s-a acordat redactării manualcior de curs practic - lucrări
complexe înglobând elemente de gramatică teoretică, de gramatică practică, de lexicologic, de analiză literară ş.a. În această arie de preocupări se înscriu manualele alcătu
ite sub îndrumarea prof. dr. Ecaterina Fodor: Limha rusă (curs practic), voL I-III, 1962;
Limba rusă (curs practic), vol. l-1V, 1969: Limba rusă (curs practic). voi. I-IV, 19941995.
În materie de limbă rusă contemporană, după lucrarea de pionerat întocmită de
Al. Zacordoneţ în l 949 la Iaşi (Curs de limba nlSl'i contemporană), un colectiv de la catedra bucureşteană format din Nadcjda Mangul, V. Vasccnco şi I. Oiţă a oferit studenţilor
un curs complet, sistematic, solid fundamentat ştiinlJfic de l.imba rusă literară contemporană (712 p. tipo, ed. I l 962, ed. a II-a l 963 ). In anii din unnă, s·a luat iniţiativa
editării unui set de manuale de autor de limba rusă contemporană (redactori responsabili
ai serici: Ecaterina Fodor, S. Vaimberg), în pas cu cele mai recente achi7j~i ştiinţifice în
domeniu. Unele volume pot fi socotite ca definitivate (M. Gheorghiu, Aforfologta, 1995;
A. Fcdesirnşu, Sintaxa propoziţiei, 1994), aitde \.:U \.:ardcter e:\.-perimcnla.i \.:an.: swil. încă
în curs de clabomre. De curând, L Petrescu şi Andreea Bercea au depus, spre discutare,
un binevenit volum adiţional de Exerciţii de sintaxă.
Un grup de membri ai catedrei (Al. Ionaşcu. Edith Taubcrg, Veronica Vaida, E.
Vrabie, S. Wolf) au !acut parte, alături de colegi de la Universitatea din laşi, din colectirn1 de rcdact:J.re n primului Curs de gramatica isrorică a limbii ruse, Editura Didactică
şi Pedagogică. 1963. Ulterior, Maria Dumitrescu publica Istoria limbii ruse literare
(1971), iar E. Vrabie. Gramatica istorică a limbii ruse (197-l). În 1959 Ecaterina Fodor
pune la dispoziţia studenţilor primul C~urs - litografiat - ele gramatică comparată a limbilor slave.
Desigur. acti\itatea editorială a catedrei nu s-a limitat în toţi aceşti ani la crearea
"instmmentarnlui'" nemijlocit necesar procesului de îm„ăţiimânt Cercetarea lingvistică a
cunscut un marc avânt extiwându-se pc o arie tematică largă şi variată: semasiologie
(Ecaterina Fodor. V Vascenco, S. Vaimberg, A. Pedcstrnşu), lexicologie (V Vascenco,
Maiia Dumitrescu, S. Vaimberg), morfologie (M. Gheorghiu, Maria Oiţă), fonetică
(Ecaterina Fodor. A. Ivanov, Sima Borica), sintaxă (A. Pedestraşu, F. Chirilă), dialectologie (E. Vrabie, V Vascenco, M. Marinescu, A. Ivanov. F. Chirilă, Maria Dumitrescu),
tcnninologic (V Vascenco, S. Wolf, Paraschiya Şe1bănescu, M. Nistor), analiză contrastivă ruso-română (Ecaterina Fodor, I. Oiţă, V Vascenco, M. Gheorghiu, S.
Vaimberg),, istoria rusisticii româneşti (V Vascenco. Ecaterina Fodor, S. Wolf, S.
Vaimberg·)), teoria şi practica traducerii (V Vascenco, Sara Buiwn, A. Pedestraşu,
Mihaela MorclIU), metodica predării limbiii ruse (M. Marinescu, F. Chirilă), în fine - dar
nu în ultimul rând - lexicografia bilingvă ruso-română (V. Vascenco, R. Chivescu, S.
Wolf. A. Ivanov. F. Chirilă ş.a.4).
Afară de volumele individuale, producţia ştiinţifică elaborată în mod curent sau
oca7jonal, cu prilejul diverselor simpozioane şi conferinţe interne sau internaţionale, şi
au găsii valorificarea în paginile unor volume colective, cu apariţie nepericxiică, intitulate generic "Filologie rusă". Până acum au fost publicate 17 rnlume şi în perspectivă
vor fi scoase şi altele.
Dimensiunea reală a potenţialului ştiinţific al catedrei nu poate fi înţeleasă fără
a lua în considerare marele număr de teze de doctorat susţinute timp de decenii sub
îndrumarea celor mai competenţi specialişti, Ecaterina Fodor, E. Vrabie, V. vascenco. Se
poate afirma cu îndreptăţită satisfactic că, în domeniul nostru specific, deţinătorii
diplomei de doctor de la Universitatea din Bucureşti au fonnat cel mai adeseori nucleele de bază ale catedrelor de profil din celelalte centre universitare, laşi, Cluj-Napoca,
Timişoara, Constanţa ş.a. Există toate premisele ca această activitate, intrată organic în
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tradiţia

catedrei, să fie continuată şi pe viiitor.
Multe dintre producţiile editoriale realizate sub auspiciile catedrei au fost
prezentate la cx'})()ziţiile internationale organimte cu ocazia congreselor ;\sociaţiei internaţionale a profesorilor de limba şi literatura rusă (AJPLLR) - dar şi cu alte prilejuri -,
unde s-au bucurat de aprecierea participanţilor. Merita de asemenea, să !ie subliniată
constanta prezenţă a membrilor catedrei la prt>stigioasc manifestări ştiinţifice internaţionale, unde comunicările susţinute au stârnit întotdeauna un viu interes.
Cele cinci decenii care s-au scurs de Ia crearea catedrei de limba şi literatura
rusă, la ora act.ială singura cu acest profil din ţară, au jaJonat un drum continuu ascendent în domeniul cercetării lingvistice. cu numeroase contribuţii de valoare. înscrise
durabil în istoria rusisticii româneşti. Acum cânci, în pragul noului mileniu, are loc şi o
predare a ştafetei către tânăra generatic de rusişti. se cuvine s..'i adresăm un vibrant omagiu celor care. în răstimpul ultimei jumătăţi de veac. au trudit cu dăruire şi entuziasm - cei
mai mulţi ca lectori sau asistenţi (binemeritatele avansări au survenit abia din 1990) pentru propăşirea şi prestigiul disciplinei noastre. Parte dintre ci nu mai sunt printre noi
- în ultimii 10-12 ani au trecut în eternitate figuri adânc încrustate în memoria noastrJ
afectivă: Ion Oiţă, Elena losub, Mihail Marinescu, Leonida Teodorescu, Romeo
Chivescu. Ecaterina Fodor, Anatol PedestraştL Nu încape îndoială că tinerii de la catedra bucureşteană se vor strădui, după pilda inimoşoilor lor înaintaşi, să se menţină pe un
loc fruntaş în rusistica nalională printr-un nivel calitativ cât mai înalt al prestaţiei lor
didactice şi ştiintificc - singurul în măsură să le asigure statutul universitar şi academic
adecvat.

l. Despre învăţământul limbii ruse în ţara noastr.1. vc:ti: G. Mihăilă, I. C. Chiţimia, Lucia
Gh. Bmba V. Şoptercanu, E. Vrabie. Slmjanskaja jilologija v
Bucharestskom universitete, Rsl, XII, 1965, p. 258-280; G. Mihăilă.. Istoricul studierii
limbii ruse în România. RsL XVIL 1972, p. 321-332: Ecaterina Fodor, LingFistica rusă
la ['niversitatea din Bucureşti. în voi. "Din istoricul slavisticii româneşti''. Bucureşti.
1982, p. 57-85: Victor Vascenco. Rusistika v socia/isticeskoj Rumynii, "Russkij jazyk v
nacional'noj Skolc". 1966, 2, p. 76-79; Onufrie Vinţeler. Din istoria slm,isticii în
Universitatea clujeană, în voi. "Din istoricul slavisticii româneşti", Bucureşti, 1982, p.
148-160; Ecaterina Fodor, Paraschiva Şerbănescu. Solomon Vaimberg, Russkij jazyk v
\ys.Sem .filologiceskom obrazovanii Rumynii, "Filologia rusă'', XIL 1994. p. 9-25; S.
Wolf, S. Vaimbcrg, Afomenty iz istorii rumy11skoj rusistiki, "Filologia rusă", XVII, 1999,
p. 235-239: S. Vaimberg, O po/otenii rusistiki v Rumynii, "Russian Linguistics''.
Intemalional Journal for the Study ofthe Russian Language, Editors: R. Corntet, A. F.
Van Holk, W. Lenfeldt voi. 20, I, Dordrecht - Boston - Londra, 1996. p. 71-75.
2. Pentru detalii despre cele mai vechi manuale şi gramatici ale limbii ruse elaborate în
ţara noastră, vezi Siegfried Wolf, Prelegeri de gramatică rusă. Din istoria gramaticilor
contrastive ruso-române, EUB. 1995.
3. La începutul lui iunie 2000, Editura Universităţii din Bucureşti a lansat cartea sa, Din
istoria slm1istiicii româneşti, axată prioritar pe istoria rusisticii lingvistice.
4. Aici sunt de semnalat câteva lucrări de referinţă, care depăşesc cu mult condiţia de
simplu auxiliar didactic: Dicţionar rus-român de termeni lingvistici şi filologici, de un
colectiv (R. Chivescu, Vasilica Danţiş, Paraschiva Şerbănescu, Inesa Tache, V. Vascenco,
S. Wolf) sub conducerea conf. dr. Victor Vascenco, Bucureşti, TIJE, 1970; Dicţionar
Djamo-Diaconiţă.
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român-rus de termeni lingvistici şi filologici, de un colectiv (R. Chivescu, N. Clem, V
Vascenco, I. Vîtizov, S. Wolt) sub conducerea conf. dr. Vîclor Vascenco, Bucureşti, TUB,
1981; R. Chivcscu, A. Ivaoo\", S. WolC Dicţionar rus-român de structuri verbale,
Bucureşti, Ed. Albatros, 1983; Feodor Chirilă, A. !vano\·, S. Wolf, R. Chivescu,
Dicţionar tematic rus-roman. Termeni şi sintagme, voi. I-II, Bucureşti. Ed. Araral, 1998:
Anatol Pedestraşu, Dicţionar rus-român. Consullanl ştiinţific: S. Vaimbcrg, Bucureşti,
Ed. Ali Educational, 1999.
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DIMITRIE CANTEMIR

ŞI

SOFRONIE VRACEANSKI
Anca Irina Ionescu,

Bucureşti

După o perioadă de puternică înflorire, la începutul evului tnedilL statul bulgar
a început să decadă iar în preajma anului 1363 s-a scindat în două ţamte, cu capitalele
la Vidin şi, respectiv, Tâmovo. Acest eveniment a coinicis în timp cu începutul unei
politici de expansiune puternică din partea Porţii Otomane care a dus la înrobirea
aproape totală a poporului bulgar. A unnat o perioadă de mari suferinţe, încheiată abia
cinci sute de ani tîrziu, în 1878, când după războiul ruso-turc. la care a participat şi
România, bulgarii şi-au recăpătat independenţa.
Perioada stăpânirii otomane în Bulgaria a fost o epocă foarte puţin prielnică
pentru dezvoltarea vieţii culturale. Populaţia bulgară de la oraşe şi sate a fost supusă
unei prigoane continue. s-a încercat impunerea cu forţa a islamismului şi asistăm şi la
reprimarea cu cruzime a oricăror încercări de r.lzvrătirc. Odată cu trecerea timpului şi,
mai aJes, după înfrângerea suferită de turci la Viena în 1683, Imperiul Otoman a început
să slăbească tot mai mult în special din cauza nemulţumirilor interne. În secolul al
XVI11-lea, criz.a sistemului imperial devine clar vizibilă. În dorinţa de a face faţă crizei,
sultanul Selim III ( 1789-1807) a încercat să introducă o scrie de reforme, cum ar fi modificarea sistemului medieval de vasalitate militară. refonnarea armatei şi slăbirea influenţei politice a gărzii ienicerilor, refacerea aparatului administrativ extrem de corupt etc.
Dar toate acesle încercări s-au lovit de o împotri,·ire înverşunată din partea feudalilor.
astfel că a început o perioadă de puternice fn1rn:întări interne„ răscoale ale ienicerilor. !3!hări.c şi banditism în masă. I
Tot în această perioadă. în diverse părţi ale uriaşului imperiu. mai ales în rJ.ndurile supuşilor greci şi slavi, se constată o tot mai puternică afirmare a conştiinţei
naţionale, ca urmare a formării burgheziei naţioanle. Primii reprezentanţi ai acestei noi
clase sociale bulgare (cimbagiii) au început să dobândească un anumit statut social. În
oraşele şi aşe?.ărilc cu populaţie preponderent bulgară precum şi în vechile mânăstiri
ortodoxe s-au creat condiţiile necesare pentru renaşterea naţională şi culturală a bulga-

rilor.
în cazul altor popoare europene, una din trăsăturile principale ale
bulgare a fost atenţia specială acordată limbii naţionale. In cazul
bulgarilor, supravieţuirea lor ca naţiune depindea în mod esenţial de supravieţuirea limbii bulgare şi d.:: crearea unor valori literare în limba "ie a poporului. nu în bulgara veche
sau în greacă cum se întâmplase pină acum. Aşa cum se alinnă în Istoria literaturii bulgare, „renaşterea poporului bulgar a trebuit să se realizeze pe câteva fronturi, nu numai
împotffi·a feudalismului şi a iobăgiei., ci şi împotriva tiranici politice otomane şi a dependenţei spirituale pe care a im~us-o Patriarhia greacă de la Ţarigrad şi burghezia greacă
care se dezvoltase mai rapid'' .
...
O trăsătură cu totul aparte-' a începuturilor literaturii, culturii şi limbii bulgare
naţionale o constituie apropierea foarte mare de România şi viaţa culturală a acesteia. În
secolul al XIX-iea ambele culturi şi literaturi cunosc un proces de dezvoltare rapidă, uneori foarte înrudit ca forme şi etape. Se constată o puternică tendinţă de modemiz.arc, de
ieşire din_ vechile tradiţii medievale şi de conturare a trăsăturilor naţioanle specifice.
lnceputul relaţiilor cultural-literare bulgaro-române este marcat de activitatea
lui Sofronie Vraceanski, Wlul dintre titanii Renaşterii naţionale bulgare. (',a urmare a
Ca

şi

Renaşterii naţionale

252
https://biblioteca-digitala.ro

activită(ii sale. in România a apărut in 1806 prima carte tipărită in limba bulgară modem!, cu titlul de Xedelnik, care con\inea diverse scrieri religioase !reduse de Sofronie
Vraceanski pentru a le face accesibile poporului, aşa cum mărturiseşte chiar el la
începutul lucrării: „Am trndus aceasta din slavonă şi din greaca amplă şi profundă în
limba bulgară simplă şi scurtă. pentru înţelegerea şi invăµitura poporului bulgar simplu

şi neştiutor" 4 .

În acelaşi context nu este lipsit de interes să amintim că şi primul abecedar bulgar a apărut tot in România, în 1824. Este vorba de cunoscutul .Abecedar al lui Petăr
Beron. în a cărui prefaţă autorul spune: „Sper că această carte îi va bucura pe cei care o
vor găsi şi mai ales pe învătători, căci mi se pare că aceştia vor renunţa la psaltirile din
care copiii nu înJeleg nimic, acwn când au carte pentru ci tipărită în limba noastră" 5 .
Viaţa lui Stoiko Vladislavov (pe numele său de călugăr Sofronie) este destul de
bine cunoscută în special datorită faptului că a scris o foarte interesantă autobiografie,
intitulată )l(umue u cmpada11ue 2peuma20 Coq1po11ufl, în care relatează, pe lingă evenimentele din viaţa personală şi multe altele referitoare la viaţa poporului bulgar.
Vraceanski s-a născut în 1739 la KoteL localitate cu mari tradiţii în cultura şi literatura
bulgară. Tatăl lui era negustor de vite şi călătorea prin tot imperiul turc. Stoiko a avut
parte de o copilărie nefericită. La trei ani a rămas orfan de mamă şi a fost crescut apoi
de marna sa vitregă care nu-l iubea. La nouă ani a fost trimis să învete carte la şcoala bisericii din Kotel, unde a început să studieze limba greacă. A terminat octoihul şi în 1750,
cînd a ajuns la psaltire, a primit veste că tatăl lui murise de ciumă la Ţarigrad. A fost înfiat de un unclli care a murit şi el puţin mai târziu, lăsându-i nepotului mari datorii de achitat Vraceanski trăieşte în mare 1nizcrie, dar mai marii localităţii îi propun să devină
preot. În 1762 aceştia plătesc autorităţii cclcsiastice greceşti suma cuvenită şi Sofronie
devine astfel preot şi foarte curând după aceasta începe să lucreze şi ca lnvăµitor în locaii1atea sa nataiă Pe lângă munca de preot şi de invăţător. destăşoară şi o bogată acti\itate de copiere a unor texte veclli. Viaţa lui continuă să fie fdimântată, căci este mereu
hărţuit de ceilalţi preoţi care îl invidiau pentru că ştia carte, în timp cc ci erau analfabeţi.
Un moment important în \iaţa lui Sofronie este marcat de anul 1765, când Paisie
Hilendarski căJugăr de la mânăstirea Athos şi autorul \'eslitei Istorii slaviano-bulgare
(Ifcmopu5l cm«J111060.'12apcw) \'Îne la Kotel. Impresionat de personalitatea şi de ideile
acestuia.. Sofronie transcrie lfcn10pu51 c,1as5tH06b./1<'apcm şi câţiva ani mai târziu merge
la Muntele Sfânt unde petrece şase luni. Aici îşi perfeqionează cunoştinţele de greacă,
după care se întoarce in tară şi trece prin încercări cumplite, în care este pe punctul de aşi pierde c1'iar şi viaţa Sofronie se călugăreşte, luându-şi probabil numele monahal de
Sernfim şi petrece câtva timp într-o mânăstire de lângă satul Arbanasi şi în 1794 este
numit episcop al oraşului Vraţ.a - de unde şi-a luat apoi şi numele de Vrnceanski. Petrece
cinci ani ca episcop în eparhia Vraţa, iar în 1800, ademenit de călugărul grec Ca.linie, se
duce la Vidin unde este silit să-şi îndeplinească atribuţiile de arhiereu aproape în stare de
prizonier. Deşi Calinic, se poartă rău cu el. episcopul bulgar are totuşi posibilitatea să
cilească, să desfăşoare aclivitate cărturnrcască. În cele din unnă reuşeşte să scape şi de
la Vidin., şi trece i'n Valahia, mai întâi la Craiova apoi se mută la Bucureşti, unde copiii
lui se aflau la învăţătură la vestita academie de aici, iar mitropoliLul Dositei şi domnul
tării, Constantin Ipsilanti, îl primesc cu multă căldură şi îi asigură clima.tul material şi
spiritual necesar activiti\ţii sale. Cca mai bună mărturie în acest sens o găsim chiar în
opera lui: „Şi m-am dus la Bucureşti, la copii, pentru că acolo citeau epi!>1i1nia la academia beiului şi m-am dus şi m-am închinat sfântului mitropolit al Ungrovlahiei care se
numea Dositei, om bătrân de ani şi priceput la înţelepciune, iar el m-a primit cu afecţi
une şi m-a dus la domn care era Constantin voievod Ipsilanti şi la nişte boieri şi le-a spus
cum am stat trei ani la Vidin şi câtă durere şi nevoie am pătimit. Şi m-a invitat la
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mitropolie şi mi-a dat o chilie ca să stau acolo. lângă el şi în fiecare zi m-a chema! la
trapez.a lui"i'i.
Sofronie a petrecut la Bucur~şti ultimul deceniu al vieţii sale, perioadă care este
şi cea mai fecundă în domeniul activităţii lui cărturăreşti. Aici şi-a elaborat principalele
patru lucr.ui, şi anume Hede;moe eBaHze.Kx.oe m<n!<veauue (scrisă mainte de 1806),
J(upuaKO<.Jpo_,1,.1uo11 cupe'I 11eoewuK (tipărit in 1806), K11u,~a 3a mpumc pewzuu (1805).
Teamprm no:wtmtkVH ( 1809). 7
Dintre acestea, cca mai puţin studiată şi cunoscută, deşi este cea mai întinsă,
este Cartea celor trei religii (Km12a 3a mpume pewcuu). terminată probabil de Sofronie
în 1805. Ea este alcătuită din trei părţi reprezentate de trei lucrări independente cu titluri
diferite, reunite printr-o prefaţă comună, referitoare la principalele trei religii practicate
ÎII Peninsula balcanică, şi anume creştină, iudaică şi islamică. Ea mai este cunoscută şi
sub titlul, impropriu de altfel, pentru că se referă numai Ia prima parte. de lf3noeeda11ue
na npaeoc.:m«Hama «Y1.pa. Lucrarea constituie un manuscris Yoluminos de 352 de fi.le,
acoperite cu un scris foarte frumos şi îngrijit, evident al lui Sofronie. După moartea sa,
manuscrisul a fost legat împreună cu .1utobiograjia lui Sofronie (>Kumue u cmpaoanue
2pe1u11azo Cocf;pom.lJI) într-un codex mai marc. Îl regăsim mai târziu în colcc(ia vestitului istoric rus M.PogodiIL în Rusia. Ulterior. manuscrisul a fost achizitionat de vechea
Bibliotecă Imperială din StPetersburg, aclualmente Biblioteca publică SaltâkovŞcedrin, unde este înregistrat sub numărul 1204 din Colcctia Pogodin.
Manuscrisul este relativ puţin cunoocut. El a fost semnalat lumii ştiinţifice în
epoca modernă de A.I Sobolevski. care a publicat descrierea detaliată şi o prezentare pe
scun a conţinutului8 . Dacă lăsăm la o parteAutobiogrt?fia lui Vraccanski care se află în
acelaşi codex şi care a suscitat un interes foarte viu, fiind prima oper<l originală a literaturii bulgare. publicată incă din 18619 şi tradusă ulterior şi în franceză lO se poate spw1c
că malllL"icrisul a fosi dcslul de pujin siu<liai. Câl;.;\a frngmcntc mici au fusi publicalc d1:
A.f.Iaţimirskil 1, N.Oreşkovl2 şi B.St.Anghelov13.
Prima parte a lucrării lui Sofronie despre cele trei religii este o compilaţie de
te:de bisericeşti greceşti şi ruseşti, partea a doua, după însăşi mărturia lui Sofronie, este
traducerea unei scrieri a unui evreu creştinat pc nume Pavel. de profesie medic, iar cea
de-a treia este o traducere adaptată a cW10scutei cărţi a lui Dimitrie Cantemir. Kn112a
c11c11uHta u.Au cocmw111ue MJXCLlUteVa11uckliJi pe.wzuu (Cartea sistemei sau întocmirea
religiei muhammedane).
Lucrarea a fost elaborată de Cantemir la Moscorn. din îndenmul şi sub oblă
duirea ţarului Pentru cel Mare şi tipărită tot acolo, în 1722. Deşi a stârnit un viu interes
în lumea ştiinţifică imediat după apariţia sal4, căci reprezenta o lucrare de marc
amploare şi importanţă pentru vremea aceea, atât din punct de vedere isloric, cât şi
lingvistic, ca nu a atras atenţia cercetătorilor sovietici decât în mod sporadic, menţionată
numai_ în treacăt în legătură cu epoca lui Petru cel Mare sau cu începuturile arabisticii
ruse 1). Şi în patrimoniul cultural românesc lucrarea lui Cantemir a pătruns relativ tirziu 16 . În pofida mai multor încercări, traducerea sa în limba română s-a realizat abia la
155 de ani după aparitia sa 17.
Sofronie a avut oca?ia să studieze această lucrare deosebit de prestigioasă la
Bucureşti şi a ales-o pentru a constitui cea de-a treia parte a tratatului său despre cele trei
religii, fapt semnalat de mai multă vreme în cercurile ştiinţifice 18_ Un interesant studiu
comparativ între manuscrisul lui Vraceanski şi lucrnrca lui Cantemir a publicat în l 968
cercetătoarea T. N. Kopreeva 19. iar o analiză detaliată a rclab111or dintre Sofronie
Vraccanski şi cultura română a fost reafrr.ai:ă de Stefana Tarinska2 .
.\!otivele care au determinat traduc.erea. Pentru a putea înţelege corect motivele
care l-au îndemnat pc Vraceanski să realizeze o operă de asemenea dimensiuni, trebuie
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să acordăm

o atcntic deosebită prefetei LraduceriL care ne va furni7_.a argumentele necesare pentru a e>..-plica corect atitudinea arhiepiscopului bulgar fa\.ă de de turci şi de religia lor_
CuYântul înainte al autorului este o traducere a prefeţei lui Cantemir la Kniga
sistima, ceea ce iese perfect în evidenţă atunci când comparăm cele două te>..1e; dar dincolo de acest fapt, prefaţa lui Sofronie reflectă, f<IrJ nici o îndoială, sentimentele şi concepţiile arhiepiscopului, care aşa cum se obişnuia pc atunci, şi-a însuşit ideile lui
Cantemir î'arJ nici un sentiment de vinovăţie, pentru că le împărtăşea pe deplin. Numele
lui Cantemir nu este menţionat nicăieri pc parcursul lucrării şi nici nu se precizează în
nici un fel care sunt sursele ci. aşa cum procedase în cazul primelor două părţi ale
/spovedaniei_ Un element în plus în favoarea acestei ipoteze este că arhiepiscopul bulgar
a semnat această prefaţă cu propriul nume. în timD cc în cazul prefctclor la cele două
părţi anterioare a menţionat numele fiecărui autor2 1 .
Cea mai mare parte a ideilor c>..Ţrimatc în prefaţa traducerii bulgare se regăsesc
la Cantemir, chiar şi cele care expun cauzele expansiunii rapide ale mahomedanismului,
printre care se menţionează disensiunile dintre popoarele balcanice - idee subliniată în
mod eronat de B.StAnghelov ca fiind absolut originală, deşi nu era vorba decât de o
locali?..are a chestiunii, deoarece el vorbeşte despre disensiunile dintre greci şi bulgari 22 .
În cc ne priveşte, considerăm că importanţa lucrării lui Vraceanski constă în
mare măsură în motivele care l-au îndemnat pe cărturnru1 t:mlgar s-o elaboreze şi care
sunt parţial expuse în prefaţă.
Printre cele mai puternice trebuie să menţionăm în primul rând grija deosebită
pc care a manifestat-o întotdeauna pentm cultiYarea limbii naţionale. pentru instruirea
conaţionalilor săi. marea lui dorint5 de a p~me diYerse lucrări la dispoziţia bulgarilor dornici de a citi cărţi în propria lor limbă. ln acest sens. merită să amintim şi faptul că
Sofrorne VraccaHSki a fost primul prelat bulgar care a introdus limba naţională bulgai<i
în slujba religioas.:1.. Singur mărturiseşte în Autobiografia sa că se străduieşte să scrie cît
mai mult în limba maternă: «3aroBa c11 TPY:vi H a:ţh cern .'1,CHCM n HOU{CM L{a ncmmra
IDIKO:IHKO KHJffH no HaIIIeMy 60.'ITapCKOM'.1' .1n1n<y, Ta aKO He OH B01MOJKHO MCHe .ua
cK.'l'3pJ.q.\i HM cac ycra .'.llOH .:i.a '!)'JIT or .'.IIeHe rpcm1rnro fillll>H noJie:moe noy'feHHe, a THC
.la IlpO<fCT}T 1rncam1e r.me i{ "1:3 yno.TI)-·ercs: R >a MeHC HC.l0CTOHH3f0 6ora .la 1\IO"'DIT
HCBC:lKeCTBO Moe ncnpauHTn R TPY.rnuiwaro c11 npomeJ1..,He cno..'l:ofiHTn, ,m6H noX{y'IlITH n
Ha\1 .lCCHH.X crnmurnx B ,a:euh crpamaro B03,mKfIBX>>2.,.
Un alt motiv urmărit de arhiepiscop a fost dorinţa sa de a oferi bulgarilor informaţii exacte şi complete despre principalele trei religii practicate în tarn sa, pentru a
dovedi superioritate<! confesiunii creştine. Susţinând aceast1 idee. Sofronie s-a lăsat
mânat de raţiuni politice, căci în Bulgaria, aşa cum s-a văzut mahomedanismul ameninţa
însăşi conştiinţa naţională a poporului. Aşadar. Vraceansk:i atrJgea febril atenţia asupra
incontestabilei superiorităţi a creştinismului pentru a salva conştiinţa de sine a poporului bulgar.
În acest sens, nu putem fi de acord cu pă..--erea exprimată de E.Gheorghiev, care
consideră că „prin opera. sa Sofronie se depărtcaz.ă de tradiţia medievală care îi plasa pe
creştini deasµP,_m tuturor celorlalţi şi se apropie de toleranţa caracteristică epocii
Luminilon>24_ In toată lucrarea şi mai ales în prefaţă atitudinea lui Sofronie, copiind-o
pe cca a lui Cantemir, este net antiotomană şi antimahomedană şi nu se arată câtuşi de
puţin tolerant; astfel, îl numeşte pe Mahomet «profet 1nincinos», iar despre religia
propovăduită de el afirmă că este «porccasc.1» (CBHHCKa). Dorinţa supremă a lui
Vraceanski, pe care acesta nu o ascunde deloc, este de a menţine şi de a consolida ere
dinta creştină, demonstrând cât de animalică şi revoltătoare este cea mohamedană.
Consideraţii asupra realizării concrete a traducerii. Confruntarea amănunţită
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şi atentă a celor două tex1e, respectiv a originalului lui Cantemir şi a versiunii lui
Vraceanski ne-a condus la concluzia ca în general, Sofronie a respectat cu fidelitate textul; cu toate acestea, perioada amplă şi bogată a lui Cantemir, care lua drept model
frazele autorilor clasici greci. i-a creat probabil uneori dificultăţi serioase prelatului bulgar, de unde au remltat şi micile inadvertenţe din versiunea bulgară. De asemenea, se
cuvine să menţionăm că traduccra lui Vraccanski nu constituie o transpunere mecanică
a originalului: traducătorul a făcut eforturi vizibile pentru a oferi cititorilor săi un te'.1..1
lizibil, adaptat limbii sale materne şi, mai ales, simplificat, pentru că se adresa unor persoane mai putin instruite decât cele pc care Ic viza Kniga sisiima. Aşa cum arată şi
cercetătoarea Stefan Tarinska. «limba acestei traduceri a lui Sofronie este apropiată de
limba colocvială a poporului simplu şi foarte apro~i.!llă de limba şi modul de exprimare
al lucrării sale originale, /Kumue u cmpadmm5l ... » '.).
În acest scop, Vraceanski a încercat să dea capitolelor o altă dispunere, cca care
i s-a părut, probabil, mai logică. căci fără îndoiaJă că nu cunoştea nom1clc obişnuite
autorilor islamici pe care le i-cspc:ciasc Canîemir20 . Astfel, a plasat ca.iiea a IV-a înaintea cărţii a III-a, preferând să scrie mai întâi despre crearea lumii şi după aceea despre
distrugerea ei şi despre Apocalipsă. A schimbat, de asemenea, locul capitolului care se
referea la moaştele profetului, aflat Ia Cantemir în cartea I, plasându-l după capitolele
referitoare la rai şi la iad. Vraceanski a renunţat la )mpărţirea în capitole şi subcapitole
şi a operat diverse modificări şi în ordinea lor. In dorinţa de a simplifica lucrarea,
arhiepiscopul a considerai probabil de prea puţin intcfl"s ultimul capitol marc despre
Ştiinţele mohamedane, pc care 1-a comprimat în câteva rânduri şi a renunţat şi la cîteva
capitole din cartea despre biografia profetului. A eliminai. în general, pasajele liccntioase
şi cele prea savante, cum ar fi de pildă Jfoeua meo.wzuu (Cantemir, p. 81) sau cxplicatia
unităţii ~i 2 inteligenţei (Cantemir, p. 94)27
În versiunea bulgară. apar şi două texte originale, unul despre originea arabilor
şi alta despre o poveste de dragoste dintre o tânără rusoaică şi un prizonier turc. Ceea ce
este mai curios_ este că Vraccanski extinde adesea automat criticile aduse Curanului şi
asupra Talmudului. Iată câleva exemple: «BaKO eqa B PYKll KHIUJ Kypaua B03Mern
(Qmte1nir 3) şi «Baxo B pyu.e CBOM Ta.,1MY,:i, KHMra eapdicKaJI 11 Kopa.H T)peu.KOro
B03MeT» (Vr. 180 v); sau «Ho ,J,a paccy,J,HT 'IHTaTC,lb HaIII l\l)'X3.MMe,'1.aitCKOro 1aKOH3., TO
eCTb KHHrn Kypatta msapH) I-O BO npaB,'.1.y» si bulg: «A-13 ..:i.a pa3p1eeT •mmre:i Ham
Ta;i.>.ty1J:CKHH" KopaHOBbtH 33KOHH, KaKO ca KHMrn s npaiuy KOBapttbrn» (ibidem).
Fenomenul se repetă chiar şi atunci când este vorba de autori care au studiat
Coranul, cărorn Vrnceanski le atribuie fără ezitarea şi studierea Talmudului: «Ata .ua
yMO.TNY, moca 6JL1H MJ xpcrnamne CaMOKaTb reoprIDI Ke.lJ>HH n .lJ>YrHH mo nepXOBHO
ycMO"I"pHJIH MOXaMe,'.J.aHCK.YIO H T3'1M)"jlCKyl-O XH"I"pOCT» (Vr. 180 v), on timp ce Cantemir
spune: «YMrnrzy HJ xpHCTH<Ul Cru.mKaTa, reopIIDI Ke;:qnma H npO'T'DIX, KOTOpbie
noaepxosno MY·xaw.te.n.attcI<ylO ycMoTpmna XlITpoCTb» (Cantemir 3).
Pentru a-şi convinge cititorii, Vraceanski a adnotat manuscrisul cu mici comentarii; uneori sunt numai scurte propoziţii exclamative, de exemplu: <{BIDK.J:re KOBapuoro
'iiIBKa H<Ul,il;e speMe» {200 v), sau: <dio)l(e M0"7 611sa ,m TaJI pa6oTa, KarO ;iynaTa KQjJKO
1Cl\LTII ro.:DIMa ,'l;a BJieJe y paxa.sa H;la H npu..""IOMH» on legătură cu minunile lu Mohamet.
Comparatia dintre cele două texte pune în evidenţă elemente deosebit de interesante ca~ indică: a) diferenţe intenµonatc; b) diferenţe involuntare.
In prima categoric se pot grupa toate cele care demonstrea?.ă o simplificare a
te:\.iului, în scopul apropierii sale de limba colocvială. Astfel, Sofronie a inlocuit fraz.ele
lungi în care abundă construcţiile participiale cu fraze fonnate din propoziţii coordonate
sau cu un număr mic de subordonate, de exemplu: «Toii npopoK, Karo pa3CMOTpH
Tafun.m 6A\lrn HeH:ipe'leHHhIH H nOCT3HOBJ""IeHne BC'IHldH IIpeM)'.lij)OCTH H r;iy6o'faiÎ1111m
'fHH H JaKOH 6:>KHiL IlOJHamte H JffiliUCHHC 'Ll'ICKOC H TOBa KaI'O pa1cy..'(H.l TOBa
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ope.1e*'.HO roBopH.:D> (Vr. 180 r)28 - în timp ce în rusă găsim: «flpopoK y6o no BHer,aa
raiHJ,1 Oo)l(He HeHJpC"leHHhle, IlOCTa.HOBJieHHC Be'ill1oUI npc111yţq>0CTH, '{HHhJ H 33KOH
r.1) Oo'laHnrnii: paCCllt0TpHJ1 y1110JpHTeJ1CTBOM, )[l{O i\O HCilb!TaHlflO 'IC.iIOBe'ieCKHX
B300peTeHIIB H IIOJHaRlOO HX ycep~HO npK."IO)KJUIC.K, H3 ero :lire CcIOB np1ue)f(ff()
p:ie0-)IQawm,eMy y;:i:o6oJIBCTl!)'eT» (Cantemir l); sau in bulgară: «Koiî: 'IJIBX JaI<OH ue
lHaID> (Vr. 180 v), care reprezintă propo7iţia rusă: «Hero JHaHIDI CffPC'l 3aKOHOB i..TO
.-mwaeTc.K» (Cantemir 2).
Vraceanski a eliminat câteva comparaţii retorice, al căror sens probabil că îi
scăpa şi a căror justificare nu îi era clară, de pildă propoziµa: «'?KH Hâ JIHAHHCKOM OHWe
HCKycnrn HMeH KaMcHH» (Cantemir 1) care reprezinta penim profet modalitatea de a
separa minciuna de adevăr, precum şi alte propoziţii asemănătoare, care făceau ceva mai
greu de înţeles sensul general al frazei, de exmplu aluzia la parabola biblică a cămilei
care va trece prin urechile acului: «By mrnTe.1chCTBa HMCBJil}tX o 6oraroM cnacTHCH
1n1nneM Ho npomeCTBHH Be;lh6y.!Ia CKBOJe HT.1IfHC YIUH» (Cantemir 5), care lipseste în
\'arianta bulgară: «Ka.Ko pc"le JapaA 6orarnro. mo pe•1c Xc Tpy.:i,Ho ca cnacHsa>> (Vr_ 180
\')
După cum spuneam mai sus, Vrnceanski s-a străduit să atenueze expresiile şi
cuvintele care i se păreau obsceene şi a înlocuit sau eliminat sistematic elementele prea
şocante, de pildă: «Bcna6us sce„ ucso1"ep~ "lpeBOyro.J.IDJ. H rro.:r-rpesecuoc
y,:urna» (Cantemir 6) care devine la Vraceanski: «Ocra61UI sce„ HeB03.'J.ep)l(amte.
"!pCBOyro.IU1c H )f{eHOHCHCTO&..IBO» (Vr_ 180 v): sau, la Cantemir: «rocno.=tCTBOB<Hrnc
Eaxyca H sc„KOc sccx "IYBCTB yc"1IDK.IJ;euue n csep6eHHe» (Cantemir 6), iar la
Vraceanski: «rcJUCTBOBaHMe Ea:'()· ca H scHKOe Te.11ecuall qyscrsa ycJ1mx;:i:cHHc}> Vr_ 180

\').

Atunci când lraducerea se
îuidt:g1:re i.m::orectă

i:I

îndepărtează

involuntar de original. este vorba de o

-.:uuslruqiilur mai wmpli-.:alc sau de u -.:uu.fuzie a scusuriior în

caml omonimelor.
O primă categorie de diferenţe im·oluntarc se explică prin segmentarea incorectă a textului original şi ignorarea rnporturilor de subordonare dintre elementele aceleiaşi
propozitii, de pildă: «?6o 3IIl,C KI'O HCTHHHhIM HCTHHHaro 6ora JaKOH He Il03Ha>> (căci nu
cunoaşlc legea adevărată a Dumnezeului adevărnl) este tradus în bulgară prin: «floue)J{e
1\.-0ii: eCT HCTHHCKIDl '{;1B.K H TI03HaBJ HCTHHHHH Jal(OH 6)1(Hii:» (caci cine escc om adevărat
şi cunoaşte legea adevărată a lui Dumnezeu), unde 1rnducătorul a împărţit propol'iţia şi
a introdus o copulă intre mw şi ucmumm1il in traducerea sa rară a observa că adjectivul
rus ucmuHHblii dctem1ină substanti•ul 1aKoH, iar adjectivul ucmuHHow substantivul
3aKOl/a.

De asemenea, propoziţia rusă: «HaMcpcttne ero Ma.no npoCTpauuee
HCTOc1KOBaTH» (Jntcntia lui s-o explicăm puţin mai pc larg) este tradusă prin: «3a .a.a
HCTOJTh.'JBaMe HeroBoe MaJIOe tta..\lepeHHe» (Sa ex-plicăm intenţia lui mică) unde traducă
torul a ignorat valoarea adeveibială a rus_ .lta.r10 şi l-a înţeles ca detemtinant adjectival al
substantivului 11a.\tepe11ue_
Atunci când se vorbeşte despre ţările în care se practică religia musulmană,
Cantemir ne infonncază că acestea cuprind: «E.!IB<l mi ue BCFO Acmo, semoo qacu
A!l>pnKH a ueMeHblll)'IO .LJ.Omo Esponi.D>, (Aproape întreaga Asie, o mare parte a Africii
şi o parte nu mai mică a Europei) ceea ce devine la Vraceanski: «EJJ;Ba JIH He BCIO AcHJO
H Be;1HKaH: 'laCT A<t>pHKH H Malajl EBpona» (Aproape ontreaga Asie, şi o mare parte a
Africii şi Europa mică).
Un alt aspect cu totul deosebit al traducerii este repre7.entat de efortul lui
Vraccanski de a moderniza limba bulgara, reflectat in introducerea multor cuvinte de
origine slavă sau internaţională în locul celor de origine turcă folosite la data respectivă
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în limbă, pe care le noteaza însă în paranteză. pentm ca cititorul să le poată înţelege. Iată
câteva exemple de cuvinte noi, savante, din vocabularul internaţional:
TyKa µ;a Cl®KHM eµ.Ha pa6_'y~W, IIIO H BCH lYPllJI HenpeCTa.HO roBOpllT (318 v):
3a roaa Ha Tall meoROzua qacro H ysap,'l;Ho xi nocrynam (321 r); HC r.'TC.l{aT ro no
acmpOHOJWCKUtl 11HH. HO no 110.:JHTH'lecKHii (322 r); BHeIIIHoe 06.JillKJIO OT BOJIHa 6lL'VI
coµ;eJ1atto, KaTO .«aHmua (327 v).

Din nmneroasele exemple de cuvinte de origine slavă e:i..'Plicate în parante7ă
prin echivalentele lor turceşti am ales numai câteva, căci lucrarea abundă în astfel de
situaţiii. Ele dovedesc strădania autorului de apropiere a limbii bulgare cât mai mult de
familia limbilor slave: Ke MHCT :q>yroc no-.ll;o6po H no-ro.'IHMoe 30c11;01rome.J1Hoe
(ceea6) 6.Jiroqecrue .!la 6y.ll;e (317 r); A .!IJJJTHH, mo H:MID' no-eeqe RMeHHe HanpaBJIT
ucmo411uqu ('lezu.J.tu) (317 \."); Bepyrurr, KaKO HMa ua CBCTO Kpa.J11:u (xapcb::Ju) arn1H H
;t;HaBOJIH (318 v); nopoxy (6apym) (322 r); JICJL76a (ap30xarr) (328 r); :Jicpe6ue (xtL1)
oco6.meo (6aua:adJ1Ce) OT ,!q))THH (332 r); npwc~ar) (10pHe~:) (333 v): no.ci: nod:10zm.1
(.:.taxaHa) npomeHHe A.fiL"JOCTHHH (334 r): JJ6U (xeHJep Memupu3) 1<onan (336 r) Ha
KOHJOZU.Huqy (axup) Be3HpcJ<YIO (337 r); CJie~ MoxaMe;:i,osHii ::Ja6em (Racuem) (140 v); OT
MOxa'1e)].aHCKHa 'leTHpeX KOH0UtţUe6 futapmoae) coo6o.ueH H YBO.JIHeH ecT (345 Y).
În concluzie, putem afinna, aşa cum spunea şi Petre P. Panaitcscu cu câteva
decenii în urmă, că opera cărturarului bulgar reprezintă un act cultural de o covârşitoare
însemnătate pentru cultura ş1 hteratura bulgară ş1 pentru rclaţi.J..!c bulgaro-române, ca
fiind «una dintre cele mai vechi scrieri de literatură cultă tradusă in limba bulgară modernă, la începutul acestei litcraturi»29

NOTF

1 A.N.Robinsoit N.M.Dâlevski,
Leningrad, l 976. p. 70-71.

Co<f;poHuu Bpa'-laHCKtlli

u e?o /f(u:;Heonucm1ue.

2 JfcmopuJt Ha 6hJ1c'apcKmna .wmepamypa, 2 ..:7umepan~vpa Ha 6b3pa:J1Coa11e1110. Sofia.
1966

p 10.

3 Ilia Konev, K1acu<f;uJ..:a1Juft u munoJ102u'1ecr.:u oco6eHocmu ua 6Mcapo-py.,:wbHCKume
..wmepam}pllu «30U.\toomnome11w1 npn XIX e., Sofia, 1980, p.10.
4 Ifcmopim 11a 6o.7?apcmma .mmepamypa, p. 10-12: Donka Petkanova Toteva.
HedeJ1HUKbm Ha Cocf>pomtu Bpa'-lalicKu, Jf::J«opu u uiJeu, în «l13BCCTHH Ha l1HCTHTYTa 33
61.:irapc.Ka .JIHTeparypa», KH.lX, 1960, p.199-246; Keti Niceva, E3u1<.om Ha
CorjJpoHueBU5/ «Heoe.:mw.:>> a ucmopuRma na 6n.JrzapcKU}{ KHUJIC06eH e3UK, Sofia_ l 965,
p.6-7.
) A11moj102w1 Ha 6o.J??apci.:.ama rf>UJ1oco<f;cKa MUCb.11, I, Sofia.1973. p.187; cf. şi I'e'IHUJ\
11a 6b.,'k:apcKama .wmepamypa, 1 (A-.Z:O, Sofia, 1976, p.88.
6 Sofronie Vraceanski, JKu311eonuca11ue,ediţie îngrijită de P.M.Dâlevski şi
A.N.Robinson, Leningrad, 1976, p.46; cf. şi Anca Irina Ionescu, op.cit., p. 101-112.
7 Stefana Tarinska, CorjJpoHuil Bpa'laHCl(Uil, pyAtbHcKomo o6Uţecmeo u pyMbHCKama
Rumepamypa, în voi. h'M2apcKo-pyMb11cKu .11umepam;.p11u e3auMoom110UJ.e11u>1 11pe3

;ax

Sofia, 1980, p.191.
8 A. I. Sobolevski, Heu3eecm11bu! mpyr)b1 COijJpo11uft Bpa'la11cK020, în <d·heecrllif
OT,a.eJICHHll pyccKOro irii.ixa H c.11osecHOCTH», XIII, 1908, p.91.
9 Ediţia respectivă se baza pe un alt manuscris apaJţ.inând lui G.S.Rakovski,
j(pawlfeHHU nawenmuqu w 6Mcapaa51 H0005l ucmopw1, II, în «,lfyHaBCI<H ,1e6e.ll»,
1861, II, p.55-61.
6.,
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10 LLegcr. La Bulgarie a /afin du .\l1/Ie sih/e. .\.Jemoires de ,<..,'ofronie de Jtatsa, Paris,
p.423.
11 Jfe1Kue meru.:mb1 u 3awe111Ku lmapuH!wii cmB>tHC1>.u1'i ,wmepan~vpot. în «}hBeCTHJI
OP.RC», XX:L 1916, 2, p.109-117.
12 Aumo6uo2pa<jJuJ1.ma 11a Co<jJpoHu BpU'1aHC1'U, Sofia. 191-l.
l 3 Cor/JJXmut1 Bpat.JaHCl(IJ. l'vfamepuaw 3a ;;;cu6011w u m&op<Jecnuw .M_y, în «H3BeCTIDI
Ha J1Hcrnl)·Ta no 5i..Jrrapct<a .1HTCparypa», VII. 1958, p.309-341.
14 J.P.Kohl, Jntroductio in historiam et rem s/avorum imprimis sacra, Altona, 1729;
autorul face elogiul cărţii savantului român. Cf., de asemenea. P.Ccrnovodeanu, Le.\· oeuvres de Demetre Cantemir presentees par ,.Acta en1diton1111 '· de Leipzig ( 1714-1738), în
''Rernc des etudes sud-est europeennes», XII, 1974, p.540 ş.u., şi idem, Demetre
Cantemir vu par ses contemporains (le monde savant et Ies mi/ieux diplomatiques
europeens), ibidem, XL 1973, p.654-656.
l5 P.Pekarski, !!ayrn u .rzumepamypa npu !Iempe Be.ww.H I. p.254-255: !I. p.567-570;
581-585; l'eduu1 k71U<?a H 6u6.1wome1<e Tpy6a<Je6cKozo ye1dH020 y4u.:1uuţa, în «)f(yptta.;1
Mmrncrepcrna Hapo.IJ.Horo rrpoCBJIIllCHIDI>>, 1855, august p.61-61. A se vedea de
asemenea, O. O. Kracikovski, 0'1epKu no ucmopuu pyccKou apa6ucmuKU, Moscova Leningrad, 1959, p. 43-44; idem, Jl36paHHb1e co'luneHu51, V, Moscova - Leningrad,
1858, p. 33-3.:J: N. A. Smirnov, 04epKu ucmopuu u:1y<Je11w1 uc·1a.Ha B CCCP, Moscova,
l 954. p.15 Ş.11.
16 B.P.Hasdeu a citat lucrarea lui Cantemir în studiul său Istoria tolerantei religioase in
România, Bucureşti, 1868. p. 57, apoi C.Ncgruzzi a proiectat o ediţie românească a
tuturor operelor lui Cantemir în 1838; a sc vedea. în acest sens, Al. Duţu, Opera lui
Dimitrie Cantemir în cultura română modemiL în a Viaţa Românească». 1973_ 9, p.6-13:
Anca Irina Ionescu, op. cit._ p. !03 ş.u. şi mai ales. VCândea, Studiu introductiv la
O.Cantemir, Sistemul sau imocmirea religiei muhammedane, Editura Academiei
Republicii Sociahste România, Bucureşti. 1987.
17 O.Cantemir. Sistemul sau i"ntocmiren relifl,iei muhammedane. ediţie îngrijită şi traducere de VCândea Bucureşti, ed . .t\.finerva, I 977.
18 Vezi, de pildă, P. P. Panaitescu. Dimitrie Cantemir. Viaţa .şi opera, Bucureşti, 1958,
p.219; V Sl. Kiselkov, Co<jJpoHuu Bpa<JaHcKu. JKzuwm u mBop'lecmfJo, Sofia, 1963,
p.166: C. Velichi, La contribution de / 'emigration bulgare de la Viilachie a la renaissance politique et cu/ture/le du peuple bulgare, Bucureşti_ 1980, p.193.
19 Heu3BecmHblU ucmol/HUK JKumuJ1. Co</Jpo11u51-, în «Tpy.J;1>1 OT.leJia .ZWCBHepyccKOii:
;1Hrepaiypi.m, XXIII, 1968, p.261-275
20 Op.cit„ în vol. Ew1wpo-py,11,tbHCKU ;1umepamypHu 63a1Lw;omHow.e11U5/ 11pe1 XL\ «eK,
Sofia. 1980. p. 179-2CXl.
21 Vezi şi T.N.Kopreeva, op.cit., p.263: Stefana Tarinska, op.cit., p.196-197.
22 Anghclov afirmă că: "tv1anuscrisul cuprinde şi alte lucrări origina.le ale marelui nostru cărurar, care ar merita să fie publicate. Aşa sunt în primul r.md, lucările lui despre
cele trei religii - creştină, evreiască şi moharnedană» (op.cit.. p.31 O).
23 «De aceea mă tmdesc şi cu acum ziua şi noaptea ca s.1 scriu câteva cărţi în limba
noastră bulgărească, căci dacă Illl mi-a fost cu putinţă să le spun cu gura mea ca să audă
de Ia mine, păcătosul oarecare învăţătură cu folos, să citească scrierile mele şi să se
folosească, iar pentru mine nevrednicul să-I roage pe Dumnezeu, neştiinţa mea să o
îndrepte şi să ceară iertare pentru mine truditorul ca să şedem şi noi între cei drepţi în
ziua înfricoşătoarei răsplătiri.>}.
;~ Jfcmopw1 H'.' 6M2apcmma -~umepamypa, op.cit., II, p.71.
Stefana Tannska, op. cit.. p. l %.
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26 Vezi şi Vrrgil Cândca Studiu introductiv la Dimitrie Cantemir, Sistemul sau
întocmirea religiei muhammedane, Editura Academiei, Bucureşti, l 987, p. XXXIII.
27 Exemplele din Cantemir suni citate după ediţia menţionată în nota precedentă.
28 Exemplele sunt c:-.1rnsc din ediţia de faţă, numerotarea filelor manuscrisului fiind
cea originală.
29 P.P.Panaitescu., Dimitrie Camemir. Viaţo şi opera, Bucureşti 1958, p.219. Cf. şi
C.Velichi, op.cit.. p.193.
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SLAVJANSTVO, NACJONALNO I MIT
Miodrag Maticki, Jugoslavija

Prestankom postojanja srcchţiovekovnih juznoslovcnskih driava bitno se menja i
ugao iz kojcg se u istoriografiji i litcrntmi opisuju najznacajniji istorijski dogadaji na
Balkanu. Umeslo vladara nosioci istorije postaju junaci 7..aogmuti oreolom mita, kao
zajcdnicka porodica oseeaju se slovcnski narodi. !deja slovenskog zajedni~h-·a kao preduslova oslobadanja pojcdinih slovenskih naroda posebno jc izra7.ena na periferiji srpskog naciona, u dalmatinskom prirnorju od l2. do 18. veka iod Velike seobe s kra,_ja 17.
do sredinc 19. veka na severu, medu Srbima u habzbucikom carstvu.
Iz tog ugla treba sagledati tri kljucna istoriografski usmerena dela: Letopis popa
Dukljanina oz 12. veka, nastao u 7.etskom primorju (Bar). Kralievstvo Slovena Mavka
Orbina nastalo u Dubrovniku poeetkom 17. vcka i Razgovor ugodni naroda slovimkoga
Andrijc Kaciea Miosiea iz sredine 18. veka, nastao u okolini Makarske, koji jc svojevrsna pesmovana istorija JuZnih Slovena. Ova dela cine osobiti kontinuitet ideje slavjanstva, naslartjaju se jedno na drugo, govore o jcdnoj. slovcnskoj iii "slovinskoj' naciji.
Njima treba pridodati i Jstoriju Jovana Rajica napisanu u Srcmu krajem 18. veka, u kojoj
su, porcd istorije Srba posebno obuhvacene i istorije HIVata i Bugara.
Ova istorijska dela prnte i mnoga kajizevna dela iz perioda renesansc i baroka u
kojima se javljavu vile slovinke i pcva o slobodi, kao i mnoga s kraja 18. i pTVih decenija 19. vcka u kojima se okupljaju i o daljoj sudbini slovenskih naroda razgovaraju i
mudruju prc<lelui geniji, a podr.wmcva se siavjanose1Lski publikurn. U spccificnoj neoklasicistickoj fonni razgovorn mrtvih junaka i vclikana na ovom svetu. u Jclisijumu, na
nekom heroiceskom Panteonu, oslanjanje na klasicnu m.itologiju svc vise poliskuje
slovenska mitologija. Ahileja. Lconidu, Alcksandrn Makedonskog, z.cunenjuju veliki Sipski barei za slobodu, umni ljudi i mitski heroji, car Du5an, Mark.o Kraljevîc, Milos
Obilic, zmajeYili junaci despotskih vremena, Dositej. Njima se pridrufuju, zavîsno od
stepena u kojem dejstvuje slavjanska ideja, velikani drugih slovenskih naroda.
ObogaciYanje slavjanstvom srpskc cpske vertikale dosao jc, najpre, do izra:laja
kada su se srpskim ustanicima 1806. pridruzilc ruske trupe. Ovo 6c posebno biti
naglaseno u godinama pred znacajnu 1848. godinu kada su u habzbu~kom carstvu
zapoecli veliki oslobodilacki nacionalni pokreti, borbe za nacionalno skolstvo i
izdavaJa~tvo, kada su utrvdivani pojedinacni nacionalni progmmi. Godina 184 7. nije bila
samo godina pobcdc Vukove reforme, kultumog uzleta srpskog naroda. Ova jcste i
obzorje nove epohe. Vee 1848. razbuktaee se revolucija u Parizu, Beeu, Berlinu i Italiji,
odrZace se FA nacionalni srpski program 7.nacajna Majska skup5tina. Te godine 6c se 11
ZiZi kulturnih i knjikvnih zbivanja, ne samo kod Srba, naci Karadordc i njegova Srbija,
decenija u kojoj su Srbi poslc vîiie vekova :zapoceli obnavljanje svojc driave. Hrabrost
ustanika bila je 7.a mnoge slovcnskc narode uzor-iskra koja ih je hrabrila na podvig, u
mnogim tad ispcvanitim slovenskim kolima !sticu se Srbi, objavljuju se istorijske priee
o Mi5arskom boju, izvode drame o Karadordu u kojima se o njcmu go"·ori kao o graditelju nove drafave, srpska revolucija se tumaci kao oslobodilacki ral, a odnos bcckog
dvorn prema srpskom narodu pokazuje kao dvoliCan, nedostojan i ncmoralan.
Slavjanski k.ontekst u godina.ma pre 1848. posebno je nagla5en u sn;pkoj
kn.ii:i.evnoj periodici. U Pestansko-budimskom skoroteci donose se prilozi o putovanju
·'ruskog putnika" Sreznjevskog po Ungariji kada je obi5ao Slavoniju, Hrvatsku i
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Dalmaciju (1842) i "putopis Srcmjvskog po slovenskim zemJjama··, Ccskoj i Mornvskoj
(1843.). U prevodu s nemackog 1842. objavljuje se prilog Lava grofa Tune o "odno5aju
Slovena izmedu scbc". Istc godine u ovom listu Alcksandar Stankovic pi5e o
"Slovenima na jugu u VI i VIl veku", A Andric donosi "Biografijc 7.asluini Slavena",
a Adam Dragosavljevic nLSprnvlja o "Slavenskom i srpskomjeziku". U Serbskom narodnom /istu objavljuju se 1844. u prevodu sa ncmackog "Slavenska pisma". a 1845.
pesma Josipa Gorjanovica "Opomena Slavenkinje vile narod'ma slavenskim". U istom
tistu 1846. Nikola Borojevic u raspravi o llirima govori o "Jugoslavenskim knjitestvima, jugoslavjanima i njihovoj povremenoj Starnpi. je1iku i laţjitevnosti".
ListPodunavka u osnovije okrenut i svim Slovenima koji su 7.ivcli uz Dunav. U
njoj se objavljuju pesme Boguslava Nosaka ("Jugoslovenima" - 1844), Jana KoJara
("Slika sveslovenska" - 1848), lvana Slavjan~iea Slavonea ("Glas slavjar.a svojoj
Backoj, Banatskoj i Slovackoj braei" - 1848). Milo5 Popovic pise 1844. o "Slavjanskoj
antologiji" koja se, na osnovu rukopisa dubrovackih pesnika i narodnih popevaka
prepremala u Becu, a Jornn Markovic, "po ncmai::kom prevodu s ruskog od
Sreznjevskog" objavljttjc "Slavenska poeitava1tja" u kojima se govori o stanju slavenskih literatura i jezika u Evropi. Sledece godine u Podunm•ki se „iz Jordanovi Letopisa
z.a Slavenska knjîiestva" prdtampava prilog "sta nam je Slavenima sad naj nuinijc", a
Jovan Ilic ''po poljskom iz ccsko-slavcnjskog lista Kvcta" prC\'odi prilog o "Narodnoj
pocziji srbski slavjana". Uz ovo treba pomenuti i vise priloga o knji.levnosti i knji:i.e-..noj
periodiciji slovenskih naroda (o Bugarskom Orelu, slovackom casopisu S/ovenskie pok/adi na vedi, urni.fa i /iteraturu, odnosima ceskog casopisa Kveti i srpske fumalistikc, o
moskovskomMestnam listu). U Podunm•/.:i Joakim Vujic 1845. objavljujc "Putesestvijc
po Cigariji. Valahiji, Moldaviji, Besarabiji, Hersonu i Krimu''. U Podu11avki. je 1847.
Sima Milutinovic obJavio pesmu "Slav - idei slava! ... T
Do ove igre reci. idcjc da postoji etimoloska \ cza ismedu rcCi S!aveni i s!aY<L jcr
se tada vcrovalo da je rec Slaveni nastala od reei slava, Milutinovic je do5ao upravo
krecuci na put u Rusiju 1846. sa pitomcima kojc je vodio da se skoluju u Kijevu. U
Ibrailu na parobrodu ·'Arpad„ 13. jula 1846. ispcvao je pesmu ·'Srbinu od Srbina··. Ona
je prethodila putopisnim pismima od kojih cc deset objaviti u ,"i'rpskim novinama od I.
avgusta do 16. decembra 1847. godine, kada smrt prekida ovo putopisno delo.
Jedanaesto pismo bice objavljeno vise decenija potom, u Vukovoj prepisci 1909. godine
(knj.111, str.638-640). U pesmi ··sroiJID od Srbina" upravo se nagla5ava da su Srbi
ncraskidivi deo Slavjanstva:
'Tvoja majka
Cestitaje Slavka:
Sto I' je slarno
Tekjc Bogu svojno;
Vjeeno Zi.vi
Koji Slan1 Zii;i.
NedovrSeni putopis Siine Milutinovica Sarajlijc Kako sam putovao )a po Rusiji
1846. godine, pisan u obliku pisama upueenih imaginarnom prijatelju "istorocu i jedinovercu", pripada talasu panslavizma koji u to vreme dosti?.c svoj vrhunac. Uporedo sa
nacionalnim budcnjem najsirih slojeva srpstva, stvaranjem nacionalnog programa koji
dovesti do Majske skuj)Stine i narodnog pokreta 1848. u kajii.evnosti najbolje
olicenog u Njcgosevom Gorskom vijencu, traje i pokrel u kojem prevladava ideja da je
jedini put da se ostvare nacionalne i slobodarskc leinje u okviru austrijiskog carstva
jcdinstvo porodice slovenskih naroda. U Budimu Mladez srpska objavljuje almanah

ce
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Slajvanku u kojcm se pcva o slavnoj proSlosti slovenskih naroda i rnesijanskoj ulozi
slovenstva (i srpstva u njemu) u buduccm preporodu prosveeenog sveta. Uporedo sa pesmama Svctozara MiletiCa. Pavla Popovica ~apfanina, Jovana Iliea, Jovana Dordeviea i
drugih u kojirna se slavjanskim vilaina (narodima) upucuju pozdravlja "od Srb-vilc" i
peva o "Slavi'' u znacenju "Slovenstva", Sirna Milutinovic opisuje svoje kupanje u
Bugu, "slavcnskom Gangu", kao Cin "ostaroslavcnjivanja", a poenta njegovog putopisa
po Rusiji jcstc stih koji jc tom prilikom upisao u svestku Srczrţjevskog: "Sebe?..nan se u
Slavjanu prenu".
Milutinovicev pulopis lreba lrnnaeiti i kao svojevrstan odgovor na putopis
Sreznjevskog po slovenskim zemljama. U osnovi to jc epistolami putopis "prosvesecnija' i "izobraienija", prepun atributa drugog talasa sipskog posvetiteljstva. Vec na
pocetku prvog pisrna do iZl'aZaja dolazi osnova poctike p-utopisa Kneze'ine Srbije sa srcdinc 19. vcka. Srbija se tacla upravo otvarala i prcma istoku i prema zapadu, a
Praviteljstvo je sialo pitomice u najvai.nijc univerzitetske i kultume centre Evrope da Sto
vi5e vide i nauce kako bi na povratl--u koristili svom narodu. Milutinovic obetava citaocima da cc im saopStiti staje "dobroga lijepoga i osobitoga primjetio'', aline bilo gdc, vcc
u ·'prostranom i velelipnom slavinstvu". Svemu sto je, u poredenju sa onim sto je pamtio od svog pIVotnjeg putovanja u Rusiju (1826), "vece i novo", "velicestveno i
unmozeno', on se raduje "koliko jcdan Slavenin".
Za Milutinovica je, od prvog do poslcdnjcg pisma, Rusija "velika i ogromna".
Osnovni cilj mu je bio da preda u sigume ruke sipske pitomce u Kijevu, gmdu koji se
smatrao "najstarijom slavenstva stolicom". Za njega jc taj gmd "veoma vai.an i
nadeldan", on ocima buduceg izleta slavjanstva ucesh11je u slavlju praznika hrama
Uspenija Prosvete Bogomatcrc, "S\·c;c svcslavenske Lavre·'. Za njega. "/.a svc Slavene i
Slovene, kao junacke vjeroljupce'' Kijcvo _ic "Novi Jerusalim". Moslm1 ce pak donwti
kao "feniks slavcnstva".
U slavjanskom duhu Milutinovic govori o kajazu Vladimiru kao "prvorne sjevcmoga slavenstva hristjaninu", opisuje kako ga pojcdinci srdacno primaju ·kao
Sla"janina Slavjanin". dok muse relki Srbi koje tamo srece obraduju "kao zcmljaku Jugslavu". Sa posebnim ushitom on opisuje ve7bu carske grnrdije u kojoj je "samo konjanika razlicnoga dvanaest polkova imalo" sapo hiljaclama odabranih istih konja. a presreean je sto sa UZ\i5enja na kojem je stajao poslcdrţjeg peSaka nije mogao "dogledati".
Bila je to prilika da u pismu od l .oktobra 1847. navcde pesmu koju jc jcdnom prilikom
ubelezio u album Sreznjcvskog. U rtjoj nalazimo stihove koji su u direktnoj vezi sa
putopisnim pismima.
Upravo ova pesma koju u celosti donosi, cini uverljivijom pretpostavku da je
Milutinovicev putopis o<lguvor na s!avjanski putopis Srezrtjevskog. Naîme, u pesmi
Sremjevskom nalazimo isto odrede:aje koje ima i adresat njegovih putopisnih pisania:
'·istorocu i jedinovcrcu". Za Milutinoviea je, dok jc pisao ovaj putopis, prevaino bilo
upravo to nalaienje sebe u istorocu i jedino\jercu, slavjaninu pre svega.
Za ovim sla"janskim idejama ide i omladina srpska. Prvi krug Yukovaca, koji su
nastavili njegov veliki posao na sakupljanju, bckzcnju, odabiranju i objavljivanju narodnih umotvorina cine pripadnici datkih druiina na Velikoj skoli u Beogradu, na skolovanjima u Befo, Budimu, Pofunu. Na svojim kruZocima i u svojim glasilima oni recituju i objavljuju z.apise narodnih pesama pripovedaka, kratkih usmenih fonni, opisuju
narodne obieaje, ali, obavemo i prcvode narodne pesme sa ceskog, poljskog, bugarskog.
Usmeno slvarlastvo smatmno je najsigumijim ruiCinom da se upozna bice i drugih
slovenskih naroda. To je bilo posebno izraieno tokom pokreta Ujedinjene omladinc
srpske. Omladinska glasila puna su slovenskih narodnih pesama i pripovedaka. Takav je
slueaj sa Danicom Dorda Popoviea Daniearn, tako je i sa Vi/om Stojana Novkoviea,
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Afaticom goloYo sve do poslednjih decenija 19. vcka. Prevodioci se opredeljuju za

pesmc u kojima nalaze stilske figure i formule koje su zajedni&i imenitelj usmenog
stvarala5tva slovenskih naroda: poscban irlteres pokazuju za pesme sa slovenskom
antilezom, u kojoj se razvija svojcvrslan oblik poetskog melaforiCk.og zagonetanja.
Sa talasima ozivljavanja ideje slavjanstva siri se i epska vertikala slovenskim
junacima koji su se kroz istoriju odupirali najezdama Tatara, Ncmaca i Turaka. lstoriear
Isidor Stojanovic. u belesci o Karadordu iz 1844. porcd svetog Sa"·e, cara DuSana, K.ralja
(Stefana) Prvoventanog, Marka Kraljeviea, kneza Lazara, Milo~ Obiliea i Jugm;ca.
pominje V1adimira Velikog, Alcksandra Nevskog, Petra Velikog, Svatopluka, Jamslava
Zvezdogorskog, Jova11a ZiSku, kralje"·e ''poljski Slvjana!"Zimonde i Kazimire" koji su
zajedno sa "slobodoljubivim malorusk.im Kozacima sluiili Evropi kao t\Td bedem protiv azijatski varvara", Jana Sobjcskog koji je "celi npad od janicara odbranio", Tadeu5a
Komcu5ka, Petra Kresimim IV, Nikolu ZrinjeYica, Lconidu ugarskog i rnnogc druge.
Talasi slavjanstva koji krecu u godinarna pre Balkanskih ratova i Prvog svetskog
rata, te onaj podreden intcmacionali poslc Drugog svetskog rata znaOijne su i jos u
velikoj meri otvorene teme. Slom SO\jetske imperijc, i poraz ideologije na kojoj je pocivala, doveli su do toga da se kod mnogih slovenskih naroda javlja potreba distanciranja
od slovenske porodice. Novomitologijom utvrduju se prcslovenska porekla direktne
veze sa starim narodima i starim kulturama. Slavisticki skupovi kao ~to je ovaj na kojem
smo se okupili, kao Sto su bili i skoro odrZani u Beogradu i Poznanju, doprioose da se,
bar kada je u pitanju naucni pristup, prevazidu posledice prilika koje su :zadesile
slovenske narode, posebicc Juznc SloYcnc.
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OAMEN! ŞI LOqJRI DIN BANAT ŞI plN VALEA MUREŞULUI ÎN
INSEMNARILE SLAVONE SARBE ADUNATE DE
PETAR MOMIROVIC
Jiva Milin,

Timişoara

În anul 1993 a apărut la Novi Sad cartea lui Pclar Momirovic Stari srpski zapisi
i natpisi iz Vojvodine, voi. I, în care sunt incluse 2195 de însemnări vechi sârbeşti, făcute
pe manuscrise slavone şi tipărituri vechi între anii 1528-1784. După cele şase volume de
inscripţii şi însemnări slavone, publicate de filologul Lj. Stojanovic între anii 1902-1926,
sub titlul Srari srpski zapisi i natpisi, cartea lui Petar Momirovic vine să completeze
numărul însemnărilor slavone cunoscute, limitându-se însă doar la manuscrise şi tipări
turi păstrate astăzi în Voivodina.
Ne-am oprit asupra însemnărilor din cartea lui Petar Momirovic, pentru că ele
conţin date despre oameni şi locuri din Banat şi din Valea Mureşului, care pot să fie uti~
lizate cu succes de cercetătorii vechilor relaţii culturale sârbo-române. În ele regăsim
nume de localităţi şi de mănăstiri, nume de persoane bisericeşti şi laice. nume de donatori ele.
Cca mai veche însemnare care ne interesează aici este din anul 1655, făcută la
mănăstirea Partoş din Banat pc un Molitvenic din secolul aJ XV-iea, care se păstrează
ast.'l:rj la Palatul Episcopiei din Vârşcţ. Însemnarea aparţine mitropolitului Iosif al
Timişoarei, care şi-a petrecut ultimii ani la această mănăstire. Mitropolitul Iosif a consemnat: „Sija kniga mitropolita kir Josifa tamiSllarskago va leto 1655" (Această carte
este a mitropolitului chir Iosif al Timişoarei. În anul 1655). Un cărturar de la mănăstire
a notat în continuare: „kotori ostavil samovolno eparhiju svoju i vselibija v 'mon(a)st(i}r
Partus, gde nekoliko let tivii, potom vselilsja vo vetnij pokoj idete s(ve)tii pocivajut"
(care şi-a lăsat de bunăvoie parohia şi s-a stabilit la mănăstirea Pa..rtoş, unde a trăit câ~
va ani, după aceea a trecut în liniştea cca de veci, unde se odihnesc sfinţii).
Despre istoricul mănăstirii Partoş IID dispunem nici asfă7j de date certe. După
istoricul J. Szcntklaray l, mănăstirea ar fi fost construită în secolul al XV-iea, de despotul sârb Jovan Brankovic (1496-1502). Istoricii români2 consideră că ca a fost zidită în
secolele XV-XVl pc locul unei mănăstiri vechi din lemn. În secolele XVI-XVII mănă
stirea Partoş a devenit un cernru puternic de cultură slavonă din Banat. Cea mai veche
mărturie despre exisicnţa ci în secoiul al Xv1-lea o constiÎUÎ.e o îoserrmare slavonă de pc
un Tetraevanghel, din anul 1562, imprimat la tipografia de la mănăstirea Mrk~ina crkva,
care a fost dăruit mănăstirii în anul 1571 de ieromonahul Laurenţiu Cemogorac3.
Mănăstirea a fost desfiinţată în anul 1778 din ordinul împălătesei Maria Tereza (17401780). În ceea ce-l priveşte pe mitropolitul Iosif, acesta este Sfântul Iosif cel Nou de la
Partoş,
care Biserica Ortodoxă Română din Banat îl sărbătoreşte în data de 15 septembrie .
Mănăstirea Partoş este menţionată în mai multe însemnări de pe tipărituri vechi
sârbeşti. păstrate în fonduri şi colecţii din ~ivodina. Astfel, pe un Slujebnic tipărit la
Moscova, în anul 1732, care se păstrează la Palatul Episcopiei din Vârşeţ, pe ultima filă
de text citim: „Da se zna kade h(i)st ermonah Teovil Pivac va manastire Partose, va
velicej skrbi, ne imese niotkudu pomoSti, tokmo nadejuse se na mi/ost Botiju, i na hram
Uspeniju preCistie B(ogoro)d(i}ce. Uvi, uvi mne okajanomu v seh Clovek. 17./J" (Să se
ştie când a fost ieromonahul TeO\'il Pivac la mănăstirea Partoş, în marea tristeţe, neavând
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ajutor de nici unde, numai sperând în mila lui Dumne7..eu şi în hramul Adormirii preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Vai, vai mie, omul cel mai nenorocit. 1741).
În anul 1743. Martin Muţiu din Timişoam a dăruit mănăstirii Partoş un Prolog din
secolul al XVIU-lca, aflat acum la biserica ortodoxă sârbă din Uljma, pe care a notat:

,,Sija kniga Prolog predlotih az :\fartin Jiucul vo munastir ?artos za svoju d(uHu. va
leto 1743,junii 14" (Această carte Prolog am dăruit-o cu Martin Muţiu mă11c1stirii Partoş,
pentru sufletul meu, în anul 1743, iunie 14). Familia Muţiu din Timişoara făcea parte
dintr--0 înstărită pătură de comercianţi, ~ a dominat viaţa economică a Banatului în
prima jumătate a secolului al XVIIl-Iea'. In cel mai vechi pomelnic al Eparhiei Sârbe
din Timişoara, sunt menţionaţi Drăgoi, Ioan, Marcu, Martin şi Pavel Muţiu 6 . Dintre
aceştia s-a remarcat în mod deosebit Marcu Muţiu, care a fost în anii 1740-41 primar al
românilor şi sârbilor în Timirara-Cetate7, jude ce7.aro-crăiesc şi unul din cei mai
înstăriţi locuitori ai Timişoarei . Între anii 17 50-17 53 acesta a ridicat o nouă biserică la
mănăstirea Partoş9. În documentele vremii, Ioan şi Marcu Muţiu sunt menţionaţi ca
cetăţeni de onoare ai TimiWarei şi ctitori. Primul a fost îrunormântat în Catedrala ortodoxă sârbă din Timişoarn 1 , iar cel de-al doilea - în biserica construită de el la mănă
stirea Partoş l l .
În sfârşit, în anul 1745, ieromonahul Dimitrie Zitijanski a dămit mănăstirii Partoş
o Evanghelie, tipărită la Moscova, în anul 17 4 L care se păstrează la biserica ortodoxă
sâibă din Jascnovo. În 3Cel an, ieromonahul a îacut unnătoarea însemnare: .,Sija
b(o)ieslvenaja i svja.Scennoe Ev(an)g(e)lie o(t)kupi ju jermonah Dimitrie Zitijanski
cenoju 24 Jr. i pri/oii ju vo s(ve)tii monastir zovemi Par/os, ideie prazdnuetsja hram
Sobor arhistratiga .\fihaila i Gm·rila i grob s(ve)lago Josifa, arhiepis(ko)pa i mitropolita Jemi&varskago, za .\pomen usop.{ih ieromonaha .Atanasija. ,\'e pa.Sceno budei asce
uda/jaetsja sie s(ve)Scennoe t.lvan!gre)!ie o(t) vHe imenovanogn monnsfim, i:r(l.rne
ve/ike nuide irata, i pu 11mirenie paki posilati vo s(vejti obitelj. ,\f(e)s(ejca Julia 28 den,
leto g(osp<J)dne 1745, vo vreme kraljevne austrijsku1 Teresia Jiarija, pri hl(a)ieneWm
patriarse Arsenii l'etvertii pekskij, igumena sego ubitelja .\Iakarie jeromonah
Mihailovic· (Această dumnez.eiască şi sfântă Evanghelic a cumpărat-o ieromonahul
Dimitrie Zitijanski cu preţul de 24 de florini şi a dăn.tit-o sfintei mănăstiri numită Partoş,
unde se prăznuieşte Soborul arhistrntigilor Mihail şi Gavril şi monnântul sfântului Iosif.
arhiepiscopul şi mitropolitul Timişoarei, pentru pomenirea adormiţilor, ieromonahul
Atanasie. Să nu fie cinste, dacă se îndepărtează această sfântă Evanghelic din sus-numita mănăstire, în afară de marc nevoie şi răz.boi, iar după ce se va face pace, să fie trimisă din nou Ia sfânta mănăstire. Luna iulie 28 Lile, anul Domnului 1745, în 'remea
reginei Austriei Maria Tereza, în vremea evlaviosului patriarh Arsenic al IV-lca de la
Pec, a egumenului act!~lt:i mănăstiri, ieromona.im.i Makarie Mihajlov1c).
Pe un liturghier tipărit în anul l68L la Lvov, aflat acum la Stari Banovci, episcopul Vikentie Joanovic al Aradului (l 726-1731) a făcut, in anul 1730, unnătoarea
însemnare: „Vikentija Joanovica lefa 1730 m(e)s,.(e)ca april 23 u Aradu" (A lui Vlkentie
Joanovic, anul 1730, luna aprilie 23, la Arad). ln acelaşi an. episcopul Aradului a mai
făcut o însemnare pe cartea Ioan Gură de Aur: Despre preoţi, tipărită la Moscova, în
anul 1664, care se păstrează acum la mănăstirea Krusedol: „Sija kniga g(lago)lema

Zlatoust o s(ve)iNenstve mne Vikentia Joanoviea episkupa jenopolskago, podarova mne
Sofroniju Simonovicu, ego preem s/uzitelnom protodiakonu, leta 1730 m(e)s(e)ca sektem[vriaJ 6, vo Arade" (Această carte mnnită Ioan Gură de Aur: Despre preoţi este a
mea, Vtkentie Jo;mmic episcopul lcnopolei, mi-a dărnit-o Sofronie Simonovic, dumnealui, unnaşul protodiaconului slujitor, în anul I 730, luna septembrie 6, la Arad).
Trebuie să precizăm aici că Episcopia Aradului fiinţează din anul 1703, când episcopul
Isaja Djakovic şi-a mutat reşedinţa de la Bccicherecul Mare (astăzi Zrenjanin, inBanatul
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iugoslm) la Ardd 12 Vikentie JoanoYic a fost al patrule-.:1 episcop sâib în Episcopia
Aradului, care, în anul 1731, a fost ales mitropolil al Belgradului şi Karlovacului, păs
torind în scaunul mitropolitan pâ11ă în anul 1737. El semna frecvent „episcop ortodox al
Ie~yrtei, Aradului, Hălmagiului, Oradci Mari şi al districtelor Zarand şi Bihor şi altora
.
Pe un Prolog, tipării la Moscova în anul 1718. aflat acum la biserica ortodoxă
sârbă din Kikinda, s-a păs1rat o însemnare făcută, în anul 1730, în localitatea Pecica de
lângă Arad. în care se precizează: „„. bozestvenmtju knigu glagolemi Prolog o(t)kupiju
rah bozii Nikola i raha botija ;\farija za svoju dusu u hram iie fvoj [s/vetih oca nafogo
Nikolaja cudotvorca u Pecku. Dade m(e)s(ejca oktovria 30 leto g(o)s(po)dne 1730 i
dade 12 forinti usopsim Mihai lu i Magdalini, Simeonu i Doki" ( dumnezeiască carte
numită I'rolog au răscumpărat-o robul lui Dumnezeu Nikolae şi roaba lui Dumnezeu
Maria, pentru sufletul lor, în hramul celor între sfinţi părintelui nostru Ni.colac Făcătorul
de Minuni. de la Pecica. S-a dat în luna octombrie 10. anul Domnului 1730. Şi s-au dat
12 florini. pentru adormiţii Mihail şi Magdalina Simcon şi Doca).
Cea mai veche atestare documcnt;iJă a localităţii Pecica dateaz.ă din anul 13 3 514_
După Du~an J. Popovicl:i, în anul 1720, la Pecica erau 113 case sârbeşti, nwnărul
crescând în anul 173 6 la 277. În acest din unnă an Pecica a devenit reşedinţă protopopială. Ea a intrat în istorie prin rl!scoala lui Pera Jovanovic Segedinac, din anul l 735.
Numărul sârbilor în localitate a scăzut vertiginos după desfiinţarea graniţei militare din
Valea Mureşului. în anii '40 ai secolului al XVIH-lea. şi după migrnţia sfubilor în
Rusial 6 .
Într-o insemnare din anul 1733 de pc un ,\finei, tipărit la Moscova, in secolul al
XVIII-iea, aflat acum la biserica ortodoxă sârbă din Uljma. se precizează că acesta a fost
dăruit mănăstirii Sângeorge de Mark.o Zivkovic din Stamom: ..Siju knigu g(lago)lemi
.1fine1 priiozi rab b(ojzii .i.Iarko i.ivkovii: o(IJ Stamora u manasllr Sendjuradj za spomen
roditele). Let(o) g(o.\podme 1733. H(u;g da prostr· (Această carte, numită Minei, a
dăruit-o Marko Zivkovic din Starnora mănăstirii Sângeorgc. pentru pomenirea părintilor.
Anul Domnului 1731. Dumnezeu să-i ierte).
Mănăstirea Sângeorge de pe râul Bârzan, menJionată în însemnarea de mai sus,
a fost construită. probabil, pe la sfârşitul secolului al XV-lca. Drept mărturie stă o placă,
descoPfrită în altarul bisericii. în care sc prccizcaz.ă că aceasta a fost ridicată în anul
1485 · Şirul egumenilor mănăstirii începe cu Arislarh. care s-a aflat la cârma mănăstirii
între anii 1486-149218. La mănăstirea Sângcorgc funcţiona o şcoală de copişti 19, de sub
pana cărora trebuie să fi fost ieşite mai multe manuscrise slavone sârbe. Date certe avem
doar despre Afolebnicul preacuratei Născătoare de Dumnezeu, copiat aici de călugărul
Visarion, în anul 1623, în timpul egumenului Lcontie (1613-1632).
În bisericile ortodoxe sârbe clin Voivodina se păstrează şi alte tipărituri, în însemnările cărora se precizeaz.ă că au aparţinut mănăstirii Sângeorge. Pe un Prolog, tipărit în
anul 1731, la Moscova, care se păstrează la Palatul Episcopiei din Vârşcţ, Ranko
Joanovic din Bccicherecul Marc a notat: „Na 173 7. Siju d(u)sepoleznuju knigu
g(!ago)lemi Prolog cenoju iskupi rab h(o)iii Ranko RaJic Joanovic Beckerecanin, za
spamen sebi i svoim roditelem, i prilotiju manastiru s(v)tomu Georgiju na reci Brzavi".
(In anul 1737. Această prcţioastl carte folositoare pentru suflet, Prolog, a cumpărat-o
robul lui Dumnezeu Ranko Rasic Joanovic din Becicherec, pentru pomenirea lui şi a
părinţilor lui, şi a dăruit-o mănăstirii Sângcorge de pe râul Bârzava). Un .>vlinei din secolul al XVIII-iea de la biserica ortodoxă sâibă, din Uljma, con\ine o însemnare în care
se menţionează durata zidirii chiliilor de la mănăstirea Sângeorge: „[U] manastiru
s(i1e)tago Georgia 1733.fevruar 4-go poeesja z(i)dania kelij okon[casja/ 1763-go ijuna
18" (La mănăstirea Sângeorge 1733, februarie 4, s-a început ziclirea chiliilor, s-a terori„.

267
https://biblioteca-digitala.ro

nat in 1763, iunie 18)_
Viaţa religioasă a locuitorilor din satul Sângeorge, situat lângă mănăstirea cu
acelaşi nume, a fost şi a rămas strâns legată de aceasta, întrucât de câteva secole biserica mănăstirii serveşte şi ca biserică parohială. Explicaţia trebuie căutată în faptul că, în

trecut, satul a fost domeniul mănăstirii. Numele satului este menţionat în două însemnări
din secolul al XVIII-lca. Prima însemnare se păstrează pe un .\finei de la biserica ortodoxă din Uljma, pc care Pera Dimitrievic a consemnat: ,,5iiju knigu cenoju iskupi rab
b(o)f.ii Peja Dimilrievic o(t) se/a 5:end.J._urdja, za spomen sehe i svoih roditele}. B(o)g da
prosti . .Va 1733 leto, 4 sep/temvria}. Zivih: Peja, Pm·el, .Ioan, Jagoda, Anna. Mertvih:
Dmitra, Afilica, Zivoin, Maria, Fla" (Această preţioasă carte a cumpărat-o robul lui
Dumnezeu Peja Dimitrievic din satul Sângeorge, pentru pomenirea lui şi părinţilor lui.
Dwnnezeu să ierte. În anul 1733_ Cei vii: Peja, Pavel, Ioan, Iagoda, Ana. Cei morţi:
Dmitra, Milica, Zivoin, Maria Ela). Cea de a doua însemnare apaJţine unui credincios
cu numele Barbu Dimitriev, care a cumpărat o Evanghelie din anul 1760, păstrntă acum
la bi5eiica u1iuJoxă sârbă din ZitiStc: „Sij s(ve)toe Evangei1e se/a Sendjurdja crf,,·ve
hrama s(ve)tago velikomucenika Georgija iskupije Barbu! Dimitriei 1 cenojuf 24, svoih
mertvih za spomen i iivih za [z]dravie. le ta g(aspo)dnja 176../-a, pre g(ospo)d(i)nu
ep(i)sk(o)pe Vikentija temi.SVarskomu i procaja" (Această sfântă Evanghelie a satului
Sângeorge, a bisericii cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a cumpărat-o
Barbu! D~mitriev cu preţul de 24 florini, morţilor săi pentru pomenire şi celor vii pentm
sănătate. In anul Domnului 1764, în vremea domnului episcop Vikentie al Timişoarei şi
altele). Episcopul Timişoarei. menţionat în însemnare, este VIkentie Joanovic Vidak
(1759-1774). ales mai târziu ca mitropolii la Mitropolia de la Sremski Karlovci (17741780).
În anul 1743. Ranko Paunkic din Sânmartinul sârbesc, bunicul lui Dositcj
Obradovic. după mama Kruna20_ a făcut unnătoarea însemm1re pe un Octnih din anul
I 721, care se păstrează la biserica ortodoxă sârbă din Kne?_e,·ac: .,Siju s(ve)tuju
b(o)i(e)stvennuju knigu g(lago)lemuju Osmoglasnik kupi gos[podin / g(o):,po(da)r
Ranko Paunkic iz Semartona za 8 k. i pri/oii ga v crkov kaniiku vo hram s(ve)tago arhistraliga Afihaila vo w:t:ni spomen mertvi svoi acu foanu i materi Kovinki, vec':naja ih
pamet. leta gfospod)nja 1743-go, kntg lune 12. osnovanie 15, m(e)s(e)ca noemvria 29
den_ Kupi ju o(t) popa .\laksima iz se/a Doica" (Această sfântă dunmezeiască carte,
numită Octoih a cumpărat-o domnul domn Ranlco Paunkic din Sânmartin, cu 8 coroane,
şi a dăruit-o bisericii din KaniZa., cu hramul sfântului arhistratig l\.1ihail, pentru
pomenirea în veci a morţilor săi, tata Ioan şi mama Ko\inka, veşnica lor pomenire. În
anul Domnului 1743. crugul lunii 12, temelia 15, hma noiembrie 29 zile. A cumpărat-o
de la popa Maksim din satul Dolaţ). Din această însemnare rezultă că rădăcinile familiei
Paunkic din Sârunartinul sârbesc trebuie căutate în localiratea Kanil.a din Banatul
sârbesc, unde Ranko Paunkic a dăruit bisericii din localitate un Octoih, pentru pomenirea
părinţilor săi.

Alături de mănăstirile Partoş şi Sângeorge, în însemnările adunate şi publicate de
Pctar Momirovi6 mai sunt menţionate Beuiin şi Zlatiţa.
Pe un Triod, tipărit la Lvov, în anul 1747, care se păstrează acum la Visnjieevo.
s-a păstrat următoarea însemnare, referitoare la mănăstirea Be7.<iin: „Sej Pentikostar
darovan o(t) monastira Bezdina na posluienie u crkov varjaskuju. Za vreme maija 28-go
747-go u filrjaStl" (Acest Penticostar a fost dăruit de mănăstirea Bezdin bisericii din
Variaş, pentru slujbă. În luna mai 28, '747. la Variaş). Cea mai veche atestare a mănă
stirii Bezdin din Banat se păstrează într-o însemnare pe Psaltirea tipărită de BoZidar
Vukovi6 la Veneţia, în anul 1520, în care se precizează că mănăstirea a fost construită în
anul 1539, în vremea arhimandritului Joasaf Milutinovic2 l _
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Într-o însemnare de pe un Trebnic din secolul al X\.1II-lea, clc la Paociova, se
acesta a aparţinut mănăstirii Zbtiţa: ,.. „ Trebnik monastira Zlatice, 1756
g(o)da. Koi bi e o(t) hove crkve o(l)nimio, da e pmklet i anatema. Cbio ga Sveti Sava
srpski" ( ... Trebnic al mănăstirii Zlatiţa, anul 1756. Care ar lua-o din această biserică, să
fie blestemat şi anatema. Să-l bată Sfântul Sm·a al Semici). Mănăstirea Zlatiţa din
Clisura Duru'\rii, una din cele mai vechi. mănăstiri din ţara noastră, a fost înfiifl\ată, după
tradiţie, în anu1 1225, de Sf'antul Sava, primu] arhiepiscop al sâtbilor (1219-1233)22.
Continuând şirul însemnărilor din cartea lui Petar Momirovic, ne vom opri la una
din anul 1753, făcută de episcopul Timişoarei Georgije Popovic (17.i.5-1757) pc cartea
lui Cesare Baronio. Faptele bisericeşti şi civile, tipărită la Moscova în anul 1719: „S'ija
Baronija mne greiinago Georgija Popovica, pravosfm,nago ep(i)skopa tamisvarskago i
proCih pet disiriktov. Podpisa leta 1753-go noem[iriaj 24-go v 1'ami.\vare" (Această
Baronie este a mea.. păcătosul Georgije Popovic, episcopul ortodox al Timişoarei şi al
altor cinci districte. Am semnal în anul 1753. noiembrie 24, la Timişoara). În timpul păs
toririi episcopului Georgije Popovic au fost construite Catedrala ortodoxă sârb.'i ( 17451748) şi Palatul Episcopiei (1748) din Timişoara-Cetate.
Din anul 1759 ne atrage atenţia o însemnare de pc un Slujebnic rusesc din secolul
al XVIII-lca, de la biserica ortodoxă sârbă din Krstur, făcută de Stcfan Iosimovici, nepotul lui Petru Maleniţa manuscris pe care l-a dăruit Catedralei ortodoxe sârbe din
Timişoara-Cetate: ,,.':Je1 Siutebnik pnloti Stejan Jvsimonc, sinovac <i(ospodina) l'etrova
Afalenica, crkvi gradskoj temi.\varskoj Voznesenija G(ospojdnja m(e)s(e)ca maja 16
g(o}d(i)ne 759 u Temisvaru" (Acest Slujebnic l-a dăl)lit Stefan losimovici, nepotul domnului Petru Malcniţa, bisericii din Timişoara-Cetate Inăltarca Donmului, în luna mai 16,
anul '759, la Timişoara). Petru Maleniţa. menţionat în această însemnare, a fost una din
personalităţile marcante ale Hemii. El este frntele lui Iosif Maleniţa. primarul suburbiei
Palaiica Mare îmre anii i 73G-l 739 şi. mai ta.rz.i.u. p1i1naml T11111!>oarci. între anii 174217.i.7 şi 1750-176723. În anul 1773. losifMaleniţa a fost ridicat la rang de nobil „de
Stamora" de către Maria Tereza. Împăratu1 Austriei Iosif al ll-ka a emis o diplomă, prin
care a dat fraţilor Iosif şi Petru Malcniţa domeniul Gaiul Mic, în schimbul sumei de
109.000 florini24_
În anul 1766. un credincios cu numele ZdraYko n donat aceleiaşi Catedrale ortodoxe sâibe un Ceaslov din a douajwnătate a secolului al XVHl-lea, care se păstrează la
Palatul Episcopiei din Vârşcţ. În însemnarea donatorului se prcciz.ează: „Siju knigu
priloiiî Zdravko vo hrame T,oznesenija G(ospo)dne, vo vreme g(ospo)d(i)na ep(i)sk(o)pa
Vikentia Joanovica Vidak, v Temisvare u 766 teto, maja 10-go, tivim za zdrm'ie, a
mertvim za du.fo" (Această carte a dăruit-o Zdravko hrnmului Înălţarea Domnului, în
vremea episcopului Vikentie Joanovic Vidak. la Timişoara, în anul 766, mai 10, celor vii
pentru sănătate, celor morţi pentru suflet).
Episcopul Sinesie Zivanovic al Aradului ( 1751-1768) a făcut în anul 1763 unnă
toarea însemnare pe un Penticostar, tipărit la Moscova, în anul 1759, care se păstrează
acum în biserica ortodoxă sârbă din Melenei: „Sej Pentikostar podarova g(ospo)d
g(uspodi)n preo(.w)e.\:i!enejsi i slavesnejsi g(ospodi)n Sinesii Zivanovic praFoslavni
arhierej aradskij, jenopolskij, ve/ikovaradskij i halmadjskij i ih cesarokralevskago
lNicestva dvornago sovetnika. Priloij se hramu cestnago i s/m1nago proroka i predteei
i krstitelja Joanna, za svoih rodite/ej Zivana i lan.fire. U Aradu 1763" (Acest Penticostar
1-a dăruit domnul domn preasfinţitu] şi preaslăvitul domn Sinesie Zivanovic, arhiereul
ortodox al Aradului, Ienopolej, Oradei Mari şi Hălmagiului şi consilier de curte al
Măriilor lor ccsaro-crăicşti. S-a dăruit hramului cinstitului şi slăvitului proroc şi înainte
mergătorul şi botez.ătorul Ioan., pentru părinţii mei Zivan şi Zanfira. La Arad, 1763 ). Vom
preciza aici că acest episcop a contribuit, cu stăruinţă şi cu cheltuială, pentru imprin1area
menţ.ionează că
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la Râmnic, în anul 1761, a Pravilelor de rugăciuni ale sfin,tilor luminători sârbi 25 .
Pe o Biblie gennană, tipărită în anul 1782, 1a Nfirenberg, aflată acum la biserica
ortodoxă sârbă din Zmajevo. s-au făcut mai mulLe însemnări, în care se menţionca:dl
numele pictorului Ziva Colak.ovi6 din Sârunartinul sâ.rbesc26_ Într-wta din aceste însemnări se precizează: „Sija kniga zovomaja Biblia prinadletir Zivi Colakovicem. ikonopiscu semarlonskom. Rotdenom u Semartonu J4 fevrnaria 783" (Această carte numită
Biblia aparţine lui Ziva Colakovi.6, pictor din Sânrnartin. Născut în Sânmartin la 14 februarie '783). Dintr--o altă însemnare aflăm că părinţii lui se numeau Arsenie şi Egda
Unul din strănepoţii lui Zil.'a Colako,;6 a fost pictorul şi scriitorul Jovan Colakovic. mort.
de tânăr, care a lăsat în literatura sârbă din România câteva volwue de poezii şi de prw.ă
scurtă.

Pc câteva

tipărituri

slavone sârbe din bisericile ortodoxe sârbe din Voivodina se
din care aflăm informaţii utile privind circulaţia lor în Banatul rornâocsc În ele sunt menţionate locRlităţile reh7.<1 CiacO\'a, Ciavoş Diniaş. Gherteniş şi
Sânnicolau! Mare.
Trebuie să mai menţionăm şi faptul că în mediul cărturăresc din Banat a existat o
pcnnanentă grijă pentru păstrarea şi reînnoirea cărţilor religioase. Pcntrn această afrrmaţie stă drept mărturie o însemnare din anul 1765, de pe o Evanghelie de la biserica
ortodoxă sârbă din Jasenovo, în care se precizează: ,,Pri g(ospodine) g(ospodine)
Vikentiju Joanovii:u Vidak p(ravos/avnom) ep(i)sk(o)pu temi.'ifvarskomuj, lipovfskomuj
i proc teta 765 aPg[usta/ 6-go, g(ospo)d(in) Teodor rilsilevic, iitel se/a /Jente V Banatu,
okova srebrokovanog sego Ev(an)g(elie). !splatil cenoju 95 f na spomen .woe otrokovice
imenem .Marta. Togo:!de esce poloiil vi.fr imeniti g(ospojd(in) Teodor gazdarice Jlinke i
svoih mertvih rasilia. ,Horii, Sm,ka. Gotina. I sie priloiisja crez tntda i podviga Pahomia
Gruica igumana seja ohiteli PartoS:, hrama s(ve)tih arhistrat1gov A4ihai/a i Gavrila i
visepomjanuti ktitor. La .we sija, to est t.v(an)g(elie) i dva felona isplatil 21 J f 30 hz.
Janko Plotnar ii Lei se/a Dente'· (În vremea Do1nnului domnul Vikentic Joanovi6 Vidak.
episcopul ortodox al Timişoarei, Lipovei şi altele, în anul '765, august 6, domnul Teodor
Vasilevi6. locuitor în salul Denta în Banat, a ferecat această Evanghelie împodobită cu
argint. A plătit cu preţul de 95 florini, pentru pomenirea nepoatei sale, cu numele Maria.
De asemenen, a dăruit sus-numitu], domnul Teodor, stăpânei Ilinka şi morţilor săi,
Vasilie. Maria, Savka, Gotina. Şi aceasta s-a dăruit prin ullda şi fapta lui Pahornie Gruie,
egumenul acestei mănăstiri Partoş, cu hramul arhistratigilor Mihail şi Gavril şi susnumitul ctitor. Pentru toate acestea, adică ferecătura Evangheliei şi două feloane am
plătit 211 florini şi 30 hileri. Janko Plotnar, locuitor în satul Dcnta).
Datele din însemnările slavone sârbe de pe manuscrise şi tipărituri vechi din
Voivodina vin să completeze informaţiile noastre despre "\-iaţa culturală şi spirituală din
Banat şi Valea Mureşului în secolele XVU-XVIII.
păstrează însemnări

NOTE

1 A szerb monostregyhazak torteneti emleki Delmagyarizagon, Budapesta. 1908, p. 5960.

2 Vezi Şt. Meteş, .Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p.
225-228; V. Vlăduccanu, Afănăstiri bănăţene, Timişoara, 1947, p. 27-41; I.B.
Murcşianu, .Hănăstiri din Banat, Timişoara, 1976, p. 104-119.
3 Vezi însemnarea la I.B. Mureşianu, op. cir„ p. 104.
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4 Despre acest sfânt vezi Gh_ Cotoşman, .~fântu/ Iosif cel Nou mitropolitul Timişoarei şi
a toată Ţara Banatului, exl.ms din ,,Mitropolia Banatului", nr. 1-3. Timişoara, 1956.
5 I.D. Suciu, .\fonografia Alitropoliei Banatului, Timişoara. Editura Mitropoliei
Banalului, 1977, p. 128.
6 VeLi S. Bugarski, Srpsko prm>oslm·lje u Rumun(ii. Timişoara-Bclgrad-Novi Sad, 1995.
p. 223.
7 N. llieşiu_ 1/mişoara. Monvgrafie istorică, voi. L Timişoara. 1943, p. 76.
8 LB. Mureşianu. op. cit., p. l 16.
9 Ibidem.
to S. Kostic, Grobovi episkopa i gradjana temisvarskih 1557-1838, Timişoara, 1938, p.
31 şi anexa XXTl
11 I.B. Mureşianu. op. cil., p. 116.
12 N. Gavrilovic. Jurisdikcija Karlovatkc mitropolije nad pravos/avnim Rumuntma u
Banatu. Krifani i Erdelju. în Temi::i'varski zbornik, l, Novi Sad, Malica srpska, 1994, p.
67.
13 Ibidem. p. 68.
14 C. Suciu, Dicponar iscoric al localităfilor din Transilvania, II, (0-Z), Bucureşti,
Editura Academiei, 1%8, p. 32-33.
15 Srbi u Banatu do kraja osamnnestog veka, Bcograd, 1955, p. 189.
16 Vezi D .J. Popo' ic, Srhi u ri>jvodini, II, NO\ i Sada. Malica srpska, 1959, p. 117-128,
Lj. Cero\iC, Srhi u Rumuniji od ranog srednjeg veka do danafoJeR vremena, Novi Sad,
I\.1atica srpska, 1997, p. 119-129.
17 Vezi S. Bugarski. op. cit., p. 8-L
18 Ibidem, p. 87.
19 Vezi Th. N. Trâpcea O şcoaitl de s/m,onie la mănăstirea Sveri !Jjurdje ·- Siântul
Cih::orQ.hc. „MitropoliJ BJm!ului". :X.}{X {!980). nr. -J.-6. p. 2-J.9-251
20 De,sprc Ranko Paunkic, vezi M. Zivko>ic. Dositej Ohradovii:. Bucureşti, Editura
Krilerion.. 1972, p. 78-79: S. Bugarski. Po Semnr/01111 kroz prostor i vreme, Bucureşti.
Editura Kritcrion, 1982, p. 1 U.
21 Vezj S. Kostic, Srbi u rwnunskom Banatu, Timişoarn. 1940. p. 43-55; O. Velcscu, A
Con·ătescu. Un monument din vestul _tării - mănăstirea Bezdin, „Buletinul monumentelor istorice", XLI (1972), nr. 1, p. 49-58; S. Bugarski, Srpsko pravoslm 1!ie u
Rumuniji, p. 63-79.
22 Vezi S. Kostic, op. cit„ p. 65-66; S. Bugarski Srpsko prm·oslavlje u Rumuniji, p. 7982.
23 N. Ilieşiu, op. cit„ p. 76.
24 Ibidem.
25 Vezi G. Mihăilă, Colaborarea tipografici'i Arad-Râmnic ( 1761) şi 1111 episod semnificativ din istoria Ţărilor Române, în ,·ol. Valori bib/iofile din patrimoniul cultural
naţional, III, Bucureşti, 1983, p. 279-307.
26 S. Bugarski, Po Semartonu kroz prostor i vreme, p. 170-173.
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SECŢIUNEA D: FILOLOGIE SLAVĂ ŞI FOLCLOR

CPABHMTFJIHA XAPAKTEPHCTHKA HA
l>bJirAPCKHTE CAMO)lHBH, PYMbHCKHTE ZANE 11
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A

HEM IlABJIOBA
Sofia, Bulgaria
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Ka'TO CHHOHHM, 3allJ,OTO

MHOro 6llil3KO ,:(0

CTPaH,ll)Ka,

Bc,1HKOTbpHoscKO), pecape

CTHMOJIOI"WITa,

CB1>p33Ha

c

rpbKO-pHMCKH.11,

PJ'Ca!l"IU

(IiattaT),

.!lyxose·,

Koero

336paHCH OT

xpHCTHHHCiraTa QbpKBa npa:nrn.x Ha MbPTBHTC Rosalia. Broporo 3H3'-leHHe Ha
C'bC CHHOHHMH

MO)f(e

'l)')K.!{0

61"irapcKHTe ;:J;Hai1ellTH cc cpcmar tta1BaHW1Ta: pocape, pcna.Jie

CTapo33ropcxo.

pycaJIHH (CesepHa EbIIraprur). <l>yHKIIHOHupar c rrbpBO 3HaqeHHe '3.JIH

e

He

e peJYJITaT OT mnepq>e:peHIUH H

pyawuu

H Ka~yutapu e CBbp3aHO c 0'3Ha'laBaHCTO Ha }''13CTHHQH1-e B

pyca.1cKHre .n:pyJKHHH. 1>..1JHTO XO..'l.ll'f Ha Eo;IOIK rum B Pyca.:'IcKa.Ta HCll:C.:IR e Eo,'IrapH.11,
PyMoHHa, Maxe.n:oHIW:
TepMHHbT

u

Cbp6IDI,

p_vcClJ11<a,

ynpIDKIUIBalllH .Jie'IHTeJicKH

MarH'ICCKH npaKTHKH.

xapaICrepeH 13 wmara H3TO'IHocJ13llllHCKa TepurnpIDI

DpHTeJKaBa H.llKaKhB HHBeHTap OT .iJ,H<fiepeHU;Ha."IHH IIpH3H3UH. 6.JilTIKH ..'.{O Te3H Ha
6b,1rapcKHre ca.\f0.11.HBH, C3MOBHJIH, IQilH, cp'b6cKHTC BH.JIH H pyMbHCKHTe iele, HO KaTo
l.ll!JlO rrpHTeX<a.Ba CCM3HTHIC3., KO.llTO He e Thll\,!lCCTBeHa Ha fu.JrrapcKHre, cp1.6cKHTe H
PYM'bHCKHTe TepMHHH.
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Ha BCJIKO OT Ha3BaHWITa C1>0TBCTCTB3. onpe,I1,e,1em1 CbBh.'}"IlHOCT OT xapaxrepHP
nptt'3Hat\H. Hfil\Ott OT TJIX npttTe:>KaBaT H3BCCTHa BapuanIBMOCT, KOeTO 06a•1e ne
pa3pywaaa l(e:IOCTTa Ha MHTOc10fWf.HEUI nepCOHIDK.
TepMHH'hT ca«O()Uea c xapaKTcpcH :m l..l)LlaTa
B.iilUIHHC Ha KHIDKOBHHJI

cpc1uar TCpMHHHTC

e:ura).

6Wi0

i{

ob.arapmt. TepMHtfhT <JU.W

sânziene) onpe,;:i:e}UIT

HO

.ll.OMl1HHp3

6'ho'Irapcim repttTOpusr (no;'!.

B H3TOqH3Ta H qacr. Kb,'lCTO

PJIJJJ<O

ce

C<1.l>/061J.;1a, ynorpe6JIB<Utlt maBHO B 3aIIa.;nraTa 1.faCT Ha

e xapaKTcpcH H Ja cpo6cKID1 apearI. Ha.JBIDtlillTa zâne (iele H
apea.1. OcBeH Te11:1 HMeua. H3BeCTHH Ha 061m1puu

pp11>HCKIDJ

reparopHH, napane,IllO Q>yHKUHOHHpaT pa3H006paJHH 03Ha<ICIDUI Ha Te3H il\eHCIOi
MIITO."JQTffqfflf nepcoua)l(}I c aHaJIOTH'ieH craryT (m1amu npH6JIH3HTCJIHO Cbl.J..(HTC
npu1HaIUI). Eb.:rrapcI<Hre ca.Modu6u u ca.wH1U..11u ce ttapH•raT ome: Matt'IHI(H, cecrpHIUI.
KUH, 6c;"IH-'1CpBeHH, C."Ia.ri;KH-MC;:J:CHH, ~fe;:J.eHih\13C.iieHII, :aillBH-:upaim, 6,1aru-MC,.lCHH,

Te !l.IOraT ,J;a m„rar li .'IH'IHII m.reua: Craua, nopn1,
re,1\fepyna, Pazm. Cpb6CKHTe napa.r1e.1HH H3.3B.'lHHJI ca:
ca.>v10.zo.ma, ;:i:o6puua, HC.IJ.o6pniţa, 6e.1a-i1,-pBCHil. 6emi BIL"l<l, BO.IJ.apKHH>a.

.:urno, C3!\fOIO.il;H, BlfXlJYIIIKH. RH,J;CBKH.

Mar;i:a,

)J.uMHa, )J.eua,

Ca.\fOBHJI3.,

npm.mpKIDb<l,

6ailQapHJ..{3..

e3epKHlba, '3aropKIDba,

OeJIOropKa. IUlllHHHKIDba, 3.'IBTOKOC3., ru1eTHKOC3.,

CC,.'l."13..KHHMl. Bl>B cpoc1K.10pHIITC TCKCfOBC

ca npe;:i.CT3BeHH H MHOiKCCTBO

.JIH'lliH HMeHa.

B p;•M'hHCKIDI apea.1 OCBCH OOIUOTO Ha1B3HHe zâne CbIUCCTB)'B3T u H3..'3B3HIDITil
iele H sânziene, KOHTO ca IDIKaJ< "cnCUH3.JIH3Hpairn·· ··~iele c noseqe OTpHUaTe,mH 'ieprn,
a sânziene c noseqe nOJIOjfQffCJlHH. PyMbHCKHTe iele n sânziene ce Hapw13T OIUe:
Măiestrele, Frwnoasele, Dânsele, Şoimanele, Vânt.oasele. Fete sfinte. Cele sfinte, Cele

nepomenite, Doamnele, Puternicele, Fetele câmpului, Împărătesele văzduhuJui.
Ursoaicele. Ilo.:i;o6Ho Ha 6'h,'II'apcRirre caMO..J.HBH, oco6eHo B fonmr, BCirna OT .a;py:11U1Hara
1rna co6CT:seuo HMe: Py..a;1Ha. Py)l(LI, IlacKy-ua, TpaH;:J.aqiupa, Koc'hH3mt3.. CbH3JUIHa.
~1ar.::i:~e1eHa, T:apau~a~ Aypa u T. H.
Ilapa.1e.1HHTe 03H3'ICHllll HMaT pa:uwieH OHOl\taCHO}IOrH'ieH CT3'ryC H
paJJIHllHH npantaTINHH cm'HKllHH. He BCffqKH ca co6CTBCHH H3'1BaIDUI mm: .lOKa'IHH
o.1ua':leHux. B nose•1ero c_;zyqan npe,lcTaBJillBaT ernneTu, xap3.IcrepH'.mpam;n
MHT0Jl0nt'lHH»
-

n.1crnr<0ca

nepcOH3)f(

no

no

H»Ka.K'LB pa1.;lffllHTe.1eH rrpH3HaK (Hanpn~tep

ntITH'fm1 ,'!.CHCTBHJ!: -

no

vântoasele. su.xpywKM). Haii-"leCTO

q.yHKUH»
TOBa

ca

tt:mo,"JJBaHH npu KOHTaI<Ta c
MHT0;1on1qmffe ncpcoHIDKH (c,-ra„·:i:rrn-:.ic;:i.eHH. cecrpuuu, MaWIRl.l,H, .ao6pnu.a.
11c,:io6pn::u.a, frumoasele, Dânsele, puternicele). EmtTCTHTe MOraT ..J;a 6'b,aaT MOTHBHJ>3.HH,
,J.3 onpe;:i.emn :wlCTOTO B CHCTCMara Ha MHTOJIOilPIHHTC nepcOH<liKH IL'IH ;:J.3 OTnpaIWrr
KbM x:apaKTCpcH 33 TllX Q>ommopcH MOTHB (oomrn, J()Ha'IHH, cccrpmur, BpIDKHTe KepKH,
OUCHl>"l.HH

enHTCTH

H

ra6yHCTll'iHJf

BOKaTHBH,

Ce,$taKHlba, împăn'itesele văzduhului).

Ha

paBHHIIIC e J!CHO, 'iC npH pa3rJie)K.;:J:aHHTC
nepcottallGI HMa rO.'IJIMa 6JIH30CT, ):(OKO.ilKOTO ce xapmrrepn:mpar c

TOB3. OHOM3.CHOo"JOruqHO

MUT0,10TH'IBH

rorrmm pa3Hoo6pa:u1e

Ha HaHMeHOBa.HHJITa.

B m..1rapcKirre M pyM'hHCKHTe Ha3BaHH.ll ca

TbH K3TO .il;OMHHnpa J([)JIH'leCTBOTO Ha
Cpe;:i: cpo6cKnre Ha3BaHIDI e HaH-roJillMa rpyrurra Ha
HMettara, OTpalBBaJnH cneumrnH33l(H» no MHCTO Ha npe6HB3BaHe ( 06.1aKHlb3.,
new;epKHlba., 6eJioropi-;a), HO u cpe;:i: 6b.;1Tapcnne H33BaHIDI ce cpeiua noao6ctt MOTHB
llpKO H3pa3CHH pe3y.TI3THTe OT Ta.6ynp3.HCTO,

OMH•"IOCTHBHTC,1Hwre nMeHa.

(Hanpm1ep ):(CpBCHK3).
XapaKTepeH 3a pa3rJYeiK.mlIDITe MHTOJIOrH'lll.H nepcoHIDl<H e airrponoMoP4JHIDI

)f{CHCKH o6mm:.

B'hB <flo.TJK.i10pttHie reKCTOBe ce

cpeiuar CBH.iJ.CTC;1CTBa.

'IC

6i..1rrapcmre,

cpbOCKHTe H p)'M'hHCKHTe nepcOH3)1{ff ce HIDIBal' npe'.3 HOIU,Ta B JKCHCKH o6JIHK, a npe3
):(elUI JICTHT B 06.'IaIUITC m.e BH..J: Ha BHXJlYillKH H;lll ,lOKapear Ta.'CHBa. Or6eIDl'.3aHH ca H
C'WTBefHHTe H3.3eaHIDI, MOTHBHpaHB OT TOBa 'NIXHO CBOHCTBO (BHXpyIIII<H, vântoasele).
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B

Hapo:i.tt:na

o6a'IC

npo:~.

ITOC311JI H

aM6MBa.1eHTHHll ItM xapanep:

OTKpHBaMe

H

CBH.2leTe,1CTBa

"Ca.\fO,J.HM JJ:ena He xpa.HH. ,'.l;OM He

·~a

ITO,'l,J,bp)iill''

(EMzapa:u Haprx-111u 6awdu. c. 31 ). Ta npe.iUIOl.fHTa ~ib}l<I<OTO rroae;i:eHHe, 111.!lH ''cyp
enett", BDOpn)KeHa c .lbK a CTpe.:m. no no.11.06ett tta'fHH ca xapanepH3HJ>IDIH M rpb1.ţKHTe
mrn<tJH.

Bce

nax npmra..'.lJie)f(Jlocrra ID-! KbM )KeHCKIDI

noJI e e..:nrn

OT

onpeµ:e.rumurrc

Tosa noc.1e;i:oBaTe.:rao cc
npoHBllBa D mnsanM11Ta (ua.1saHH11 B ll<CHCKH po;i: H co6crnemt ">KCHCKH HMeHa). BbB

nproRaUH Ha p33rne»Qamrre MJITOii:orn1 rnM nepcottIDKM.

qm.1K..1opmne TCKCTOBC Te MOrrrr .'l;a K'bpMHT H IlOKpoBHTCJICTBaT M..13,'.UI \IOMIUt,

,mIBaÎÎKH HM OT CBOJJJ3
no

caia J.1

CBOHTa ;i;yma. Cbp6HTC Hapwurr TC3JI IOH3UU BILlCFba.UH.

Ha

BD3paCTOB3'f3

xapaKTCpMCTHKa

Ja

~ll!TO;lOrH'lllH nepcOHIDtill OTHOBO e xapalITeptta ;J.BOHCTBCHOC1T3.

Te

OTHOWCHHC

~Lla.ilH, KpaCllBI{,

CpaBHJIB3HHTC
MOraT

,ria

6'b.!13T

crapn H 6e:w6pa3HH. Toea c oco6cHoCT, xapa11.TepHa :ia
6b)Irapc1aue 11 pyMbKCKHTC nepcoHIDKH.
E;urn :BbHIIIH3 xapal<TepKCTmca, KORTO o6emnuma BCH'IKH e Ha.:lH'fHCTO Ha
.il'b.ilTR. paJnycmrrn nocM, noHJIBOra yKpaCemt: c eem:m or I{BCTir.
CaMO.llHBH, BIUTH H iele ttaii:-11ecro ca 06.;ie11em1 B 611no. 3a caMO.lllBHTC H
BHJIIITC TJ>IDBa ,'la ce oroe.'ICJIGJr HRl\.'()H cneunamm aTpH6yTH, B KOHTO c CbCpe;lOTO"ICHa
Ho

CblllO Tal\3.

ManJlleCKaTa HM CH.'lll.
Kpttna.

Mo;rre .!la 6'h.!le 6y.10, IIOKpHBa.i"IO,

CTOXHIIlaBaHCTO

IIOllC ('3)-'Ra, 1)'HK3, JyHHua) H.'IH

npeBpbm;a

Ha TC'lH :rrptt6yTH

ca\I0.11:HBHTe

lf

BHJrnTc

B

o6HKHOBeHH )KClllf H e "ICCTO cpematt MOTHB B 6'h,'lrapc1rn 11 cpbOcKH ttapo.J.mt 6a.ia,:tH. 11
npuKa1KH. Cpe,i nocrollHHHTe mptt6yTu Ha cpaBmIB:nnrre nepcoHCUKH ca ;lOBHHTC :lbKbT H CTpC.1HTC. 3a 6b,,1rapCKllTe caMO,'IHBlf " pp.tl>HCKHTC iele IIOCTOJIHeH CnbTJHIK

c Bl1Tbp1>T. BRxpymKaTa.
MHoro xapmrrcpett o6m npn1HaK Ha

Cbll(O TaKa

ca\.fO.lHBH. BH..TH H

iele. e nomiara

HM B

rpyna. KOllTO HMa Haii-'leCTO He'ICTeH 6pott yqaCTtlHUH. XapaKTepHO '.la cpb6cKHTC BKIH

c_

I.JC )i\HBCri B 0611UiH<L

BrtHarn ca

(cal\10.llHBCKO xopo, erurnH rd.Hall,

CB3T6H.

EbnrapcKHre

\tH01rcecrBo.

1<oraro

TaHu.ynaT

jocul ielelor). 3ae;:i;tto

cnoHTe

-~,-,J;;r TaIIun

npaiurr CBORTe Tpane3H H

ca:-.IO,].HBH OCTaBaT Ca'1H, KOraro inry6BaT Marff'fCCKHTC CH

cnoco6HOC..'TH H ce npeBpblllaT B o6H.KHO.BCHH JKCHH. CclC.'l IIOXHII(aBaHC'TU Ha
OOllC,

6y,10 u;rn

TCXHHJI

Kpm:ia.

XapaKTeptta oco6ettocT Ha py~tbHCKHTe iele. sânziene
CaMO,:UIBH e B..laCTTa HM.

H

6'b:rrapcKcnre

HM AVXOBe Ha 00.'ICCTH, KOHTO Te ~lOraT M H3npamar Ha

~roBCK.a

IUH .:13 H3fOHJIT OT ttero. 6b.MaplITC K3'.lBaT "XHaHa-ia ro Ca.\lO.IJ)fBCIC.:1Ta 6o:iecr",
Ka'lB<IT "luat de iele". Te npHTe;tQ\Bar Mar1>0cHH11ecKH pteHIDI H n03HaB3T
:1e'fe6HIITe csoiî:crBa mi pacrcHHllTa. B HaJBaHHJITa Ha pacremurra c TIIXHara npoeKIQIH

a P)'M'hHIJ.HTe

B paCTHTeJIHHJI CBJIT (CaMO.!lHBCI<O

6Ime, J>OCCH,

sânziene) .

rrpH3HaK npouno() noKaJBa InK..'llO'IJITemurra 6JIH30CT
:\te:lKJl...v C3MO,zm:BH, BH,'IH H iele. Cpem;aMe HHcjJopMaURJI 33. TIIX, qe H,iJ;BaT rrpeJ npo,1erra
.!lmJJepeHIIHanJHllT

OT HHKaKBO OT„~<UC'ieHO npocTpaHCTBO H H3'1e3B3T rrpc·3 eceHTa. no-pe.!U\H ca

He6eTo llJlll ce 33pIDIQar BbB BHX'hp. 3a cp1.6cKHTe BH.1H
e xapa11.1epHO HaITbjilfO IIJ>OH3BOJIHO B'h3HHKBIDle - IlOHIDIBaT ce Ha .i!;bpBO H.lH B TJ>CBaTa
3a py:MbHCKHTe iele cpcUJ,aMe •1eTHpH pa.3JIH"IHH .r1erCH,ll.H. Cnope;i; n'hpBaTa Te ca
.JYIIIHTe Ha )l(eHH, KOHTO ca 6H..1H oMarLOcaHH. Cnope..'l BTOpaTa re ca lpHTe .:n.m.epn rut
Ai1eKCaH.J:bP Mare~ucm (KarpHHa, 3a.muta, MapHHa), KOHTO Ha„rnpar 6}TH.Jma c
)KffBa BOM, H3nHBaT 11 H 3aI10'IBaT .a;a .-reTllT. 3a .a;a ThJ>CJIT KDWI Ha CBOJI 6ama. Cnope,ri
TpeTara re ca .u.mepH Ha Pyca.JIHHH m.meparop, :>KHBellT s ropara H nonero H Mpa3HT
CBe.lCHIDITa, qe ce Cll}'CKaT OT

xpHCTIDIHHTe.

CnopeJ:1

'ICTBbpnrra

Te

ca

xy6aBB

MOMH'leTa,

rrpeBDpHaTH

B

6a6n. Ty1< TpH6Ba )la ce no):{l{eprac 3H3"1HTe.JIHara paJJIHKa c
H3TO'IHOC.'13BHHCKHTC pyca.mcH, KOHTO DOlfl'H BHHarn ca ,'l)'IDHTC Ha M'bJYTBH, HCOMb)l(CHH
.lleBOiiKu H.;m .:i;eua H noJICKKre 6ornHKH, KOHTO ca ;1;yxoaere ffil no'IHHamI no speMe Ha
oTBpaTRTenHH
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pa:ll\.laHCTO JKCHH. B 6i.;1rapcKHTC ,'J.Ha:1cKTH ·ro OJtta'illBaHC Ha ':un ~·xoBC Ha Ml>JITBH
:iKeHH H :..fb)J(C' c»m;ecrnyBaT Ha3BfilOtJITa pocape, pccapc, pou1e, pycamm. Te
onrpamar KMI HaJBaHHero Ha rpaKO-pHMCKHJI npa3HHK Ha \lbJITBIITe Rosalia (.:iennrre
):VfOHHCUH). IlO'IHTaHeTO na M'hJITBHTt': H ca_\UUI rrpa3HHK c 6H,l Ja6patteH OT
xpHCTIDIHCK3Ta D;"bpKBa KOeTO BepCHITHO e CTaHa..'IO npH'IHHa ,J.a ce COIJ,H3.lHJHpa

HCT3THBHaTa KOHOTaIJ.H.ll Ha HaJBaHKBTa.
H33BaHHCTO pycamm

ce cpem.a

B

pyM'hHCKaTa rpailHU.HOHHa Ky,uypa
iele B Mrnu.oea H IDIKOH MeCTa B

KaTO CHHOHJUdH Ha

MyHTemm, OmeHJUI H ,[lo6py;oKa.
Cnopeµ: ,:u1$cpeH11.H3JTillUI. npuJHaK M5lcmo iia o6wnaBaiie cpaorurnamrre
MHT0.1onrnrn nepcolJ.a)KI1 CH rrpIL'lll'iaT no TOBa, 'IC 1a TllX ne e xapaKTepno
npocrpattcrooro, OOUTaBaHO OT 'IOBeKa. Mecrara, Kh.!lCIO ce cpeuurr ce HaMHJ>aT e
ropma o n.1aHHHara, o nemeparn, ii;o BO..'Ul. 0co6eHo c1L1Ha e BpaJKaTa HM c
pacrnreJilfIDI coJIT. OTKpHBaMe TH e ropani, no;J; crapH KJIOHCCTH :i;apsern. Cpb6cKHTe
BJL'Ilt uanpaBO ce noJIBHBaT na .n.puenna 1-1.111 .s -rpesara. 3a BCH'fl<H TJIX oori.ara He e
n1mr1tto MllCTO Ha o6HTaoaHC. Matcap qe CaMO.IJ:HBHTe noHHKOra Morar ;:{a cimpar
BOL(aTa H }:(a :lKHBeJIT DOL( BO,;J,HK Me.'.IHHD,H, BO.!lara I<afO 061IT3..i'.IHID;e e IlO-THTIH'IHa 3a
pycKHTe pyca.mrn n nOJICKHTe 6ormnm. IbamrncKHTe nomum. :i;o moopH ca Mecr:rra,

ycrpoii:BaT coome Tpane1u n nrpmna. Ha nmunnrre, 1..-».Zlero cn.IIBaT
Ca\lommn H PYM'hHCKHTe iele "-rpeBaTa HJC'hxsa" H "'>CMna ce oipaBll". 3a
OT6eilll3BaHe e <fla1<..n.T, qe C'LC cnoMenanrre .101<ycH ce xaprucrepn1HpaT rrpe1 DpOJICTH0,1CTHID1 ce10tt, npe3 JHMara re ca ''ttaxpas Ha csCTa" lli'.IH "H<lKpaH tta 1CMllTa"'.
BpehteTO, KOraTO ce IlOllBllBiJI' C3!\fO;:utBH, BH.'lH H iele e BHHarn HOm;ra 2(0
mpBH ner,m IL'.IH .il.O )'T}JOTO "n3rpeH c.1ThHQe". HomeM Te ca 11 o61N3ii:mm X<eHCKH
06pa.1, .aeHCM JleTIIT B 06.JJaIJ;HTC H npe;::ornnnrnar BIDq>yIDKH. Ilaif-oT'leTmmo e TJIXHOTO
Kl>.ZleTO Te

6'b.'rrapcKure

npHC'hCTBHe npc3 PycaJJCKllfa CC,iJ.MHU:a .[\O B'b3HCCCHHC H EH'bOB,iJ.eH. npe3 pyca.HCK3T3

ITpe:1 H.01..llla Hă
C3\10)UtBH H BH!IH npe~nsar BbpXOBCTC ua paCTCHUeTO poceH
(Ca.MO.ll;HBCI\O 6HJie). Ilpe3 JillTOTO ca onacHH, JalllOTO npe.LJ:H3BHKBaT BH.'\."JJYIIIIUI H 6ypH.
K'hM Hail:-xapairrepH1ITe LJ:eprn Ha pa3r.iIC)K,llaHHTe MHTOJIOrH'IHH nepcoHIDKH
TpH6ea „1a rrpwmc.1u\1 .1106oama zut ltb.M ,11y3uKama u maHtţa. C:nm;:i:mm, BILTit u iele
TilHII)'BaT cooeTO ueCJC'.11()qeuo caMO.'IKBCKO :1.upo (BH!IHH TaHarţ, jocul ielelor). Te
O'Iaposar c M}'3HI<ara H 003.llHHeTO cu. f\.1.;ra.zUI IOHfillH 6e:ma.MCTHO Tp'hrBaT CJie.Z( THX,
1<16paBllHKH '33 BCH'IKO OCT3H8JIO H CTa.BaT TeXHH mo6H!\ut HJ1H no6pantMH.
,lJ,u<flepeuQua1HID1T npu:maK. KOHTO o6c:i;mui:sa pa·3ue'/K,.'l.attwre '>rnTo.;iorwnrn
nepcomram e cnoco61wcmma 3a .ttema>,1op</Jo3a, 3e11ume.1cmeo u .wa2bOCHu11ecmBo. 3a
pp.tbHCKCHTe iele c xapa.KTcptta 11 cnoco6Hocrra :ia npc.il.CK33BaHC Ha Cb,.J.6ara. He
CJiylfaHHO cpe.u: Ha3BaHHJITa HM <flHI)'pHpaT H ursite, H ursoaicele, O'leBH,.'.l;HO CB'bp'laHH c
Til:\'lfaTa cnoco6nocr .il.3 onpe:i;emrr )KUTCHCKaTa opuc. 60,n-apcKUTC cium.J;HBu C'hlll.O
rrpuTe»raBaT no:i;o6Ho yr.teHHe. Ha 6o.lHHre, I<OIITO npeKapBaT Honrra Ha poceuoBaTa
IlO."UIHa c H8L(e~ .ua 61..z:t.aT UJ.'leKyBaHH OT U."(, ca~fO.J,HBHTC OCTaBlIT 3H8K Bbpxy
He.'.{e.illl C<L\IO.J;IIBH. BiL'lli H iele ca onaCHH, HOCJIT Oo.iICCHi H CMhpr.

8'1.:meceHHe

nocre..1rona HJIH a naHH'IKaTa .:i;amt

me

o:mp:raeu H..m He.

Karcro

pyMnHCKIITe

iele u

senziene, O'h.Jrrapclillre caMO.J;HBH BJl3.ilCllT .<lo6pc H3K)ICTBOTO ua Marl>OCHWICCTBOTO H
JIC'iHTCJICTBOTO. H no3HaBaT csoii crnaTa ua .rreqe6HITTe pacr~HHJI.
Cnope.u .acii:CTB11J1T3 e !IJyHKl{HHTC cu BUJDI, caMO.J;IIBH u zenc MOrm .:i;a 6'hLlaT
I<aKTO µ;o6pe, TaKa H onacHH. Ielele B pyMJ.HCKaTa M1rrorrom.11 ca cnernm.;m::nq>aHH
npc;i.u BCH'IKO HCTaTHBHO, T. e. re ca HaH-Be'IC BpeL(OHOCHH.
06ma LJ:epTa na BCHLJ:KH cpaelUIBll.KH nepcoHaxrn c Tjfxttara HJK.;'.llO'IHTeJIHa
npztrL'leKameJ1Hocm u 11eo6U101oae11 11ap, miiro e TBJ.p;:i:e onaccH :la xop;rra. CaMO)];HBUTC

crpe.'1.JIT c ,1'hK,

c su.xpyDIKH H H:mpamar 6o,1eCTU. BH.1Hre yfomar c
CbID;O H3npa.tmrr 6oneCTH, Ha Te3H, KOIITO Har83JIT B TllXHara

yHHmo:>Ka.Bar

fiOLle,il, H31DIBaT Cnpua JI
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Tpane3a ~ B3e}laT, pbKa KpaK. }\L naMCT.

Ielele C'blllO H3npa.ImlT 00.1CCTH Ha Te'3H,

l<OHTO

npHCTbIIBm' B DIXHOTO 11pocrpattCTBO KaTO XO.'.IJIT HOW:CM Ha BO.la, crnrr no.ci; .ll>PBO H.'IH
OTKpnro He6c. HaRa3aHHic oT rnx ce Haplt'laT ''luat de iele''. o'b.TI"apHTc Ka3BaT
"xsaHlL1a ro caM0..1HBCK3Ta 60,1ccT, yrpal(lfca.rr". oo.'ICCTHTC ca HaKa3aHHe Ja xopara,
uapylDH.ITII rrpaBHJiaTa, pemaMCHTHpaIIIH OTHOUieHIDITa c TJIX. Karo CJie!(n OT THX
cnopc.iJ. ttapo;nnrre

Bnmrre n

m1p:saH1U1

ocraoar r..-poroBe

HJC».:ura..-ra

Tpeaa rro

ropcKHTe

nojurnn.

ca.MotutsnTe rrpHTCJKaBaT cnoco6Horna ..13 ;1cicyear n JaIIUtTaBaT OT 6o11ecTn,

06HKHOBeHO IIpC,iJ.H3BHI<aJUI OT TXX. 3a BH,'IH, C3"d0,iUIBU H sânziene e xapaxrepHa
rpIDK3Ta 33. 11.iIO.lOpo,ilHeTO H 6orarCTB01U, 1a CHJiaTa H yMeHIDITa. BH.Tif H CaMO,.'.J;HBH
J\IOfaT .ua 6'b,iJ;aT HJTO'IHHK Ha CH.Tia 33. xopaTa. Ki.pwrr IOIIamt Ha rpb.zrra CH. npaBCHKH
ru He'IOBelJIK}I Ca'IHH. Cnoco6HOCTTa HM ,.'.Ul B.'IHIDIT Ha II;'IO.lOpD,!lHCTO B HHBHTe H

rpa.zunn.rre e HIUJIBâUIDI J3 BaiKHaTa HM po.'lJI BbB BDlpIDIVJ.aHCTO Ha rrpHpo.aara B
1qn.rospm-a Ha )l{HB()Ta. Te ca nocpe,J,HHI{JtTC ~C)K,.'zy .lBaTa CBHnt - CBeT'bT Ha )((JfBOTa n

CBCT'bT Ha CM'bprra. PacreHHCTO poceR

(Galium)

e .:no6HMOTO HM UBCTC. b'b.TirapHTe

ro

ttapn':lar cai.io;:i:UBCKO 6u.'Ic, a pyMnHL(HTC sânziană. To e uxttaTa npoeKUHH B
pacnrre.'IHHH CBJIT. lli1a H .;ipyrH paCTeHHJI. 'IHHTO Ha1BaHHe e MOTHBHpaHO OT BpD.lKara
c MHTOJIOI11':1HHTe nepcoHIDKH (cpe. BU..'IHH :'I}'K, BHJIHH BHHail, BILTifH KJIHH3U H ~.).
CaMO.ilHBH, Blli1H.

iele u ssnzicne HMaT a.1acT HCU BJ1T1,pa u suxpymK1ue. J{opn
bune Morar ..'la npe,TJ;R3BHK83T BIL'-'J>YDIKH n rpa.JJ'IDKH.

ssnzicnele, KOUTO ca zanc

Pa1r.'le)K,.!l,amrre MHTO.'IOnNHH nepcOHIDKH tte Ca\.m BJia,lleJIT IL'IaHHHnTe, H3BOpme n
BHXpyIIIKHTe, HO nomu<Ora ~mKe npHeMar 06.JIHKa Ha BHXbp. Bpb3Kara C'bC CTHXIU!Ta Ha
eHTLpa n 6ypna e oco6etto rrp11Cb.I.:Qa Ha 6MrapcKHTC
nepcOHlDICH. Te HMaT H CHHOHHMlUI Ha1BaHHJI BHXpyIIIKH.

u

py111bHCKHTe :o.tHTH"iHH

B~1H. caMo,;J.mrn 11 sanziene (Cosânzeana) ca noKpOBHTC.lKH Ha .J;HBHTC

cyp e.1ett u rt:\iaT ;w~1'Irrnin OT 1:"'n-n;_ I IoKpoB1rre_,CTBOTo HCU _10Ba
c xapaKTCpHO ·m BCH':IKH DIX. Pa1rneJK..J:aHHTC MHTO.'lOfH'IHH

/KJIBOTHH~ ca).Gi HUiiT

"

JTOBlUKHHCTBOTO

nepcoHIDKH. ca CBDp3aHH c IlOKpoBHTeJ'ICTBOTO H(lJJ, xopa H .upyrapcTBOTO c TJIX.
Cpb6<.:KHTC BHJrn 11 6b.1rapcKBTe ca\IO.JHBH Kbp:1urr JOHamL no6paTH\u1ear
ailbXBaT HM He'IOBeWKa cru:ra. Tc·.m JOHaIIH CTaBa.T HKIL CB06omrn H .!q>hlKH.

ce c

THX.

Ha Hap)'lll.HJlllTC TCXHIITC 1a6paHll, TC OTMbll{a.naT c 6011ecrn. HeJaBHCH;\IQ OT
TIIXHara rrpHHa'l..'ICiKHOCT 1awro B Hapo;J.Hara Tp<l.'(HT~H!I Ha 6J.nrapu, Cbp6n H py\1bm{H

C'bID.CCTB}'B<lT MHoro6poiffiH rrpa:nirna Ha IIOBe!(CHHC H Ja6prum, JaC.lITall{H l\OHTaKra Ha
':IOBeKa c pa:mJe)K„,-:UllHUe MIITOJJOflNHH Cl>II{eCTBa. HaH-TOJUIMOIO 'IHC:'IO :ia6prum
CBDp3aHO c pyca,1cKaTa ce.~:\rnua, KOraro He
B 110.llCTO, B ropma, KhM 1ma.ueHCI{.

rp116sa .zi:a ce

c

nepc. TD'ie, urne, .'{a ce XO.JH

)J.pyr MOMCHT. CBhp3aH c npeJIOTBpaIJIBaHCTO Ha Bpe.JOHOCHaTa CIL'la Ha
CaMO,.!J.UBH .R BHJIH e OBJia;J,llBaHCTO HM
Kpuem

s

ce6e

cn

ManPt:CCKaTa

'rpe3 OTHCMaHe Ha IUlKal('hB .1leTail'l OT ofo1e1rnoro,
HM

CH;1a

(noxca.

6ynoro.

KpHjJara).

Cpe.:i:

MHOro6polimlTe MOTHBH 13 3aJ.I{liTa H rrpe,:i:na3BaHe OT pa3r,'IC)K,[{aHHTe }lHTil't:HH
Cbm,ecrsa, paJnpoCTpaHeHH BDB BHp113HIVITa H OTpa3eHH BhB $<>21KlIOpHH TCJ.."CTOBC ca

6aHHmrra (oco6eHO MHOro6pofurn B ]JfMbHCKara lp~IDI) H pa3.;nNHH UCJJe6Hn
pacreHHJI. H pa36upa ce, Ha IIOCJJC/.Ul.O MHCTO, HO HC 110 3Ha'ICHHC c npaicrHK}'BaHCTO Ha
pmya1Ja Ha pycamnrre (pyca.1CKH .J.py:irornu, Ka;zywapu), ':IHHTO MarU11ecKH rrpaKTHKH

nemrr HeyTpa.in13HpaHCTO Ha Heranmmrre B.TIUIHHJI Ha CaMO.!nlBH H iele.

El•.'lrapcKaTa, cpn6c:KaTa u PYM'hHCKaTa MHTOJIOilUI He ca B paliJHHHpaH BHA,
KaKBHTO ca rpnUKara, CKillCUIHaBCKaTa H.1H HH;'.lHHCKara MHTOJIOrWI. B HaIIIHre
MHTOJJOrHH, OTK}JHB3..M:e M1fTOBeTe Bl>B tPoJJK.J'IOpHHTe TCKCTOBe - CJIOBeCHH lLlH
o6pe.znm. Hmj>opMaIIH.ll 33 cpa1numamrre nepcoHIDKH qepmtM OT HapO.llHHTC 6arm.:ut,
lOHaIIIKIDI enoc, CTapHTC o6pe.1IJill rrpaKnnCH, B xpanurre H )'CTOWrnBH B C3HKOBO
OTHOIIICHHe ll<aHpOBC Ha 6aHHHHTa H KJ1CTBHTe.
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Tp11.6sa .J.a ce ur6c.1c)[O{, 'le cpaBHJIBaHHTe rrepcoH<VKH He npmeJKaBaT npo<l>1e1
onpc;::icneHH rpa.HHUH. ilplf'3Hal.lHTC B Ul:\ HHTep$epHpa:r, HO fiO-Ba:>KHOTO
e, qe ce BKJlJ-OqJjaf B MlfTH'-IHaTa CHCTe~ra OT 1Ha~1emur. OTJWIHBaIU» pIDK,laHCTO H
yMHpaHCTO Ha npnpo,1arn. AKO -rpH6:sa .:la H330BCM c.1Ha aHTH'IHa 6ornIDI, B KOH.TO ca
KOHil.CtrrpHpaiflf BCH'IKH xapmcrepHCTHKH, 1a KOHTO CTaHa m.npoc no-rope, TO 1083
TpJ16&1 llll 6b,'le Tpaxo-pm1cKarn EeJUHlla - ÂHaHa -- 6orHIDJ Ha ."Josa H ropttre, Ha
c OT'ICTJillBO

IUIO;t:Opo,'.{llero n uererauWITa., Ha HHHr{1-raruurra H Ma.IDOCHH'-1.ecrnoro.

Crropc;J; MHpqa

Emra,.'le ,[{HaHa J<U-teCTBa HMero Ha e;i;Ha Jl3KntO'-l1ITe,um IIOil)'JI.SIJ>Ha TpaKO-reTCKa
6ormui: (fama.u:e, 1997, 96). OrpoMttO J<.'O;uriecrno o6po'IHH IUO'IKH ua ior H rui ceeep
OT )J,yttaB CBH.ilCTC01cTaa-r 1a Ta:m nony.1J1pHOCT. CaMO.ilHBH, BH:m H zâne ca

a6cop6ttpa.;rn

1.JCJYfHTe

u.

6J.JlfapH, cJ.p6H H pyMl>HU:H Cl>XJJUwmaT o6p3.3a HM B nccH.H,

6allHWI, IIpHl\a'JKH. 06pa3HT~ Hill

ca

6c;u13a.HH KarO H1B"bfC'IOBeIIIKil H 33TOBa

orracHH.

CTpanT OT rn:x e 06."Ie'feK Bpe.1Utl.la 3a6prurn, KOHTO I<aTO LVLJIO HMaT '.33. ueJT mi Cl>.XpaHllT
Tp3.'.:(HI{HOHHaTa o6meCTBemt KOHBeHIJ.1u1 B petţenumrra na c:seTa.
Bp'b3Kara tta pa3rneJK,i:GlHHTC ncpcomrarn: c aHTirIHO JKCHCl\O 6o)Kecrno

cc

e

orpa:mna B Ha1samurra HM.

3a zâne H sânziene roJIJ1Ma qacr or py~fbHCKHTe y'leHH ,!J,OrrycKaT .1arHHCKH
Diana - Rosetti divina - Cihac. 3a MCH c 1UITepecHa n npncM."IH.Ba
eTHMO_"JQflUIT3, KOHTO ,'J.3Ba Cop1rn Oa,;mra. 0030BaBaffKH CC Ha a;16aHCKHTC <l>opMH zone
"caMO.ilHB:l'' ll zone ")J<eHa, Cl>npyra", KOHTO ca B'bB Bpb3Ka c HH.UOCBpOIICHCKara <J>opMa
gnii "mencKO 6ojj{cCTBO". Bp1>3KaTa .Me)l(,,1;y pyMbHCKaTa A)·Ma zână "caMo.a;1u1a" H
3.:IDa.HCKHTC lf>opMH c IIO..lOOHO 3B)":!CHe H ana.;mrwrna CCM3HTll1\a (Tia'IlII'a, 1989. 145)
npmnxo.J:

cc fiO.J,KpeWI H OT TB'bp..leHHeTO Ha f'O;leMHJI )"'-ICH, IlOJHaBa'f Ha rpa.KHHCKIDI e3HK
B,la,L{H.\IH}J rcoprneB. Cnopc..l Hero 3'16aHCKHJI npoH3XO)JQa OT .l31\"'0-l\IH3uHCKH, T3Ka

1977 _ 214) Brrpo'1CM

H Ha 6'hcU<lpcKarn
'Jytt11ua C'hC ·rnaqemte "Heoccna
..ll>ra, nooc··. Ha3BaHttcro ce cpema B CTpaH..'llKa Po.!IOIIHTC 11 IDIKOH ;rpyrn Mecra B 10row.rroqna E"b.JlrapHJI_ Kb.ilCTO e Haii.-oPteT.wBO TpaKHHCKOTO cy6crparHo npuc'hCTBHC.

KaTO PY-"l'bHCKHn OT j1afHHCKH (rcoprnes_

e1MKonc1

Tepirropn:;;: cc

cpem:aT Ha:rniifilî>ild %Ha. -~·ua.

01.JeB.IUHO CJIC.L( H,l&'lHCTO Ha C,laBHHHTC e H3I}'OIL10 !l.IHTH'IHHH. Cii .:lCHOTar, HO e
IIpo.:lhJDKH.10 .:ia ljlyHKl..{HOHHpa C'hC CIICllHa:IB1Hp3HO 1ffil1.JeHHe, KOeTO e 6Jmo 'illCT OT

wumcrnara ceMaHTHKa Ha HaJBrurnero (B)I(. no-no:1:po6Ho H. I1aa.i1osa, "\fe:J1Cdy ,i11111w
u ewKa, E'h:irapcKa peq, 1999).
Ja pyMbHCKOTO na1BaHHe sânziana_ ila.'IHra C'IHTa, 'le npon1xo)l{..'.l,a or .:laI<O."I3THHCKaTa KOl'tm03HTa sancta zana KOCTO cnope;:1, ucro e Ta6ynpamo HMe. Bl>B Bp»'..II<a
c 6'h.llT3pcKHTe na1saHID1 1y11a. 3bHa, 3_VHKa, 3_V11Ul{a rpH6sa i:w ce oT6cJJe)f(JJ ljla.KTa. 'le
H3.10BaBa.T CITCUHJl.TIIO IIOHca Ha caMO.J,HBHTC, B KOHTO e C'bCpe.L(OTO'ICHa Marlf'ICCKaTa HM
CHJia. HaJBaHHero :iy1-1uqa C'bC 3Ha'feHHe "noKc" ce cpema H B cp1>6cKH eJHK.
B CJ.mara IIOCOKa H C'bll.lOTO ceMaHTH'IHO no."Je TpH6Ba µa cc Tbpcli
CTliMOjlOnuna Ha fudrapcl<OTO Ha3Ba.HHe Ca.MuâuHa. 00 BCJIKa BCJJOHTHOCT e OT
narHHCKOTO sancta diva, ljloHCTirIHO npeo6pa3}'BaHO na CJIBBHHCKa no'IBa - sancta diva
> caHiJuea > caMOU60 > COMOdU6a. B 6'bJlf3pcKH Cl>IU:eCTBYBa ,zyMaTa du6, KOHTO
03Ha'fa.Ba "H3B'bH COUH)'Ma", HO TH OT CBOJI. CTpa.Ha c CB'bp:31rna c ,1aT. divus "6or,
OO)l(CCTBeH", c CTHH.il. deva-h "ne6eceH, 60lKCCTBCH, 6or", HH,iloesp. *deiwo-s.

CeMaHTHKaTa

nepcoffa)K, npocAe~ena no-rope ne rroJBOJllllla ,[(a
aHa.aorwieH pe,i:l C'bC CaMO)f(JfB, caMOCTOJITe~"JeH, CaMOBOJICH,
3aID;OTo ):(mpepettUHaJlHIDIT npu3HaK "n3Bl>H COl.lil)'Ma" He 11. H3'1epnsa Ee3 CnMHeHHe
HaJBaHHero HMa sp1>3Ka C'hC 1na'feHHeTo "mm.H'fOBeIIIKH, 6o;irecrscH". B rro,llKpcna. na
na MHTOJ1oru1.JHHJ1

BKJilO'fllM H3.3BaHHC1'0 B

ropeKa.JaHOTO

e IIpKC'bCTBHeTO Ha H33B<Urnero OUBa napa.'leJJHO C'bC ca.ModuBa B e,1U{H H

CbW.H TCKCT:
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.île.1e :sape, ce o~rapH.
cn6»paihe no m•meHue

;:i.a no,i\apm-I

ca~ro.~rna

Ca\IO,JHBa, ropc"il ;1ffBCl.

(lfapoo11u

Ha3BaHHeTO

6a„1aou, C., 1982, 50)

6UiW H IIpOH1BOµHlf OT HCfO

ce cpemaT

Bl>B BCH'IKH C.mlB5!HCKR

eJHIJ,H: cp'b6CKH 8U.W, C3:0BeH. vila ":uarwcHuu;a", cTpyc BH.!14, pyc. 6llll5lmb,
8U.7bHymb, "Tuqa\.f HacaM, uaTa\1, u16naa..\.L Ri\f'bl<B.iL\f ce''. •tem. vila ··~mnrrna
npm<a.'3HO x-y6aBa meHa", "6e3)'MeH 'IOBeK", CTIIO;l, wi/a "HepaJyMeH, no6'bp1GIB".
wilowac ":1y.ae'1, 6e3ptCTBa\I". MoJKeM ,!{a CB'Lp:lKCM c .TIIT. 1:vla "H3Ma"1a, :33.6:iy~", 1yti
J'OJUI, rrpec:re,a.Ba\I, c HCMCKOTO wild. mero B Ha1BaJIHeTO Der Wilde Jăger, .J:a.BaHO Ha
B'hpxOBHHJI 6or B repMaHCKara ~mro,10nut BoTau-0,J,HH 03H3'1a.Ba "6eceu, pa3'1J)eH" HO
u "6o>KeCTBeH, tte6eceH JIOBe1..(. Das wilde ffeer ce uapuqa ue6ecuoro BOHHCTBO Ha
BoTaH. ETHMo,1orID1Ta OTnpama 6e3 C'bMHeHHe Kl>!lf c'bmoTo ceMaHTM'IHO no,1e. K'b,J,ero
ce naMHpa H eTHMO.ilormrra Ha ca.:woiJuaa u zâna.
Ta:m 11Hrepnperau;1u1 ua uaft - H'3Becnnrre lKCHCKH !lrnroc1ortt11HH nepcoHilll<H
ua Ea.1Kamrre e e;om Ha'IHH ;:I.a ce npo<ten: l\):11ypuID1. TCKCT, CB'bp'laH c TB'bp,J,l!
'3Ha'IHMIDI !lnrr 33 pIDl\il:aHeTO H yMHpaHeTo ua ;JOIBOTa. Ea.m<aucKCHHT mraHHHCKD
KOCMOC HHKaK c )lHCUHJLIBHHpa.1 MlITOJIOrH'nnrre rrpe.IlCTaBH Ha IIO-K'bCHO .aowmrre
uapo.:m:, yumf>uuHpaiiKu rn c re:m na Ja.Bapemrre. Ea..'IKaIICKaTa n.1airnucKa npHpo;:ra ce
e npoeKn1pa.m1 no ~moro 6,;rnThK Ha'lllH B MHTOJJOrfflIHOTO H 'IOBCIIIKOTO 'la 6bnrapH.

C'bpOH H PYMl>Hil,H.

H.300JI3BAHA JlHTEPATYPA
Eb,7zapcKa Hapoo11a nonu51 u npo3a. CocfJIDl, 1982.
Hb.7wpc1<."11 emznw.mcu'leH pe'lJIUK. T. L C., 1971.

re;:i:prues, B.il„ Tpar„i/UC1.:U51"1 e3UK, c., J977.
re.'l(>rHCBa, 11., b'b.1ZapCKa HapoOHa .iwumoJ/OZUH, C., 1994.
ncopheBHh, T P„ BellţUIJe u 8U.7e y HGUlf!,l/ HapoOH0.\1 8epo8al-by, Eeorpa:i, 1953.
Teo,a:opoB, E., ,IJ,pe1mompaKuilcKo 11aoeocmao e 6b,1zapcKUH q>0J1K.wp, C., 1999.
qajKaHOBKh, B., Ca6paHa oe,w U3 cpncKe pellUt!Uje u ;wumof/O?Uje, EeorpM, 1994.
Butură, V, Cultura spiritu/ă românească, Ed Minerva. Buc„ 1992.
Cihac, Al., Dictionnaire e~ymologique daco-romane, 1-Il, 1870-1879, Frankfurt.
Mircea, Ocultism, vrăjitorie şi mode culturale, Buc„ 1997.
Paliga, S., Zeităţi.feminine ale basmelor româneşti: zână Sânziene.
Originea cuvântului şi cultului prq(an, "Limba română", 18, 2: l41-J..i9.
Rosetti, Al„ istoria limbii române, Buc., 1986.
Vulcănescu, R., .Afitologie românească, Buc., 1985.
Eliade,
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ASPECTE INEDITE ÎN l\ilANUSCRISELE
LUI GAVRIIL URIC
Valentina Pelin
Chişinău

Recenta cercetare a Bibliotecii de la mănăstirea Neamt ne-a oferit posibilitatea
de a reconslitui ter.dunll de carte manuscrisă ce provine din acest străvechi centru de cultură românească şi. totodată, de a ree,:alua comparali\ suf5Clc cu estimările anterioare.
Pe această calc. au fost făcute substanţiale precizări şi completări. care întregesc
imaginea culrurală a Neamţului pentru fiecare perioadă de activitate până la sfârşitul sec.
al XIX-leal_ Elemente de creaţie autentică au fost sesizate, între altele. şi în moştenirea
literară a lui Gavriil Uric. La acestea ne vom referi în cele cc umicază.
Cărturar de o vastă cultură, caligmf şi fltiniaturist de mare talent, Gavriil Uric
îşi desf"a.şoară activitatea în prima jumătate a sec. al XV-iea la mănăstin::a Neamţ. scriind
şi împodobind pentru acest sfânt lăcaş un număr considerabil de căiţi ce i-au adus un
binemeritat renume în rândul cărturarilor vremii. Nu este întâmplător faptul că pc parcursul a peste o sută de ani, de când începe cercetarea şliin\ifică a te/.aurului de carte
nemţeană. actjvitatea cărturarulw Gavriil Uric se află mereu în atenţia cercetătorilor
români şi slrJini. fiind in prc7,cnt suficient de bine cunoscută illn <>tudii le publicate de A.
I. Iatimirski2. E. Turdeanu3. I. R. Mircea4. G. Mihăilăs. D. P. Bogdan6. R.
Constantinesw7 . Sorin Ulca8, A. Pasca! 9 ş1 al\it. Însă dispersarea bibliotecii nemţene
în a doua jumătate a sec. al XIX-iea, înainte de începerea primelor cercetări, face ca o
bună parte dintre cele mai valoroase manuscrise să ajungă în diferite colecţii din strJină
tate . devenind un timp îndelungat inaccesibile sturuerii. De aici. valorificarea moştenirii
literare a lui Gavriil Uric s-a produs treptat. prin descoperirea de noi manuscrise pe parcursul mai multor decenii.
În lipsa celor mai elementare dale biografice. cercetătoru au reconstitutit acti-vitatea lui literarJ în ba7a însemnărilor datate din manuscrisele ce-i aparţin, iar în anumite cazuri s-a ţinut cont de grafia manuscriselor cu particularilăţl bine indi\,idualizate.
În raport cu numărul de manuscrise descoperite şi cu vechimea lor, anii de acti\·itate literară a acestui cărturar diferă de la un cercetător la altul, de la perioada 1389 - 1451, în
aprecierile lui A I. Iaţirnirskj, la perioada 1424 - 1449, în studiile lui E. Turdcanu şi G.
Mihăilă. Dar cercetătorul G. Mihăilă menţionează totuşi manuscrisul din 1413.
descoperit de Radu Constantinescu 1O_ Mai recent, cercetătorul A Pascal' de la Moscova
inillcă pcrioda 1413 -- i..i51 l I_
Astfel, se constată că în privinţa depistării şi identificării operei lui Gavriil Uric
se înregistrează o conUibuţie deosebit de valoroasă. Prin cercetările din ultimele cinci
decenii s-au efectuat numeroase precizări faţă de ipotezele fără suport documentar
lansate la începutul acestui secol de slavistul A. I. laţimirski. care, după ce pune în
valoare o bună parte din manuscrisele lui Gavriil Uric, încearcă să alribuie întreaga lui
activ;tatc literara cărturarului bulgar Grigore Ţamblac. În principiu, acum a avut loc o
reabilitare a remarcabilului cărturar nemţean, paternitatea lui fiind reconfirma1ă şi de noi
pentru 19 manuscrise cc cuprind o activi tale lilerară de 3 7 de ani. din 1413 până în 1449.
E posibil să fi scris şi ahc căiţi. care nu s-au păstrat sau nu se cunosc încă, dar în rnport
cu volumul scrierilor sale cc depăşeşte cinci mii de file, între acestea 900 file scrise pe
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pergament, şi epoca istorică în care a lucmt, precum şi calitatea artistică şi literară a
operei sale. ne întrebăm dacă există limite omeneşti şi pentru asemenea firi extraordinare
ce se nasc printre români ·'Ia depărtări de secole".
Vizând petfecţiunea artistică şi enciclopedismul tematic ale operelor lui Gavriil
Uric, cercetătorii îl consideră totuşi doar un caligraf iscusit, care nu ar avea lucrări ori·
ginale. Dupâ părerea noastră, însă. acestea există. În ceea ce priveşte problematica abordată de Gavriil Uric în manuscrisele sale, ne-au reţinut atenţia, în primul rând, două dintre miscelaneele sale, cele din 1439 şi 1441, păstrate la B. A. R., nr. 164 şi nr. 16512.
Pornind, probabil, de la denumirea ce o dă însuşi cărturarul nemţean scrierilor sale Sbornic, cercetătorii le-au numit în continuare ,Shornic cu vieţi de sfinţi sau ,\1iscelaneu
cu vie,ti de sfinţi. La o cercetare mai atentă a manuscriselor, constatăm că ele au o struc·
tură unitară, bine închcgală şi baz.ată pc anumite criterii. Bunăoară, textele sunt numerotate, iar la începutul fiecăruia se indică marginal data calendaristică a sfântului sărbătorit
după care urmeaz.ă te'.'..'tlll vie~i lui. Toate acestea sunt elemente importante în determinarea tipului de lucrare căruia îi aparţine, dar care nu s-au scsiz.at până acum. După
părerea ooastră, manuscrisele lui Gavriil Uric din 1439 şi 1441 nu sunt nişte simple
culegeri de vieţi de sfinţi, ci reprezintă cel mai vechi tip de Cazanie pentru sărbătorile
anului din literatura românească. Vom argumenta această aserţiune în baza tabloului
compoziţional al celor două J!!IDlUSerise, scoţând în evidenţă infonnaţia ce lipseşte în
descrierea lui P. P. Panaitescu 1-' - data omagierii sfinţilor mei uşi. l e:\1ele clin manuscnse
sunt nwnerotatc de către Gavriil Uric. Respectând numerotarea alcătuitorului, în
pre7~ntarea noastră redăm suplimentar între paranteze şi numărul de ordine din
descrierea lui P. P. Panaitescu.
Jfanuscrisul din 1439 (B. AR .. nr. 164):
i {i). i-t ~eplt:rn.imc: l'zmint la aflarea Sjinfet Cruci, a Izu .-i.lexandru

11101w/111/

continuare - titluri abreviate).
2 (-). 25 septembrie: Viaţa şi petrecerea preacuvioasei Eu.frosinia.
3 (2). 19 octombrie: Via/a şi petrecerea preacuviosu/111 părinte Ioan de la Rila.

(aici

şi

in

scrisă de
Fftimie Patriarhul Târnoi•ei.
4 (3). 20 octombrie: Pătimirea Sf Mare 1\1ucenic Arremie
5 (4)_ 21 octombrie: Viaţa şi petrecerea preacu1·iosufui Ilarion ep . .\feglenului. scrisă de
t..ftim1e Patriarhul Târnavei.
6 (5). 22 noiembrie: Laudă Sf jfihail oşteanul. scrisă de Eftimie Pan-iarhul Târnavei.
7 (6). 28 noiembrie: Via/a şi petrecerea preacuviosului Ştefan cel Aou.
8 (7). 4 decembrie: laudă lui Ioan ep. Polibowlui, scrisă de F:ftimie Patriarhul
Tdrnovei.
9 (8). 9 decembrie: /,audă părinţilor Ioachim ş1 ,1na, scrisă de Cozma Vi.-:stitor.
IO (9). 13 decembrie: Pătimirea sf mucenici Eustratie, Axentie, Evghenie, Mardarie şi
Orest.
11 (IO). 15 decembrie: Predicile ritorului "'vfihail Va/somon la slăvita noui'i arătare a lui
Hristos mucenici/or Antonie, Ioan, Eustatie.
12 - număr de ordine omis în manuscris.
13 (11). 15 ianuarie: Viaţa şi petrecerea preacuviosului părinte Ioan Colibaşul.
14 (12). 27 ianuarie: A lui Cozma fhtitor; Despre aducerea moaştelor .~'f Ioan Gură de
Aur.
15 (13). 14 februarie: lîaţa şi petrecerea preacuviosului părinte Chirii Filo:ofu/.
16 (14). 25 martie: A lui Ioan Damaschin, Cuvânt la Bunavestire.
17 (15). 24 mai: Viafa şi petrecerea preacuviosului părinte Simeon ce din Muntele
"\finunaî, scrisă de ,\'ichi.for Magistrul Antiohiei.
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18 (16). 11 iunie: Călătoria şi pătimirea Sf Apostol Vi1rnava.
19 - număr de ordine omis în manuscris.
20 (l 7). 7 iulie: Laudă Sf Xedelea, scrisă Je Eftimie Patriarhu/ Târnavei.
21 (18). 25 iulie: Viaţa şi nevoinţele preacuvioasei maice Eupraxia.
22 (19). Fără dată: J,Jucenicia Sf Ioan cel :\'ou de la Cetatea Albă, scrisă de Grigorie,
monah şi pezviter ÎH Jiarea Biserică a ;\Joldovlahiei.
După cum se observă, în numerotarea te:"1elor de către Gavriil Uric sunt omise
nr. 12 şi nr. 19, pentru care autorul manuscrisului intenţiona. probabil, să introducă încă
2 scrieri în intervalul calendaristic respectiv. Pentru ultimul text - Mucenicia ~T Ioan cel
/1/ou, sărbătorit la 2 iunie, cărturarnl nu pune data calendaristi~~, ceea ce conduce la concluzia că in 1439, când scrie el manuscrisul, aceasta nu era stabilită definitiv. Cele 20 de
te>..1e au fost ordonate după calendar şi cuprind perioada de la 14 septembrie până la 25
iulie, deci aproximativ întregul an Cât priveşte descrierea lui P. P. Panaitcscu, pe lângă
lacunele menţionate. acesta omite textul sub m. 2 - Viata Sf Eufrosinia (25 septembrie).
Manuscrisul din 1-141 (B. A. R., nr. 165):
l (I}. 19 decembrie: Viaţa şi petrecerea preacuvio.mlui Grigorie ep. Omiriţilor. scrisă de
ep. Ce!llţii Negrana.
2 (2). 20 decembrie: Despre ff>ricilul ViloKOil, a lui Ioan Gură de Aur.
3 (3). 26 decembrie: Cuvânt de laudă Preasfintei Văscătoare de Dumnezeu, a aceluiaşi
Ioan Gură de .for.
.J (4 ). 15 ianuarie: Viaţa şi petrecerea preacuviosului Pavel Tivia11111.
5 (5). 17 martie: Viaţa şi petrecerea preacuviosului Alexie, 0111111 /ui Dumnezeu.
6 (6). 23 aprilie: !mulii .\'f mare nrncenic Gheorghe, n lui Grigorie monahul şi
prezi:iterul, egumen al măni'istirii Pandocramrului.
7 (7). 8 mai: Revelaţia Sf Ioan Teologul 1/1 insula Parmos.
o (8). 28 ffiLU. l /u,ic1 ·>' peire<..:erea preacurwase1 11wice Fiiujît:ia ..~cristi de Eji11111e
Patriarhul Târnavei.
9 (9). I iunie: Jfucenicia .'-,'[Iustin Filozo/ilf. Harilon şi Hariwsa. Evelpist etc. în marele
oraş ai Nomei_
IO (IO). 3 iunie: Jfuce111c;a Sf Luchian şi a pruncilor ce erau cu el.
li (li). 24 iunie: Cuvânt la naşterea !naintemcrgătomlui şi despre întruparea
Domnului, a lui Ioan Gurii de Aur.
12 (12). 9 iulie: Viaţa şi petrecerea Sf Teodor, scrisă de ep. f'asile de F.mesa.
13 - număr de ordine omis de copist.
14 (13). 24 octombrie: Viaţa şi petrecerea părintelui I a11 1ar; izvorâlorul de mir.
15 ( 14 ). - Cuvânt la florii, a lui Grigorie monahul şi prezviterul. egumen al mănăstirii
Pandocratorului.
Manuscrisul din 1441cuprinde14 iexte grupate după calendar pentru perioada
dintre 19 decembrie şi 24 octombrie şi este, de asemenea o Cazanie pentru sărbătorile
anului, ce se completează reciproc cu cea din 1439. Sesi71lm şi în acest manuscris o omisiune în numerotarea textelor (lipseşte nr. 13), pe care cărturarul nemţean intenţiona,
pesemne, s-o completeze ulterior. Se cere menţionat şi faptul că predica de la sfârşitul
manuscrisului (Cuvânt la Florii) face parte din ciclul sărbătorilor Triodului şi nu a celor
calendaristice.
La alcătuirea Cazaniilor din 1439 şi 14../l Gavriil Uric utilizează un imens
material literar, fapt ce îl caracterizeatii drept un veritabil cW10scător al literaturii bizantine şi al realizărilor cărturăreşti din epoca sa. În foruiul de cărţi slaYone de la Neamţ am
depistat 6 manuscrise gen cazanie alcătuite la Sf'antul Munte Athos, între care 3 provin
în mod sigur de la Mănăstirea Xenofont (cf. B. A. R., nr. 135, 150. 151, 152, 153, 154).
Este evident că aceste cărţi, dar, probabil, şi altele, au fost la dispoziţia cărturarului
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nemţean, deoarece în Cazania din 1439 se regăsesc. spre exemplu, 7 scrieri din manuscrisele menţionate mai sus: texlcle nr. I, 3, 16 se află în ms. nr. 15 l: tc:\.1ul nr. --1- - în ms.
nr. 152; textul nr. 14, 16, 18- în ms. nr. 153: texlul nr. 21 - în ms. nr. 154.
Dar pc lângă acesl bogat material literar, cc aparţine unor scriitori bizantini consacraţi, Gavriil Uric a deţinut şi un material amplu de scrieri inectite mai noi, ce apăruse
în a doua jumătate a sec. al XIV-iea şi începutul sec. al XV-iea în Bulgaria, Serbia şi în
Moldova. Colectându-le şi redactându-le, el alcătuieşte după modelul athonit un nou tip
de Cazanie, prima de acest fel, concepută şi realizată de un cărtrnar român. În acest context subscriem la o_pinia lui E. Kaluzniacki privitoare la valoarea literară a manuscriselor
ctin 1439 şi 1441 14", dar în acelaşi timp, vom insista asupra elementului de originalitate
al celor două cărţi, în care se manifestă din plin spirilul de creaţie autentică al lui Gavriil
Uric_
Din categoria Cazaniilor fac parte încă două manuscrise ale cărturarului
nemţean, însă ele reprezintă o altă varietate a acestui tip de lucrări, şi anume Cazanii la
duminicile de peste an. Astfel, dacă Cazania pentru sărbătorile anului cuprinde. după
cum se ştie, omilii la sărbătorile domneşti mari cu dată fixă şi vieţi de sfinţi, având anumite interferenţe cu Jfineiul, Sinaxarul şi Prologul, dar şi deosebiri substanţiale, atunci
Cazania pentru duminicile anului include omilii de artă retorică pentru perioada
Triodului, în genere de la Duminica Vameşului şi a Fariseului până la Duminica Tuturor
Sfinţilor, adică sunt consacrnîe perioadei pregătitoare către post, Postului ~tare, Paştclor
şi Cincizecimii. De aici vine şi denumirea de Cazanie triodală, care poate cuprinde texte
penLru întreaga perioadă aratală sau numai pentru o parte a ci.
Aşa, de exemplu, manuscrisul ctin anii 142.J. - 1449 (cf. B. A R., nr. 149)
cuprinde omilii şi predici pentru 6 dun1inici de după Învierea Domnului, de la Duminica
SUibănogului până la Duminica Tulumr Sîin\ilor. fonnând. după cum se observă., ultima
parte ~ . .(,n7oniei T„indu/ui sau a (~inci7ecimri. Un sp3ţiu re!aJ_iy marc îl ocupă 10 predici la Inăl!area Domnului, care pot fi puse în raport cu hramul mănăstirii Neamţ şi cu
predilecţia cărturarului cc a alcătuit manusc1isul. Este de menţionat de asemenea. că
denumirea slavonă a acestei lucrări scrisă pe muchia cărţii - Prepola1,enie, corespunde
în limba română termenului fnjumălăţire, adică j17jumătăţirea Cinc.:izecimii sau (partea a
doua) din Cazania Cincizecimii.
Un tt:x.1 mai amplu, dar tot numai o parte a Cazaniei Triodului, se află în manuscrisul din colecţia lui N. P. Lichacev de la Sankt-Petersbun?, care este datat de
cercetătorul I. Bcgunov Io baza filigranelor prin anii 1415 - I 42515. Acest manuscris se
constiLuie din omilii şi prectici pentru 10 duminici, de la Duminica Floriilor până Ia
Duminica Tuturor Sfinţilor, cuprinzând şi intrcgul lext al manuscrisului nr. 149 de la B.
A. R. Cercetând posibilele smse ce le-a avut la îndemână Gavriil Uric la Neamţ pentru
aceste două variante ale sale. constat.'im că el a utiliz.at, probabil. un manuscris de Ia
începutul sec. al XV-iea cc provine din mănăstirea Xenofon de la Athos (cf. B. A. R., nr.
156). Aici atestăm Cazania triodală integrală, intitulată în însemnarea posesorală de la
sfârşit - Panaghiric, iar textul din manuscrisul nr. 149 se regăseşte pe filele 213 - 414
ale manuscrisului athonit, cu o transpunere din ortografia sâtbească in cea medio-bulgară şi alte redactări şi modificări ale cărturarului nemţean. Aceeaşi constatare este \'alabilă şi pentru manuscrisul de la Sankt-Pctersburg. Rămâne de presupus că, având la
dispozitie întregul tex1 al Cazaniei Triodului în câteva variante aduse de la Athos (cf. B.
AR., nr. 135, 152. 156), Gavriil Uric şi alţi cărturari în continuare au alcătuit alte variante ale acestui lip de lucrare de o deosebită popularitate in literatura veche românească.
În legătură cu prezenţa lucrărilor gen Cazanie în cultum veche românească se
cere menţionat faptul că apariţia lor este pusă in raport cu cele două t--:Ozanii ale diaconului Coresi (prima editată pe la 1567 şi a doua, în 1581), precwn şi cu Cazania mi -
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rropolitului Varlaam ( 1643 ). unde te1memll în cauz.ă clcfineşte):."i1anghelia de învăţătură
pentru duminicile anului şi compendii de "ieţi de sfinţi. ln acelaşi timp, tennenul
Cazanie esle întrebuinţat de cărturarii români de-a lungul anilor pentru individualizarea
omiliilor, predicilor şi cuvintelor consacrnte marilor sărbători domneşti, omagierii
sfinţilor şi sărbătorilor triodaJe, după cum se poate constata chiar şi dintr-o analiză
frontală a colecţiei de manuscrise româneşti de la B. A. R. (cf. nr. 3178, 4162, 4648,
5053 etc.). Cunoscute în tradiţia cărturărească slavonă drept Panagheric sau .'îăhomice,
in traducerile româneşti aceste lucrări au circulat mai ales cu titlul de Cazanie şi în
această situaţie considerăm că utilizarea termenului respectiv este justificată şi pentru
manuscrisele slavone mai vechi.
Din tematica manuscriselor lui Gavriil Uric se profilează o operă monumentală
compusă din cele mai reprezentative lucrări literare, care fuseseră traduse din limba
greacă în marele centru de cultură ortodoxă de la Athos sau erau scrieri originale alcătu
ite de curând de cărturari bulgari. sârbi şi români. Aceasta ne &i o idee clară despre personalitatea autorului şi preocupările sale enciclopedice, despre mentalitatea sa pătrunsă
de cele mai înalte idealuri religioase şi morale. Astfel, el este la curent nu numai cu toate
reali7Mile literare din epoca sa, dar obţine şi textele respective, pe care le transcrie pentru mănăstirea de la Ncaml. Dar şi aici, el nu se limilca:ză la o simplă reproducere a textelor, ci în baza a cel puţin două manuscrise redactea:ză textul său în conformitate cu
normele ortografice recomandate de patriarhul Eftimie al Tâmovului şi în continuare de
Constantin Kosteneţki (cca 1380- decedat după J.f31).
Cu sensibilitatea caracteristică unui adeYărat artist al cuvântului scris. Gavriil
Uric alcăruieşte cele dintâi Cazanii din Ţările Române, introducând pe această cale in
mediul cultural românesc opere de mare actualitate la începutul sec. a1 XV-iea pentru a
fi citite de tagma monahală şi de mireni în afara slujbelor religioase. La acestea se
a<laugă sliiui inegaiabii de artă caiigrafică şi omamenraţie auwiuoml cc carncterizeaz.ă
fiecare manuscris în parte al harnicului cărturar român, prin care cartea românească sc
înscrie printre realiziuile culturale de seamă ale Evului Mediu din sud-estul Europei.

NOTE
I Valentina Pelin, Bibliotecile mănă.\·tirilor ,\'eamţ şi Noul .Veamţ în contextu/ culturii
(sec. X1l - XL\). Studii şi texte: Teză de doctorat - Bucureşti, 1997.
2 A I. Iaţimirski, Slavjanskija rukopisi Njameckogo monastyrja v Rumynii. 1898, 109 p.;
Idem, S/mjanskie i russkie rukopisi rumynskich bib/iotek, în "Sbomik Otdelenija russkogo jazyka i slovcsnosti Imperatorskoj Akademii nauk", t. 79. 1904. Sankt-Pctcrsburg.
1905, p. 515 - 583.
3 E. Turdcanu, Les /ettres slaves en Afoldavie: le moine Gabriel du monastere de Neam.tu
~1424 - 1449), în Revue des etudes slaves, t. XXVII, l 95L p. 267 - 278.
Ion-Radu Mircea, Contributions a la vie et a l'oeu1n de Gavriil Uric.:, în Revue des
ftudes Sud-F.st Europeennes, t. VI, 1968, nr. 4, p. 573 - 594.
) G. Mihăilă, Afanuscrisele lui Gavriil Uric de la Neamţ şi însemnătatea lor filologică,
în Studii de lingvistică şi filologie, Timişoara, 1981, p. 48 - 58.
6 Damian P. Bogdan, Paleografia româno-slavă, Bucureşti, 1978, p. 104 - 106.
7 R. Constantinescu, Texte româneşti în arhive străine (Nichita din /leracleea,
Comentarii la cuvintele lui Grigore din Nazianzj, Bucureşti, 1977, p. 17 - 19.
8 Sorin Ulea, Gavriil Cric, primul artist român cunoscut, în ''Studii şi cercetări de istoria artei", tom 11, 1964, nr. 2, p. 235 - 263 (descrierea miniaturilor); b;toria artelor plasromâneşti

283
https://biblioteca-digitala.ro

tice în România, voL 1, Bucureşti, 1968. p. 189 - 194; Sorin Ulca. Gavriil Uric, Studiu
l/fleografic, în "Sntdii şi cercetări de istoria artei" 29 ( 1981 ), p. 3 5 - 62.
A Pascal', Avtograf drev1w1110/davsk0Ro kniznika XV veka iz CGAD.-L în "Sovetskie
archivy", Moscova, 1988, nr. 5, p. 88 - 89; Jtogi i zadaci izucenija rokopisej Gavrii/a
Urika, în Jssledovanija po istocnikovedeniju, Moscova, 1989, p. 4 - 32: Idem, /1/ov_}j
avtograf Gavrii/a Urika, în Toprosy 1storiogrqfii i i.\"locnikoveden!fa dooktjabr 'skogo
pţ_rioda, Moscova, 1992. p. 53 - 62.
10 Vezi G. Mihăilă, op. cit., nota 18, p. 51.
11 În 1988 cercetătorul A. Pascal" semanlează încă 2 manuscrise ale lui Gavriil Uric.
Primul - un fragment de 4 file dinAfiscelaneul de la 1447, şi un Miscelaneu din 1451.
Manuscrisul din 1451 a fost anterior semnalat de Damaschin Mioc, care consemna
defecţiuni în colofon, citind numele copistului drept Ioil (Vezi: Damaschin l\.1ioc.
A-fateriale româneşti din arhive străine, în Studii .şi materiale de istorie medie, Bucureşti,
197.1, voi. VI, p. 332). Acelaşi exemplar a fost cercetat de R. Constantinescu. care, de
asemenea., redă numele copistului prin Ioil, citind greşit anul scrierii - 1491. dar în allă
lucrare indică corect anul 1451 (Vezi: R. Constantinescu, op. cit., p. 9 - 15, IdeITL
Repertoriu, nr. 492, p. 98). A. Pascal' susţ,ine că în mnnelc copistului au fost răzuite
primele litere, 5 la număr, iar în locul lor o altă persoană înscrie un singur semn (G.1).
numele iniţial fiind Gavriil (Vezi: A. Pascal'. Nov:yj avtograf GmrWa Urika. p. 53 - 62).
Am cercetat. la rândul nostru, cu multă luare aminte acest manuscris şi, din păcate, nu
putem susţine opinia lui A. Pascal'. Cu toate că primul cuvânt din colofon este numele
copistului, spa{iul rezervat acestuia este prea limitat. ca să poată cuprinde cele 5 litere
lipsă. În extrema stângă a însemnării s-a păstrat primul semn grafic iniţial, care poate fi
interpretat drept litera ''I", dar şi drept semnul(+) "cruce ajută", unnal. fiind în imediata
apropiere de semnul înscris mai târziu - (G.1) şi de ultimele litere din cuvânt (HJTb). Cu
anumite dificultă!i, în spaţjul răzuit ar incăvca Juuă semne grafice, dar în nici un caz 5.
Nu se confirmă nici posibilitatea unei eventuale suprascrieri. Sub acest aspect, rămânem
la varianta nesigurei propusă anterior de Damaschin Mioc şi avem convingerea că manuscrisul din 1451 nu-i aparţine lui Gavriil Uric, mai cu seamă că grnfia lui, deşi o imită
pe cea a lui Gavriil, denotă totuşi o stângăcie vizibilă.
Lista manuscriselor lui Gavriil Uric propusă de A. Pascal' cuprinde 23 de
unităţi. Pc lângă manuscrisul din 1451, la care ne-am referit mai sus, el include sub nr.
16 manuscrisul din 1450, cu renumita însemnare văzută numai de A. I. Iaţimirski, iar sub
nr. 20 Afisceianeul din colecţia N. P. Lichacev din Sankt-Petersburg (fond. 238. i1w. 1,
nr. 364), constatând în acelaşi timp coincidenţa conţinutului lor. Sub nr. 21 şi 23 sunt
incluse frngmentele din miscelaneu (10 file disparate - BARFS, 15, şi fragmente de file),
atnbuitc lui GavriiJ.
12 P. P. Panaitescu. A4anuscrisele slaw din Biblioteca .Academiei R. P. R .. voi. 1,
Bucureşti,

1959, p. 245 - 250.
13 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 245 · 250.
14 E. KaluZniancki, n-erke des I'atriarchen von Bulgarien Euth_wnius (l 375 - 1393),
Wien, 1901, p. 61 (Variorurn Reprints, Slav, Ser. 2, London, 1872, 582 p., cu o introducere de Iv. Dujcev).
15 J. C. Begunov, "Mucenie loanna Nogovo" Grigorija Camblaka v Sbornike pervoj
treti .\T v. iz sobranija N. P lichaceva, in Sovetskoe slavjanovedenie, nr. 4, 1977,
Moscova, p. 48 - 56 şi l fotocopie.
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MANIFESTĂRI ALE SACRULUI ÎN SPAŢIUL BĂNĂŢEAN
Duşiţa

Ristin,

Bucureşti

Înţelegerea modelului socio-cultural care defineşte din punct de vedere ontologic şi axiologic spaţiul bănăţean poate fi favorizată de evidenţierea forţei spirituale a
credinţei religioase cc s-a manifestat în mod legitim în toate lăcaşurile de cult ortodoxe
sau catolice (biserici, mănăstiri). Acestea au a\ut o influenţă covârşitoare asupm modului de raportare la lume şi viaţă a oamenilor acestor locuri.
Spaţiul spiritual de unde a fost culeasă legenda Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi
care a detcnninat demersul nostru teoretic este unul dintre cele mai variate din ţara noastră, prezentând caracteristicile unui adevărat mozaic etnografic, folcloric, religios şi economic. Destinul istoric a făcut c-a.. alături de români, pc Valea Mureşului şi în toată
câmpia bănăteană să convieţuiască şi alte etnii precum maghiarii, şvabii, sârbii, slovacii,
bulgarii, cehii şi ucrainenii. Acest amestec etnic a facilitat, de-a lungul anilor, un benefic şi permanent schimb de miori spirituale şi materiale între locuitorii de diferite naţion
alităţi ai acestei zone, oglindit în existenta unor obiceiuri şi datini cu vădite influenţe
interetnice. Dincolo de estomparea treptată a barierelor lingvistice datorită Yieţii în
comun, putem spune că cele mai importante modificări s-au produs la nivelul menl.alului acestor locuitori, fapt demonstrat de existenta unei atitudini receptive, deschise spre
nou, însă fără cutremurarea rosturilor fireşti şi bine împământenite. Firescul rnporturiJor.
limpezimea gândurilor. vorbirea cumpătată a oamenilor din această zonă sunt în pcnnanentă leg~tură cu spaţiul şi pământul generos care le-a determinat deverurea.
In memoria colectivă continuitatea spaţiilor sacre este maICată de permanenta
revelare a acestora 1. locul sacrului nefiind niciodată ''ales" rle om, ci doar descoperit.
Existenta concordan\elor de detalii între sol climă, natură şi psihologia oamenilor, aşa
cum aceasta se exprimă în naraiiuni în felul în care omul îşi selectează temele cu care
vine în contact, le combină şi le aranjea7.ă după nuanţa sa personală de sensibilitate, dă
o notă aparte tuturor clementelor tradiţionale.
Legenda Mănăstirii Hodoş-Bodrag, aşa cum a fost păstrată şi transmis.1 până în
zilele noastre de bătrânii locului care încă mai au puterea şi bucuria de a se mira şi de a
crede în minuni, poate fi privită ca o cx-plicaţic şi justificare a legăturii permanente între
realitatea imediată şi cea transcedentală, divină, consacrând gestul ritual aJ ridicării acestui lăcaş de cult. Iată conjinurnl acestei legende, aşa cum a fost culeasă din spusele unei
bătrâne într-o zi de primăvară, în mijlocul unui grup de localnici.
"Înăince vreme or fost vaci multe la bulgari, că bulgarii or fost bogaţi. Şi ca să
apă să le ducă, că n-or avut unge fântâni, acolo la Vînga, Ie-or adus aici lângă
Murăş. Când erau să fie sătoasă, le băgau în Murăş şi beau vacile apă. După aia, tăt or
stat, tăt or stat. Ăştia or fost săraci văcarii, ăştia nu s-or mai dus acasă în tătă sara cu vacili. Aicea le-o făcut colibă, aici şigeau cu copiii, cu muierile şigeau acolo. Şi după aia, or
văzut că, odată, bica ăsla lăt se duce, tăt se duce, unge să duce. El s-o dus la un ţărmure,
că o fost apă, unge-i icoana o fost apă Şi după aia bica s-o dus şi o săpat. Şi dacă tăt o
săpat, ăştia s-or dus să vadă că ce face bica acolo? ... Şi ei s-or dus şi or văzut că sa~ tăt
sapă, şi s-o obosît, c-o săpat adânc, or găsit o icoană, nu-i mai mare dăcât atâta, aşa O
icoană ... Şi ăştia tăt or stat. ''Las-o să sape, zice, că găsim noi, zice, ce să fie acolo''. Şi
or văzut o icoană. Şi icoana aia cum i acolo, n-or mai făcut-o nimic, cum or găsit-o în
nu chere
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pământ, aşa

or pus-o acolo. Şi-atunci or 7iis bulgarii şi ăştia:" Acuma, cc să facem? ... Un
o icoană ... Hai să facem altariul pc icoană asta. Şi or făcut mănă
stire. Şi mănăstirea asta, \foiau tătă lumea să rndă. Acuma, cc să facil cu bica ăla? ...
Când o fost mănăstirea gata, or făcut inaugurarea, cum zâc ăştia pă marc. Or tăiat bica
şi or mâncat Când o fost gata. or făcut slujba. o venit şi lumea. AJ.ţii or văzut că mere
otb, alţii şchiop, alţii or avut fel de fel de boli. Acolo erau îndrăciţi ... Şi cu am fost la
mănăstire, am avut ocazie să văd. Şi veneau cu duna, şi legaţi. Şi făceau şi 7bicrau în biserică, şi ieşea Necuratul din ei. Atunci or zis: "Mănăstire Făcătoare de Minuni,
Bodrogul". O fost Bodrogul Vechi, dincoace o fost Bodrogu] Nou, c-o fost lumea săracă,
tăt la mănăstire o fost cu ziua, acolo or mîncat, c-or fost mulţi copii. .. "
(Infonnator: Jcliţ.a Lorinţ, 73 de ani, Bodrogul-Nou, aprilie 1999).
bică să găsească aşa

Ne putem da se.ama că această naraţiune - legendă se încadrează în seria legendelor et.riologice 2 care au ca temă construirea unei biserici pe locul unde e găsită o icoană
de către un animal cu puteri fabuloase. Unitatea structural-funcţională a acestei legende
este dată de caracterul ei explicativ. cu funcţie de semnificare, şi de rnportul ce se instituie intre realul concret şi imaginarul fantastic. înrcgistr<lnd în acelaşi timp aprecieri şi
atitudini ale sensibilităţii uman.e generate de fenomenele observate şi de aspectele lor
ciudate.
Valoarea de adevăr care girează această legendă c conftnnată de mentalitatea
folclorică a povestitorului. Observării realiste a obiectelor, fenomenelor şi întâmplărilor
lumii înconjurătoare, precum şi a comportamentului uman specific i se acordă o semnificaţie aparte. Amănuntele şi impulsul lor dovedesc o profundă cunoaştere a realităţii.
privită cu smerire, cu uimire şi înţelegere, atitudini care ţîşncsc din viaţa şi concepţiile
populare ale povestitorului3. Localizarea acţiunii într-un loc definit este un procedeu
lcg<it de funcţia legendei şi de necesitatea com·ingerii. auditoriului de veridicul celor
povestite. Legenda îşi păstrează astfel viabilitatea.. prezenţa, în momentul povestirii.
Spaţiul este sacralizat prin prezenţa elementului central - icoana Maicii Donmului, în
stare să confere această valoare unui loc dealtfel profan, obişnuit. Sacralitatea spaţiului
se complcteaz.ă cu cea a timpului în care se produce evenimentul4 ("înaince vreme"), un
timp primordial al tuturor începuturilor. Altarul bisericii este construit conform prescripţiilor canoanelor tradiţionale, întemeindu-se pe o revelaţie primordială care a
dezvăluit "in illo tempore" 5 arhetipul spaţiului sacru. Interpllllerea între om şi
Dunmezeu a locului sacru dă acestuia din unnă funcţia de mijlocitor tăcând astfel cu
putinţă existenţa relaţiei dintre aceştia.
Putem găsi corespondenţe ale acestui act de construire a altarului cu exemplul
pe care ii dă Mircea Eliade referitor la înălţarea altamlui sacrificial vedic6 . Această construcţie c concepută, pe de o parte, ca o creaţie a lumii şi. pe de altă parte, ca o integrare
simboi.Ică a timpului, cu "materializarea lui în însuşi corpul altarului". Totul se
desfăşoară într-un timp mistic prins într-un timp sacru ce desemnează un microcosmos
distinct, calitativ, de ansamblul profan. Spaţiul sacru, ca şi timpul mitic, se repetă aici,
inserţiunea în acel "illo tcmpore" al cosmogoniei favori.zea?ă contactul cu acel "centru".
locul pe unde trece acea Axis Mundi, punct de joncţiune între Cer. Pământ şi Infern. În
religia creştină acest centru al lumii este identificat cu Golgota 7 "vârf al muntelui cosmic şi, totodată, locul unde Adam fusese creat şi îngropat". Astfel încât sângele
Mântuitorului a stropit ţeasta lui Adam, îngropat chiar la piciorul crucii, şi 1-a mântuit
Izolarea de spaţiul profan este accentuată în această legendă de capacitatea
icoanei şi a spaţiului pe care aceasta l-a consacrnl de a îndepărta maleficul, forţele rău
lui. Această fwicţie e receptată şi înţeleasă de povestitor drept o minune şi argumentată
ca atare.
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Pornind dt' 1a observaţiile profesorului fyan Evsec,· despre yaloarea ca simbol
a 1coanei8 . putem spune că în tradiţia creştină. dincolo de faptul că este o reprezentme
plastică a chipurilor sfin(:ilor, aceasta este inz.estrată cu puteri de alungare şi înfrângere a
maleficului, de aptrrare a oamenilor împotriva Luturor relelor din lume.
Oficierea slujbei de sfinţire a Icoanei şi a bisericii are daruL în cultul creştin
ortodox, de a stabili legă turn harică între Icoana pictată şi Sfântul reprezentat, astfel încât
icoana devine nu numai o reproducere sau multiplicare. dar primeşte darurile şi puterile
facerii de minuni ale persoanei pictate: tămăduirea de boli, izgonirea diavolilor,
izbăvirea de necazuri şi împlinirea cererilor mântuitoare 9 . Adorarea lui Dumnezeu şi
venerarea sfintelor icoane au puternice temeiuri scripturistice, patristice şi raţionale la
care se mai adaugă şi puterea taumaturgi.că. potrivit căreia, prin sfintele Icoane se arată
puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu. Reprezentarea prin Sfintele Icoane a modului în care s-a f'acut accesibil oamenilor Dumnezeu cel nevăzut este întărită de faptul că
Mântuitorul Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu (// Cor. 4.4), "chipul fiinţei lui
Dumnezeu·· (F',vrei 1,3). ştiind că Dumnezeu Tatăl cslc ca Dumnezeul Fiul, iar
Dumnezeu Fiul s-a arătat ca om printre oamenii cei făcu\i după chipul Său şi cărora
Duhul Sfânt li s-a arătat ca porumbel şi ca flăcări de foc.
Vechiul Testament ne relevă faptul că încă din timpuri străvechi existau în templu figuri şi chipuri cu aceleaşi semnificaţii ca şi sfintele icoane l o. Dumnezeu a poruncit
lui Moise ca să confec(:ionczc Cort Sfânt (kşirea cap. 36). in .;iirc iiU fost aşc;;..al\.: '\;hipuri
de heruvimi" (verset 8) ş chivotul (Ieşirea 37, 1). Cortul Sfânt "purta în el icoane şi tipul
celor cereşti'". Evreii se închinau Hermi1nilor şi Chirntului (fonia 7,6). Peste Cortul cu
Icoanele hcnrvimilor se arată slaYa lui Dmnnel.cu (le.~irc,1 -lO, 3-l-35; lfl Regi S, 1I:11
I'ai'alipome;;a 5. 1-l ). De asemenea încă de la începutul creştinismului, în galeriile subterane (catacombe) din Roma, unde creştinii persecuta~ se adunau pentru a săv~i

Sffinla Liturghie sunt pictate icoane.

l~..rhco!ogu!

it:di:In De Rossi

~1ra!3 că

în vren1ea

primilor creştini se foloseau şase tipuri de icoane I I :
1_ Icoane care reprezentau persoane sau simboluri ale credin\ei. Exemple:
Mielul - Iisus Hristos. Pommbelul - Duhul Sfânt Peştele - Jisus Hristos etc.
2. Icoanele care reprezentau Parabolele Mântuitorului şi figurile cu care El
însuşi s-a asemănat: Viţa, Păstorul cel Bun etc.
3. Icoanele biblice din Vechiul Testament, Noe în corabie. Daniil, Moise etc.
4. Icoane cu Mântuitorul, Maica Domnului şi Sfin\ii;
5. Scene din Vieţile Sfinţilor:
6. Subiecte liturgice: Botezul. Cina cea de Taină etc.
La noi în ţară se cunosc mai multe Icoane Făcătoare de Minuni ce se găsesc în
mănăstirile de pe aproape întreg cuprinsul ţării, precum: Icoana Maicii Domnului de la
Mănăstirea Neamt, de la Mănăstirea Putna, de la Mitropolia din Iaşi; de la Rarău, de Ia
Văratec, Secu, Sihăstria, Agapia, Suceviţa. Nicula, Bixad şi, bineînţeles. cea de la
Bodrog, a cărei apariţie a generat legenda pusă în discuţie de noi
Se cuvine precizat şi faptul că o icoană ce poate fi găsită în fiecare gospodărie
ţărănească posedă măcar o parte din puterea icoanelor îacătoarc de minuni aflate în llllCle
mănăstiri şi biserici, mai ales dacă aceasta a fost sfinţită de preot sau este o icoană
moştenită de la părinţi sau bunici l 2. Se sacralizează astfel un spaţiu şi se organizează în
conformitate cu opoziţiile sacru-profan, benefic-malefic, centru-periferic.
in cazul nostru, trebuie să subliniem faptul că este vorba de icoana Maicii
Donmului. Aşa cum ne învaţă Părintele Teofil, arhimandritul mănăstirii Brâncoveanu de
la Sâmbăta de Sus, în gândirea :;;i practica ortodoxă locul Maicii Domnului este "în inima
Bisericii Ortodoxe", după Domnul Hristos Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sf"ant
(Preasfânta Treime) şi ea reprezintă "adevăratul chip al Ortodoxiei" I 3. După exprimarea
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Bisericii, toti drept-credincioşii sunt cinstitori ai Maicii Domnului c~ este mijlocitoare
de Dumnezeu. ca lăcaş al Preasfintei Treimi (vezi Luca I, 35): «lngerul i-a răspuns:
"Duhul Sfânt se va pogori peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea
Sfântul care se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dwnnezeu"». Aşadar, faptul că
icoana din legenda noastră este a Maicii Domnului nu este un lucru deloc întâmplător
datorită cultului pe care Maica Domnului îl are în ortodoxie, de ;'Născătoare de
Dumnezeu şi Maică a Luminii."
În creştinism biserica a ştiut admirabil să asimileze puterea simbolică a criptei,
a grotei şi a bolţji. Diferenta dintre grolă şi casă este identică cu diferenţa dintre mai~
marină şi mama telurică, grota fiind mai cosmică şi mai total simbolică decât casa 14 . In
folclor, grota reprezintă matricea universală şi se înrudeşte cu marile simboluri ale
maturizării intimilăţii, ca oul. crisalîda şi mormântul.
În acelaşi timp biserica acestei mănăstiri este un lăcaş de păstrare a Moaştelor
(Moaştele Sf. ~filan). tabernacol păstrător al sfintelor taine, dar şi matrice în care se
z.ămisleşte Dumnezeu.
Factorul cu o funcţie determinantă în economia întregii legende este boul
("bic'").
Legendele şi crcdintele folclorice consemnează atributele cosmogonice ale
bouluil5. "Pământul îl ţine un bou cu coamele lui. Când vine dracul înaintea boului şi
i cere să-i dea Pământul. boul se scutură şi atunci pământul se cutremură". Prin unnare,
stabilitatea şi in<>tabilitatea pământului, ecchilibrul şi dezechilibrul luL începutul şi
sfârşitul cosmosului depind de puterea şi răbdarea boului primordial. Ridicatul în coame,
act cosmogonic şi întemeietor, este explicit fonnulat în legenda noastră. fapt ce ne poate
îndrcptăti să afinnăm că. dincolo de nivelul rcalită~ii imediate. avem de-a face cu rezonanţe ale arhetipului boului sacru în memoria colectivă a locuitorilor acestei zone de pc
Valea Mureşului.
Construcţia sfinţită - mănăstirea - şi obiectul înz.estrat cu puteri magice - ic-0ana
Maicii Domnului - de,·in locul de pelerinaj al credincioşilor şi al "bolnavilor de toate
felurile". Aici îşi găsesc vindecarea nevăz.ătorii. "şchiopii". precum şi cei "îndrJciţi'·.
Argumentaţia povestitorului este întărită de propria sa mărturisire: "Şi eu am fost la
mănăstire. am avut ocazie să văd". Alungarea spiritelor rele. a "Necuratului". este
favorizată de puterea de exorcizare specifică nu numai locurilor şi obiectelor sfinte.
Întâlnim aici o exemplificare a opoziţiei ireconciliabile între dunmezeire, identificată cu
însăşi fiinţa Mântuitorului, puterea lui de a tămădui trupurile şi sufletele stăpânite de
forţele întunericului. principiul răului "Necuratul" ("'.„şi venea cu duna şi legaţi. Şi
laceau şi zbierau în biserică şi ieşea Necuratul din ei ... ").
Avem aici o întâlnire a celor trei regiuni cosmice consacrate: Cerul (Dwnnezeu,
icoana Maicii Domnului, Mănăstirea), Pământul (realitatea imediată, profanul) şi
Infernul (Necuratul). Este o reeditare a "centrului Cosmosului" (M. Eliade). asemenea
templelor şi cetăţilor sacre ale popoarelor antice ale Orientu.lui Mijlociu şi ale evreilor.
Transcenderea nivelului realităţii imediate se realizează prin invocarea putem
de creaţie, a energiei vieţii ce porneşte dintr-un astfel de centru: "Atunci or zis:
"Mănăstire Făcătoare de Minuni", spapul sacru este consacrat prin această putere de
generare a minunilor, este un spaţiu de creaţie, prin excelentă făcător de minuni, singurul în care începe Creaţia, prin abolirea spaţiului şi timpului sacru. Putem spune astfeL
că în acest caz.. icoana Maicii Domnului se încadreaz.ă. în şirul hierofaniilor. un semn
purtător al sacrului care permite imersiunea în misterele capitale prin acea anulare şi
armoruzare a contrariilor.

288
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE:

:Mircea Eliade. Traiat de istorie a religiilor, Bucureş'j, 1992. p. 341.
Ioan Taleş, Meşterul Jfanole, Bucureşti, 1973. p. 73.
Tony Brill, Legendele cosmosului (I), Bucureş~ 1994. p. XXXI.
Octav Păun, S. Anghelescu, Legendele populare româneşti, Bucureşti. 1983, p.241.
5. 11ircea Eliadc. Mitul eternei reîntoarceri. Bucureşti. 1999, p. 16.
6. Mircea Eliadc. Op. cit., p. 24.
7. Mircea Eliade, Tratat de istoorie a religiilor, Bucureşti, 1992. p. 344.
8. Ivan Evsccv, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie romanească. Timişoara,
1997. p. 179.
9. Monahul Geopa, Icoane făcătoare de minuni. Vatra Domei, 1999, p. 7
JO. Monahul Cleopa, Op. cit., p.8.
11. Monahul Cleopa, Idem, p. 10.
12. han Evseev, Op. cit., p. 179.
13. AThim. Teofil PărJian. Gânduri bune penim ganduri bune, Timişoara, 1997, p. 76.
14. Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginan.ilui, Bucureşti, 1977, p. 300.
15. Mihai Coman, Bestiarul mitologic românesc, Bucureşti, 1996. p.34.
L
2.
3.
4.

https://biblioteca-digitala.ro

MOTMBbT 3A CBATIJATA HA OlbHIJ,ETO H JIYHATA B
libJirA.JICKATA lf PYMbHCKATA MMTOJIOrJUI
Paula Tănăsescu,

Bucureşti

Pe cer un _frate şi-o soră
Xe-ncetat se tot gonesc
Şi tot mereu nu se găsesc.

(Ha He6emo 6pam u cecmpa
f!enpek""bCHamo ce zou5t/11
II 6ce He ce 11ai1upam. )
B 6"L.nrapcKHTC,

Kaicro

ce

H B p)'MbHCKHre BHpBaHWI,

Mece1Ilnrara e

ccc-rpa

Ha

ycruma. 33'TOea HMa BC'LIIl.HOCT C<L\IO
erora npH'IHHa: napymaaaHCTO Ha KDCMH'feCKHH pe.a. ToB<i Mome .L(a craite -qpe3 Hm.(eCTa,

CJJl>HU,CTO H TO HCKa ;:i;a

O)KeHH Ja HeH, HO ee

mifro e onacHo .neRHHe Ja HH,lHBH.L(a n o6U1eCTBOTO (
npoeKrupa H ce 01])3311Ba B KOCMJl'ieCKIDI pe,'{,

nuca

a

RaI<TO COU.HalHIDIT

pe;:i;

cc

ce CJJY'!Ba H c MOMeHTHTe Ha

KpH1HC), lf.TII l.fj)e3 Bt.3MOA\HOTO j)IDKAaHe Ha Ma.iIKH C.lbHl..(a, KOHTO -~..J.HO c poµ.uTe,111Te
mropHT BCHlf.KO no JeM.llT3.
B Hapo,;uurra 6a1a.aa ··soarele şi Luna„ c.1bttuero Ka:rna Ha cccTpa CH ;J.a ce
npHTOTBH 1a cuar6a.T>r He HCKa. 1all(OTO:
·' .... Oare
CH m.e

r;nd ·s-a mai văzut
Y-a cunn.\.·cc1ft.
Und's-a auzit

Şi

Şi

s-a pomenit
ia sor 'pe frate
Şi frate pe sor ·. ·· 1
Să

Ho KaTO c.TbHu,ern He npHeMa OTKa.3.
"Jleana „Simzeana, Doamna.florilor . Ş-a garoa.fe/or, Sora Soarelui, :Spuma laptelui.,
1

o6em.aaa µ:a ;.;:-t CTaIIe >KeHa ah.v TO .'\IOih."e .aa nOCTpOH :iKe;JC'JCH MOCT OTBb,J MOpeTO, Ha
Kpaa c MaHacrnp H jJ{eJOl1fia cn,.;16a ;(O He6ero. Cl"LBIJ,ero rn rrocrpmIBa, Ka'IBa cc ;i:o
He6cro H nlM cc cperna c N:laM u EBa. Te M)' noKa3B3T pas: 11 a.aa, Ho TO cc up"Lrna npu
H.11eaHa lf OTHOHO H -"lOJIH ..J.a cc OMb)l(U 3a Hero. TOJH ITbT ŢjJ HCKa MC,'J.CH MOCT c

MaHacrup Ha KplUI. Karo rrpeMHHaBaT r.mcra, 11JrcaHa ce xm.pIDI a Mopero H Iior H
npesp"Lm.a B MpHHa pH6a. CThHUeTO BHKa pH6apH, JCOHTO H3BIDK,lla'I Mp.11Hara c MpCA<a.
C:eenn1Tc c.1H3ar Ha 3er.iJITa, nO'IHCTBaT pu6ara H li XBLp.uT B He6crn. npH A;la\1 H Eaa,
mmo H Hapw1ar "Jlytta". Jiymrra cc MOJIH Ha Eora, H TOH pemaBa:

„!.umea cât o fi
Şi s-o pomeni,
]1,'u vă-ţi întâlni
Xici noaple, nici zi;
Soare cind o sta

Jl.oKamo mpae c.eemom
115/.JIW Oa ce cpeuţueme
11umo npe3 Houpna,
uumo npe3 oeHJ/,
aK.o C'.TbHiţemo c1110u
KMt U3cpe6
.11}'Hama uf.e ce 6U<)u
Ca'vtO Kh\J 1a,:1e3
AKo J~v1-iama cUJie

Către răsărit,

Luna s-o vedea
Tot către sfinţit:
Luna d-o luci
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Către răsărit,

Soarele

Tol

f{ Mt u:i<~pee

mi-o fi

CJb11iţemo 1qe 6bde

către sfiţit..'"

llce

,..,,,ii :Ja/te:i. "

H orroraB<J:

'Te (;e ,?vmm1
II 11e ce cpe14mn

"Ei se gonesc
Şi nu se-ntâlnesc:
Lună când luceşte.
Soarele j_finţeşte;

Soa.'Y! când răsare
Luna intră-n mare.

B ~yra ,-ierelf.'la

Ko,?a J~vHama cu5le,
C1011Lfemo :Ja/m3ea
C1bm/e <Ja u:vpee,
..7_v11am11 RJlll3a e .itopemo.

"2

MOCTLT, ttarrpaseH OT BOCDK,

cc pa1T0rn1 H CJri.ttu.cm H Jlyttara ce

B e,:i;mi: 6i..-irapcKH pa3Ka.:l c.nHUern H Mece'IHHma He ce no1HaBaJ. H He ·3HaJ1T
ca 6par H cecrpa. Koraro nopacTBaT ce B.'Ilo6MT e.lHH B :qJyr. Karo ttay'lllsa, 4C re
HCl\aT .J.a ce O»«:HJIT, MaHI\a HM ru npDK.lHH3 LC3 He cc BIU'IT HHI<Ora.
~
B 61>.JTI'apcKIDI pa3Ka3 "]a140 He ce cpeuţam wTbHLfemo u .i1ece 1w11a111a .._,, C.lJl>Hl(eTO
naK noHCKa ,la ce O)KCHH 33 cecipa Clf Mece'IltH:rra. CBaTOBCTC-JKHBOTHH ce ci.6Hpar,
OTCMaT Ko11ere CH. cnarnr HM 306 .J.3 .a;:(3'r H pa1rosap.11T ·.ia nre11HT6ara. ~o )lp<NHH,
Tapa.lC/l\"bT, 3<lilBHBa, 4C cB3T6aTa II(C CTaHC aKO KOIDIT ~J:Y Cii e H3ll.H 306Ta. BCWIKlf ce
cMein. HO rapMe:IKLT e nocraeHJ1: e ·306HHuara KaMi.K. Koraro ro nITTar 33lUO c c.JJO)l(]{JI
Ha h.UIDI CH KaM.i.K .J.a Me. TOH 0611cIDIBa, 'fe:
4C

"Kamo ucKmn da o:JK.'e1151m C.%Htţemo, uţe
acuttKu :Jaeo110 uţe u1,~opim, li 11uc;1ed11ama _wpa«J...""G
omceza da 11av1.Ja KOllfl cu oa Rde KaMbllll. !Io moit He
.WOJ/Ce da cm~ue. " 3
)i(mJQTHMTe pcillaBar .!la pa:ue:uu c.i:i.Hu.ero

cc cpcmirar lf ;1a 3all3..:'UIT Jewrra.
B ..a:pyr pa3Ka..1, KOITTo 06JICIUIBa
,JJIBOol:'bT Ka3Ba ffil Jl)JCTO CM:

ce 11apoâRm .itaJIKu c.1bHlfa, ma
no 3eMJ1111a. Jamoea ucK<Ut ouţe
ucKa oa zu Hr>e. ma ceam6ama He

H \tecc•rrrnara JaBifHarH, 33 ,'la He

B'bRIIIHIDI Bll.l Ha

n'leJ"JaTa H BK)Ca Ha MC.la,

"I!acu, 5lpi.;e-nedc0epi.;e, 3eHeHa mpeauqa, muti 6ucmpa «oi>u14a, tte oo ceea
eiJHo C1bHqe 6eULR. li 2opczue 3e_:w51ma, a 1.:amo ce 11apodJ1m u CJ/'bH'IUl/O, mozaBa He 3HaR
Kbde u.1-e ce de11e.w. „.f
E.:vta II'!C,"Ia, H3np<rretta OT rocno.:1a_ ro 'l)'&a. OTH&a npH Eora u My Ka.1ea BClflll(O. a TOH
OTMCIDI csar6aT3.
,lllBO.JJa

AHa.;1ornqeu .:i;yamcnNeH pa1Ka1 cc cpema B EaHaT. Eor. qpe1 n'feJ1aTa. rrnn
Kal<BO e llO-,!l06pe: ;:i:a lll\fa caMO e,:n10 CJibHUC, H.'lli IIOBC4C. ~:I'bT onosapH.

'fe Ip116ea mi m.ia caMo e,nHo; e rrponme11 CJI)'l{aii:
"arşiţa lor ar putea intrece văpaia iadului şi atunci oamenii 11-ar mai avea.frică
de dâns11/''; ··ar putea să prefacă noaptea în zi .. _.atunci faptele lntunericului ar avea un

capăt.··)

".JK'ezama U{.e HGiJMUHe 02'bH51. Ha GOa U f/IO?a6a Xopama l/Jl..\W da Ce
cmpaxyBam om Hezo ", ''6uxa .\toz.riu da npe6bp11am 11ou1ma a de11 . mozaea iJewma 1-10
l11'b.M11omo U{.e ce C6bpw.am.
Karo Cl>'feTaea MHOrO OT ropHHTe MOTHBH, PYl>fbHCKaTa Hapo,ZlHa 3ereH.ZJ;a
"'Ci1bH1ţemo u JJ)JHama"

npc.lJiara c.:ie,n;eam<rra npe.J.cTaRa Ha tteoci.mecTBeHara cBaT6a

Meno;y asere HC6eCHH TeJi:a:

C,nH11cro, a;no6eu e Jlymrra., ne MOIKe .la cc crrpaau c eiKe,:nteBHoro c11
33.'1.1>.:I)KeHne, H ant ce nptt6mOKaBa onacHo mmro ,.J,O '.1CMHTa H 11 1nrapJ1, HJIH ce
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OT;:r.a..'leqaBa TO:IKOBa qe u era.sa cry;:i:eHa. Cnp;utT, Eor rn BHJ<a. C.1bHUeTO ~1y KaJea, 'IC
uct<a ;:i:a ce oxceHH 33 JlyH<rra. focno.a. MY noKa.Jea a.na, n~ero crpa.n;n BCHKaXBH
rpcurnJII.(H - MC;!\;J.Y nrx " o6euHeHHTe e HHlleCTa, H ro :iamramBa c no-reillJ(H
HaKa3aHIDI.. Cn.H1.1,ero o6:Nc HC cc OTICaJBa OT cearoarn.
OcneH KpaJJe, u.ape, BOHHHIJ.H, Ha cea6arn onma u .:wlO Hlu<0.na,
Tapa.,-re;i..oT. Toit ;J,aBa Ha KOHH cu .a.a H,.a;e JKapaBa. Komrr ce mrap11 n J06M"Ba.
TapaJJe)l(bT 0611cwma Ha mo6orntTHIITe fOCTH Il0CJ1C,LJ.CTBH1JT3 Ha cearoarn, Ha HHIJ,ecra:
me ce Hapo,'l;.IIT MlL'IKH C:IbHUa. KOHTO 111,e mropHT JeMJITa:
"'Dar când el s-o însura şi-o avea copii, n-o să mai fie şi alţi sori. şi atunci ce
are să.fie pe pământ? O să mai fie atunci buruiană, o să mai fie atunci pmere pe cer şi
orălănii în curte, vită în curte şi jivini in pădure? 11/-are s?l mai fie nimic. Şi in loc de ele,
de căldură, totul are să se pre.facă în jăratec, şi noi toţi, de văpaia lui.fierbinte, o să pierim de sete şi foame, pentru că apele secând odată cu izvoarele /01; v să se ducă şi
buruienile şi dobitoacele de pe pământ. "6
T03H II'hT roCTiiTC pa35npar, !.iC TOfI c rrpas„ HO npo;i.h:UKaBaT seceJI6aTa. Bor
izysa llJ'MHTe Ha HHI\O;ia 11 penuma .ci:a cupe cBaTfurra H:mpa.ui;a .a;M KOHH 1a Jlyw.rra w
CThHUCTO H roraro re npHCTHraT npe.ci: npe..:i;cro.rra M)', rH npo1onrna ;i:a He ce cpemm
noseqe, H CaMO mi cc B~T ABa IIbTH Ha ,D:CH, 3(1 Ma.;1KO BpcMC.
B ;:i:pyr pa3Ka3 caMOTO C;11>H1.1,e ce oTKa'.lBa OT cBaT6ara, 1<0raro paJ6ttpa Ja
nocJieµ,11uHre OT Hes. CT01<aHeH Ha cBaTfurra. rc1pa11e)f\hT cb6Hpa rpaMa.uu npax.
np11c31y;ianuone Ha CJUHIJ:eTO ro mrrar Jamo, H roit OTrosapx:

"'să mănânce caii nuntaşilor, pentru că, de acum înainte, de vreme ce fratele ia pe soră,
Dumnezeu nu va mai ploua; deci iarbă nu va mai fi. aşa că de pe acuma caii tre ·să se
înveţe să mănânce praf ,\'oarele, de .frică, 11u s-a mai căsătorit cu Luna'' 7
··1a r)a i~ll 5/0am KOllel1/e Ila CRnm6apume, 30UfOmO om Ce?n HOmambK UfO.W KQIT/0 6pam
«.JlL!l,,ta cecmpn cu 3a J1Ce11a, Eo? HJl..ua oa u3npamu dbJICd, 3Ha4u, 1151..Ma da uAta mpeaa;
Jamoea Ko11eme ee4e mp516ea oa 11a.r·4am da 5/0am npax. Om cmpax, C.'lb1114emo 11e ce
o.J1ceHUJ10 3a J'I,v11ama. "
MeJ1Qzy 6par 11 cecTpa 6paK He crnsa. MontBbT Ha HHuecra ce cpema HC caMo
s ;1e1etQHTC 33 Jlyttara 11 C1bHUCTO. B 61>.irapcKWI <Jio.TK.nop 3opHHU.aTa. rroa 11~1CT0
CrnHa. H BeqcpHH.l{ara-MHJTbO ca como 6par u: ceCTpa, caMo qe He 3ruurr. 3amo6ear ce

n orn83T e qepKeara ..:i;a cc BeH43BaT. CeellJ,HTC yracBaT, ID<OHHTC cc pa:u;sIDKBaT. Karo
Ha)~aear, 'fC ca 6paT H cCCTPa, M1rn1.0 H CrnHa ce MOIDIT Ha I>ora H roii. rn npeBp'Lma
B 3BC3,J;H, KOHTO ce rrpH6JUOKamn C3MO C){HIDK B rO,ll,HHaTa. H TOJ'aBa CTaBa
'3CMCTpeceH11e. B ;:ipyrn npl0013KH repoHTC ca 6.iIH3HaI.UI u ce Hapwrar Mu;iaH H

MHJ111.J..1.a. 8
B pyMl>HCKIDl <l>oJD<.'IOp no;i:o6tta Ha 6~a C1b111Jemo u .ily11ama c neccHna
Ha IOBaH IOproBaH. Toii ce s.mo6ea e cecrpa cn 11 HCKa 1~ cc O)f(CHit 33 Hell, HO u ce
XBbpJIH B»B oo,mrra H ce

y~BJI.

BCH'IKHTe H CBaTOBHJ.fllH. B HHKOH
pyM'hHCKH I<OJiei'.lffll necHu J:OHa.KbT HCKa ,ii.a ce OlKeHu :ia He11, HO "o ceruse şi nu-l vruse""roH: jJ ITOHClillJL HO Tll He". T.SI He HCl<a CBaTfia; TH c '\,crgolună'' - "JlyHa - .ileBHIJ;a".
CTOIUIRDBa Cecrpara Ha C,'Jl>HIJ,CTO oua.1ea

H1rnexua qe HHKOH, oco6etto CnHue-ro, He MO)f(e .na ce o:meHH Ja JlyH<ITa. Ho
lf>oJIK.i'IOp HM:a CBC.ii.CHIUI 3a cBaT6aTa H '.ţ<l iîepoI'aMIUI
Mell<lY CJibHIJ,e H Jlytta :

li B 61..JIJ"'dpCKIDI H B pyMl>HCKHH

''Hail-HanpeiJ ca Cb3daoe11u CTbHlJemo u Alece'IUHama , a 4e cemHe ecu4KUme
ocmaHa1u ceemu.Ra , u,ţo BU.:JICOa.Me iJa 6.17ellfYKam no Hawemo 5/CHO llOUf.HO 11e6e , ca
mexHu po.J1C6u , Koumo ce paJ1CiJa111 u _v.Mupam nooo6110 Ha BCU'IKU .J1Cue1t meapu. „9
HaMeK

3a cear6ara Ha

Jlymrra HMa H B JCO:ierorn neceH 1a CTapa .clOMaKRHHH :

MecelJ . CHaxa cde1-1u1Ja ". Jo B pyMoHCKaTa 6aria,n,a "MziopulJa"
yqaCTBaT DpH CM"bpTî3- CBaroa Ha OWIBpH lGlTO KpbCTHHUH :
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··cuH

C.1bHUeTO H JlyHaTa

·-soarele şi Luna
"CrbHtţemo u .:r_v11ama
.\fi - au ţinut cununa. ,.
Ca ;11u dbp:»ca·'!:! KOp011ama
HhB Bb.:"llllC6HaTa npHrul3Ka "Harap-Alb., Hal1llcaHa OT vfoH KpHHTa' Cm.Hl(ero H
Jiymrra Y'JaCTBar npH csaroara Ha repoH; cu;cmrra HllilOMHff xep3.iI,ilH'IBHTe IIUiTOBe, B
ROHTO ~CTC HcOcCHH TeJla IlaK ce Hru.mpar 'mC,J;HO .

" Soarele şi luna din Ceriu le râdea"
"C1b111Jemo u Jlyuama om He6emo u.it ce yc\tuXBtL'\'.a .,
B HllKOH py\tbHCKH 1<0:1e.mm necHH IOHaKbT, repoii CbC

C.TDH'ieBH qepnt,

1aRiIH'la

HJ6pamnwa CH - CecTpma tta Cm.HUero . HanpHMcp :
" (Cutare j a plecat la vânătoare "
(Ei:Ju KOli cu j mpb?11a 11a ROB
vânătoare-însurătoare

J106 - J1CeHum6a

se-ntâlni cu o.fată mare
de seamăn pe lume n-are.
/<)·a Zâna Zânelor
Jana sora ,~"oare lui
1

I

Şi-a găsit-o
Şi--a

CpeUţHa cec âeeuqa
Ku51,mo 1151.Ma paeHa Ha ceema
Eeute 6ow1151ma Ha 6ozimume

}f;-;a, (.~cc;npania Ha C~·"rbl--:tţe:no,

Ha.Mepzt7 51 ,
BJe.1 51 . ,.

luat-D .

BnB Bbmnc6HHTe npHKa.JKH Făt -- Frumos ce O)f{CHB<L Cj1eµ: pc;1,nua npe'-IKH H
Ileana Cosânzeana.
B e..nrn pyMnHCKII pa1Ka1 IDIKOra, KoraTO .zlnmepHTe Ha ,1yruna fo.cm ome Ha
3e\.uffa. C.LlHO 6c;u:io MOJ\fl.fC rH B~. KOraro ce K'hllHT. To Kpa,,lC KplLldf~ ffil
Haii-Ma11<arn, H Tll \.f} CTaBa nreHa. Toii onma npn Jlymrra, ;:i;a ce 1aJIOJHaHT. Korarn
nnra ia cBeKbpa JlyHarn onosapH '-le MbiKhT iî "e Tpnrna.-1 ,'Ia ocsertt cseni·· l 1
ToBa :mal.fH '-IC csar6a Me)IQy C1DHuc 11 JlyHa Mow;c ..la cratte. CBar6ara H:\I
npoBCpK11. 1a

npc:1CT3B.iUlBa )HH$HUHpaHeTO Ha aHTarQHH3MHTe H Bpl>InaHC KbM ttal.fa.1010. He

CJJYlfaHHO 13 HCll ce roBOpH B KOJIC,!J:HHTe nCCHH, KOUTO upHHUle»<ar K'h!'.f rpattlf'IHHll
nepHo;:i; Ha Ko.rre;:i;a. &lHHCTBOTO Ha npoTHBOno,10JKHOCTHTC ocm:ypJrna ..106HllaHeTO Ha
IlbpBOHa'i<LlHOTO CbCTOHHHe. KOCMHl.feCKOTO o6e,~HCHHC Ha CJieMeHTnre.

1Balade populare rumâneşti ( Cânlece hlirrâneştO, Editura Minerva. Bucureşti 1988.
~.16.

Balade populare

româneşti (L~ntece bătrâneşti),

Editura

Minerva. Bucureşti,

1988.

~· 20.

h'Mzapct<."O 11apoiJ110 meoptiecm6u e 12 mmta. T. ll. CmpHJI, 1963
~CEHY, EAH, Coqnm. 1914. KHHra XXX, crp. 46.

crp.

296.

-'Vlăduţescu. Ghe., i'ilosojia legendelor cosmogonice româneşti. Minerva. Bucureşti,

1982, p. 93.
6Legende populare româneşti, Editura Litera, Chişinău, 1997, p. lO- ll.
7 Coman, Mihai- "Sora Soarelui. Schiţe pentru o frescă mitologică'', Editura
Albatros, Bucureşti, 1983, p. 7
8cEIIY .\XX, CTP- 2.
9

Cb1I'Y'.J.'?O..~ CTP. 20

JOCEJH; I, Coct>ns, 1889, crp. 2o

l JNiculiţă-Voronca. Elena, "Datinele şi credintele poporului român". Cernăuţi, 1903, p.
618.
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RECENZII

ŞI

NOTE

Michal Gafrik, Martin Razus I. Osobnost a dtelo ( 1888 - 1923), Bratislava. 1988
Consider că este o datorie de onoare să spun cititorilor acestei recenzii câteva
cuvinte mai întâi despTe autorul volumului I al monogrnfiei dedicate personalităţii şi
operei scriitorului slovac Martin Razus. De ce? Pentru că de numele lui Martin
se
leagă valorificarea imegrală a operei poetice a lui Ivan Krasko, scriitor instruit (pentru
cine nu clUIOaşte) la liceul românesc din Braşov în anii 1894-1896, bun cunoscător al
limbii române şi al poeziei române, mai ales a liricii eminesciene. Gafrik a publicat până
acum două volume masive de opere complete ale lui lYan Krasko: primul în 1966, cel
de-al doilea în 1993. De ce acest decalaj de aproape treizeci de ani între publicarea celor
două volume? În anii l 970 sau 1971, cel de-al doilea volum, care cuprindea şi multe
poeme din Eminescu, două din Octavian Goga. una din Coşbuc şi un fragmenl din Tudor
Arghezi (Duhovnicească), era pregătit pentru tipar şi ar fi putut să apară dacă pe atunci
tânăml cercetător al Institutului de istorie literară al Academiei Slovace n-ar fi fost considerat indezirabil şi ostil regimului instaurat după ocuparea Cehoslovaciei de către trupele sovietice şi ca urmare alungat clin Institut şL la dispoziţia ministrului culturii din
acea ,·rcmc, alungat din orice fel de instituţie care avea neo legătură cu activitatea culLurală. Nici măcar servilor la o bibliotecă nu putea fi.
După aproape douăzeci de ani, proscrisul a fost reintegrat în cercetare, dar cine
ii mai poate da înapoi cei dou.1zeci de ani furaţi? Noroc însă că zestrea lui nu se rezumă
la cele două rnlume despre care am pomenit. Încă dinainte de a fi surghinuit a mai apucat să publice volumul Poezia modernismului slovac (Poezia s/ovenske1 moderny) în
1965. In timpul •·surghiunului"' a mai publicai ca "samizdaC volumul intitulat Proza
etică a lui Jfartin Razu.,· (!'tickâ prâ::a .\Jartin Râ::usa) în I 979. După 1990. în afara
amintitului volum al doilea de opere. Ivan Krasko a mai publicat: Poezia Modernismului
slovac (Poezia Slovenskej moderny), 1993. şi Reîntoarceri Rnzusiene (Razusovski
nevraty), i 995, aceasta din unnă cuprinzând diversele studii parţiale publicate de Michal
Găfrik până la data când a fost exclus din cercetare şi până in clipa când i s-a intcrL.is să
mai publice.
Volumul I al monografiei cuprinde o prezentare a vieţii şi activităţii lui Razus.
de la naştere (1888) până în anul 1923, an de răscruce în evoluţia scriitorului.
Preocuparea constanlă a lui Michal Găfrik pentru opera lui Razus nu arc doar o motivaţie literară. ci şi una morală, scriitorul slovac fiind unul dintre spiritele care între cele
două războaie au militat pentru conservarea şi respectarea de către autorităţile acelor
vremi a identităţii naţionale a slovacilor. Nu întâmplător monografia este subintitulată
"personalitatea şi opern''. De altfel, într-o notă finală a autorului ni se dă unnătoarea
cxplicatic edificatoare: "Rilzus întrupează nu numai destinul său individual, dar şi o parte
din istoria spirituală a Slovaciei modeme, din gândirea slovacă modernă şi bătăliile pUJ·
tate. Este vorba mai ales de apărarea individualită~i naţionale a slovacilor (şi de
inchegarea ci finală) în lupta cu ideologia agresivă a cehoslovacismului etnic ... "
Autorul monografiei se referă doar cu parcimonie sau uneori deloc la evenimentele din viaţa cotidiană a scriitorului, nu ne oferă, cum se întâmplă cu multe monografii, o biografie romanţată a scriitorului. Avem în faţă, dimpotrivă. o biografic interioară în care principala preocupare este de a prezenta cititorului procesul de fonnare
spirituală şi de evoluţie a creaţiei.
Prin poeziile şi prozele publicate în anii 1910-1923, Martin Răzus aşterne noi
punţi între literatura slovacă şi curentele literare şi filozofice europene modeme. Dacă
spre sfârşitul secolului al XIX-lea literatura slovacă a fost aproape în exclusiyitalc ori-

Razus
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entată către literatura rusă, apoi în perioada simbolistă şi neoromantici (ceea ce pe scmt
în istoria literară slovacă poa.-tă denumirea de Slovenska moderna) se deschide către literaturile franceză, cehă şi gennană, iar prin Ivan Krasko către literatura română. Liceul
maghiar pe care l-a frecventat nu i-a oferit mare lucru în privinta formaţiei sale culturale. Adolesceitul Martin R.azus ştia prea bine un fapt bine cunoscut de toată lumea la
acea dată: că desfiinţarea liceelor slovace la 1867 şi înlocuirea lor cu şcoli în limba
maghiară urmăreau deznaţiooalizarea tineretului slovac. Din această cau7..ă patrioţii sloYaci l-au îndrumat pe Ivan Krasko mai întâi spre liceul evanghelic gennan din Sibiu., iar
mai apoi spre liceul românesc din Braşo,·.
Contactele lui Martin Răzus cu gândirea europeană s-au produs mai ales în anii
de studiu la Facultatea de Teologie din Bratislava. Autorul monografiei deduce influenţele exercitate asupra lui Razus din opera acestuia, în pmz.ă sau versuri, pentru că, aşa
cum afinnă, nu s-au păstrat nici un fel de însemnări de lectură dio Auguste Comte,
Hcrbert Spcnccr. Schopenhauer, Thomas Carlyle, Kierkegaant Ernerson, Nietz.sche.
Deşi student la o facultate teologică., căuta "sensul vieţii" (p. 33) la filozofi, fiind
nemulţumit de explicaţiile pc care i le oferea biserica creştină. Desigur, în cazul lui
Razus, nu se pune problema de a constata o abdicare de la principiile creştine. El a fost
şi a rămas un om profund ataşat de biserică, ani de zile practicând preoţia. Înclina însă
spre scepticismul deist al lui Voltaire
Dintre curentele liternre care de-abia începuseră să prindă contur în Europa, în
Austria şi Gennania, se resimte în proza din tinereţe a lui Razus mai ales C:\.-presionismul. "acea formă a expresionismului care a introdus în literatură tonalitatea polemică,
agrcsi.- radicală, o pri\;rc analitică şi critică asupra societăţii"' (p. 47).
Gafrik analizeazii volnmclc de versuri Z tich_i'ch a b1lrnych chvil (1917), To je
vojna' (l9l9), /foj, zem draha .. (1919). precum şi versurile incluse în volumul Kreshy
a hovory. apărut în l 926, dar cuprimând poeme scrise înainte de hotarul unde autorul
monografiei s-a oprit în acest prim volum. Tot aşa procedează şi în cazul prozei scrise şi
publicate revuistic înainte de 1923, dar apărute în volum abia în 1926 (Z drobnej prozy).
Nu se mulţumeşte cu textele publicate În volume, ci analizeaz.ă "istoria" lor, zăboveşte
asupra publicării lor anterioare în reviste. iar acolo unde dispune de manuscrise, le ia şi
pc acestea in discuţie. Aşa cum se oonfigurea, acest prim \·olum al monografiei constituie un model de acribie istorico-literara calitate pe care Michal GAfrik a demonstrat-o
în tot ce a publicat până acum mai ales în cele două volume de Opere complete ale lui

Ivan Krnsko.
CORNELIU BARBORICĂ

Mihai Mitu, OAMENI ŞI FAPTE DIN SECOLUL AL XVl!l-U.'A ROMÂNESC,
Editura ATOS, Bucureşti, 1999, 272 p.
Cartea impresionea?.ă, înainte de toate, prin profunzimea şi seriozitatea
cercetării. Într-adevăr, ne aflăm în prezenţa unei lucrări interesante de bibliologic şi istorie literară. discipline umanistice pe care autorul, cunoscut s1a,;st şi romanist, ling-.ist
şi literat, le consideră, pe hurui dreptate, " .. .îneci mai înalt grad complementare" (p. 18).
Lucrarea debuteara direct, adicll fără intennediul vreunei prefeţe. cu conţinutul
propriu-zis, o seamă de Studii (p. 5-162), după care unnea;ă A'ote (p. 163-243), redac295
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tate în ordinea studiilor/I, o Postfaţă (p. 244), conţinând între altele, o explicaţie a rodului preocupărilor autorului, o listă de Abrwieri (p. 245-252) şi un indice de mme, mai
ales de autori (p. 245-271).
Mihai Mitu pune în evidenţă, cu un fin spirit analitic, biografii, opere şi documenle din Europa centrală şi de sud-est (Galiţia. Transilvania, Polonia, Austria,
GelJ!l3Dia şi Ţările Române), referitoare la unele realitaţi româneşti din secolul al XVIIIlea. Intrucât titlul lucrării, fommlat iscusit şi incitant, rru poate spune totuşi prea mult
despre conţinutul căiţii. vom încerca să prezentăm mai jos cde şase studii, primele trei
fiind consacrate vieţii şi operei lui Ioan Budai-Dcleanu (Mihai Mitu este, după cum se
ştie, unul dintre cei mai serioşi exegeţi ai creaţiei strălucitului reprezentant al Şcolii
Ardelene, totodata cercetător pasionat al relaţiilor culturale. lingvistice şi literare
româno-polone).
Pornind de la ipoteza că cercetarea biblioto;:ilor personale constituie un izvor

important pentru explicarea genezei operei unui scriiior şi ţinând seama ck fapiw că Ioan
Budai-Delcanu a fost unul dintre cei mai culţi autori români de opere literare până la
Eminescu, totodată filolog, istoric, jurist, manifestâm interes pcn1ru etnografie şi folclor,
pentru muzică şi artele plastice, pentru medicină şi ştiinţele naturii în spiritul enciclopedist al epocii luminilor, Mihai Mitu îşi propune în primul studiu. intitulaltt Biblioteca lui
Ivan Budai-Deleanu (p. 5-27), să explice aceste preocupări multilaterale ale scriitorului
ardelean prin cercetarea bibliotecii sale. Cum aceasta nu mai există, singura soluţie este
aceea de a cerceta inventarul lucrărilor sale. alcătuit în 1820 în vederea scoaterii lor la
licitaţie. Rezultatul im·cstigaţiei este uluitor, căci în im·entar figurează titluri de lucrări
din nu mai puţin de 12 ştiinţe: istorie, drept, literatura, filologic, medicină, ştiinţele
naturii, retorică. religie. politică, muzică, astronomie şi matematică! Enciclopedismul lui
Ioan Budai-Deleanu este confirrri..at aşadar. şi bibliologic
Cel de-al doilea studiu. Ecouri galiarde în Ţiganiada lui Ioan Hudai-Deleanu
(p. 28-54 ), este un comentariu de literatură comparată, menit a arunca lumini noi asupra
înţelegerii Ţiganiadei. Mihai Mitu este, acum, în căutarea versurilor de amor şi bahice.
care îl vor fi inspirat pe Ioan Budai-Deleanu în alcătuirea, în spiril epicureic-goliaidic, a
celor două imnuri ale dragostei şi viratlui din cântul al treilea al Ţiganiadei (cântecele de
petrecere ale ţigănuşului Pmpanghcl). Este trecută în revistă. aici, o vastă literatură
goli.ardă de la Pierre Abelard (secolele XI-XII) şi Carm;na Burana (secolul al XIII-leea)
până la "·ersurile cântecelor de pahar din Polonia secolelor XVIIl şi XIX. De altfel, e de
subliniat cil Ioan Budai-Delcam.i însuşi a fost ~ ... un <înţelept din născaie> cc ştia să
împace ştiinţa de cal'te cu dulce.aţa cupelor de vin" (p. 50) şi implicit " ... primul goliard
în cultura română" (p. 54).
Cel de-al treilea studiu este consacrai unei prietenii literare: Epicureul BudaiDeleanu şi stoicul .\1artin K uralt (p. 55-8 I). M. KumJt sloven de origine, custode al bibliotecii UnÎ'lcrsităţii din Lvov (Lemberg), a fost poet şi traducător. Prietenia celor
oameni de carte, în anii de după Revoluţia Fraoceză şi a doua împărţire a Poloniei
( 1793 ), este pusă de Mihai Mitu în acelaşi rând cu relaţiile dintre Goethe şi Schiller, dintre Eminescu şi Creangă. Au scris, de altfel, şi lucrări comune, de ex. poezia cu versuri
jln1apuse Der neue Eptkureer durch den Stoiker zu Rechte gewiesm "Mai noul epicurean pus la punct de către stoic". Este vorba despre W1 dialog versificat, paternitatea autorilor, care seltlDe<V..ă nwnai cu iniţialele lor, fi.tind stabilită de Mihai Mitu pe b37.a unei
ingenioase ipoteze, care este fundamentată bibliologic şi filologic.
Cel de-al patrulea studiu este intitulat O carte de inţelepciune: "Palatul crailor
leşeşti·· (p. 82-96). Este vorba despre " ... o descriere a unor embleme care împodobesc
uşile a douăsprerece camere dintr-un imaginar palat din Vat'ŞO\'ia al regilor polonezi" (p.
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83). Mihai Mitu încercând să elucideze paternitatea 1.cxtului, prototipul şi sursa de împiratie a acestei traduceri.
Jdcea, am zice obsesivă, a stabilirii paternităţii unui text străbate şi cel de-aJ cincik:a studiu: intre Jstambul şi Vi1rşovia: domnitorul-literat Alexandru Montzi (p. 97125), grec din Fanar. autor al unei scurte povestiri cu specific oriental, scrisă în franceză,
apoi t:radnsâ În polonă de F. X. Dmochowski încă de la începutul secolului trecut şi în
română de Adriana Mitu acum în DIJllă. Studiul constituie un exemplu de analiză comparată, care pune în evidenţă '' ... prima scriere literară originală în limba franceză, concepută pe teren românesc" (p. 125).
Obiectul celui de-al şaselea studiu, u1timul, intitulat Chesarie de Râmnic între
Pitagora şi ... Ioan Baroc (p. 126-162), îl constituie Psaltirea lui Chesarie, episcop de
Râmnic între 1773 şi 1780, figură "emblematică" a epocii. ''Ceea ce ne îndeamnă să
socotim Psaltirea lui Chesaric drept piatră de hotar în rândul psaltirilor româneşti - arată
Mihai Mitu - este în primul rând predoslovia, redactată de erudhul episcop. Tocmai
datorită acestui text, de mică întindere, dar fo&-tc bogat în idei, Psaltirea lui Chesa..rie de
la 1779 a cunoscut cel mai mare număr de ediţii timp de aproape un secol în diferite
locuri ... " (p. 137).
De menţionat că, alături de o foarte bună documentare strict ştiinţifică
printr-o minuţioasă punere la contribuţie a surselor româneşti ş~ mai ales, străine (v. mai
jos), autorul mâmJieştc, şi nu arareori, o autentică pan..1 scriitoricească. cu subtile note
artistice şi trăiri nostalgice, de ex. în descrierea atmosferei goliardc şi a Galitici de la
răscrucea secolelor XVlll şi XIX (p. 32-33).
În sfârşit impresionează in mod deosebit, după cum spuneam mai sus, bogăţia
resurselor de infonnare. Aidoma căutătorului de aur în Orinoco, care, pentru a obţine un
pumn de metal preţios. strecura printre degete tone de ţărână şi nisip. Mihai Mitu a pus
la contribuţie sute de lucrări de literaturJ, istoric şi critică literară (v. de ex. cele peste
550 de note, mai toate foarte dense, de Ia p. 163-243)/2 pentru a ne oferi câteva studii
substanţiale, de viu interes, despre un Eldorado, mai puţin cunoscut al culturii româneşti
de acum două secole.

NOTE
I. AI fi fost mai profitabil, adică mai favorabil unnăririi lesnicioase a trimiterilor la o
lucrare sau alta, dacă notele ar fi fost grupate. de fiecare dată, în ordine succesivă, după
câte unul din cele şase studii (şi nu toate, împreună, la sf'arşitul cărţii).
2. Câteva inadvertenţe descoperite la întâmplare: fr. se (p. 31) î. l. d. ce; genn. zu rechte
(p. 74) î. l.d. zu Rechte; Popp (p. 141) a se redacta cu litere drepte; Slovene (p. 199), cu
accent inex-plicabi~ î. 1.d. Slovene.
VICFOR VASCENCO

Lucia Wald, PAGIM DE ISTORIE ŞI TEORIE A llNGf1.'ff/CII, EdituraALL,
Bucureşti, 1998, 212 p.
Lucrarea de faţă, în care se iau în discuţie probleme controversate sau inedite
din domeniul indo-europenisticii. al limbii latine, romanisticii şi lingvisticii generale,
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este o complinire sui-generis a cunoscutului compendiu 1, pe care autoarea l-a publicat
în mai multe ediţii împreună cu magistru] ei, regretatul acad. Al. Graur, în anii '60-'70.
Cel puţin trei sunt principalele merite ale acestei cărţi: c succintă, dar spwr
mult, fiind aşadar cuprinzătoare, şi, într-al treilea rând, se citeşte cu interes.
Se examincanl, de-a lungul a cinci secţiuni, probleme de teorie şi metodă în
domeniul ştiinţelor limbii Este vorba., înainte de toate, despre o lucrare de indoeuropenistică şi de istorie a lingvisticii latine, dar spre sîruşit şi de lingvistică modernă (ceea ce rcfl~ fonnaţia ştiinţifică de amamblu a autoarei: filologia clasică şi
lingvistica generală ). In cen1rul ateIJtiei se află următoarele probleme: reconstrucţia termenilor irdo-europeni şi dificultAµle acestei reconstrucţii (secţiunea întâi); inteipretarea
logic:ă şi cea istorică în lingvistică (secţiunea a doua); cercelarea teoretică şi cea aplicativă în istoria lingvisticii (secfiunea a treia); gramatici antici: Varro, Sacerdos, Charisius,
Diomedcs. Donatus, Cassiodorus, Priscian şi mai tâJZiu, unii gramatici europeni din secolele XVI-XVII: Linacer, Sanctins. Scioppius, LanceJot ş a ("ocţiurea a patra, tmde se
ia în discuţie şi opera lingvistică a unor scriitori ca Augustin, cel mai mare semiotician
a1 antichi~ii., după cum îl caracterizeanl Eugen C.Oşeriu (p. 84); în sfârşit, analiza progreselor realizate de teoria lingvistică în perioada Renaşterii (secolele XV şi XVI: gramatici ale limbilor spaniolă, franceză şi portugreză) şi în Epoca Modernă, când se afirmă tot mai muh studiul limbilor "ii (secţiunea a cincea).
Lucrarea se încheie cu câteva studii de lingvistică rnod.emă3, primul despre Jan
Niecislaw (sive Ivan Alexandlmic) Baudouin de Courtenay (1845-1929), iar cel de-al
doilea despre Bogdan Petriceicu Hasdeu ( 1838-1907)4, titani ai gândirii lingvistice din
cea de-a douajwruhate a secolului al XIX-iea şi precursori ai lingvisticii contemporane
(au existat intre ci - menţionăm în subsidiar - relaţii dintre cele mai cordiale).
Tennenul metodă, resp. metodologie nu figurează în titlul lucrării (pare-se, de
dragul conciziei), dar conceptul corespunzător ne întâmpină mai la tot pasul, cu deosebire în primele capitole, sub forma unor procedee şi criterii de cercetare ca: metoda
Saclien und Worter, in care se porneşte de la lucruri spre cuvinte (p. l, 25 ş.a.). metoda
paleontologiei lingvistice, în care direcţia cercetării e inversă, adică de la cuvinte spre
lucruri (p. 2, 25, 57), metoda comparativă şi reconstrucţia (fonologică,. morfematică,
semantică)5 a unui etimon indo-european6 (p. 24, 52 ş.a), cri.teriul statistic (p. 26). criteriul logic (p. 27, 28, 33, 42), criteriul mitologic (ibid.), criteriul istoric (p. 27, 33. 42),
criteriul lingvistic (p. 28), interpretarea empiristă (p. 34), interpretarea pozitivistă (ibid.),
cercetarea glossematică deductivă (ibid.), stabilirea de universalii (ibid.), maniera atomistică tradiţională (ibid.), maniera structuralismului diacronic (ibid.), istorismul atomist
(p. 36), abordarea transformaţională (p. 46), principiul modelării (p. 48), compararea
limbii cu uncie obiecte (p. 51) sau cu un organism (p. 52), orientarea psihologistă (p. 51),
analogia dintre limbă şi faptul social (ibid.) ş.a.
După cwn se poate vedea, cele mai rnu1te din aceste metode sunt preluate din
alte ştiinţe, dar ele au căpătat cu timpul un specific lingvistic şi contribuie ca atare (sau
au contnbuit), într-o măsurii sau alta, la cercetarea fenomenelor din domeniul ştiintei
A

noastre.
De menţionat că în studiile care alcătuiesc lucrarea în discuţie se întâlnesc uneori aserţiuni cu implicaţii mdodologke şi gnoseologice, unele dintre acestea fiind adevăruri de maximă gcneralital.e, devenite în mare parte un loc comun: istoria unei limbi
se află în strânsă dependenţă de istoria vorbitorilor ei (p. 2), limba este, într-un anumit
seru;, o oglindă a realităţii (p. 3), limba se schimbă într-un ritm mai î~t decât rea1itatea
pe care o exprimă (ibid.), vocabularul este domeniul care fumiz.ează cele mai multe date
privitoare la viaţa wci populaţii (p. 4), în semantică nu există legi specifice unei limbi
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(p. 5), viabilitatea unei metode se măsoară nu numai după gradul ei de simplitate sau de
exhaustivitate, ci mai curând după gradul ei de adecvare la material (p. IO), în materie
de limbă creaţie înseamnă înlotdeauna tmnsfonnarc, reelaborare a unui material folosit
anterior în alte scopuri (p. l l), relaţia dintre termenii cuvântului compus constituie o
mărturie de necontestat a relaţiilor semantice şi sintactice din frază (p. 20), în semantică
nu se pot stabili corespondente regulate (p. 24 ), schimbările semantice oo au caracter
regulat (p. 25), materialul lexical supus comparaţiei să nu fie limitat numai la dicţionare,
ci să fie extras şi din alte texte, cu specificarea nuanţelor contcxtua1e ale tennenilor (p.
29}, uneori este greu de decis dacă ne aflăm în prcz.enţa a două sensuri ale unui c11vânt
polisemantic sau a două omonime (p. 30), schimbările lingvistice reflectă, în aspectul lor
semantic, C\'Oluţia gândirii (p. 46), limba este strâns legală de viaţa omenească în toate
aspectele şi ipostazele ei (p. 54), nu tot ce este modem este şi nou sub toate aspectele (p.
82). Un adevărat memento, cu deosebire pentru tinerii cercetători.
Studiile au un caracter analitic şi deductiv. la sfârşitul acestora prezentându-se,
sub formâ de sintez.ă, principalele concluzii ale cen;ctării. Acest aspect, care oe întâmpină în mod remarcabil în mai toate secvenţele volumului de faţă are nu rmmai o importanţă metodologică, de cunoaştere, ci şi una didactică., de instruire, căci îi oferă cititorului. mai ales studentului, posibilitatea sistematiz.ării infonnapei.
Aidoma stilului inscripţiilor latine, expunerea autoarei este ah ovo usque ad
mala lapidară, concisă. Fonnulă.nle aşternute laconic pe hanie sunt rodul unui proces
inteligent de distilare a ideilor şi de proiectare a acestora din planul gândirii abstracte în
planul expunerii concrete, lipsite de ambiguitate.
in ciuda câtorva inadYerten\c 7 , de care autoarea nu se face vinovată. lucrarea se
parcurge cu uşurinţă şi folos nu numai de comparatişti şi latinişti, ci şi de un public mai
larg. in primul rarul romanişti. slavişti şi genm:uri!iiL

NOTE
L Al. Graur şi Lucia Wald, Scurtă istorie a lingvisticii. ed. L 1961: cd. a II-a. 1965. ed.
a III-a reyăzulă şi adăugită.. 1977, Bucureşti, 272 p.
2. Date bibliografice în: Jana Balacciu şi Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi
filologi români, Bucureşti, 1978, p. 253; Istoria lingvisticii româneşti, de un colectiv de
autori. cordonator: Iorgu Iordan, Bucureşti, 1978, p. 93, % etc. (vezi trimiterile de la p.
274); vezi acum în unnă: Lingvişti şi filologi evrei din România, Bucureşti, 19%, p. 269273. lucrare recenzată În: Victor Vascenco, Comentarii şi aprecieri lingvistice.
Bucureşti, 1998, p. 341-343.
3. Despre lingvistica modernă din perioada actuală, care nu constituie obiectul lucrării
de faţă, vc7j: Oswald Sz.cmcrenyi, Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. I. I'On
Saussure bis Bloomfield (1916-1950), Heidelberg, 1971, 148 p., ll. DiefunfzigerJahre
(1950-1960), Heidelberg, 1982, 318 p., lucrare compactă, conţinând un material bine sistematizat
4. Studiul despre B. P. HasdetL apărut iniţia.I sub fomJă de articol în 1963, ar fi putut
profita acwn, în redactarea sa din 1998, de pe urma a1ragerii în discuţie a excelentei
luclări a lui C. Poghirc, B. P. Hasdeu. lingvist şi filolog, Bucureşti. 1968, de asemenea a
căiţii lui Helmuth Frisch, Relaţiile dintre lingvistica română şi cea europeană,
Bucureşti, t995, în care se fac numeroase referiri la opera lui Hzsdeu (v. menţiunile de
la p. 28-i). In această din urmă lucrare, apărută la Bochum în versiune originală, germană, în 1983 (şi într-o stângace traducere românească la Bucureşti în 1995), se iau în
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discuţie şi unele aspecte din opera lui I. A Baudouin de Courtenay (v. trimiterile de la
p. 283).
5. Din bibliografia lucrărilor fundamentale de indo-europenistică n-ar trebui cred, să
lipsească: T. V Gamkrelidzc şi Vjac. Vs. Ivanov, lndoevropeijskij jazyk i indoevropijcy:
Rekonstrukcija i istoriko-tipologiceskij analiz prajazyka i protoku/ tury. Cu o prefaţă de
R Jakobson Thilis.i, 1984, voi. I, 428 p., voi. II, 1324 p., lucrare capitală, în prefaţa
căreia R. Jakobson spune spre sfârşit: "Nu puţine vor fi discuţiile fertile pe care le va
stârni în ştiinţă, pe plan internaţional. această lucrare remamibilă" (p. XVI din vol I).
6. Metoda reconstrucţiei s-a extins cu timpul şi în domeniul limbilor neindo-europene,
de ex. în reconstituirea geotgienei (gruzinei) COIDWIC. Vezi B. K. Giginej~ili, K probleme dostovemosti rekonstrukcii, în "Voprosy jazykoznanija". 1985, p. 65-70.
7. Este vorba mai ales despn: unele greşeli de lipar (menţionăm înt:rc paranteze formele
corecte): AJ/gemein vorstellungen şi Umfassende p. 5 (allgemcine Vorstcllungen. resp.
umfasscnde, redate corect la p. 12), v. sl. vreme (vJCmc), Obsce indoevropeislwe p. 14,
22, 40 (ObSc:eindocvropejskoe), balto-slovă p. 19 (balto-slavă), v. sl. crinooku 'cu ochi
ncgrf p. 21 (crunooku), ir.doeuropeenes p. 22, {indo„eu...ropeenn-.:s)~ indoevropeiskogo p.
23 (indoevropejskogo), istoriceskomy p. 23 (istoriceskomu). der.franzosisches Sprache
p. 23 (der fra117..Qsischen Sprache), den syntaktischen Konstruktionem p. 23 (den syntaktischen Konstru.ktionen), v. sl. solr ·sare' p. 26 (soli),••. sl. kamu p. 27 (kamy, i.e. cu ierî
final la norn_ sg.), v. sl. drevo p.28 (drevo, i.c. cu iat'), v. sl. poti 'drum' p.29 (poti, i. e.
cu ius mme), weinen p. 31 (Weinen), Ein. .. Untersuchung p.31 (Eine ... UnteI5Uchung),
die griechen p. 32 (clic Griechcn), Antoine Afi//et p_ 32, (Antoine Meillet), de abia p. 33
(de-abia), F.nciklopediceskii p. 54 (Enci.klopediceskij). Rotdestvenski p. 61 (Rozdestvenskij), lzdate/stvo p. 61 (lzclatel'stvo}, dediees p. 84 (dediees), istorija jazykoznan_i,:a p.
196 (istorija jazykomanija). Lingvisticeskaja Teorija p. 196 (al doilea cuvânt trebuie
ortografiat cu iniţială rniIUJSCuJă), ,\,fy:~Ji i jazyk p. 197 (Mysl' i jazyk = titlul lucrării lui
A. A. Potebnja), das das ganze p. 197 (dass das ganzc), nur eine Sprache p. 197 (nureine
Sprache), Izbraunye trudy p. 202 (Izbrannye trudy); ultima propoziţie de la p. 203 este
neterminată.

VICTOR VASCENCO
Heidelberg, aprilie 1998

CJJOBAPb PYCCKOI'O HJhl.KA XI-XVII BB., Bhm. 17, MocKBa, 1991, 295
c.; Bbm. 18, MocKBa, 1992, c. 288
Cnosapb

(H3.laHHe pe~eH3HJ>OBai"IOCb

ao MHorax crpaHax a B PyM:bIHHH*) no.li.
(CJIP.H XI-XVII BB. - peI<OMeH.eyeMoe COKJJ3IUCRHe) Jl3'la,'l BWXO,L(HTh
c 1975 r. peryJIJIPHO, KaK CBH,ZlC'feill>CTB}'lO'T BbIIl. 17 H BbUl. 18, Bhlllle,lllillle B 1991 H
1992 ro,a:ax.
BbrrtyCK 17 CO.ll:ep)l(lf[ e.rnun11U>I ;"IeKCRKH OT ITOMAPAHEU,b .cr.o ITOTIBIIAIB
(2238 CJIOBapHWX CTareii H 325 OTCbl.ilO'l"HblX C.JIOB). KaK .llBCînyCT m llpeouc.nOHWl (c.

T3KHM Ha3&1HHeM

5), MKOfO'IlfCJJCHHLIH J(l)JUieKTHB aBTOJ>OB HCfi0.Jib_'3QBaJJ ICapIUTeKy ,l(PC HHcnrryni
PyccKOro Jl.3hlxa AH CCCP, MaTep1ra.Jw CJJOBaP'f H. H. Cpe1Heec1<0ro a pH,Lta H'.WllfHH
(Anol\aJ/uncuca, 311amocmpyR, f{Huzu npopoKOB). Co6pauHLiii Marepea.i"I 6LI.il
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t'lllaTCJn.Ho npoucpea (pa:lllO'ITeHHJI npHBeJIH x yTO'IlleHWL\f H no nepeso;:zy ).

c

nepBblX crpaH1II( 'f}'BCTB.YeTCJI OrpoMHall paOOT3 BH.lVfbJX

-=ropHKOB .H

06lllCC

IJnw. HayK r. A. boHl'fOBOH.

pe.aalCillJ>OBaHHe ocymecnmeHO j],-j)O.M

HCTOpHI<DB JI3hIXa, 3THMOJJOfOB, cneUH1l.i"lHCTOB

pa:JHLIX

JJCKCHKOrpacl>oB,

.llPY fli.X crrpac]lei,

llllIDODlHXCJI BCeM HaM .HJBeCTHl>IMH pa6onnn<3MH CTPYKJYP AH.
Jac,~er oco6oro BHHMaHHll rpy.u: COCTaBHTe.neB: no BblllBJ"TCHHIO 3IDl'fCHIUI

- RHii cJIOB (ITOMbICJlb" IO 3HINeHHii, ITOMbICJllif11 - 8 3Ha-teHHli:; ITOCTABb -

20 3B3'1CHHH, ITOMhIIIIJIEHHE - 11 3Ba'reBRH; ITOcrnnIYTH - 16 3Hll'lemm;

nocrABEUb - 24 3H3'1CHIDI; MAC npoTKB nocm:JUieil e,z:m:HHl{bl ,mleT 5 3H<l'lemlB:).

6orarcTBo nexcHICe nepoo.mi MQ)KUO npoHJLnocrpepoearr. .11epHBaTa\llf e;J;HHlll.{hl
CllBT3TMaTHKOH cJioBa ITOCib (c. 224). 3a00ra cocraswreneit

ITOCOXD (c. 208-211),

no a;1moc1pamm BWCî)'naeT oco6MM o6pa.JoM B C.i1}Y<tC UHTar no HCl"O'IHllK3M

(flOCTEJlh, c. 236-237); ITOCTO.srrn, c. 252-253). HacrolJID;Ru swnyCJC (17) J1B.JU1erc.1
R Hmnocrpauaeii ll03MOlKHOcreH npecpnca no- H pJl.All ..up.
Arxo&HaH 11 MaTeprul.llLHWI KY.llhIJJ>a pyccmro Hapo.ua HaIDJJH .11ocroiiHoe
crrpIDKeHHe s .ll3HROM Bhlit~'cKe CJil>jl XI-XVII ss.

C.Jte.rzyronutii BLmyCK, 18,
ITPEHA1lAJibHbu1 (2240 CJIO&apHhlX

CO)t(fp)f(JIT
CTareii: H

OT

M<rrepHaJI

286

OTChlJIOtfHl.IX

ITOTKA

.110

c,10B). DOJil>IIl3Jl

qacn. c.10B noro BLIII}'Cim cocT3BJilllOT ~HB3Thl c npHCTaBmil ITPE-. a TaIOI<e
oOpa30BaIIWI c ITPE,[{-, IlPE.lU'I- H ;:q>.
Do.llhIDOH ICOJ1J1CJCTBB cocramrreneii, pe.il3KTOpoB (rn. pe.ll.
A. Eoraroaa), ;lHI(
3aHllîhlX CBCpKOii: [(HT3T, l<OTpOJlbHOH pa6oroii CBH,ZJ;e'l'C.'lbC'fBYeT o cepbC3HOH pa6ore, o
MaKCHMa.ilhHOH pa6ore, o Ma.KCHMa.JlbHOH OT,lla'le npu JaBCpmeHHH crom.
OTBeTCTBeHHOfO TPY~· H B ,!laHHOM BhlllJCKe Bhl,llC.lllJ(JfCH C~HHUbl. y KDTOphIX

r.

BCTpC'13CTCJI 6onr.moe KOJlll'iCCTBO 3H3'1CHHH (IIPEJIO)KJ1ŢJ1 - 16 3H3'1CHHH;
ITPE,D.J10JKF.:.HYIE - i2 3tia'ieHHii; ITPABHfH - 16 1Ha'ieHHii). C oco6hl?.;: BHHMaHHCM
cocT3.BJleHhl cnoBapHlde cran.u: nOTOMOY c. 11; IJOTPEliA. c. 18-19; nOXBAJIA,
c. 46-47: ITOilJJlillIA, c. 84-87; IIPABM c. 96-99; c.10BO HMeer 17 3Ha'lemm, 'ITO eo
t>rnoro pa.3 npcBbllllaer .IlaHHble MAC, B KOTOpoM cy m. npaBda <fmrypnpyer Jllllllb c 5

3Ha<ICHIDIMH).

JlHua, pa6<mnow;ee

B o6mlCTH HC"fOPHJI, npaBa, HCTOpHH

Ky.llhl}'pbl, JICKCHI<Drpa<i>HH (B

o6mei:f -),

TeKCfOJIO[JDf HMCH)T

.lnbllla, HCTOpHB

nepe.a: co6oil

B MHHOM

C.ll)"iaC HacTI>.llID;Hlî: K..'13,IJ., ~ KOIOporo MO.lfCHO H1~n. MHOOKeCTBO BhIBO.llOB H

BpRMCpoB no 1(3)KJ:{OH R'.1 QRTHpOaaHRLlX (H He TO.lbKO) 00.llilCTCR 3HaBHR.
Pe~eJOHpyCMWC B~'CICH CB36'6eHhl (<jlopJ<U(LI) H HHTepeCHLIMH lfJparueHTa..YH B3
Anmca'luncuca (Bblil. 17), H3 .'711tfeoozo 6}xBapR Kapuoua HcmoMU11a 1691 i!. (Bldll. 18).

lbrrarcJil> H eccJlC,11,0earem. BMCIOr B MlffCPH3.llC CJIP.SI XI-XVII »».
pa6ore. K :m>My CJJOBapIO 6y;:zyT o6paman.cJI ee pa3 B

llOMOID,:L B CBOCH

:eeI<a.

ruicromzy10
TC'ICHBH

21

O.a.RO o6cro.wre.JlbCTBO 6pocaeT IlOJlh'.JOBare.'Ul B HC.llOYMeHHC. 3TO CBJl3aHO c

THpa)f{()M (6200 JK.3.; TDJ>IDI' 1 Bhlll. - 14000 3K3.). KpoMC tq>yrrHhlX 6H6JllfOTeK PoccKH
(H ;"IB'IHOH 6e6.JmOTCKB asropoB) H BCeMHpHOH3BCCTHhlX 6H6JIHOTCX B pa3llWX IDHllax
Il.JlaHeTbI, MOlKHO ~'MID"h, 'ITO HMelOT H 6y;:zyT iwen. COOTBCTCTByJOm;u:e BWhl)'CKH, HO

o6yqaJ0m;HiicJ1 Cl)'.llewr, ac1IHp3HT, seponeo, noJ1y-1ar co speMeHeM )l;HCI<e'.I)' (HJIH CD,
l\aK 6blllo ofiemauo Ha XII MCC a Kpamae 3THM neror.1 s cBJrn1 c roroBDIU1Mc11 23
BLID.), CO~pll0llll)'10 MarepB3.ll CTO.:lh ueHHOro H HylKHOro lf3.ll3HH.B. Ilo~6mre C.JlOBapH
BC.!l;b He

nuc

'l3CfO

pa.JP3furWBaKYTCJ1

(JIOCTa:fO'IHO B'.ll'Jlllff)'Tb Ha COCTOJOIHe ~JI ua

ll))OTIDBCHRH HacTOlllllero CTOJICTHJI), OHR, .L{CBcrBHTCJU.HO, O'leHb .llOJ>OfO CTOJIT, HO B
HayKC

He ;:roporoBB3Ha A()JDIOO) peDIHTh cy,i:u.6y B:WIHIUI.
CHJJa c,1ona pycc](Oro '13Lma JIBCTByer u1 ~ 3TBX Bhlll}'CJ<OB K3lC uem..1ll
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JIY'IIBe H HX asrop.t.1, COCTllBllTCJlll, ,rcpynie J~ cnoco6cnioBaBHIHe BYXO.LIY B COOT

B'3Jl3HIDl, Moryr

6h!Th YBeJ>CHHhlMH

s TOM, 'fTO HX l]JY.rt 6y.~er no·HacroJ1DJ,eM)'

OUCIUIBaThCll B 6y.DYWCM.

MAPIDI llYMHTPECKY
l>YXAPECT. HOj{EPb 1998 r.

*Probleme de filolog,ie

H. r.
10 c.

CaMCOHOB,

KoHell

rusă, Bucureşti

1976; Romanos/avica, XXVI. 1988.

PYCCKHH 513.blK HA IIOPOI'E XXI 8CKa,

seKa

HaXOJJJIT

BhlpaJKeHHe

s

pa6oTax

»K)'TCK,

1998.

iKC.ilaK>mKx

.iIHJffBHCTOB,

aH3.JIH3HpOBaTb pa3BHTHe .ll3bIKa, B HaUieM CJI)''llle, pyccKOro, H Onpe,ll;C;IHTh TeH,IJ.em.urn
noro nponecca. HOBH3Ha B ,!l3HHOM CJI)"lae COClOHT B TOM, 1fTO

no.uo6paHHLIH

MaTapHa.i"I Jllli"lllCTCJI aKl}'aJILHhU{. .rr.a H TpwaDBI<a OT.illl'iaerca opurm1a.TuHOCTblO,
TO'IHOCTblO CJ)lmCmtii H 3aL1KJ'ICHHH B p.ime npo6.neM.
Marepn:a.'1 3HlL"D13HpYeTCJI B IIpel(C.llllX .ilCCJITH (.KpOMC

.1'1KJ1~e11uJl

mrrop TpairryeT
I1pOH30IllJJH

JTpeoUCJ/08Wl

(c.

3-6)

H

(c. 69) TeM. Tio.il 1:u·.ria:seeM PyccKUil >GblK 6 a>Bpe.MeHHCIM Mupe (c. 6-9)

$an.bi,

CBJ[33fll[blC c

poJILJO

pyccmro 11.Jr.nca., HMeHRo B JTOM

c,1Yqae

HeKOTOpwc H.'ll\teHeHHJI (O,iUIHM HJ HHX llBJUl:eTC.!I na.ueHHe mrrepeca K

pyccKDMY JBbLl<Y s crpaRax Bocro'!F.oi! E!!pOIIbI (c. 6) H. Hao6opo-r, ·'yc!u1euttc"

HHTepeca

K

pycc1«rny

Jl3bncy,

Ha6JDQl.UllOru.eeCH

BO MHOnLX Jana,mlLIX

crpaua.x

H B

crpaHax TpeT&efO MHpa). ABrop IlO.ilqepKHBaer OTC)'TCTBHe BOBI.IX y'fe6HHKOB B pMe

(c. 18).
B xapaicrepe cl>YHKIUtOHHpOBaHWl pyccmro J13b00l HMe.lH MCCTO C,'l;BHfH,
CBH38HHWC c po;wo pyccroro .ll3W\a l(fil( cpeJJ.crea Me;fCHllllHOHa..111.Horo o6meHIDI (f/3blK
_>,ieJICHOlfUOHllJlblt020 o6UţeHWl. c. 9.21 ).
,lL'l.ll pyccmro H3WICl M~HOHRaJI 6aJa, mropru1 cymecreoBallll patn.me,
npclJIBJIBeTCJI no-.apyro.MY s uacro.IIIllee speM.11. CoBCeM ~Tne rpyrmLI JIKmeii,
o6pam:alOTCJI Tenepi. K pycCkDM)" 113~-y H 3TO .ilHICl)'CTCJI 3KOHOMHXOH (c. 12);
IIpllB0.1VITCll crarHCTIJ'fecKHC .$:1.HKble no TOMy, KaK OTHOClITCJI K pyCCKOMy .!13b1KJ B
Hacromi;ee epeMJr B npn6aJITHiicmii 30HC Ho COCTOIHHH npenO,llaBaHHll (C. 6) B ~yrnx
cpaeax (A3ep6aH.rotcatt, ApMeHIDI). 06neKIHBHLlM HCTOpH'leCKHM ycJIOBQJIM,
c:1rraeB

onpe;i;eJIHBmHM ljlyHKllHIO ll3&00i y.Z.CJ"lllCTCR s ~ii "laCTII smwaHHC ( c.

I 7-18) u B
aBrOP npHXO,.!UIT K BhlBO.DY, qro ''o6oiintc1> 6e3 .ll3hual MC'1ClfanHOWUILHOro
o6rneRHJ1 BJlllA JIH Y.!l3CTCJ1 eapomw PoccHH 11 CI-Ir''.
'33KJIIO'ICHHe

21-60). 'ITO B
.1n1cicyccHH
HeKCu11ecr.;.'lJl oeC06emu3lI!fUR (c. 22), r.ne asrop OTMC'f.ael' nocmmuoc

no,ll; 3arJiaBHeM BH)l1Tlpucmp)l1()11ypHble 5l3&1KV6&ll! npo!fecC&l (c.

CoiJepJ1Ca11uu (c. 70) ue Dpl:IBO.!lHTC.B, oxna:n.maeTc.11 PM no,;neM.
C'IHTacTCH

pa3BJITHe H3bllC3,

c YTO'lfleHHCM rom,

Ha11a.J10M

'ITO "HaH6o;1ee HHTCHCHBHO pa3BHBaCTC.ll Jl3hlK B

nepeJIOMHhle MOMeHJW HCTOJ»t'ICClCOfO pa3BHTIDI o6m.ecma". fa.-reCTBeHHhlii Bl>IBO.ll DOHRJieaue HOBOTO noIDITIDl ".!13b1K nepecrpoihw". HoB3Jl oOCraHOBICa -rpetjyer H HOBWX
JieKCJRCCICHX Cpe~ ,li.Jill BblpIDKCHHJI. HOBMX IlOHJmdi H OTHOmemm ,!J„ilJI 3aMCm.I

crapl>IX HaHMCHOBaHHH.
B :noă <raCTH asrop

npHBJieKaCT

oqefth HHTepeclfhlff
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o"TeKCINecKHi MaTapHa.J"I,

CB)l3aHHl>Iil

c nepHO,'.{O:r.1 c 1917 r.

,!lO

ncpccrpoc'fllWX Jier. "'CoeeTB3w..i ...

CO'.l,LGIBa.llH TaK

Ha3hIBaeMblH ".ll;y6oshlii .113lillC." .•• " (c. 22). lfeM)· nepcCTpOiiica noJIO)(OOJ8 KORCLI.
113MeRCHJUJ B 310H cl)>cpe OXBaThIBalOTCll TepMHHOM OecoBemu3aijU5l (COBeTH3MLI B 60hlC ro;o.i MeTatjlopll'lectm HMeHoea.mci. CO'leraimeM "cno.ea.. po"UeHHh1e OKTmpcM").

uapo.a ... " (c. 23).
pea;-urii (6apmep,

ABrop nmncr: "CoeeTCKHM 6blJIO sce: alaCTh, rocy.aapcrso ... apMIDI...
PacnmpfilOT JieKCHKY B BOBhlX ycJIOBllJIX Ha.3BaHIDl ROBI.IX

1ru3U112, </JaKc, meJ1eKc). HeKOTOphle C;'.VUllfllhl .iJCKCHKH ,ll,OnO.'lHllJOT

cooe

3H3'fCHHC

B HacTOJUI~ec BpeMR JDIHrBHCTlf'IecKHM, TeIBB'ICCKBM,
ceo6ottHMM, onq>LITLIM). B npo1.1ccce .n:ecoBeTHJa11;1rn OTMe'lacrcx ona1 OT P.llM
TOROHHMOB H B03Bp8lll:eHHe K HCI<OHHhlM ffilllMCHOBfillIDIM (Ca111cr-Ilerep6ypr, Teepb,
(YemM!pcUTeT MOJKeT

EKaTepmt6ypr).

6i.rn.

B TOM me IL'lllHe a:eamr.mpyercJI H Bo38pauţe11ue tţepKoe11ocM65IJ1U3},.f06

( c. 2 7-2 9). TaI<aH CMCHa eAHmru: npe;:i;cnm.TJJiercx uop:r.ra;n.HhlM B yc;:memrx ,ri;eMoiq>anm
H npu1HaHHJ1 npae 'le.-.o:eeKa. Ilo;:i;TIICp~crc" CKa3aRHoe .n;ocroeepHhlM MarepHa..110M

1998 r., r,ri;e Ra.JIH'IeCTB}'IQT ),'JeMeHThl pemrrH03HOR

ne'i3TH

"CapKml10r H.J'IH Hoes mmerT.

clj>epi.i: "Co.'IOMOHOBO

roii

lfIDIIKH" H ,'(J>. K not1:o6HblM
npncoe)J;HIUIJOI'Cj[ H CJiy"'falt HCIIOJib30Bamu1 3Ba.re.'lbHOH IJK>pMbl B paM.Kax

pemeHHe",

4JalcraM

"He ucnHB

peJ1HJ'H03Ho-:icy:n.roBOro yrrorpe6JieHIDI: ~e (Ham), focno.LU1,
06m;HM

npouecc

s

pa3BHTHH pyccxoro H3I>IKa H

.upy rn>..

CblHc (c. 29).

}IJbIICOB

Eeponhl jJ1lJ'llleTCH

JaHMCTBOBaHH.11 (o 'fCM MO)l(}fo Y3HaTb H3 MarapmUia no.IJ; Jar.mlBHeM

'1J1UJ1Hue, c. 29-38), lfTO npcmcxo,'.lHT no~ CHJILHJ.IM reXHH'feCKHM H
:i..1.n.l)J>HblM e.UUIBHeM CllIA fill XThl:KH Eeporn.1.. B CBH.3H c 3THM npoucccoM
OTMe'fae'l'CJI OJa6c>'leHHOCTI> ;:i;e.srreneii HayKH H K)'JThl)'J>hl no IlOBO~ H3IL'lhll33. (c. 30)
aMepnKaHH3.\l'.OB. Pe3yJ'lhTaTOM, KaK nHmeT aBTop, MOJKeT 6h1Th pyrna11z.1 wm
uHmeppyccKuu Jl3blK (IDITHpyCTCH pa6ora A. ţ),. ,t-0·;m'ICH.KO. Pycci.:uu 513h11' mHrta XX
cmo.umuJ1. Mlom:eH, 1994, c. 329). CTpHl!O,'l)ITCJI lflaKI"t.1, roBOpmnHe o HenoHHMaHJlH
I1110Jl3bl'-IHoe

pB.aa HOBblX C)l;HHHU ,"JCKCHKH pycCKOTO ll"3blJG:l Hacromn:ero ~iOMCHTa (;'ICrnrHM. CilHKep.
c.

32).

Ecrecroc!!Hbm IIpO.::lO."Df..'eHHe:--1 11~Rcr11eTCH 'lacTi, no:1 1ar.13BHCM

pvccK020 R3bIKa (eblCMeHnaercH JTO mrneHRe B

<t>o.n.x.-.ope,

c.

3acope11ue

33); repMHH 3acopenue

(lll.CCb OH ynoTj}C6JUJercn no TPMHUHH) npHMeHHM, Ha Haru B3ITI11.!l, K i:q>yrHM c<J>epaM,
a HC K "3bIKy. 11m-epH3l{H0Ha.'IH33U.Hll c'ICKCHKH pyc.cI<Oro ll3b1Ka pa1BepH)'JiaCJ. e.rosa mt

HC

c

MOMeHTa nepeBO.mt CBJlllleHHhlX KHHT H KHTeHCHlj>HKaUH» :noro

npouecca

HaMC'la..i'Iacb e pa.3Hhle nepHO,ilbl (nerpoecroc epcMa - ne HCKiIIO'ICHHe). CTepeno~rnoe
BpeMll OTJIH'lael'Cll H Ha.illl'IHCM HOB006pa.10BalfHi.i (HOH006Pll30fJDHWl
c.

45-52);

HMCHOBaTI> 61.uo Heo6XO.ll;llMO Ha

:eceii

« pyccKOM Jl:JblKe,

IIpoTIDKeHHOCTH )l{H3HJI 113hlJ\3,

BCnOMHHM nepuo;:x Ha'lal'Ia pacupoCq>aHCHHJI WICLMCHllOCTH H JICKCHlfeCKHă COCTaB

na:r.VITHHI<DB
HaCJie,!llill,

X-XIV ee.

HoBMC o6pa10BaHHJ1

'ITO )l;OilOJIHlleTCJI

HCH3BCCTHbIX paHHee
3,'ICMCHTbl (a11mu-,

'lepmuOT ciuhl npe;K,ll.c :scero H3 6oraroro

JaHMCTBOBaHIDIMH

e.n;HHHU H

crpy1nyp.

H

o6pa:IOBaHHJIMH

Ha OCHOBC

HepyCCKHC CJIOB006pa30BaTCJ'lbHblC

nce«Oo-, nocm-, de-, -uHz, :JKC- H ,ri;p.) CO'lerar<JTOI KaK c

pyccKHMR

11

CC.iIH BCe

mpiuam, TaK H c

3.J'IemteHraMH Ca&1oro p33HOro

IIJ>OHCXO:ilGlCHWI..

MCHHCTCJI, MO)J{l;T JlH '13hIK ocraThCJt 6e3 H3MCHeHHH?

YcH.JillBaJOT ceoe .l{eucreue cmcpaUJeHU5l

(oHH He .llBJ1'1.IOTC)l HOBhIMH (c.

49).

caM

cnoco6 paneH no B03paC'IY oepBWM DaMXTHHK3M IIHCl>MeHHOCTH .Iq)CBHepyccroro

nepHO.ll.3), HO msm'lecrBO T3KHX o6pa30.BaRHif (pacmmf1poBKa CHr HCAeii:creme.m.Ha,
c. 50) pacTCT '·uc no I'O;J.3M". 3ro ,WlHI> 3IlOXB (no HamID.t Ha6JJIO~HIDIM B 3TO BpeMJI
C:W60 pyccmro )13bJXa pacIIIHpHJIO CBOH rpaHHUhl, 'ITO Bbl3bIBaCT COKpallleHHe) H ,ri;a.'lCe,
I<aK HaM I<IDKCTCH, IlpOTBBOCTOHTb HM Bpll;J, JIH B03M0)Kff0.
06 HJMeHeHHllX B npe;:i;e.irax 'IJfCJIHTeJn.HblX MOIKHO C'IHTITTh, 'ITO COKpame1me

(npo"Uecc) pacnpoCTpaHlleTCH a BCC TO, 'ITO Memaer; a.nnra crpy1cryp1>1 .mncryeT
J1 CCJlH 00-HHOM)' roeopmm 100 o'IeT HaJa!J;, CJleţzyeT COxpaHHTb BCe TaR

}"CTp3.HCHHC.
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K3.K 61>mo?

flo IlOBO.A}' cfiopM MeC'T. CaMa, CaMy, Cal\toe (BUHUme-~bHblU naiJe:»c
.MecmoUMeHUJl caMa) ;J:HCI<yCCIDI M())l\.e'î npo.a;OIDICaD>Cll. (UHTMpOMHHLie C;l}-..aH 6bL1H
H3BCCTHhl emc B cepei:omc l!CKa B TOM "IHCJle H

57),

cjlaKrhI CX.,"IOHCHHJI 'lHCJillTC.JibH.bIX,

c.

52-

roBOpJIIIJ;He, K3K BH;J;HO, Bbl6npaIOT.

B nocj'Je.tlfleii:

lfaCTR KHKrR

(Pycc1<-uil R:JblK B cydb6ar 11apodon Jb,ymuu) asrop
EcJIH y TOfO

CTaBHT CBOCH 1.1,em.10 03HaKOMIITb qer.rre.u c IlOJIO)KeHHe~f .iJ.C.'1 Ha MeCTC.
rum

;ipyroro Hapo,na

He 6hllIO IIHChMCHHOCTH H DOCJie OKT.116pJ1 OHa DOJlBHJiaCh qepe3

noCpe.iJ.CTBO pyccKOro U.LIKa,

H )TOT

Il0CJ1C.iJ,HHÎi '13blK OK33a.J1CH .Z:l;'JJI )fGITC;lCH

Pecny6JDIKU Caxa e,llHHcrBellllldM cnaceIDICM OT 6cJK} norypHOCTH, ro Bb16op 6LUI
Y.llll'IHhlM. B nacromnee JIPeMll B neI<CJOC}' pyccxoro Jl3LU<a npoumcrucrr J;leMeHT.&I
111<..J'TCJCOro ll3LIKOBOro 6orarcrsa (6o.11ee TJ>CX TbICJl'I CJJOB (c. 63 ), xram.. 'ITO
IJ;llTHP}'lOTCll 3TH JJieMCHTl>I 6e3 nepeso.ua), HO no xapaKTCptrJye'f 10uy.
Mo)l(Ho cu1an., 'ITO pe1.1,cHJupyeMax pa6oTa OT.lill'laeTCJI cJKaTocn.10
H3JIOJKeHHll, 'leTKOCTl>IO OIIpe.UCJieHIDI npon;eccoB, Hay'IHhlM TOJIKDBaJIHCM roro, 'ITO

npoucxomrr Ha ypoBHc pyCCICOI'O .113hUCa (B TOM 'IHCJie H .Hx)'THH) H HCIIOJlb30B31H'ICM
HOBOK 6H6.IIllorpa«t>HH (He .iJ.OIIIJIH, eeponeo, .a;o RlcyTHH u: Pa36umue pycc'KOw Ji3btKa
.IT 11eKil, K0;1Jl pa6., MocKBa, 19%: Pyca11.il Jl3blK 6 nepeno~tHoe 6pe.M.R: 1985-1995 22.
BblCmymeHUJl Ha VIII Me:~dy1wpoi)uOM KOHcpecce AWIPf!J!, Percuc6ypr; 1994.
Ilo,a.roroBI<a JC wmaiooo Hildegard Spraul, Wolfgang Peter, Miinchen, 19%). BepoJITHO

upu

nepc~

pa6crrw

(THpa>K

400

JK1. spJ1J1 JlH B cOCTOllHHB y.UOBJICTBOJ>Hn.

cupoc), '110 HeCbMa iKeJiare.JildtO, DpHCOC)llfHBTCJI H CUHCOK

6u6mmrpaljum.

ABiop,

npo4Jeccop c .llJIRTCJlbffbIM CTillllCM H c 6orarhlM CJTHCKOM H3.Y'IHLIX pa6oT, JaC.Jiy:tKHBaeT
HCKpeHBlfefO l10lll;pa.BJICHHJI B CBJI3H C BblXO,llOM B CBCT

JTOH

BCCbM3 aKiya.iThHOă.

HIITepccHOH H ffY)ICHOH KHHrH.

liyxapcCT, 27 ..'.(exa6p11 1998 r:

MAPlUI )1,YMHTPECKY

r. A. 3o;mroBa, H.

K. 0Kimemro, M. IO.

C~oposa, R..auMyHu1\amua11aR

zpa.cwAtamuKa pycc1<020 H:JblKG, M., 1998, 528 c.

B

HOBMX yc.JIOBH11x Hayll4

noczynacT no-BOBOMY H HaC'l'OJOll;HH

TPY.iJ.

-rpex

eeci.t.ta H1BeCTHMX y11eHLIX POCCHH OTKpbIBaer HOBl>IC DyTH K Hay'IIIOl\t:y IlOHCI<}', K

("ar TeKCIOB-naM.llTHHI«>B IC TCICCTID.f COBpeMeHHhlM", c. 12),
ocymecrn.:1'1eTCll ROMMYHHKaTHBH3JI .i(CJITC.JI1>HOCTL 11cnoeeRa.
Tpy.u, pyccKHX yqcn.&IX <rrp3.)!(aeT B noJmoii Mepe onbIT HJY'ICRIDI,
HCCJIC.LIOB3HIDI .IllHlllHCTaMH pa3HblX nepHO,IJ;OB (CM • .;7umepamypa, C. 479-496, r.ae

lj>aKraM

qepe1

.113hlK3, IC TCICC1}

0

,

I<DTopbtii

noMemem.1 H Tpy;:u,i. HHOCTpaHHbIX

;'IHHTBHCTOB), MHOfO.JICTUHii, D;CHHhlH

rurropos, paOOTld I<OTopMX H3&eCTHLI

OII.blT

CaMHX

MHOn™ o6y'IIDOII(HM, MHpy pycucros pa1HL1x

crpaH H 30H.

B KHHre, 1q10Me Om Q6f110po6 (c. 3), - IlJITb rnaB Jla3.'11NHOH Be.JIH'IHHhl: r.1aaa
I. BBedeJlue 8 KD-lfMYHUKamU6HYJO cpa,>,LJ,tamUKy (c. 5), r.iana II. CuHmaKCUC opzaHU3)110U1Ufi 4eump zpaw.tamuKU (c. 35), fJia.Ba Ill. Jfooe.llu npedJ1w1ceHuu e
cucmeMHO-KO.MMJlHUKamuBHOM acneKJne (c. IOI), numa JV. Om .lt0Honpei>w<amu1mocmu
- K no.rnnpei>uKamueHocn1u (c. 206). rmma V. Knlt.«yHUl\/JmuBHWI cmpyi..71~ypa me1«:ma
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(c. 373)

301u1101JeNue (c. 475). JlumepamJpa,
u
llpu.na:JK:CHue
(IlporpBMMa

H

.r1w3ame.11b

Yru:iame.rro U.\teu, llpeiJ...,emHblii
yHaeepcHTerc1mro
Kypca
517) 3allepmaIDI TOM.

„Cl>yHl\.'llffOWLm„HO-KOMMJHHKaTHR'llhW CHKTaKCHC", C.

B 3TOH "Rerpazun(HOHHoii" (c. 3) rpaICIOBKC BbI,LJ;eJUUOTC.11 o6m:He MMCJIH
peamm Jl'.Uima·· - 'fCh'C'r3. 1-13 IJOHHMaHIDl :noă

aBTOpoB IIO IIOBO,llY "BbU:DleH:

pea.:u..HOCTK, B&lpaJKeHHOH IIOBCIQ!IY B ICHKre {}lparMeHTaMH H3 TeKCfOB IIJ>OH.'3BC,!J;eRHH

ocymeCfBJilleTC.ff HCC,"Ie.'lOBaHHC; OHO BOCXO,!lBT K
(1971-1991 rr.) T.ilaBHoro aBTOpa. KOMM}'HHl!3THBHOii: ~ A. r.
3oJ10ToBOn (c. 4&4). flomarJTaBHll nepBOii mauhI cM3alfhl c JOhll<OM M rooopm:neiî:
JIH'IHOCTbKl, c roeop~M }I c TCKCI'OM. Onpe,LJ.eJUllO'fCH ~eci..: cy61'eKT pe'ill KaK
CO~Th TeKCTa, pDJTh BH,ll;O-BpeMeHHblX rnarom.Hhl.X <IJopM B crpy1crype TeKcra,
n03RI{1u1 roeop11m.ero n I«>llM}'HHKaTHBm1e THIILI pe':IH. Eo.nee o6mHpttoii
npc,.:i.crnsID1e1cx TpenJ1 r.rrasa. B paMKax Tpex no~3aCiaBHii 06cy)l(Jl.aKrrc.11:
BH.ZJ.ffh[X Jlff'IHOCTeH mrrepmyphl,

paOOraM

CftHT3KCH'feCKaJI

J13bIIC3,

CHCTel\ra

ceMa.BTma>-CHHTaKCH'iCCKHe

OCHOM.HMll

iwaccmtnoonurn maroJIOB, m.u1 npHJJarare.JThBoc s CHCTeMe npITTHID<OBMX lf>ot>M. B noit
•taCTH

aBTOpbI

CTpclHT

CBOIO

TeOpH10

ea

OCHO.Be

K.JlaCCH'fecxoro

Marepua.ria

.nrrepaiypm.rx npoK3Be,ZJ;emm, f,!lC HeT c;IO)f(IJLIX (COCTOml(HX H3 .:us)X Tpex H 6onee
KOMnOHCHTOB) npH.iara:re.iThHhlX. ilOCJIC,'UllfC npu.rmrareJThHhle xapaJrrepH3)IOT B
aacrofilJiee BpeMR TeKCT pyccmro 1131>001. C;1mKHMC C;l.HHHilbl 3TOro THna nepe.rmlOT
TpaHCclx>PMaIJ.HH, ,],OBO.wunee )1;0 HCBH,!J,aHHOTO pocra C.'lOBa (xpacuo - 3e_qeHO - <JepHblii,

mpaHc11opn1110 - 3Kcnei>uquunno

-Jucnem<tepo.11u, aecmpo - Ben,;epo -

pyccKui1;

penpoi)yKmuR110-n06ecmB08ame.~bHbli1

(c. 30), u11<f10p.Mamurmo - noHecmRaBame.7&Hblu
(c. 31), 011-.11wdyc11b1fi (c.245), JI-,woi)ycn&ul (c. 239) - y caMHX amopos).

HaH6onee nmpomil

m.'llleTC.ll

'fCTBCprax masa (c. 204-373), B npe.a:eJiax

KOTOpoli ,IJ;HCl\.)'CCHp)'tOTCM npofiJlCMbl pacnpocrpaHeHHJI MO,J,eJIH npeµ,.,lO>KCHHH H o ee
muax_ C.;:ic;:ryroT ;,.:.i.o;;1..h no,wnpeâuKumue1wcmh, cy6heKm11a51 nepcneKmuea
BblCKa3bl6auw1, H:JOUMOi>eiicmeue nponopquoHa1bUblX eOWIUIJ « paMKax i>w:myMa,
1<ay3amueHoe 63au.Mvoef1cmeue duxm_wwa u ,iwiryca. Bi:.me;unOTcH CHMBOJJhl S1, S2. S3,
s4. s5. HMeH}'roJIJ,He ofu.eKTHstti..re 30Hhl (c. 271); .uern.11hHoe HX orrpe;ieneHHe B ueJUIX
3KCI~HOCTH 6bL'IO 6bl ;Ke.mJTeJD,HO DOMCCTIITb B CaMOM Ha<ra...'le rnaBhl.

Ha IIpOTIDKeHHH IIO'ITH cra CTpaRHU o6cy:i1WOOTCH ;i:a..riee BOnpocw rurroit
rnasLI: nop:-liJaK c..1106, aJVnya7bHOe 'l..lle11e11ue npei>,1m1ceHW1 (BOIIJ>OC&l, Bhl3BaBDIHe
cnophl a IlJIC,'lbU)'W.HX rpa\IMatHllax), lill.tt.'lf}71UKamua11&1e pezucmp111 pe'lu u cpeikmBa
<f10p.11mpo60HUJ1 pecucmpo6; 83aUMoiJeitcmBue m."'1.wynuKamuBHhlX pecucmpa6,
.Modycuble pcUfKU H .<lj).
PcuCH3CHry (B03MO)f{H0, OH HC JIHlllCH cy6i.e:tcrHBHOC.,TH) ocnurac& ee COBCCM
co CTOJlh HOBOH TepMHHO.i:omeii (OT 06Y'13IOil{eroc.ll
npo6JleM:
(;:r.roKe s c:1r1ae OT.JllNHO no)UOTOBJieHHoro acHHpaHTa) 'DITa'.remo

HCRbIMH BOIIJ>OChl, CBJrJa.HHh[e
lpe6yCTCJI

no cKJraM

ce

DOJIHOfO 3HaHIDI, BJ13,ACHHM?) H c l([).JDNeCTBOM o&)')f(,Zlaell-Il>IX

JIB

o~eTb H IlOJTh'.10Ba11>CJI CTOJTh C,1mKffhlM H o6nmpHhIM YaTepHaJIOM? IlOBCIQizy
<j>yHIUlHorumee JIH re1<c1?
IiOJThWHM ,!J;OCTIDKCHHCM aBTopcKOro KOJLlCKTHBa CJie,!l;)'CT C'fHTâfh

npIDleHeHne HOBOH TCpMHHOJIOTHH B c<t>cpe CHHTill\CHCa (:meci.. 33.MeTHa

lf>oH.mi,

.'laTHHCtrofO
a11mopU3DIJWl,
<jmKltlUBHbIU,

383

H

ac:euc,

poJlh

o6m;eM .llaHH3JI TCpMllllOJlOfWI Bbl3pCJia):

Ha OCHOBe K'O'I'Oporo B

GKlJUOHQJlbHOCmb,

6epCUJl,

(J0.'110HfflU6,

KOMneHcamop,

MOUQYoOQ.JlbHOCmb H .Lql. (CM. H CXCMhl, 11l6JIHI.(M na c. 110, 114, 149, 232,

J:Q>.) H np.
IToc.:Ie BhlXOita e cBCT pa6oThl B. B. Baeorp3.!:(osa Pycca::uil HlLIK (1947)

OCMhlCJieHHC BhlCl\33aHHhIX B

reopHH

BeH

BCTHH, OCBOeHHe CO,!ICp)J(3~ B HeH cJ>mcroe H
3TOH TO'IKH '.ipeHIUI, IC3)J(CTCJI, HCTOpIUI

IlJ>O,®.IDKailBCh ,!J;OCTalO'DIO .:.o.JlfO.

c
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nomopHeTCJI. ,[zyMaCTC1l, 'ITO aBIOpaM rnaBHblM noKaJaIIOCh H3JJOllCHTh CBOC y'leHHe H..

.ll3.Jlee, 'fllTaTCJTh o61133H crap3Ti.cs. ;10CTH'D> BeJ>DIHH ~"IHOii ~·
Kmrry ny 6y..r~)'T 'fHT3Tb RC ro.aoM, He ABa., a .aecnHJICTIIJlMH noc.Jre 2000 ro~
oHa BOH,z:{CT B 3011010ă «l>oH.a TPY.®B no CHHTilKCHcy ue BDRmt 310ro BCK3, a Ha'l3.Jla XXI
BeK3.
Bo:meăCTBHC Tar;()I'O B BblCmeH creneHH COBpeMCHllOI'O HliJ.(lHHJI, TO'IHO

BblpIDl<310mero eyx BpeMCHH, Ha IIOCJIC)J.)'10anre JIOJ((),'ICHHJI HCCJICLJ;OBare.rreft l\fO)l(HO

6y.D.et o6Mepim. .JIHJilb TeMH pa6cmum,
H COCTaBJIT CM}'

J<O'JOpwe

6y:z~yT HCDOJIL30Ba:rh

ero

co~e

DpO,!ţOJDlteHHe.

BapuaHT

CD-ROM,

s11.i:t11MO,

.L1.aCT

B03MOJICHOCTb

601n.moM)' Kpyry

DOJlb30BlJTCJICH 6L1C'lţ)Ce OCBC.D.OMHTLCJI O MHOrQ'IHCJieHJU.IX HOBDICCTBllX B OO.;JaCTH

HCJJellCDH .!U'CD;HJIJllDlbl, CHHTIUCCHCa.
fiyxapccr, 10 MIDI 1999 r.

MAPiHi .l{YMHTPECKY, C. BAJ1MEEPf

PYCCKÂî7 I'.7AI'OJihllAJI .,7EJ{ClfK4: flEPECF.KAEAfOCTb llAPA)_(JfI'M
IlaMHTH 3pbr BaCHJJbeBHbl Ky1H~OBOii
noi:. 061.Qeii p~aKQHeii JI. r. lia6eHKO, E1anepuu6ypr, H3,!J.ftTC.llbCTBO

YpaJibCKoro YnHBepcHTeTa, 1997, 518 c.

r.

ABTOpbl - JI.
fia6eDKO, A. M. lL'IOTHHKOBa, B. KmapHH, M. JI.
MHpoRosa H. H. Co6orreaa, ,lJ.. P IUapa<fiyT.U.HROB. 3

Ilonosa. H M.

Kycosa, T. B.
11. KoMaposa

focy.LJ.apcTBCHHOro
YHRBepcHTeTa HM. A. M. fop&KOro H Ilpo6neMHoii: rpyrrnbl "PyccKHH rnaro,'I'',
opraHHJOBruumii B Halfa'le 70-hlX ron.oa 3. B. KYJHeuoBOil: eil noCl!JIIllaeTC11 KBRra) COCTaBH.;"IH HaCTOllID.Bil TOM no BeCbMa CJIOiKHhlM BOnpocaM pyccKOro rnaro.ria
(aa1saHHaH 'IBCTh peqR, ".aoMHarurra pycCKOn JieKcfflOI", no c.'lOBaM H. R lilBe.LJ.OBOH
(c. 15), 33.HHMaer no .D.aHHl>IM '"06paTHoro CJ10Bapll pyccmro Jl3&00", MocKBa, 1974, c.
940, npmtepHO 30 % CJIOBapROI'O COCTa.83) Ha OCHOBe mm )f<f Bblll}'IUCHHWX B
YHBsepcR'reTCKOM H3,llate.'lhcrae "CJIOBapll-CRpaBCNHHKa: JleKCum-cc~GUITHlfecKHe
rpyIIllhl pyCC:KHX r.rmro.'loe" ( 1988) u ''To,'IKQBOfO H,l(eorpaitiff'lecmro cooaap.11 pyccKHX
r.ilMOJIOB" (B lle'laTH). KaK OTMelfae'I'CJI B DpC,'.(llCJIOBRH, B nepBOM IU HHX "rnaroJibJ
(•1.'JCRbl xa<}x:,!J;f)bl COBpeMCHHOro pyCCKOfO JI3b1Ka Ypa..'ILCBDro

6LL1H CHCTeMaTltlllp083.HbI DO JICKCHI<O-CCMaHTH'leCKDM rp}'nnaM C }"':leTOM ~

ecero

HX OCHOBHbIX 3Ha'ieHHă, BO BTOpoM - CHCTeM3TH3aUHll maro.ThHOă .JreKCHitH
ocymcCTBJIJIJiaCb ea ypoBHC JICKCHICO-CCMaHTH'leCICIU{ BapHa.HTOB" ( c. 17), 'iTO
.iJ,OCTaTO'lHO JI}Jl\O roBOpHT o Macmra6HOCTH ope,inlpHHJITOH pa6oThI H o ,l.l;OCTOBepHOCTH
clia.tCTOB.

ToM co.LJ.eplKHT

'fCThlJ>e pa:mcJia (rro rnaro.ny):

ccMaHTll'ICCKOe opoC1-pauCI'BO pyccKOro niaroJta (c

4

Pa3,!J.eJI I - JleKcmroBbl:BO.MMR, c. 145);

rnaBaMH H

PMnCn II. IlepeceKaeMoCTb JieKCaKO-ceMaHTiriecKllX rpyon u .:ieI<Cnm:H:CMaHTH'leCKHX
K.ilaccoe c.10s (c J m„ B&mo,m..i KO 2-oii rn., c. 278); Pa:mej] ID. IlcpecexaeMOcn.
KareropnaJihllo-ceMaHTH'ICCKllX KJiaCcoa CJIOB (c. 357); Pa'.lJ;e."I IV. IlepeceKaeMocTL
Jif:KCHl\0-CCMaHTH'lecRHX IJJYIIII r.naroJIOB B repMHHOJIOfHllX (1 rJI., c. 391). JlHTepa:rypa
(c. 442-446) CO.aeJlllGIT MHO:llreCfBO 331'.iraJHm pa6oT BeCbMa BH,.!UlhlX pyCCKHX H
HHOCTpaHHbIX .DllITBHCTOB (npHMepuo c 30- hD( IT. ,!!.O 1997 ro~a), TpaKiylO~X

orpoMJme Kl)JrnqeCTBO npo6JJeM pycCICOro r.naro.TJ3., uo H PJJJJ: .npyrnx acneKTOB. Bne
'}I'OrQ nepe'iHli OCTaJlll:Cb pa6oTbl no ,D,aHHOH TeMe, IIpeJlCTaBJICBHble na pa3Bb1X
CHMIIOJnyMaX s ope~e."Jax '.lKc-CCCP, CHr u :YeX<,LzyHapO.llllldX BCTpe'IaX (KoHrJ>CCCbl
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c.1ainrcrna H MATIPJUI) JIHHTBHCTOB Mnornx C'J])aH.
K JTHM 'jl!CTJIM ror-.m 6bLUi rrpHcoe;nrnCHbI MarCp1ta.nhl, CBH33HH1>IC c IKH3HbJO
n .:i,eHTc,n.HOCTbJO 3. B. ey·mcu;osoif. pa6ornBureii Ha ::1rnii Kal}lc.zi:pc: Pa3.zi:c:i: V.
:\foMyapbl (c. 466-509).
BOCIIOMHHaHJUIMH Bb!C'JYIIIL'IH ee KOJUlCrH no 1aupeĂJ)C H
:nma, 3HaBIIIHe cc m .u.py rnx yID1BepcHTCTOB. ~OCCl.ilHO, 'ITO l.JC.IOBeKa HC cra..10 rrocI1e
TaKOii tpy..'loeMKOii pa60Tb1 (cnncoK ec lpy.u.oe na c. 508-517) no pycCKOMJ maro"'IY· Tmt:
JaBCpwacrc11 KOpoTKHM pe3101we (KOHTCKCT Mor far 6bITb umpe, ec;rn y'ICCTb 061.eM n
npo6JICl\raTIIl<Y TOMa) Ha aHrJIHHCl\OM H3blKC, B Ha'1a.:1e KHHrH 'fltT3TCJTh Haxoinrr
Codep:JK:aHue (Table of contents. c. 8-12) Ha TOM )J{C 1nb1Ke. 'ITO MOJKHO TOJn.I<O

c

1IpHBCTCTBOB3Tb.

I10.u.eepraKITc11 B roMe atta:rn1y rnaroJJbl: aHaJtumu'lee1we, KmmIIeKCHble.
ompr.111ame1b11b1e, npeduKamua1tbte, a6cmpam1Hble H, 'ITO HC TaK qacro ocrpeqaeTCH,
2w<~o.'lb1 mep«w10.11ow'lecKOil crpepb1 (ccm.cKOe xo111iicrso). Ha secii: npoTHJKCHHOCTH
aHa.;1wJa IlOMCUJ,aIOTCll aKK}'ţ>aTHO DO BCCX OTHOWCHWIX BbillOJIHCHHhlC Ta6JIHUbI (C. 114l !7, 20g-219, .-:20-129 H JQJ.~ CM. tta 406 <.:. rfapa?MeH BM. r/Jpaz;weum).
K .J,OCTOHHCTBa..'\I KHIITH OTHOCHTCH TO'IHOCTb cy)f{.LleHHH, opnurn30BaHHOCTb
:wrrepna..rm (Kmtry. BOo6ru:c, CTOHT npc.zt:OCTaBJfTb •nrrarc,TIO BMCCTC co CJ10Bap1:1MH; 110
eo:™OikHOCTJJ BbIII)'CTHTh :meKTpoHHhlH Bap.UaHT - TttpIDK e 300 3K3. eµ,sa yJlOB.JtCTBOPHT
cnpoc
6H6.TIIOTCK),
HCTIOJib30BaHHC
HOBOH
TepMHHO.lOrHH
(ZllOc'OJlbludeumurjJUKarnopbl, 6a30Bblll uoe11murj;UKamop, ()epuBalţUO//NblU nomeH/,/U0.7,
oepu6atJUVHH&te eonpocbt. aKZţuo11capmHbl1i ''-'1020;1. nepeco::ae.~rocmb zpynn,
11epeceK.ae.JWOC:mb napaou.?.lt, derjJUHUl/Wl H MHOIKCCTBO .ApyrHx). Ka'leCTBCHHOC,
,:i;o6pocoBCCTHOe HCUOill>3083liHC 6n6mmrpa<fmH. OXBarHBlllCH ·~Tb JIH HC BeCb BCK.

K1mra o6ecrrC'IHT ruo6oro 'IHT'dTCJIJI co:TIUHOH nH<j>opMaIJ:Heîi (xar.11 cne.l)-'CT

'ITO ;IaHHl>Iii MaTcp11a1, ITO CBOCH M3CUITaOHOCTH H H3Y'1HhlM BhlBO,'l;<lM. CTOHT
RHTepccaM BblCOKOITO.J,rQTOIL1CHHOI'O HCC.'IC,llOBarCJUI).
4wrarc.1l0 ocraCTCH JI)'MCITb o TOM, B KaKHe K.;!aCCbl H xareropnH BOiUyT
B(HHHKIIIHC He;:J.aBHO rnaroJJbl THIIa KYIT3)KHJ)OBaTb. B33HMO)'B.fl'.lblBaTb, ene'l3T;IHTbCll,
1ayaKaTb, oqJHllHa.TIHBafb, ceprn<flHIJHp0B3Th, CMHKHIHpclBaTb (CM. cepHIO "Hoooe B
pyccKOH JICKCHKe" - 77 ... 84" H ,rw.).
AHropaM KHlffH, 13 ux 'Tpy,r:r:, Bblpa.JHTJ, 6.iiaroJlapHOCTb c,1osaMH 6hL10 6hl
He,llOCT3'J"O'JHO: H'.J)'"'iilll JTOT Ua.'\.lHTHH1'. ,urnrBHCTbl X..XI ee:Ka 33c,1yiKCHHO OllCHJiT
H:1y'IHbrH rro,a,BJff ITpo6rreMHOH rpynnLI ''PyeCKHH maron'' EKaTep.uH6yprcKoro
rrpH1HITTJ..

6:uon.-c

K

YHHBC(JCHTCT3.

Eiyxapecr, mrnapb 1999 r.

MAP.wl ,[lYMl1TPECKY. C. RAl1MliEPf

Zivko BoiadZiev, Portreri na imeniti ezikovedi, Iz istorţjata na svetovnata
/ingvistika, Sofia, 1997, 192 p.
Ştiinţă inductivă. lingvistica arc vocaţia muversalului într-o măsură care nu
exclude analogia cu cea mai deductivă ramură de cunoaştere, matematica. În pofida multihidinii de idiomuri şi dialecte, studiul limbii stă sub semnul generalului. Istoria disciplinei noastre se configurează, astfel, ca un drum continuu ascendent spre sesi?area, sub
diverse w1ghiuri. a ceea ce este comun în cele mai diverse limbi. De aceea, aportul marilor ei personalităţi, jalonând etapele de dezvoltare a demersului ştiin\ific în domeniu,
devine în scurt timp accesibil pret~ttindeni. La modul ideal, însumarea contribuţiilor incii'iduale are menirea să reconstituie tabloul complex al orientărilor şi tendinţelor care caracterizea;r.ă evoluţia unei ştiinţe atât de complexe cum c cca a limbii.
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Meritul cărţii aici discutate constă tocmai în faptul că înfăţişează specialiştiloI,
dar şi unui public mai larg, pc corifeii ştiinţei noastre, ctitori de şcoli care au polarizat,
într-<> perioadă sau alta, atenţia cercetătorilor. lată, aşadar, o istoric a ling..·isticii într-o
formulă deschisă, susceptibilă de a fi completată, în ediţiile viiitoare, cu noi nume - de
care, în treacăt fie spus, ştiinţa ultimelor două secole oo duce lipsă. Rând pc rârul sunt
trecup în revistă, cu date biografice şi indicaţii bibliografice la zi, J. Grimm, R. Rask, Fr.
Bopp, M. Milller, W. D. Withney, W. Wundt, V. Thomsen, F. de Saussure, A. Meillct, J.
Vend:ryes, M. Kruszewski V. A. Bogorodickij, O. Jespersen, M. Bartoli, L. Bloomfield,
E. Sapir, L. Hjelrnslev, C. Rohlfs, A. Sauvageot., B. Malmberg. La acestea se mai adaugă
şi alte materiale, printn! care şi o evocare a lui Tudor Viano, pe care autorul l-a cunoscut
personal şi cu care a purtat corespondenţă. Nume româneşti întâlnim şi în diferite liste
bibliografice, inclusiv în cea finală, Bibliografia generală selectivă de istorie a lingvisticii (p. 183-19 I). care înregistrează atât opere originale, cât şi traducerile lor în limbi
străine Medalioanele sunt redactate cu acea distanţare de concretul imediat proprie
omului de ştiinţă nepărtinitor, conştient că face cu adevărat operă istorica, adică aptă să
depăşească examenul necruţător al timpului.
Autorui, reprezentant de seamă al lingvisticii din ţara vecină (vezi lista lucrărilor
sale din cunoscutul periodic "Săposta\.ilelno ezikoznanic", XXI, 1996, I, p. 115-129),
este profesor de lingvistică generală, lingvistică contrastivă şi istoriografie lingvistică la
Universitatea "Kliment Ochridski„ din Sofia. Cartea prcLentată în rândurile de faţă a fost
distinsă cu premiul Facultăţii de filologie slavă pe anul universitar 19%-1997.

S. VAIMBERG

Maria Andrei, Probleme de teoria textului. Textul didactic (06muc oonpocb1
reop1uneKcra. YY:e6Hb1tt TCKCT). l13;urre;"IhCTBO Mirton, Timişoara, 1999, 155 c.
Kmrra aii.pecoBaHa, roBOpHTCll B 1.JaCTH Om aemopa, cry;i,eHraM-<Jim10;10rnM
or.ae.JieHWI
pyccJ<Oro
.113h1Ka,
rrpeno.a:asare;1llM.
HHrepccyJOm;HMCll
ycoeepmeHCTBOB3HHCl<I CBOHX 3H3mrH, H COCTOHT HJ ,lll)'X <racreii, H3 KOropi.IX nepBlUI
l{(ICTb IlOCBl!IlleHa npo6JIC!'WlM reopHH TeKCTil, a BTOpall - BOnpocaM o6 .r1e6HOM TCKCTe,
o ero po.'IH u OOy':l.eHmr IDIOC"Tparun.i:M wJhOOlM. Ilo,UTBeJmmeHHe11 BIDKRoii po,1H roro,
,J.Jlll 'lero 'IHT3Tb H Kai. 'IHlâTI. H3 HHOCîpaJfHOM ll3bll\e, CJlY'iKHT ,i],:Jll aBTOpa cy)l(,ll,elllle
Ilym:totHa "qreHlle -·BOT ,iy':l.lllee )'':l.CHJ(C".
Cpe.a:H o6IItHx nonpocoB TCopuH TeKCTa KaK c.10ifilforo cscpx$pa3oooro,
peqeBOro CĂffHCTBa, IIpe.iJ.BOplleMblX aaropoM rnaBOiî K ucmopuu u3y~e11w1
ct:epxt/Jptl308blX eOUHUtf, B l\DTOpDH DpoC.1:C:>KHBaeTCll ro, 1(3}{ JDllO"BHCTH'{eCKrul Ml>ICJIL
nocreueHHo DO,.J;XOmma K pa3J>a6crTice y'leWUI o co>reramm .npe.z:tJIOllreHHii: B 6onee
CJIO)l(Hhle e,1UlHCTBa, ':1.HCJIJITC'1 eoapocbl o repMHHe H OOHllTHH TeKCT,
IIDMMYHHX3THBllOH $ymrn;HH TeKCTa, TCKCTe-coo6m;cIDIH, pa:lrpa.HWICHHH nommur
IIpe,!J.J'JO)l!'CHIDI H TCRCTa, rpa.HHI(ax H e~x TeKCTa, 06 atcrya.JTLHOM q;1euemm KaK 06
0.ll;HOM H3 OCHOBHbLX cnoco6oe opramoamm TeKCTa H .Lq>.
Ilmurruc reKcra MJIOIOIL'JaKHO. OHO pacci.mrpHBaCTCJI B I<DMM}'HHKaTHBHOM,
MO,ll3.JThHOM, HOMHHarHBHOM, crpy.rcrypHOM R ttparMaTB'iCC.l\OM ruiaaax c BbIAe.rtellHeM
BffYTJ>CHHCJ"O (CO..'J:Cp)f(ffi'CJibHOro) H BHeIIIHero acneKTOB BhlpIDKCHIUI CO)];CJJ'IGlHIUI
rexcra. Tipe.a:CTaBHB ue.~w cepmo onpe.lle,-remrii: TeKCTa, aBTOp, ecne.a: 1a M. 11.
Oncyrmnn«>BOH (CuHmmccuc meKCma, JL 1983), npc~araer CJie.Ll.fIOlllee onpe,i1.ej(eeue
TCKCTa: "TeKCT Dpe.llCT3B..lllleT co6oH no~e JReCTKO QmxcHpOB3HHJIO, nepe,'l3K>myIO
onpe~eJieHHhlii CIDOHbrli CMbJCJI nocJie,iJ.OB3'TCJibHOCTI> Dpe.iJ.Jl())f(l!HHii., CBR311HHl>IX ;qJyr c
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.ri;pyrOM ceMaJfTH'leCKH, 'fTO Bb!pa>KCHO paUH'iHbllm XJ.blKOBLIMH crrocofiaMH H
BOCDpHHHM3eTCJI l(emnIDM peI.UffiHeHTOM" (C. 43 - 44). Ha OCHOBe :lKe ceMHOTH'leCKHX
Hcc:1e.;:i:oeamrll: Texcr on~e,ucrcJ1 KaK Tpexl)a>Mcpm.rii ·~Hait, IIDTOpLiii npe~o.miraeT
CBHXpOHHOe H3Y'JeHBe cmrraxnorn TeKCTa (OTHomemrn JHa.KOB K 3HaKaM, 3Ha.KOB.ble
cpc;:i:crna), ce.MaBTBIUI reECTa (ornoweHHe 3HaROB x o6'beICTaM, .:i.ccurnar.b1), a TillOI«:
nparMaTHlOI TCKCTa (OTIIOmellIDI 3HaKOB K roBOpll~ C-'lj"IDafOIIIHM, TIHW.YIWIM BJill
'IHTaJOID;Hi\f)

(C. 44).

lJTO xacaercx K.iI3CCB!fllIKllil,RH TCKCTOB, TO 3lITOp H3H6o:ree }A3'DfOH C'IllTaeT
K.iTaccHcl>lOOIIUOO
5l. Co.Jiralllma (CmUJJucmuKG meKCma, M., 1997): 1. no xapaicrepy

r.

nocrpocHIDI (OT

I-ro, 2-ro

3-ro

RJIH

;oom).

2.

xapn-repy

no

nepe,na'IH 'f}'lKOii: pe'IH

ROCBeHHaJI, aeco6crnemm-npwax), 3. rro pmcnuo B IJC'IH o;:~noro, .lJ.BYX HJIH
6oJ1.bmero 'IHC.ia .rmctHHKOB {MoHoJior, .11;Ra..1or, noJIIDior), 4. no <fl}'HI<IlHOHaJU>HOcMMCJIOBOMY Ha3H3'1CHIDO (ljl}'~HOHa_T.bHO-CMLICJIOBLIC THDhl pelfH: OIIHcaHHC.
llOBeCTBOBaHHC, paccy'll<.LleHBe H .:q>.), 5. no nmy CBHJU MC»<.ZJJ' npe,1ir10)KCHHJIMH
(TeKC'r.bl c l(CDHhlMH CBlOllMH, c napaiUlCJlbHblMH CBH'.lllMH, npHCoe,ilHHHTe.llbHldMH
CBHJJIMH), 6. no ciJ.YHKllIDIM Jl3hll<a H na 3KCTp3.;IlfHilntCrn'iCCKOH ocnose Bhl,.1;C_"IJUOTCJI
iPYHKinlOHa.JlbHhlC CTHJIH - <iJ)'HI<InlOffilJlbHO-CnUIHCTH'iCCKaH TiilIOJIOrIDI' TeKCTOB) (c.

(rrpJIMaJI,

54-55).
Y•1e6Hhle TCKCT.bl

TaIOKC

HMeJOT cBmo THDOJiormo:

I.

rpaMM3TBIC<lJIH30BaHHLie

TeKCTbI, 2. JUfa.JIOnt, 3. xy„~cmreCTBeHHLJe TeKCTbl, 4. ny6mU(HCTH'reCKHe TeKCThl, 5.
Ha)"lHO-TCXHH'iCCKHe TeKCT.bl, 6. TeKCTbl ocj>Hl(H1UlhHOTO xapaicrepa 7. Tek"CThl Cc$epbl

6hITOBOrO o6meHIDI, 8. CnpaBO'IHblC TeKCThl_ 9. CTpaHOBell,'ICCKHC TCKCT.bI R 10.
3aHIDd3TeJibHLie TCKCTLI (c. 85).
MeTO.rnrteCKOii: )f(C l'O'fKH 3peHID1 H c )''ICroM 'len.ipex
BH)J.08 pe'ICBOH 11,CllTeJibHOCTH (ay.mrpo:saHHC, rOBopeHHe, lfTCHHe, fiHCbMO)
pa.1.'!H'falOTC)J "IeTblpe BH,ila leKCTOB: I. TCKCThl A,'111 pa3BH1'HJI ffilB.bII<OB BOCnpIDITIDI. Ha
C.11JX c Henocpe,!lCTBeHHhIM IIOHHMaIIBeM COll,epa<aHH)J reKCTa, 2. TeKCThl ..'lJDI pa3BRTH11
H3BJ.IKOB roBOpeHHH H p.teHIDI BeCTH ,mra...11or, 3' TCKCTDI )J.Jlll pa3BHTHH Ha.B.bIKOB 'ITCHH.H

c

I{

4.

TelCC'I'L:: ;L.1?~ p33SHTIUI HaBL~B rrHC!.:.f3.

PM CBOHX HHTcpecm.ix coo6prutremm ainop H3Jlaraer B rrocile;J.Heff: rmmc YpuK
107 - 140), ,11.CTIUibHO npoc.1eJKHBaH MeTO;J;JfK} npoBe,neHHJI ypoxa
Wl OCHOBe V'Ie6HbLX TCKCTOB.
PaGOTa co,!lepxan pe3IOMe na p}'MblHCKO~t H aHnnrncxoM ll3&IKax H
JaKaff'IHBaeTCJI BeCLMa 6oraroii 6u6mrorpal}uren no uonpocy.

HQ OCHOfle meKcnw (C.

,L(oQ. ~-p AH,ZJ;PEH MBAHOB

PYCCKHH

HJhIK

B

UEPEJIOMHOE

HPEMH:

1985-1995u.
Pezenc6ypz

Bb1cmynjienua Hll VIII Me:m:oyHapoi)HoM KDncpecce MAHPHJI,
(I'epMa11u11), 1994 r., C6opnuK nanii, Miom:ett, 1996,

175 c.
PeuemHpYeMaJI'

mlMH KHHTa

co;:i;cJ»KHT

TeKCThl

e1>1cryDJJeHHM

;1CBWTH ceporreiiCKHX crpaH, r•raCTHHIQ)B Ha MC)K,ll)'Hapo,!l.HOM

pycncTOB

H3

lilllUpecce MATIP.IDI,

KOTCpblii: COCTOJL'ICJl B 3BI}'CTe 1994 I'O)l;a B Perettc6ypre (rep:Mamu~).
Jtctnparu.aoe MCCTO HCC.'IC,!(0B3.HHH noro c6opHHK3 3aHHM3IOT
JICKCH"ICCKHX H ceMalUH'leCKHX H1MeHeHRă B H3hIKe pyCCKOH npeCCJd

ORHC3HIDI

1986-1994

rr.

Hosy10 CKI)'CIQHJO B pycc'KOM .113:.bIKC aBTOpld cnpaBe.I(JIBBO CmI1.bIBaJOT c rno6a.Jn.HhlMH H
<Jiy11.1laMCHTa.JlbRhIMH H'.lMeHema1MH o6mecniettttoro CTpOll u roca.neo.nonra PoCCHH, K
KOTOpblM npllI!e.ml nepecrpoiixa B HaCTOJllilee BpeMH.
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OTiq>blB3CTCH Htrrepecuou CTaTheii npolfl. A. liypMeiicrepa, )(ua/102
PoccuR c nocm-momaJlumap11ou 06cma11osxe (c. 11-22). Ifa„riaraeMLre

C6opHm:
r..J~'lbmyp.

a.BI'OpoM MhlCJUf IIO~IlJilUOTCJ'I COIIOCTaBKre.TuHLIMH cxeMa.MH, l«YTopLie IlOMOrmoT
yCT8HOBHTL 'leTKHC rpaliHU:bl Mellq}' IIOHIITHJL'dH qm,mypa H 1.fUGU.,W3Ql{W/, c 0,'.UIOH
cropoHhl, H C06eRU,,1\(]5l .\loi>e..7b AY.1bltl}pbl u 1/U6U.,1U301JUU - c .lq)YIOH. ,nea..11or xy.n.zyp
3ana..1\Hoii: Esponbl u PoccnH pea.11nyerc11 aBTOJ>OI>t B .iUl<lxpomrrecKOM H
ClUIXpOHH'leCKDM nna.HaX.
B .'lQCTal'O'IHO o6.anqmou cnm.e Ceprea XBaJOBa (BapmaBa), CoBemulMbl u

"nocmcoeemulMbl"
COBpeMeHHaJI

Jl.3blKe ( c. 22-31) ocsem.aerc11
80-90-x IU;J:OB Hamcro crom~TIUI.

B coBpeMeHHOM pyccKo,lt

R3blKOBaJI

}.J.eHCTBRTe.lILHOCTL

TipHB.JreKllil pa3..'IH'IHhle H3)"il1Lre ~amwe, aBTOp aHaJIHlffPYeT HOB)'IO pyCC1'.)'.fO JICKCHKY

c TO'lKH JPCIOUI ee npoHCX())l(ACHIDI H npnxo.znrr K BLIBO)l)', ~ B HaCTOJUIJ;ee BpeMll BCC
6o.:u.me <IJaKTOB Jl.3LIKOBOH .il:CHCTBHTellhHOCTH CBH,;:i:ere-'ll!CT'B}'IOT o TOM_. 'fTO 6ypm.re
cOOLITIDI IIOCJJe;ni:ero .;:i:ecKTH;"IeTHJI HllXD.D)IT OTpWKeHHe B pyccROM Jl3ldl(f, <J>opMHpy.B
COBpeMeHH.brii: OIUdT, H 'ITO uame Bpe!>fJI BOCTpeOoB<lJIO MHOro pattee
cymeCTB)'IO~X B pyccm:>~l Jl3blKC CJJOB B HX HeIDM HOBOM Ka'fC(.IBe, •no npHBeJIO K
ceMaRTH"iCCXHM
C}.J.BHraM,
H3MeHeHHID
CTH.JTIICTll"IeCKDH
DpHH3,lSIC)JCHOCTH,

ero

3MOU.HOHa.1ILHO-O~HO'UIOfO

c:aueii.

li.OMDOHeHTa JHa'leHIDI, accouHaTHBHO-KOHHOTaTIDIHblX
c '.JKOHOMK'iecmii H

DoJThIDHHCTBO TaKHX CJIOB OOOTHOCKTC11, npe)K,UC BCCIO,

COl.l,H3..;1J,HO-DOmITH'leCIDH cQ:>epaMH il<M3HII, nperepneBaJO:mHMR B HaCroJUIJ;ee Bpe~rn
HaR6o;1ee rny6o1ree H omynIMLie HJMeueHW1. CTpuMepaMH CJI)....rr TaKHe c.oona, KaK:

al(lf/Jj/, 6uţr.J1Ca, i>l1BUde11111, 6poKep, cno11cop, UHBecmulfWI, npm1amu3alfIDI., -~ap1<.ernuH2,
npe111oe11m ..u:JpU51, M:Jp, co6cmBeHHUK, Kanumawcm, 'lacmHaJt (oo6cTBCHHOCTh),
per/Jepe11iJyM, onno3Ul/Wl H ;:rp. C ~·roii cropoHhl, ue.ilhlii: rrnacr cosemu3Moo npH06pe.1

HCraTHBH)'IO KOHHOTau,HJO,

'ITO

oco6eHHO

omyTHMO

B

cpe,;:i:crnax

MaCCOBOH

utt1Jop~rnIJ;ITTI: 6011>wpm11.;, fin·1hw~R11r.mci.:ml.. KnneKmuaiua'tfUfl, C01fua.wcmu'lec1<11ii,

o6Ko.M,

paio::mt.

coqcopetmoeauue,

KJWCCOBoii

H

.ll;p. "IlocTCOBCTH'ni' aBTOp

paCCM3'IJ>HISaeT KaK CK;"IaJl:blB3..IOII()'10 jJeKCH"iCCK)'IO IIO,UCHCTeM}', pacKpDJBaJI
oco6eHHOCTH ee BJiYTJ>l'ICRCTCMHbIX crunee H OTHOmeHHH. no.uo6HLIH IlO.il:XO,l
fl03BOJ1HeT asropy rrpoc.rreJJ;HTL Ha ypoenc .113blI<OBLIX 33.1'0HOMepHOCTCH oco6eHHOCTII

cJlopMHpY10m:eroc.11 noJDITH'fecmro H :JmHOM~c.roro yKJI3.lla HOBOH PoccHH. B
r<al.feCTBC CHCTeMo-o6pa3)'10ntHX Bhl.llellileT c,1onoo6p3.30B3Te.1LHhle (Ba,V'lep eay'lepua!I npuoomu3aquH - 8(1)."'lepwaJ/wt; cm1Kep - cnuKepo.:uil - cnuKepcm6o;
cno11c.op - cnoHcopcm6o - cnm1copo6<1n1b /npocn011copo6amb H ;.q>.), CHHOHHMH'IecKHe
(coz11acue-K0Hce11cyc, 3a1<w1Hbli1-11ecum~111bl.ti; 2ocJ1iJapcmBe1111bli1-</Jedeptl.J1bHWiJ;
Ho.we111rnamyp11b1ii pa6omHuK-Haue111u1amypUJuK; Ko.V1eKmU6U30lfW1-pae1<pecmbRHU6aHue H .a.p.), aHTOHltMH'ieCI<He (611u.J1CHee 3apy6eJK.·&e-daJ1bHee 3apy6eJ1Cbe,
npu6amu3atfUJ1-11aquoH<JJ1U30IJUJl,
pet:Jepamu6Hbli1-KoH<jJeiJepamuBHbli.I
H
ii;p. ),
napomtM1f1.l'ecme (<jJeâepamu«H"1ii-<jJei>ep(lllbHblil), po~·BftAOBhle (6uţr.J1CO: mooop11aa
6up:m:a, 6upJ1ca mpyiJa, rj>oHOoBGJi 6up.J1Ca. 6up;11CD .uemavio« n T.~.), acco1.ura11nnme
nepeoCMMCJJeHIDI (npu60mU30lfUR-npuxeamU301.fUJl, Oe.WOKpam-iJepbMOKpUm, 6bl6op
Poccuu-6bl6poc Poccuu H ii;p.), 4>J>a3eOnorff'IeCKHe (a</J<aHcKUil cu11iJpaw, duKUe zycu
/poccmcme eaeMHHKH, BOIOIOillHe H3 cropoire "IY'fCHX apMHiil), xapaKTep113yionpre
nor JieKCH'feCKHii rumcr. Cepreîi Xaaroa 3a.K.IOO'iaeT: "3apyt)e)KHhle npeno;:mnarcJIH-

pyCBCThI, 'laCTO

oropBaHHhle OT pocc0cmi .zxeiicnnrreJJbHOCTH H3-3!l HCXBaTKB raJCT H

OTcyTCTBIDl poccHăcKOro TeJieBH,llCHH.11, OHH "lacro OK33bIBatOTC.II B JaTPY~.'D>HOM
nOJJOll<CHHll, CTa.JDrnBajICb c eeo6XO.llHMOCTL.fO ceMaHTe::mpoe:m. T.Y Rr'IH mty.fO e~
"HOBOii pyCCJ<OH JieKCHKH", COOTHOC"1eyl0 c HOBLIMR pcaJIIDlMH poccnii:cmit llill3HH" (c_

30).

3ac.rry)IQIB(lcr oco6oro BHRM3.HHll cran.H ,11;011,ema 6yxapecuoro )'HHBCpCHTera
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Map1rn ~·r.urrpecK)', JanaiJHue«pom.'iic)..."Ue :wie,\4eHmbl 6 11eKCtrKe pyccKOzo Jl3blKll ( c. 3136). 0rntpal1Cb Ha pa.3JIH'IHlde HaylffiMC HCIO'IHH.m, MapIDI llYMJITPCCicy npuxo,mrr K
kDHCTilraUHH..

wo

BTOJla'I noJIOBHHa

XX

.eexa xapaKrep1oyT~ MHOiKCCTBOM J1wtemrii

BH)'TJ>H JieKCHKR pyccKOro Jl3h1Ka, KHTeHCHBHOCTh H BapHaTHBHOCTb KOTOpblX
cosna.!lawr c I 990 I"aAOM. B npon,ecce Mo~<liRKatUIH Mo.11;emtp0BamUI neKcHKH

pyccI<Oro j[]blJ(3 oco6o B~.JIJOOTCJl

HOBMe

cpe.llC'I'Ba C.."IOBOOOpa30BaHBJI ( o6pa3o83HIDI

c mCMo-, poK-, me.J1e-, tfe,%110-, po6om-, c/>WlbM-, 1Je110-), a Tmotre npouecc co:mainu:
C;"JO)RffblX npIUrararem.HWX

c

YpeWI

e 6o.nee

KOMIIOReHT"dMH.

Hanp.:

KpQCM0-3e.JleHo-

"epHblil,
080IJ4e</JPYKllJ0Kapmorpe11expa11U11Uu.ţe,
"YK}pJ130-wpoxv«0-08c11nocoJialteHHbJU, 6oeHHO-Hay11uo-npo.MblUV1eHH<J-no,1um11'lec1<uu H llP· Heo6xo,1.1;HMOCl'I:o

BK.i'llO'ieHHJI IlO)].OOHWX e,[{IIBJ(lţ B ,1eKCnROrpa«PFiecKHe n:maHWI c ;:ulCKeTHLlM
:eapHrurn>M OKa3blBaeTCH peain.HhlM. ABIOp crrpa11e,i1.mu10 JaMe<Jaet, <rro JaHMCTBOBaHHe
B npe.Ziemtx uoaoii: neI<CHICH pyccmro Jl'lhIICa (oco6eHHo a1 aHrJIHKCmro H3LOal)
3aHHM3eT u HaDIH .zum ~H:Tpa.'IhHOC Mecro no omoweHBIO K «JialcraM volllll}lmmne:u
3H3'1CHIDI H B031DIKHOBeHHll ROBblX e,1.ulBBll;.

3aHMCTBOBaHHJI H3 aHrJIHHCROro DLWl, ceMaJfl'H'jeCKHe C,mt.KrR 3R3'lemm CJIOBa.
xapaicrepHLle .ZIJIJI pyccKOH o6ineCTBeHHO-DO.'IHTH'fCCKOH .'leKCHKH HalIIHX ;:uieii
a:Ha.JIU3Hp}''IOTCH c pa3KMX ro'leK lpCHHJI H

s P•tle AP}THX crareiî: peu.eH311pyeMoro Ha~

c6opH111C3: Gyorgi Feher (Ey.mmeorr), P_vccKueJ Bbl i>eUcmsumeJibUO 2060pume nopyccKU? (c. 36-43), ~-'13 fop6HX (MmlcK), Ynompe6.1wHue c.;we "pycc1<..-ui1",
"poccui1ck'11ii '' u ux HOBblX ceMCIHmu'lecKux onnosu1.1uu R poccuilci.:ou u 6enoP,ycc1<JJ'ii
npecce (c. 43-58),
Iohann Korzeiewska-Berczynska (Olsztyn), Oco6ennocmu
nepecmpoe•awîi u nocmnepecmpoe•moi.i .',tu<fJo,wze.M - lf3 onblma a11a.r1u3a
1~y6J1uqucmu'lec1<ozo ouc1<..ypca (c. 68-82), MaprapHTa MauymaH-Mocep (lbopRX).
I /ocmpoeuue iJue1cypcnozo npocmpa11cmea pe'leeblx pen;1uK Ha BU3YWlbHo
11a6;;;u(;ae.Mbiii o6b<:Mti (c. 93-1 i3), Barreprui Heqaeea (TyfofHrewMocKBa), li3MeHWl e
11eKCu'leCKOJ..t cocmaee cuepe.veHHOCO pyccKOco Jl3b1Ka ( c. 113-122 ), MHre6opr OXHeibep
(HHc6pyK), Eu4e pa3 o "cocmwtHUU pyccKuzo 51.3bIKa" 2.11maMu r/JW1u1102a-uHocmpaH1Ja
(c. 122-133), Bon<Jmurr Cnep6ep (Jlefum;nr), TpadulJU51 u 11oea14U5/ R Jl3blKe pyccKou
za3emb1 (c. 133-140), Max illHMOHlOK (CocHoaeu), HoeaR Atur/JoJ102w1 u
cmu,1ucmu11ecKUe UCKllHUR fi pycc1«JU ny611u1Jucmu1<e (c. 152-162).

Muorne asropw crarei ,laHHOro c6opHHira CpaBHHBalOT IlO.JIOJRefDle pyccmro
cmyal(Heii, s KOTOpOH ou HaXOMOCH B ro,!lLI noc.ire
01m16pbCKOH peBOJIJOUHH (CM. aanpHMep pa6on.I: HHKO.ilaii Km.uies (MocKBa),
KoHmmon u KOIU/muKm 3muu11ecKUX k.1h1bmyp 6 31?[1Klllle JUbll\Jl (c. 58-68), Hpmta
JlhlcaKOsa (C. CTeTep6ypr), Co11uoJ1UH2sucmu'leCKaJl u11mepnpema1JuJ1 380/IJOl.{UU
ny6.11uqucmuttec1...-oro cmu.llJI (pycc1<11J1, npecca 1917-1994) (c. 82-93), XH..'1,L1,erapt1. Cnpayn
(Cap6plOKeH), CeMOJ1mu'lecKUe u:weHeHUJl 6 pyccKoil 06114ecmBeHHo-no,wmu'teck-oti
.'leTXUKe nocwdHUX 11em (1988-1993). CJIC,EJycr OtJ;HaI<O OTMeTHTb, 'ITO no..rtO:IKCHHC Ha)'KH
B pyccKOM JIJLIKC B HaCTO~ BpeMX CU..'IhBO OTJIH'l3CTCJI OT ee IlOJIOJKCHH.H. 30-x fO,l«)B
H noc.Jle,'.Q'IOII\CTO nepHomt: .neH.LteOJIOTH3ainut B 0611aCTH 06mecrae111n,1x sayt:
mrrepmypHoro H3WKa ceroi:um c

nolBO.'VleT cero)J;RJI yT&eP1f',MTI>, 'lTO CO&eplllllJiaCb "nepecrpoăxa" B MHpe pyCHCTHICH.
:)ro eme QJlH3 BIDICHaJI oco6eHHOCTb peneHJspyeMOro HaMH c6opamca.
C6opmoc crare8 3al\311'1HMeTCJl Ilpuno.J1Ce11ueM, l©ropoe co.a;epJKBT kpanadi:
ylGi3areJib .TJJITepmypw no PYCCR>MY Jr~' :ia 1984-1994 rr., a T310lre npe.ZIMeTHwfi
yKa3aTeJib o6o3H.3'remm ('13.K lC31C JieKCHICa B llDlpOJ(()M CMhlC;1e CJIOB3 JaHHMaeT &e;zymee
MCCTO Cpe.!Jll RCCJie.ayeMOI'O M3Tepuarra) H C.lle~HHJI o6 airropa.x crarcii .!J,3HHOB KHllI'H.

<l>EOJlOP IGIP:HJI3
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Bucovina - comunitate de culturi şi limbi (Bukowina. Wspdlnota kuftur i
jţzykaw), sub rcd. K. Felcszko şi J. Molas, Varşovia, 1992.
Spaţiul bucovinean, ~ 1990 încoace, a devenit obiect de cercetare ştiinţifică şi
etno-culturală pentru muneroşi specialişti europeni şi nu numai, fiind încurajat totodată
şi de extinderea conceptului de multiculturalism sau multiculturalitate. Generos datorită
sincretismului, precum şi interferenţelor lingvistice şi culturale intense ( româoo-slavogermane), acest spaţiu, aflat vreme îndelungată sub semnul restrictiv al cenzurii, a

început să fie examinat în ultimul deceniu pe baza accesului la documente de arhivă şi
la izvoare inaccesibile până în 1989. Mai mult, datorită organizării de simpozioane şi
conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională I, dar preponderent a cercetătorilor
reprezentând etniile din Bucovina, s-a ajuns nu numai la diversificarea perspectivei de
abordare, ci şi la un dialog nemijlocit. cu impact puternic asupra demersului ştiinţific
ll.&'terior.
Un merit deosebit în iniţierea, chiar în anul 1991, a unei oonferin(e de acest gen,
desfăşurate în Polonia, în localitatea Podgaje, din voievodatul Pila, la care au participat
specialişti polonezi, gcnnani şi ucraineni (din păcate au lipsit reprezentanţii comunităţii
evreieşti şi cxegqii români) a revenit profesomlui sla"\-ist. Kazimierz Fcles7..ko, de la
Universitatea din Va~ovia. Născut la Cernăuţi şi obligat să se repatriez.e în Polonia în
perioada tulbure a evenimentelor gererate de al doilea război mondial, K. Feleszko,
lingvist cu contribuţii serioase în domeniul cercetărilor slave comparate, a manifestat un
interes pennanent faţă de destinul Bucovinei, fiind convins că a sosit timpul, în sfârşit,
ca specialiştii să pună într-o lumină cât mai obiectivă realitatea istorică şi specificul
multiplelor relaţii dintre etniile bucovinene.
Rezultatlll lucrărilor primei conferinlc s-a concretizat în publicarea volumului
Hucovinu. Comunitate de cuituri şi limbi, cupriru.ând un uumăr n:strdm; de studii, dar
semnificative ca abordare şi concluzii. Celelalte două volume, Bucovina. Lumini ~i
umbre ale unei "Europe in miniatură "2 şi Despre Bucovina. Împreună sau separat? ,
cuprind lucrările conferinţelor desfăşurate tot în Polonia, în localitatea Jastrowie. de data
aceasta şi cu participarea românilor (1994, respectiv 1999). Spre deosebire de publicaţi
ile postbelice din România, Ucraina, Austria, Gennania, SUA şi Polonia, consacrate
Bucovinei, în care accentul cădea pe elementele proprii. specifice diferitelor comunităţi
etnice, intenţia organizatorilor celor trei conferio!e şi a participanţilor a fost identificarea, dincolo de diferenţe şi particularităţi. a structurilor integratoare, de apropiere a
locuitorilor zonei.
Fără a ne opri asupra fiecărui studiu în parte, vom încerca să smprindem câteva
dintre problemele esenţiale, aflate în centrul de interes al autorilor încadraţi în volumul
iniţial. As1fcl, de o aten(ie prioritară s-au bucurat derrumirile celor mai vechi aşezări din
Bucovina de Nord. Pe baz.a analizei WlOr letopiseţe din secolele XII-XIII. dar şi al Wlor
derivate fonnate mai târziu, autorul ucrainean Dmytro Bueko ajunge la concluzia că
toponimele luate în discuţie sunt de origine slavă şi s-au fom13l până în secolul al XIVlea. Din păcate, din lista bibliografică lipsesc sursele româneşti. Este citat.li doar Cronica
lui I. Neculce, ed. A. Procopo"\-ici, Craiova 1932.
Numeroase date şi infonnaţii cu privire la satele poloneze din sudul Bucovinei
oferă artkolul lui E. Klosek4. Autorul unnăreşte "recoru.1ituirea" e1ape1or de migrare şi
aşe7.3IC a g6ralilor polonezi de-a lungul secolelor După ancxa:rca Galiţiei (1772) şi a
Buco"\inei ( 1774} de către Austria, românilor şi ucrainenilor bucovineni li s..au adăugat
germani din Sudeţi, unguri., armeni, ruşi, evrei, ţigani şi polonezi. Primii gorali proveniţi
din îmrejurimile judeţului Czadca, situat în zona sileziană, au sosit în Bucovina în jurul
anului 1803 şi, pe lângă alte localităţi, s-au stabilit cu precădere în satele Soloneţul Nou,
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Pleşa şî Poiana Micului. Spre slarşitul secolului XIX, din Cau7ll creşterii de~ce şi
a înrăutăţirii condiţWor de viaţă, mulţi dintre ei emigrează din Bucovina. Între 18951896 au emigrat în Bosnia 40 de familii din Soloncţ şi câteva zeci din Poiana. Date
exacte despre aceste migraţii nu există întrucât până în 1890, autorităţile austriece îi
încadrau pe polonezi în etnia slovacă. Profesorul german din Cernăuţi, Rajmund F.
Kaind.l, precum şi alţi autori gennani susţineau că muntenii polonezi din Bucovina sunt
slovaci polonizaţi prin intennediul şcolii şi al bisericii. Această opinie a persistat vreme
îndellmgată. Autorul subliniază dificultăţile de formare a conştiinţei identitare care, în
cazul grupului etnic polonez. se contureazli abia în afara graniţelor ţării de baştină şi în
contact nemijlocit cu alte grupuri etnice. Un rol important în acest proces revine, după
cum se ştie, structurilor instituţionale organizate: şcoala, biserica, tradiţia etc. După o
succintă trecere în revistă a principalelor ocupaţii ale g6ralilor, a obiceiurilor, tinutci vestimentare, uneltelor gospodăreşti şi a mâncămrilor de ba?..ă., în viziunea autorului
polonez, Bucovina se conturează ca o mică Europă aşezată la confluenţa unor "lumi"
diferite, - slavă, romanică şi germanică-, între filmrul ""vestic'" şi cei "estic"', un spaţiu în
care vreme îndelungată a dominat spiritul de toleranţă şi de integrare interculturală.
După o "rom.'lnizare'" treptată a polonezilor bucovineni, contactu.I din ultimul deceniu cu
Polonia are un impact benefic asupra evolu~ei lor spirituale în continuare.
Un obiectiv de tradiţie în studiile cu privire la grupurile etnice din Bucovina îl
constituie studierea particularităţilor de limbă şi a interferenţelor ling\istice. Din acest
punct de vedere, astfel de spaţii multietnice reprezintă pentru lingviştii dialectologi şi
foneticieni un teren deosebit de ispititor. O încercare în acest sens. mergând pe um1elc
bucovinenilor polonezi emigraţi în Bosnia, întreprinde sâtbul Du5an DrljaCa.5. distingând deosebiri dialectale. în functie de locul din care au venit. Totuşi, în noile condiţii
de convie\uire, păstrarea identităţii lingvistice şi etnoculturale este extrem de dificilă La
rândul său. pmfesornl K. Feleszko. poliglot bazându-se pe cercetări de teren, pe
cunoaşterea aprofundată a lucrărilor despre Bucovina atât din spaţiul gennan, slav, cât
cel românesc, aduce date noi despre integrarea lingvistică a polonezilor bucovineni .
Diferenţierile de limbă sunt detenninatc de cele trei direcţii principale ale emigrării. Cei
mai mulţi polonezi au sosit în Bucovina din tinuturilc învecinate, sud-est galiţiene. Un
alt grup provenea din Maloposlka, iar cel de al treilea era fonnat din g6rd.lii judeţului
Czadca. despre care am mai pomenit. Fiecare grup menţionat reprezenta "o variantă
lingvistică diferită", predominante fiind însă trăsăturile proprii spaţiului limitrof
răsăritean (kresowy). Profesorul K. Feleszko pomeneşte despre un proces de unificare
ling\istică a polonezilor bucovineni şi de acceptare a limbii vorbite tocmai în acest
spaţiu răsăritean Acest proces a fost sustinut, printre altele, de factori interni, cum ar fi
migraţiile din interiorul Bucovinei, dinspre sud spre nord şi de la sat la oraş. Un alt factor lingvistic unificator au fost şcoala şi biserica În pofida acestei tendinţe omogenizatoare, într-un asemenea mo7.aic lingvistic şi confesional cum este Bucovina, nici un grup
etnic sau religios nu putea rămâne indiferent la influenţele din sfera obiceiurilor sau a
limbii. De aici numeroasele interferenţe, manifestate la mai multe nivele. Pe baza jurnalului unui polonez din satul bucovinean Waszkowce, K. Feleszko urmăreşte interferenţele survenite la nivel lexical, ajungând la concluzia că "sub influenţa realităţilor culturale bucovinene limba noilor sosiţi şi a primei generaţii de umiaşi ai acestora se
îmbogăţeşte rapid cu termeni proprii regiunii respective". Datorită contactelor intense şi
variate interlingvistice, sfera terminologică devine proprietate comună a întregii colectivităţi bucovinene.
Merită să menţionăm totodată şi studiile consacrate expresiilor frazeologice
ucraineano-polone 7 şi antroponimiei polonezilor bucovineni8 pentru a demonstra aria şi
problematica largă a cercetărilor din acest domeniu.

gi
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Studiile din volumul prezentat atestă necesitatea cercetărilor socioculturale, etno·
grafice, lingvistice şi antropologice în vederea înţelegerii profunde şi lipsite de
prejudecăţi a cYoluţici spirituale şi istorice a unui ţinut multietnic şi multicultural, marcat de·a lungul timpului de forţa stereotipiilor, a generaliz.ărilor superficiale sau a
îngrădirilor documentare.
Întrucât celelalte două volume menţionate mai sus ( Bucovina. Lumini şi umbre
ale unei "f,"urope in miniatură" şi Despre Bucovina. Împreună sau sau separat?) reprezintă o altă etapă de cercetare şi de conturare a viziunii asupra Bucovinei, considerăm că
merită să fie prezentate şi analiz.ate într-o recenzie viitoare în numărul următor al revistei noastre. Mai ales că, paralel cu sesiunile de la Jastrowie, s-a desfăşurat şi festivalul
folcloric "Întâlniri bucovinene", ajuns în prezent la cea de a zecea ediţie, manifestare ce
merită la rândul său să fie pre~ntată pe larg cititorilor români.

CONSTANTIN

GEAMBAŞU

NOTE

1 Conferinţa de la Augsburg, 1991 ; forumul "Bukowina Wic" de la Cernăuţi, septembrie
1991 etc.
2 Bukowiria. Blaski i cienie "Europy w miniaturze", sub red. K. Feleszko, J. Molas, W.
Strutynski Varşovia 1995.
3 O Bukowinie razem czy oddzielnie?. sub red. K. Feleszko, Pila-Varşovia, 2000.
-+ Polskie wsie na Poludniowej Bukowinie (Satele poloneze din Bucovina de Sud), p. 2937.

5 Tulaczka ho.foiackich Ruknwinr:liw w ostatnim pi~r:dziesir:cio!eciu (PeregriP.ări!e
bucovinenilor bosniaci în ultimii cincizeci de ani). p. 39-46.
6 /ntegracja kzykowa PolakOw hukuwinskich (Integrarea lingvistică a polonezilor
bucovineni), p. 67 -73: idem. J~zyk polski na Bukowinie do roku 1945. Zarys problematyki Limba polonă în Bucovina. C-0ntextul problematicii), în Sh1dia nad polszczyznq
kresowq (Studii despre limba polonă din spaţiul răsăritean limitrof) t. VI, Wroclaw, p. 726. Vezi şi Elena Deboveanu, l'olska gwara Corali bukowinskich w Rumunii (Graiu]
polonez al muntenilor bucm1ineni din România) Wroclaw, 1971; St. Gogolewski. Polska
gwara trojjf{.zycznej wsi Kaczyka w Rumunii (Graiul polonez în satul trilingv Cacica din
România). Wroclaw l 972.
7 Hanix. fia6w-1, YKpni"HCbKo-no.'tbCbKi </Jp03eo,wzi•mi napa..n.~i (Ha Mamepia1i
6.,vK0«uncb1<..7JX 20eipoK i no.;1&c&Ko?o MO«UJWHHJI.) (Para.Jele fr.v.eologice ucraineanoW,lone - pc baz.a materialului dialectal bucovinean), p. 47-52.
f. ny'IK.O, .fomponOHiMiJl 6yK06UHCbKILY nO.r'l}lKi6 (Antroponimia polonezilor bucmineni), p. 53-56.

Anatol Pedestraşu, Dicţionar ms-român. Cele mai uzuale cuvinte roseşti. Liste
de vocabular pe domenii şi gropuri tematice. labele şi scheme gramaticale ale
limbii rose. Consultant ştiinţific: prof. univ. dr. S. Vaimberg, Bucureşti, Editura
Ali Educational, 1999, 560 p.
Lexicografia bilingvă

ruso-română

care arc la activ un număr de
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dicţionare

de

certă valoare 1, s-a 1.mbogăţit recent cu o nouă lucrare remarcabilă, dalorntă regretatului
conf. dr. furat.ol Pedestraşu, Dicţionar rus-român (DRR).
Intre copertele unuia şi aceluiaşi volum sunt cuprinse, de fapt, trei lucrări: un
dicţionar bilingv, un dicţionar terna1ic şi un apendice de gramatică rusă sub formă de
scheme şi tabele. Fireşte, aşa cum a fost concepută lucrarea, între cele trei părţi constiMive există o strânsă legătura ele dovedindu-se complementare şi concurând
deopotriYă la schiţarea unei imagini cât mai cuprinzătoare a vocabulelor tratate.

Prima secţiune (p. 19 - 342) conţine circa JO.OOO de cuvinte ruseşti însoţite de
echivalentele lor româneşti. Precum se ştie, o problemă dificilă, poale chiar cea mai dificilă, pentm un lexicograf este alcâtuirea lisLci de cuvinte. Se înţelege că un dicţionar de
dimensiuni reduse, cum poate fi socotit şi cel discutat aici. pune pe autor în faţa wior
dileme foarte grele: ce cm·inte să fie incluse. ce cuvinte să fie lăsate la o parte. Pentru a
alcătui o listă de cuvinte echilibrată, aULorul DRR a pornit de la criteriul frecvenţei
unităţilor ~lectate, dar şi de la sttUctura vocabularului minim necesar în procesul de
însuşire a limbii ruse într-o primă etapă, ţinând seama că, prin conţinut şi tehnica de
prewntare a materialului, lucrarea se încadrează în categoria dictionarelor bilingve
didactice.

În cc priveşte latura strict lexicală, merită să fie subliniată atcntia deosebită cc
se acordă polisemiei, precum atestă bogăţia de sensuri înregistrate la numeroase vocab-ule. Pe de altă parte, penLCU o unitate lexicală sunt inserate adesea două sau mai multe
echivalente româneşti, spre a oferi cititorului posibilitatea de a alege corespondentul cel
mai p<>trilit în contC:\.1ul dat. Pc alocuri, DRR are şi atributele UDui dicţionar explicativ,
datorită precizărilor care se dau în paranteză la echivalentele româneşti. Aşa la rus.
narnma se dă "salon (de spital)": la uunam 2 . "stat (în componenţa statelor federale)"; la
ombexamb. "a se îndepărta (cu un vehicul)" ş.a. Găsim. de asemenea, referiri la coloratUJa stilistică sau la domeniul tematic căruia ii apa„~~nc cu;·ântu1„tiHu.
Pe lângă aspectele semantice, DRR înfăţişeaz.ă o imagine completă a trăsă
turi.lor strict gramaticale ale vocabulelor inserate. Folosind un sistem riguros de sigle,
autorul prezintă cititorului infonnaţiile necesare pri"itoarc la paradigma cuvântului
respccth·. la principalele sale caracteristici formale, inclusiv cele cu statut de abatere sau
de excepţie de la normă. Astfel. la verbe sunt indicate perechea aspectuală. fonnele de
persoana I sau a II-a, tranzitivitatea sau intranzitivitatea. recţ.iunea verbală, formele participiale. În cazul unor vetbc mai dificile, se fac trimiteri la tabelele sinoptice din secţi
unea a treia a lucrării.
Un element de noutate îl constituie specificarea, la adjective, a categorici clin
care fac parte: calificative, de relaţie sau posesive. Precizarea este importantă, ştiut fiind
că între cele trei specii există diferenţe rotabile. Astfel, adjectivele calificative au unele
însuşiri şi follllC pc care adjectivele de relaţie nu le au (ca de pildă gradele de comparaţie şi forma scurtă). Prin urmare, încadrarea corectă a unui adejctiv într-un tip sau altul
se dovedeşte indiscutabil utilă pentru folosirea sa corectă în discurs sau text. Practic, cel
care utili7.ează DRR găseşte aici suficiente infonnaµi gramaticale privitoare la cuvintele
inserate, ceea ce îl scuteşte de a mai consulta şi alte surse. Putem deci afirma că lucrarea
în discuţie se constituie şi într-un foarte bun dicţionar gramatical.
Ce.a de-a doua secţiune conţine un număr de peste 3.000 de cuvinte grupate în
74 de teme uzuale (p. 373 - 458), ca.re acoperă o arie largă de domenii, ca ''Fenomene
ale naturii", "Popoare şi ţări", "Discipline sportive", "Profesii, meserii, ocupaţii" etc.
Aşa cum arată însuşi autorul, aceste grupuri tematice nu se adresează profesioniştilorîn
materie, ci publicului larg. A.şa se şi explică selecţia riguroasă a termenilor incluşi, în
general cu o circulaţie mai largă şi oo de strictă specialitate. Partea aceasta a lucr.lrii
315
https://biblioteca-digitala.ro

corespunde unui comandmnent îndeobşte acceptat al didacticii moderne, şi anume
insuşirea lexicului în cadrul unor microsisteme tematice suscepttbile să contribuie la o
mai rapidă fonnarc a competenţei comunicaţionale.
Deosebit de inspirate sunt "Tabelele şi schemele gramaticale" din secţiunea
finală (p. 459 - 555), cu caracter teoretic şi practic, care sistematizează în detaliu părţile
de vorbire, cu paradigmatK:a aferentă şi categoriile gramaticale specifkc2.
Plecând de la convingerea că DRR va necesita peste Wl timp o reeditare, dată
fiind indiscutabila sa utilitate, ne vom permite unele observaţi~ de care, eventual, îngrijitorul noii ediţii va putea ţine seama.
1) Dicţionarul va avea de câştigat dacă unităţile-titlu vor fi însoţite de sintagme
ilustrative, atâta vreme cât sensurile unor cuvinte se concretizează adesea numai contextual. Ca să citlhn un exemplu, ms. norrecmm este tradus prin "citaţie; com'ocarc'', deşi
lennenul mai are o accepţie, dar numai în sintagma nooecrm<a owi '"ordine de zi"_
2) A.J: fi de dorit să se găsească o modalitate de a corela mai strâns primele două
părj:i ale dicţionaruiui. Avem în vedere îaptui că, din prima secţiune, lipsesc o serie de
vocabule, fiindcă sunt date în grupurile tematice. Acest procedeu creează însă o anumită
ruptură în şirul de termeni care aparţin aceleiaşi familii, lăsând şi impresia unor omisiuni. De exemplu, vocabula Mopo311brii apare în prima parte, în schimb .wpo3, Mopo3110,
J.wpcnumb lipsesc aic~ fiind incluse în grupurile tematice; .JJopcxou apare în prima parte,
dar .Yope, în a doua. Şi lista poate fi continuată.
Nedumerire provoacă şi tratarea wrui cuvânt-titlu ca MapKa, înregistrat în prima
parte cu echivalentele româneşti "marcă, calitate", în timp ce echivalentul "timbru" se
întâlneşte numai în grupul tematic dedicat poştei. Totodată găsim cuvinte care apar,
chiar cu acelaşi sens, în ambele secţiuni cf 6amo11, ropucm, KMpmupa, c6opHUK etc., în
schimb xne6 apare numai în grupul tematic.
1) Vor trebui înlăturate unele inach:ertenţe în împărţire::i morfematică a cuvintelor. De pildă, după cuvântul-titlu 6apb1um/51 apare -uu, gen. pi. -eHb. Ţinând scama că
linioara (-) înlocuieşte partea stabilă (până la bara I) a cuvântului, fonncle respective dau
loc la o lecţiune eronată; tot aşa, găsim 20Bopuimb în loc de ,..,ot-wplumb, Kpacwmb 1 în
loc de Kpalcumb.
4) Pe alocuri, se pot semnala abateri de la ordinea aJfabetică a listei de cminte
(3eiWI apare înainte de 3eM..'lemp51ceHue, 6amoH după 6an11ou1xa).
Aceste câteva obse1vaţii nu scad cu nimic din valoarea lucrării, care, prin finalităţi şi structură, se constituie într-un instrument indispensabil, uşor de folosit, în procesul de achiziţie a limbii ruse. Se cuvine să subliniem meritul Editurii Ali, care a asigurat
tipărirea lucrării în condiţii grafice de excepţie, cu o copertă de înalt nivel artistic, şi, nu
în ultimul rând, strădania consultantului ştiinţific, prof. univ. dr. S. Vaimbe:rg, precwn şi
a redactorului de carte, Olimpia Novicov, în pregătirea manuscrisului pentru publicare.
Regretând că autorul DRR, conf. dr. A. Pedestraşu, nu s-a mai putut bucura de
roadele trudei sale, ne exprimăm totuşi satisfacţia că el şi-a înscris numele şi prin această
lucrare în istoria msisticii româneşti.

NOTE
1 Dintre cele apărute în ultimele decenii, spicuim: Eugen P. Noveanu, Dicţionar rusromân (pentru uzul elevilor), Bucureşti, 1976: Dic,tionar rus-român de termeni lingvistid şi filologici, de un colectiv sub conducerea conf. dr. V Yascenco, Bucureşti, 1970;
Gb. Bolocan, Tatiana Voronţova.. Elena Şodolcscu - Silvestru, Dicţionar rus-romtin,
Rucureşti, 1985; Victor Vascenco, Mic dicţi.onar rus-român, Bucureşti, 1966; Tatiana
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Mcdvedev. Mic dicţionar rus-român, Bucureşti, l 989; F. Chirilă, A. Ivanov, S. Wolf, R
Chivescu. Dic,tionar tematic rus-român, Bucureşti, 1998.
2 De altfel, A. Pedestraşu a publicat şi o carte cu titlul Gramatica limbii ruse în tabele
şi scheme: sistem, nonnă. dificultă,ti, EUB, 1995 şi 1998.

S. WOLF

IVO SANADER, ANTE STAMAC, În aceastâ cbpă de oroare, Antologta
poeziei croate de război, în rom. de Petar Krstic şi Milja Radan cu prefaJă de
prof univ.Ion Toboşaru, Ed. Metropol, Bucureşti, 1995
Antologia liricii croate de război, ai cărei autori sunt dr. Ivo Sanader şi prof. dr.
Ante Stamac, a apărut în două ediţii în limba croată (I,aus, Split 1992 şi Skolska knjiga.
Zagreb 1994). A fost tradusă, până astăzi, în 12 limbi europene, dar şi înjaponei.ă, de
exemplu. Cartea va mai fi tradusă şi se aşteaptă în curând un număr mai mare de trnduceri, precum şi ediţia a treia, adăugită
Prin traducerile realiz.ate până acum, antologia se nUillără printre cele mai
traduse cărţi din literatura croată. Desigur că din acest număr simbolic de douăsprezece
limbi în care a fost tradusă nu lipseşte nici o limbă care este vorbită de peste douăzeci
de milioane de oameni - româna. Trebuie subliniat că, pc lângă unii dintre scriitorii
noştri. KrlcZ:a şi Andric, de exemplu, şi numeroşi nuvelişti, precum Begovic, Kalem, Sl.
Novak. traduşi în română de dr. M. Jivcovici. de dr. D. Gămulescu. de dr V Frâncu ş.a.
şi publicaţi în culegerea Nuvele croate, această traducere a antologiei în limba română
este prima de acest gen după înfiinţarea. noului stat croat.
Antologia poeziei croate contemporane de război in această clipă de oroare,
tradusă de Petar K.rstic şi prof. Milja Radan, cu o excelentă prefa1ă a prof. u.niv. dr. Ion
Toboşaru, şeful catedrei de teatrologie a Academiei de Teatru şi Film şi membru al
Uniunii Scriitorilor din România, a văzut lumina tiparului în 19%, la editura Metropol.
Lansarea acestei antologii, care a avut loc în colaborare cu Uniw1ea Scriitorilor din
România, nu a trecut neobservată. Cele 172 de pagini, în<;otite de prefaţş, ca şi prefaţa Ja
prima ediţie a dr. Ivo Sanader şi a dr. Ante Stamac, conţin o selecţie din lirica de război
a unor autori contemporani, ceea ce, alături de unele poezii ale unor barzi ai literaturii
croate (Ujevic, Mihalic, Tadijanovic, MiliCe\)c) reprezintă, se înţeleg~, cea mai mare
parte a antologiei. La sfârşitul cărţii sunt dat.elnsemnări despre poeţi şi Jnsemnări despre
autorii antologiei, urmate de Glosar şi Sumar.
De ce a apărut această antologie? În mometul cunoscutei şi tragicei agresiuni
asupra Croaţie~ în momentul ororilor razboiului, al distrugerilor şi al morţii, poporul
croal s-a aflat în faţa unei singure îndatoriri: aceea de a·şi apăra patria. Fiecare în felul
său. Soldaţii pe front, medicii şi personalul medical în spital, preoţii prin ridicarea
moralului, politicienii explicând adevărul îptreg:ii lumi, tinerii şi cadrele didactice prin
ajutorul acordat dincolo de toate acestea . . . ln această stare generală de înalte sentimente
morale ale unora faţă de ceilalţi în lupta pentru supM;cţuire a fiecărui individ şi a
poporului ca Wl întreg, scriitorii, intelectualii în general, îşi aduc propria contribuţie.
Cuvinte de revoltă împotri\•a violenţei, strigăte de libertate şi dreptate răsună în toate
revistele, în toate ziarele, în toate publicaţiile ... Desigur că nu au putut fi toate adunate
sunt sigură că se va face şi aceasta cu timpul.
la un loc,
Respectând libertatea selecţiei şi convingerile critice ale autorilor, să spunem că

ruu
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aceasta este una dintre posibilele selecţii. Şi unul dintre autori, şi celălalt, pc lângă mul~

tiplele îndatoriri (primul ca adjunct al ministrului afacerilor eJi.1eme, înainte de aceasl<i
ministru al ştiinţei, autor de e~mi şi JCccnzii ştiiţifico-literarc, istorico-litcrnre, criticoliternre, al doilea ca şef al catedrei de teoria literaturii, traducător, redactor al unei
reviste, poet, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Croaţia), încep o muncă serioasă.
Citesc tot cc s-a scris şi ceea ce apare în fiecare zi. Işi aleg criteriile de selecţie şi răspund
prompt realităţii din jurul lor. Prin poezie, printr-o antologie. Pentru a se ţine minte
această clipă de oroare când:
"Sângele nu ne-a fost sortit/ pentru o

viaţă nouă

... "

Cmn durerea îi este mai cunoscută omului decât bucuria, cu plânset te naşti şi
mori, este ro;µ demnă de atenţie ideea călăuzitoare care îi ridică pe autori deasupra
obişnuitului. Inainte ele toate, din antologie răzbat, pe lângă strigăte de protest, ţipete
sfâşietoare şi convulsii, iubirea faţă de cei care au suferit penim patrie, mgăciunea ciitrc
Dumnezeu şi lăsarea dreptăţii în mâinile Lui. Pc primul loc se află nu condamnarea, nici
blestemarea duşmanilor, ci păstrarea chipului patriei:
"Un popor sacrificat precum lov: nu blesteamă, ci îl invocă pe Dumnezeu" (M.
Machiedo)
Dacă arta este o reflectare a \'ieţii, atunci această reflectare tragică este transaici într-un mod extrem de convingător. Lupta pe viaţă şi pe moa,rte străbate antologia, de la Karlovac până în Dalmaţia, din Lika p.1nă în Slavonia, din Dubrovnik până la
Vukovar - două oraşe simbol al rc7jstcnţci şi al dăinuirii croaţilor nu doar "în această
clipă de oroare", ci din secolul al VII-iea. Şi nu doar a croatilor âin Croaţia, ci şi a celor
din Bosnja şi Herţegovina!
Părintele literaturii croate, Marlco Marulic, a luptat de asemenea, prin versuri
(poemul Judita) în îndepărtatul an 150 I împotriva cuceritorilor turci. (Istoriile ne sunt
asemănătoare: Coşbuc - Trei, Doamne, şi to.li trei - dragostea răscolitoare a unui tată).
Aproape că nu există scriitor care, într-un fel sau altul să nu fi scris despre tragedia
Dubmvnikului şi a Vukovarului, cu toate că fiecare rană de pe trupul ţării asuprite este
la fel de dureroasă. Legând simbolic Dubrovnikul - sudul - cu Vukovarul - nordul -,
poeţii au consolidat unitatea spirituală a ţării, pecetluită de văr:.area sângelui copiilor
nevirovaţi, de clopotniţele dărâmate, de monnintele profanate, de crucile distruse, de
lanurile incendiate, de mâinile încleştate ale bătrânilor, de "arzul1alc" lui Dumnez.eu şi
oamenilor.
pusă

'"'"Sus pc MinCcta. dârz steagul stă-nălţat,
semn că e viu vechiul spirit croat" (A. St.amaC)
Poetul J. Brkovic, muntencgrean.,

roagă

Dubrovikul

să-i

ierte pe

compatrioţii

săi:

"O,

câtă ură,

mânie, răutate!

Tu iartă-i, o, Urbe, iartă~i pentru toate Cu tine pe suflet ei vor trece-n umbră!"
Profunzimea suferinţei oraşului Vukovar este, poate, cel mai bine exprimată de
versul lui Ernst Fi5er: "La Vukovar s-a oprit istoria".
Alegând poezii despre cumplitul moment, autorii antologiei nu pierd din vedere
mână Atotputernicului, Speranţa că cea mai sfântă jertfă va rodi.

318
https://biblioteca-digitala.ro

Iubirea nu are graniţe. Cu ea mI se măsoară nici măcar credinţa. Sf. f>m.-el
spune: "Chiar de aş avea o credinţă desăvârşită, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt."
Aici, în această antologie, scâ.nteiaz.ă versuri de dragoste pentru patria-mamă
răstignită. Dumnezeu, patria, familia au fost şi rămân valori supreme. Cu toate că omul.
privind ororile şi atrocităţile, ar striga, poate, şi cu o doză de îndoială., precum odinioară
poetul Lavoslav Vukclic: "Dumnezeule, dacă eşti, unde eşti?", cu ochii spirituaJizaţi
totuşi în întunecimea cerului presărat de grenade, poeta~ călugăriţă Marija od Presvetog
Srca se identifică în marea iubire cu patria sa:
"Şi

în timp ce cu tine mă răstignesc.
cu ştiu că aurora învierii soseşte:
visele ad.1nci libertatea vestesc;

marea de sânge cu flori

înfloreşte."

În ceea ce priveşte valoarea artistică a unor JXlezii din acest "buchet de
cuvinte", bineînţeles că nu toate poeziile au valoare antologică şi nici poeţii nu sunt
nume la fel de cunoscute. Limba, stilul, versul, forma sunt diferite: de la fonnele riguroase ale sonetului până la versul liber, de la versul de 4 silabe la cele de 16 silabe, de
la limba croată standard la dialectele kajkavian şi Cakavian, de la poezioare scurte până
la poeme în pro7.ă. Unele poezii, precum cea a lui Drago Britvic, Doamne, păzeşte
Croaria, au specificul unui Ullll A(.;Ca.Stă poezie s-a cântat şi la adunări ale croaţilor, ală
turi de imnul croat Lijepa nasa (Fromoasa noastră patrie):
"O, Doamne, păzeşte-mi Croa\ia,
păzeşte-mi dragul cămin ( ... )
Şi la bine şi la rău
Fi.i cu noi şi fii cu ea!

Doamne,

păzeşte-mi Croaţia
cămin."

Dragul meu

RUZICA SUSNJARA

Croaţia

SERGHEI ESENIN. CENTENAR (1895-1995),
Universităţii, 1997, 324 p.

Bucureşti,

Editura

Lucrarea, consacrată centenarului. naşterii lui S. Esenin, apare sub auspiciile
Catedrei de limba şi literatura rusă a Universităţii din Bucureşti şi a A.P.L.L.R. din
România, sub îndrumarea unui comitet de redacpe în frunte cu prof. dr_ Virgil Şoptere
anu, redactor responsabil, în acelaşi timp autor al prefeţei Aniversarea poetului, în care
se subliniază, între altele, "... efortul autorilor de abordare a creaţiei lui Esenin din
unghiuri de vedere noi, eliberate de orice scheme şi idei preconcepute, şi de comunicare
a unor date inedite l [subl. n.] referitoare la viaţa şi sffuşitul tragic al poetului" (p.5).
Culegerea conţine comunicările prcu:ntate în zilele de 13 şi 14- octombrie 1995
cu prilejul simpozionului internaţional consacrat aniversării în discuţie, respectiv 27 de
articole, structurate sub forma a patru secţiuni tematice.
Este un volum excelent, care se citeşte cu plăcere şi folos, stârnind totodată trăiri
nostalgice. Dar, mai întâi, despre cuprins (titlurile contribuţiilor vor fi redate, toate, în
limba română, de asemenea citatele).
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Din prima secţiune intitulată Mit şi literatură. Simbolică, fac parte următoarele
articole: Vugil Şoptereanu, Poetica creaţiei mitologice în opera lui Serghei Esenin şi
tradiţiile simbolismului rus (unde se c\idenţiază, între altele, faptul că " ... pe "poetul
satului rus'' il apropia de simbolişti atitudinea sa bine cunoscută faţă de progresul tclmic.
care i se înfăţişa când sub fomia unui "stupid zornăit metalic", când sub fonna unei
"necruţătoare cavalerii de oţel" (p. JJ); Aneta Dobre. Mitul solar in crea_tia lui Serghei
Esenin (Autoarea, cercetătoare de frunte a liricii eseniene, ne mărturiseşte spre sfârşitul
studiului: "Toate minunile pe care se simte în stare Poetul-Titan să le înfăptuiască se
datorează forţei Cuvântului, care poate prin magia poeziei să creeze :Minunea: "'CăJţi
împletim din soare I Tropi scuturăm din ram"." p.3-l); Dumitru Balan, Esenin şi Biblia
("Esenin, fără a fi un credincios fervent.a pus la contribuţie, cu o deosebită măiestrie,
simbolica biblică şi religioasă pentru a crea o lume poetică nouă, feerică, întipărită în
creaţia literară a epocii" p.57); An1oaneta Olteanu, Imaginea lunii in poezWe lui Serghei
faenin ("'Luna se joacă cu poetul, luând diferite înfăţişări, coborând agale din când în
când de pe firmarueui" p.59); Maria Osiac, ion Dodu Bălan, imaginea sotuiw ln poezia
lui Serghei Esenin ("Aşa cum la Goga întreaga Transilvanie se reflectă în sat, la Esenin
Rusia e satul trezit în prag de Rusalii, satul cuprins de secetă ori bătut de război, carele
ce se-ntorc de la câmp, cosaşii, flăcăii şi fetele prinşi în iureşul dansului, mama, bunicul
şi bunica, izbele cu streşini de paie ... " p.74).
Din cea de-a doua secţiune. având titlul Poetică, stilistică, lexicologie, fac parte
unnătoarele articole: Ecaterina Fodor. Paradigma zoonime/or în poezia lui Serghei
faenin ("În creaţia poetică a lui Serghei Esemn zoonimele sunt examinate din două
poocte de vedere: dintr-un punct de vedere primar. nominal, ca denumire a unui anumit
reprez.entant al regnului animal, şi sub aspect secundar. în structura fi!,>urilor de stil dintrun anumit context" p.81); Livia Cotorcea. Serghei &senin şi problema semnului poetic
(" ... pelllru Escnin problema legăturii dinrre sens şi sintaxă (compoziţie) este principalu!
clement al creaţiei poetice" p.101 ): Maria Dumitrescu, Lingvistica textului esenian(" ...
cercetarea textului esenian cslc mereu nouă, oferindu-ne posibilitatea de a examina întrun chip novator fiecare din clementele sale în funcţie de evoluţia generală a limbii şi a
limbajului poetic" p.109): Diamt Tetean, Odarca Bout Rolu! gamei cromatice în poetica
lui Esenin ("Culoarea albastră2 se revarsă pur şi simplu în întreaga poezie a lui
Escnin ... ", ea ''întruchipc.vll perfecţiunea universului şi posibilitatea de a realiza perfecţiunea perceperii acestui wtivers" p.111, 114); Mihaela Moraru. Estetica traducerii
cuvintelor-cheie cu con,tinut afectiv din poezia lui S. Esenin (Este vorba despre
echivalarea bilingvă a unor adjective cu valoare cromatică ca, de ex„ goluboj 'albastru
deschis. azuriu', care se repetă ca leitmotiv în numeroase situaţii, la fel ca şi sinij 'albastru închis, siniliu', de care s-au ocupat şi autoarele articolului precedent): Dana
Cojocaru, 1ermenii 'rodnoj 'şi 'rodimyj 'în lirica eseniană şi echivalentele lor în traducerile româneşti (Autoarea ia în discuţie o serie de "transfonnări lexico-sintactice", pe
care le suferă în română lexemele din original, aceste transfonnări fiind inevitabile din
cauza restricţiilor prosodice, p.147, 148); Simion lurac, Serghei Esenin despre limba şi
stilul beletristicii (Subiectul articolului îl constituie concepţia lui Scrghei Escnin asupra
conexiunii dintre artă şi realitate, exprimată într-o serie de articole, note, scrisori şi
reccm·ji); Adriana Cristian, Poemul dramatic "Pugaciov ·· de Serghei Esenin · realitate
şi fantezie creativă (Autoarea apropie, nu fără imaginaţie şi talent, poemul Pugaciov de
celebrul Cuvânt despre oastea lui Igor, făcând totodată asocieri între autorul poemului
şi genialul Claude Debussy); Elena Abrudan, Serghei Esenin - "Motive persane".
Materie şi imagina,tie (" ... pătrunzându-se de imaginile tradiţionale ale liricii persane,
de ritmul şi melodicitatea versului oriental, poetul a reuşit să swprindă esenţa esteticii
orientale, a reuşit să recreeze o I'ersie a sa" p. l 70); Romeo Chi,.-escu, Mihai Nistor,
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.\lijloace de creare şi recreare a metaforelor eseniene în limha română (Se pune în evidenţă "punctul crucial în cadrul wiaşului act a1 traducerii, adică recrearea imaginii din
original într-o altă limbă, în cazul de fată în română" p.175}.
Din ultima secţiune, a treia, intitulată Culturologie, fac parte unnătoarele articole: Gheorghe Baibă, Serghei faenin prozator ("Nu încape îndoi.ală că, în raport cu
stJălucirea şi perfecţiunea creaţiei poetice a lui Escnin, proza sa e palidă. Dar şi acest
aspect al moştenirii sale literare merită să fie im·estigat" p.186): Mii:cea Croitoru, Câteva
considera,tii asupra celor trei Rusii ale lui ]<,'senin: Ru,~ia sovietică, Rusia în amurg şi
Rusia orfelină (Cele trei texte, scrise în acelaşi an, 1924, exprimă" ... năzuinţa autorului
de a accentua succesiv, de a lăsa pe prim plan când o ipostază, când alta a uneia şi
aceleiaşi Rusii", în care lirica poetului nu-şi mai găseşte locul: Moja poezija zdes' bol'Se
ne nuinaJ Dai, po7a.luj, samja toze zdcs' ne IlllZcn, p.205,206); S.G Urnerov, Despre
asemănarea nepotrivirilor. "Afilll,orodul de fier" şi "Afoli1,ele persane" ··fantasme eseniene. Hipotipozele şi valoarea lor funcţională (Potrivit autorului, în Afirgorodul de fier
- o lecţiune posibilă., postgogoliană: Alir(ovoj)gorod - se respinge utopia tehnocrată a
Occidentului, în timp ce în A-fotive/e persane se preamăreşte frumuseţea idilică a
Orientului; oricum, "Esenin e cu mult mai complex decât şi-au închipuit unii până acum"
p.231}; Adriana Uliu, Serghei faenin şi avangardismul rus ("'Când se votbeşte despre
·'avangardismul'' lui Esenin, se menţionează de fiecare dată aderarea sa la imagism.
Credem că (şi) în ahalogia dintre poet şi imagişti a acţionat acelaşi proces al atracţiei
rcspingcrii, care a caracterizat relaţiile sale cu cercurile lite~·· p.247); L. R. Levina, S.
A. Esenin şi teatrul (După cwn se ştie, Esenin n-a scris teatru. In schimb, a recitat cu succes, în nenumărate rânduri, din versurile sale, folosind scena teatrelor de estradă,
cafenelele, saloanele literate, radioul); V V. FiJippov. S. Esenin şi V Şukşin - reprezentan.ti ai culturii ruse (0 paralelă intre cei doi scriitori, cu virtuale influenţe ale liricii eseniene asupra operei lui V. Şukşin„ autor de scrieri !iterJ....re4 regizor~ actor de cinema); l\.
M. Şor. Jtersiuni ale morţii lui S. A. E<>enin în lumina unor materiale din presa rusă din
ultimii ani. Sinteză (Deşi îrnrejurările morţii lui Esenin continuă să fie învăluite demister, o vcn;iune devine acum dominantă: Esenin a fost asasinat. Aşadar. nu s-a sinucis.3
Aceeaşi soa:rtă, credem, o va 1n:ea cinci ani mai târziu. în 1930, şi Maiakovski); Grunea
Marchelov,Amărăciunea sfârşitului inevitabil în lirica lui Esenin ("Pe Esenin, ca pe oricare alt cugetător, l-au frământat problemele filozofice, de conccpµe asupra lumii.
Printre acestea, ideea scmgerii timpului este obsedantă., ea pro\"oacă îndoieli: "Viaţa ...
Nu pol înţelege menirea ci, şi-apoi nici Christos n-a dat în vileag scopul vieţii" p.289);
Andreea Bercea, SA. E.">enin. Remtoarcerea la originile eului liric (Este vorba despre
·'casa părintească, mama, a cărei amintire poetul a păstrat-o cu dragoste toată viaţa, satul
natal şi traiul la ţarJ şi, fireşte, natura: mestecenii albi şi scoruşul, enigmatica lună şi
stepa albastra" p.293, 294): Paul Polidor, Isadora - 1'..:wnin sub zodia inter.feren,telor culIUrale (Melopoehca sentimentelor) ("Descătuşarea sufletului liric, debordarea imagistică, respirările poetice, trecute prin filtrul unui melos pseudoascuns au sălăşluit pennanent în impulsul creator al celor doi, Esenin şi lsadora, de aceea poate n-a fost o întâmplare întâlnirea lor" p.300); Gheorghe Boaghe, Esenin şi Goga. O viziune asupra satului (Cei doi " ... surprind cu inovaţii poetice universul vieţii rurale, iar în sfera imaginii
poetice realiz.eaz.ă o permanentă legătură cu poezia trndi\ională din locurile pe care le
reprezintă'' p.314); Siegfried Wolf, Romeo Chivescu, Serghei Esenin În mari enciclopedii ("La Grande Encycloped.ie Larousse ... [conţine] cea mai amplă tratare lexicogrnfică
a figurii lui Esenin în lucrările consultate de noi" p.317).
Autorii articolelor trecute în revistă sunt cadre didactice şi cercetători ştiinţifici
din România, dar şi de peste hotare, din Bucureşti, dar şi din alte oraşe ale ţării, specialişti în bibliotccooornic şi istorie literară. mâniutori ai condeiului critic şi tineri asis321
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tenţi, mai toţi fiind literaţi şi lingvişti, de unde şi predilecţia UI10!'1 pentru metodele stilisticii literare, a altora pentru procedeele stilisticii lingvistice. Io ciuda acestei diversificări, pe toţi autorii eseurilor de mai sus îi uneşte pasiunea invc~i:igării tragicei gcnialităti poetice a bardului din Konstmtinovo, despre care Vladimir Strcinu ne spune cu
gravitate: "Nu e o metaforă că Esenin, ca sa-şi scrie opera întreagă, muiase tot timpul
peniţa în sângele său."4
Lectura volumului ne prilejuieşte, între altele, repnerea în memorie a unei serii de
aserţiuni sugestive cu privire la Esenin., cele mai multe dintre ele viz.ând lumea satului:
Este poetul casei ţărăneşti cu bârne de aur (p.14); Esenin cultiva imaginea cosmică a
izbei tă.răneşti (p.28): "Sunt ultimul poet cu satu-o glas" (apare de mai multe ori, de ex.
la p.73); Poetul surprinde specificitatea satului într-un amurg de veac (p.73); Esenin este
poetul satului rusesc de la începutul secolului XX (p.74); La Esenin Rusia e satul trezit
în prag de Rusalii (p.74); Rădăcinile lui sunt profund populare, poetul ne-a fOJţat să
simţim rădăcinile tărăneşti ale imaginilor sale şi să le lăsăm să pătrundă profund în noi
(din critica literara a luî Lev Ttoţki, p.76); Poetui e cuprins de nostalgia locuriior natale
(p.141); Esenin c poetul imaginilor suprinzAtoarc (p.169); Esenin fără sat n-ar fi Escnin
(p.207); Căsătoria unui flăcău dintr-un sat din Riazan cu prima balerină a Americii a fost
un experiment artistic sui-generis (p.220); Unul din cei mai citiţi lirici ruşi (p.316);
Maestru al peisajului profund psihologizat (p.317); Strâns legat de cliµiatul satului natal,
era un adversar al civilizaţiei citadine şi al invaziei urbanismului, fiind urmărit toată
Yiaţa de amintirile nostalgice ale trecutului patriarbal (p.319, 320).
Eseurile sunt scrise, cele mai multe dintre ele, în spirit larg artistic şi comparatist,
cu interesante analogii pe tărâmul muzicii (Richard Wagner, C1audc Debussy), al artelor
plastice (Sandro Botticelli, Muc Chagal), al liricii româneşti (Lucian Blaga, Nicolae
Labiş), al filozofiei şi esteticii (Le"· Tolstoi, Umberto Eco).
Este, după rnrn spuneam !a început. o c;ute excelent.ii. 5

NOTE
Vezi, de ex„ articolul lui S.G. Umcrov, p. 210 şi unn„ în care se aduc în discuţie
numeroase aspecte, necunoscute mai înainte, din viaţa politică şi literam a Rusiei în anii
'20. Din acest eseu aflăm şi faptul că Serghei Escnin provine dintr-o familie de
·'staroveri" (vechi

credincioşi) şi c.ă

se mândrea cu acest lucru, evocând cu nostalgie

atmosfera izbei natale, "cu icoane vechi şi lumină slabă de candele". Era, aşadar, rudă
bună cu lipovenii noştri.
În rusă rom. albastru are două corespondente contc.:duale: sinij 'albastru închis,
siniliu' (uneori 'vânăt', cf. rus. sinjak = rom vânătaie) şi goluboj 'albastru deschis,
azuriu'. Deosebirea dintre cele două valori în rusă este, din punctul oostru de vedere, pur
cantitativă, de intensitate cromatică, şi nu calitativă, rom. albastru fiind un invariant suigencris al celor două variante ruseşti. Dovadă faptul că la Esenin unul şi acelaşi determinat (desemnat) poate fi însoţit, în funcţie de context şi de starea sufletească a poetului, când de lll1 anumit detenninant. când de celălalt: sini} ''eter, dar şi goluboj veter (alte
exemple,.. la p. 11.5). În schimb, un substantiv ca Rus'(= rom. Rusia) nu poate fi însoţit
în mod surprinzător, decât de cel de-al doilea epitet: golubaja Rus '.
Citindu-l pc A.M. Şor, ne dăm seama că două ar fi, în esenţă, principalele motive
care ne fac să credem că Esenin nu s-a sinucis:
a) Pe facies au fost descoperite unnele unei lovituri cu un obiect contondent: a
fost suprimat '"putem naresenija emu po ticu udma tverdym predmetom" - spune unul
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din criminalişti. "Takuju mnu moino nanesti lis' metalliteskim predmetom" - spune alt
criminalist. Un om, înainte de a se sinucide, IUI se desfigurează - spunem noi. Iar versurile pesimiste (V etoj Zizni umerct' ne novo. _. ") nu pot constitui proba unei intenţii de
simi.cidere. Sentimente de tristeţe, de amărăciune şi nelinişte au avut şi alţi poeţi geniali
("Din codru rupi o rămurea. I Ce-i pasă codrului de ea: I Ce-i pasă wici lumi întregi I De
moartea mea !"), dar acest lucru nu i-a dctmrinat să-şi facă seama
b) Enigmatica cameră nr.5 de la parterul hotelului "Angletcrre" (azi "Astoria"),
în care a fost de~rit COJJ>ul neînsufleţit a1 poetului. n-a fost în realitate niciodată
locuită de Esenin. În registrele hotelului numele său nu figurează. Ce s-a înlâmplat de
fapt? Reconstituirea împrejurărilor este destul de dificilă, dar plauzibilă: la sosirea sa din
Moscova, Esenin a fost arestat în gară şi dus la unul din sediile VCK din apropierea
hotelului "Angleterre" de unde, în stare de inconştien)ă, a fost târât prin hlllelul care
leagă acest sediu de hotel (tunelul mai există şi acum) şi aruncat în camera nr. 5.
~edinte al VCK era pe atuoci F.E. Dzeriinskij, care nu putea să nu ştie de această
ispravă a subalternilor săi din oraşul de pe Neva.
Apud Maria Osiac, Ion Dodu Bălan, Imaginea satului în poezia lui Serghei
faenin, în voi. de fală, p.77.
hladvcrtenţe (menţionăm între paranteze formele corecte): Poetul p.32 (poetul,
i.c. cu iniţială minusculă); v kurse /ekcii p. 109 (v kurse lekcij); nojaarja p.153 (nojabrja); upomjanem p.164 (upomjanem), vostoeinaja p. 171 (vostocnaja): S. S. A. p.186 (în
rusă se ortografiază fără pWlCle); der russischer Avangarde p.252 (der russischen
Avangarde); Futuri:o;tov p.251 (futuristov, i.c. cu iniţială mimi.sculă); rabocij p.305
(rabotij): siecle p.317 (siecle); La Petit Larousse illustre p.317 (Pelit Laroussc illustre
sau, eventual, cu articol masculin); })1cyc/opedie p.320 (Encyclopedie).

VICTOR VASCENCO
Heidelberg, mai 1998
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PERSONALIA
CONF. UNIV. DR. FEODOR CHIRILĂ LA 60 DE ANI
O dată aniversara prilejuieşte întotdeauna o pm·ire retrospecti\·ă asupra drumului
parcurs de cel în cauiă. Mai ales vârsta de 60 de ani ronstituie un moment de bilanţ
Feodor Chirilă, distinsul nostru coleg, s-a impus, prin ceea ce a realiz.at şi continuă să
înfăptuiască în sfcra preocupărilor sale, ca o prezenţă activă distinctă. Pc drept se
plasează în grupul intelectualilor de frunte ai etnici ruşilor staroveri din ţara noastră.
Eminent dascăl, metodist recwioscut, dialectolog, este unul dintre cei mai competenţi
specialişti din domeniul rusisticii din cadrul învăţâmântului universitar românesc.
S-a născut la 25 aprilie 1938 în localitatea Can:aliu, judeţul Tulcea. După terminarea şcolH elementare în comuna natală (1950) unnează cursurile Şcolii pedagogice
cu predare în limba rusă din Bucureşti (1950-1955), după care va absolvi Facultatea de
filologie (secţia rusă) a Univenităţii din Bucureşti ( 1960), iar apoi şi Facultatea de limbă
şi literatură română a aceleiaşi Universităţi (1969).
În 1960 a fost repartizat să lucereze în calitate de ziarist la Direcţia Generală a
Presei şi Tipăriturilor de lângă Consiliul de Miimştri, unde a funcţionat până la l
ociombrie 1962.
Din 1962 şi până în prezent a îmbrăţişat cu pasiune cariera universitară, ocupând
funcţiile didaf:tice de asistent (1962-1978), lector (1978-1993), iar din 1993 pc cea de
conferenţiar. In 1976 a obţinut titlul de doctor în filologie printr-o apreciată teză de doctorat (Sinonimia în graiul rus din Carcaliu. judeţul Tulcea).
Paleta problematică a activităţii didactice este extrem de vastă şi diversificată. A
predat şi pred.1 cursul practic şi cursu! teoretic de limba rusă contemporană la divc~i ani
de studiu la secţiile de specialilate A şi B, la lectorate, în cadrul cursurilor postuniversitare. De ani de zile ţine în exclusivitate prelegeri d~ metodică a predării limbii ruse la
specialităţile A şi B, curs teoretic opţional de semantică contrastivă şi implicaţiile ei în
predarea limbii ruse, curs teoretic de le:\i.cologie la anul IV, curs de sintaxă a fraz.ei la
anul UL precwn şi CUJS teoretic special de etnologie slavă la anul IV şi masterat.
Pe lângă impresionanta mllllCă didactică, Feodor Chirilă s-a manifestat plenar în
planul cercetării ştiinţifice şi al elaborării de cursuri şi manuale universitare şi a
nmneroase manuale. cărţi de citire, culegeri şi alte auxiliare didactice ce acoperă tot
spectrul învăţământului preuniversitar a1 elevilor apaiţinând etniei ruşilor lipoveni. Toate
acestea, alături de câteva ediţii îngrijite şi prefaţate, înswnează până acum 10 volume cei aparţin în exc!usivittate şi tot atâtea realizate în calitate de coautor, lucrări.le sale fiind
bine primite în ţarii şi în străinălale. De menţionat că primul Abecedar în limba rusă pentru copiii ruşilor lipoveni (apărut în două ediţii: 1992, 1996) şi prima ioonografie de ţin
ută universitarii despre graiul ruşilor lipoveni din România (Probleme de sinonimie
dialectală, Bucureşti, 1977) aparţin lui Feodor Chirilă. Şi celelalte cursuri şi manuale în
domeniu, întocmite de el _sau în colaborare, reprezintă o vastă şi scrupuloasă muncă de
pionerat în tara noastră. In paginile publicaţiilor de strictă specialitate, dar şi de larg
interes, au cxl>rimat aprecieri pozit.i\o·e asupra contnbuţiilor lui F. Chirilâ cunoscuti profesori universitari, precum Emil Vrabie, Boris Cazacu, Ecaterina FO<lor, Ivan Evseev,
Victor Vascenco ş.a., relevându-se, printre multe altele, "iniţiativa de amploare", "Vasta
infonnaţie", "cercetarea valoroasă'', "notă de pennanentă autenticitate'"', "lucrarea de
sinteză temerară", iar autorul fiind caracterizat drept "un specialist iocontestabil", "excelent cunoscător al graiurilor ruse din România", făcând parte dintre "destoinicii oameni
de ştiinţă din rândurile etnici"' starovcrilor.
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Cu privire la Metodica predării limbii ruse ( 1993), elaborată îtnpreooă cu regreta1ul c-0Ieg Mihai Marinescu, s-a scris că este concepută '·în lumina ultimelor cercetări
didactice, psihologice şi de altă natura", că "ca umple un gol resimţit de multă vreme în
didactica predării". O "izbândă cărturărească" este considerat Manualul de limba şi cultura rusă (1996) pentm elevii ruşi lipoveni din clasele IX-XIIL pentru semnarii pedagogice şi licee (autorii: F. Chiri.lă, A Ivanov şi prof. Valentina Jercea), realizat în cea mai
marc parte, după precizările din stunar, de Foodor Chirilă. "Lucrarea - scrie Ivan Evseev
- impresionea7.ă prin volumul ei (464 p.) şi mai ales prin ambiţia autorilor de a pune la
dispoziţia tinerei gcrer.iţii de ruşi lipoveni din România o adevărată enciclopedic aculturii ruse, care vine să wnple un gol cultural resimţit de un întreg lanţ de generaţii de
staroveri ruşi, pe care destinul istoriei i-a aşezat să vieţuiască, timp de aproape trei secole, pe pământul României", că această "enciclopedie" într-un volwn "cuprinde atât
devenin:a în timp a culturii ruse, cât şi realir.Jrilc ci de vârf în aproape toate domeniile
artei. economiei. poli1icii, educaţiei, ştiinţei etc."
Coiegui Feodor Chirilă a publicat peste 80 de studii, articole, cronici şi recenzii.
A prezentat peste 100 de comunicări Ia diverse manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi
internaţional (Berlin. Praga, Budapesta, Zagreb, Moscova, Helsinki, Lisabona,
Novosibirsk, \.bronej, R.iv..an, Regensburg etc.).
Una dintre caracteristicile specifice ale contribuţiilor lui F. Chirilă în domeniile
didactic şi ştiinţific este relevarea pregnantă a tuturor aspectelor civililiz.aţiei şi destinului istoric ale etniei căreia ii aparţine, comunitate naţională cu o bogată spiritualiate, cultivată şi păstrată cu sfinţenie în datinile, limba, folclorul, credinţa, în existenţa şi îndeletnicirile cotidiene, în frumoasele obiceiuri şi tradiţii, în profilul moral al oamenilor. De
aici porneşte, cred, implicarea sa cu toată pasiunea în promovarea şi transpunerea în fapt
a dezideratului, fonnulat de el însuşi prin cuvintele: '·Datoria noastră este de a păstra
limba noastră, cultura noastr:-1, de a k dezvolta. de a !e face cunoscu1c lumii înLregi". Cu
ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani a colegului Chirilă o mai tânăr.:i conaţională de-a
lui seric în ziarul '"Zorile": "Contribuţia d-lui F. Chirilă la studiul limbii şi culturii ruse,
a strămoşilor noştri de către copiii ruşi lipoveni este incontestabilă", el contribuind substanţial la "punerea bazelor studierii limbii ruse ca limbă maternă".
El s-a dovedit în acelaşi timp un excelent organiz.ator în direcţiile importante ale
procesului de învăţ1mânt universitar şi preuniversitar, având de mulţi ani responsabilităţi
pri,·ind înd.rumarea practicii pedagogice a studenţilor, conducerea olimpiadelor şcolare
de limbi modeme (în speţă de limba rusă), iniţiind şi organizând, totodată, olimpiade de
limbă şi cultură maternă ale elevilor ruşi-lipoveni. A participat şi participă la diferite
comisii şi organisme guvernamentale privind învăţământul în limbile minorităţilor
naţionale, a fost membru în comisia mixtă a Consiliului pentru minorităţile n~ţionale şi
în Consiliul naţional al audim·izualului în calitate de specialist-consultant. In 1990 a
reprezentat Comunitatea ruşilor lipO\:eni în ParJamcntul provizoriu al României
(CPUN). S-a numărat printre fondatorii publicaţiei bilingve "Zorile". S-a remarcat prin
desele apariţii la Televiziunea Română în cadrul emisiunii "Com.ietuiri".
Substanţial este aportul său în calitate de metodist în domeniul perfecţionării
profesionale a cadrelor didactice din învăţământul de cultură generală şi cel liceal.
Penttu rezultatele obţinute în munca de specialitate, educativă şi cetătencască, el
a fost distins în 1967 şi, re,_spcctiv, 1972, cu Diploma de onoare a Uniwtii Asociaţiilor
Studenţilor din România. In 1992 i s-a acordat Medalia de merit de către Asociaţia
Internaţională a profesorilor de limbă şi literatură rusă (MAPRJAL).
Se cuvine a fi amintite aici calităţile de om şi coleg ale dascălului Feodor Chirilă,
care se manifestă printr--o rnră hărnicie, putere de muncă deosebită, francheţe, pw1ctualitate, prin suflet generos, fiind săritor şi corect, un om pe care poţi să te bazezi oricând.
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Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, 124 p. (coautor).
18. Russkij jazyk, ucebnik II klassa d/ja ucascichsja russkih-lipovan, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, 144 p. (coautor).
19. Russkij jazyk i russkaja kul 'tura, ucebnik
klassa dlja uc.ascichsja russkihlipovan, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, 225 p. (coautor).
20. Russkij jazyk i russkaja kul 'tura, ucebnik dljo ucascichsja russkih-lipovan,
l\"-Xll ldassov, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, 464 p. (coautor).
21. Dicţionar- tematic rus-romdn, Termeni şi sintagme, Editura Ararat, Bucureşti,
1998, 810p. (coautor).

n

IL

Ediţii

îngrijite şi

prefaţate

22. Redat:Jor responsabil la volumul: Limba rusă, manual pentru secţiile de spe326
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cialitatc, voi. IV, 1989, 296 p.
23. Cuvânt inainte şi lista bibliografică privind istoria rnşilor lipoveni din
România. la volumul: Proh/eme de dialectologie. Graiurile ruse.şti lipoveneşti din
România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993, p. 3-4; 268-28 L
24. Redactor coordonator şi prefaţli la volumul: Kriiga dlja ctenija, dlja ucascichsja russlâh-lipovan, V-VIII klassov, Editura Didactică şi Pedagogică, ediţia a II-a,
1998. p. 3-5.

UL Studii şi articole (publicate in "·olume şi re''iste)
(Listă selectivă)

25. Unele particularităţi lingvistice ale graiului lipovenilor din Carca/iu, jud
Tulcea, în,·oL "Studiaphilologica", Bucureşti, 1968, p. 501-523.
26. Evoluţia raporturilor sirwnimice pe baza impromuti.tri!or infr-un grai rus din
jud. Tulcea, în vol.: Probleme de .filologie n1să, Editura Universităţii din Bucureşti,
1975, p. 219-229.
27. Cauze ale apariţiei şi dezmltăr;; sinonimiei dialectale. în vol.: Probleme de
.filologie rosă, Editura Universităţii din Bucureşti, 1976, p. 175-197.
28. Raporturi sinonimice dintre lexeme care exprimă noţiunea ··căi de comunicaţii·· i'n limbile rusă şi română, în voi.: Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice (editat
de Institutul de construcţii din Bucureşti), 1976, p. 102-115.
29. Sinonimia lexemelor exprimând noţiunea '·mişcare în spaţiu" într-un grai rus
din Romdnia, în voi.: Probleme de filologie rusă, Editura Universităţii din Bucureşti,
1976,p. ll5-l33.
30. S'inonimia În graiul rus din Carcaliu, jud. Tulcea, (Rezumatul tezei de docto!Jt), TUB. Bucureşti, 1976, 25 p.
31. Sinonimi a totală in graiul rus din Carcaliu. jud. Tulcea, în vol.: Probleme de
.filologie rusă, Editura Universităţii din Bucureşti, 1977, p. 149-166.
32. Conceptul de "vietate „ în limbile rusă şi română, în voi. Cercetări în domeniul limbilor şi literaturilor străine, (editat de Academia de studii economice din
Bucureşti). Bucureşti, 1978. p. 53-61.
33. Analiza semică a lexemelor exprimând noţiunea "plin de curaj" în limbile
rusă şi română, în voi.: Probleme de filologie rusă, TIJB, Bucureşti, 1978, p. 68-78.
34. Locul dic,tionarului hilingv lematic in însuşirea limbajelor de specilitate, în
vol.: Cercetări actuale in domeniul limbilor şi literaturilor străine, (editat de Academia
de studii economice din Bucureşti), Bucureşti, 1981. p. 300-314.
35. K voprosu o sistemnom analize leksiki v ucehnych celjach, în \'Ol.:
Probleme de .filologie rusă, 19&1, p. 184-202.
36. unele consideraţii asupra semanticii contrastive şi predării lexicului, în voi.:
Buletinul Universităţii din Gala,ti, Galaţi, vol III, 1982. p. 119-125.
37. Sinonimia verbului "idti" şi corespondentele sale in limba română, în voi.:
Buletinul Universităţii din Galaţi, Galaţi, vol. II, 1982, p. 23-32.
38. Caracterul formativ al contra'ftelor etnologice in predarea limbii ruse,
Limbile modeme în şcoală, vol. ll, Bucureşti, 1983, p. 124-128.
39. K voprosu o sistemnom analize leksiki v ucebnych celjach, în voi.: Umba şi
literatura rusă, vot. I, 1983, Bucureşti, p. 105-115.
41. Psicho-pedagogiceskie voprosy prepodavanija russkogo jazyka na intensivnych postdiplomnych kursach pri Buc.harestskom 11niversitete, în voi.: Limbă şi literatură rusă, Bucureşti, 1983, p. 3-18.
42. Cauze ale apariţiei interferenţelor la nivelul lexico-scmantic şi posiibilitliţi de
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prevenire a lor, în Limbi le modeme în şcoală, vol. II, 1984, p. 64-68.
43. Evoluţia raporturilor semantice la nivelul unui grai aloglot, în voi.: Anuar de
lingvistică şi istorie literară, tomuD1.'XX, Iaşi, 1985, p. 111-119.
44. Voprmiy semantizacii russkoj leksiki, în Prelegeri de limbă şi literatură rusă,
vol. II, 1985, p. 189-206.
45. Traducerea ca procedeu eficient în predarea limbilor slrăine, Limbile moderne în şcoală, voi. I, Bucureşti., 1986, p. 34-39.
46. Ohucenie grammatike na poslediplomnych inlensivnych kursach innostrannych jazykov, Filologie rusă, vol. XI, Bucureşti, 1986, p. 209-222.
47. Polifankciona/'no.\·t' /iteraturnych tekstov i tekstov so stranovedceslâm
potencialom v rumynskich skol 'nych ucebnikach rosskogo jazyka, în vol.: A'aucnye tendencii i novye napravlenija v prepodavanii russkogo jazyka i literatury, \.1-oj
Me7.dunarodnyj Kongress MAPRJAL, Budapesta, 1986, p. 22-23.
48. Toprosy sinonimii russkogo diveregentnogo govora, în vot: Studia z filologii
po/skiej i s/owianskiej, Varşovia, 1987, p. 127-142.
49. Intonacionnye konstrukcii russkogo jazyka, în YOL Prelegeri de limbă şi literatură rusă,

III,

Bucureşti.

1988, p. 88-107.

50. Obucenie jazyku special 'nosti, Prelegeri de limbă şi literatură rusă, voi. IV,
Bucureşti, 1989, p. 235-261.
5 l. Si11vnimiu !exiw!J lnîr-un grai a/ogfot din România, în vol.: Dialectologica,
Bucureşti, 1989, p. 257-262.
52. Influenţa limbii materne ln procesul însuşirii limbii străine, Limbile moderne
fn şcoală, voi. I, Bucureşti, I 989, p. 64-70.
53. Russkaja lipovanskaja ohScina v Rumynii. Jstoriceskie i etnologiceskie aspekry. în voi.: fradicionnaja duchovnaja i material 'naja kul rura russkich staroobrjadcesUch pose!enij-,: stranach f/1:m,ny _·frif ; Amer!ki. l\Ji::n:osibir5k I 9q) p 1I2-120.
54. UcehnJj kontrol 'i ocenka znanij, nm~vkov i umenij ucascichsia po n1sskomu
jazyku, în voi.: Russkij jazyk i literatura v obscenii mira, VII-oj MeZclunarodnyj
Kongress MAPRJAL, Moscova 1990, p. 519-520.
55. Ru:uian (Lipovenfrm) Dialects in Romania. Ethnographic and Linguistic
aspects, în vol.: Abstracts, cel de-al XII-lca Congres intemaţi.onal de antropologic şi
etnologie, voi. XII, Zagreb (Iugoslavia), 1988, p. 160-170.
56. Costumul lipovenilor din Dobrogea şi funcpile sale actuale, în voi. lnter-congress of the lnternational Union of the Anthropological and Ethnologica/ Sciences,
Lisabona, 5-12 septembrie 1990, voi. I, p. 465469.
57. Cultura jpirituală tradiţională la ruşii lipoveni din România, în IAHR,
Regional Conference o/Circumpolar and Northern Religion, Helsinki, 13-19 mai 1990,
vol. I, p. 343-348.
58. Ruşii lipoveni - cine sunt? De unde au venit? Ce vor? (şi varianta în limba
rusă: Russkie-lipovane - kto on(l Otkuda pribyli? Cego oni chotjat?), în "Zorile" - publicaţie bilingvă a Comunităţii Ruşilor lipoveni din România, anul I, nr. 1, 1990, p. 4 şi 8;
anul II, nr. 1, 1991, p. 4 şi 8; nr. 2-3, 1991, p. 4 şi 8; nr. 4, 1991, p. 4 şi 8.
59. Tradiţii, viaţa spirituală a ruşilor lipoveni: Maslena, "Zorile.', II. nr. 2-3,
1991, p. 2 şi 6.
60. Lipovenii (studiu istoric privind identitatea socio-culturală, lingvistică şi religioasă a etniei ruşilor lipoveni din România), "Naţiunea" - săptămânal al Uniunii "Vatra
Românească", nr. 37, sept 1991, p. 6; nr. 38, oct. 1991, partea a II-a, p. 6: nr. 39, oct.,
1991, partea a 3-a, p. 11.
61. Sărbătorile Crăciunului la ruşii lipoveni, "Zorile", anul II, nr. 5, 19991, p. 3
şi varianta în limba rusă: Rotdestvenskie prazdniki u russkich-lipovan, p. 7.
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62.Şi totuşicândeAnul

Nou?, "Zorile", anul II, m. 5, 1991, p. 3; variantaînliim-

ba rusă: Kogda te 1\'avyj god?, p. 7.
63. Sochranit 'rodnoj ja.,-yk - s1'}ascemiJj dolg •'Sec.h nas, "Zorile", anul IIL 1992,
nr. 1-2, p. 1; varianta în limba română: Cu/firarea limbii maierne ·îndatorire morală a
.fiecăruia

dintre noi, p. 7-8.
64. Problemy obucenija russkomu jazyku - rodnomu jazyku uca.l:cichsja russkichlipovan, în vo1.: Russkij jazyk i literatura v sovremennom dialoge kultur, VIII-oj
Mezdunarodnyj Kongress MAPRJAL, Regensburg (Gennania), 1994, p. 189-190.
65. I'roblem.v obucenija rodnomu jazyku ucf1Scid1sja russkich-lipovan, în vol
Filologia rusă, XIV, EUR, Bucureşti, 1994, p. 395-405.
66. Russkoe staroohrjadcestvo. Social 'no-kul turnaja i duchovnaja tizn' în voi.
Kultura russkich-lipovan (russli.ich staroobrjadcev) v nacional 'nom i meidunarodnom
kontekste, Ararat, Bucureşti. 19%, p. 99-116.
67. Problema intensţfikacii obucenija russkomujazyku v rumynskoj skole, în voi.:
Viiologie rusă, XV-X\11, 1998, p. 299-306
68. Cine suntem: ruşi lipoveni sau ruşi?, "Zorile'', nr. 9 (7-l), 1998, p. 2.
69. :Vekotorye aspekty prepodavanija russkogo jazyka na intensirnych
poslediplon11~vch kursach, în voi.: Cetvjortyj Meidunarodnyj kongress MAPJUAL,
Berlin. 1979, p. 823-824. (in colaborare).
70. r__r;;cle .;spectc ale predării filnhii ruse la cursurile intcnsh.·e postuni\·ersitare~
în voi.: Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor străine (Editat de
Academia de studii economice din Bucureşti, 1981, p. 287-296. (în colaborare)
71. Prepodm 1a11ie russko~o jazyka na poslediplomnvch kursach, în YOI.:
Probleme de filologie rusă, TIJE, 198 L p. 115-130. (în colaborare).
72. Princypy sostavlenija rnssko-rum_inskogo lematiaskogo slovarja, în voi.:
Pjaf).'f ,\fi!Zdunararfnyj knngrf'ss \f.ll'R.J.lr, Praga. 1982, p 334-336. <în colaborare).
73. Principii de alcătuire a 'Dicţionarului waiurilor ruseşti lipo1·eneşti din
România, în vol.: Anuar de lingvistică şi teorie literară, 1985, Lomul XXX, laşi, p. 99l05 (în colaborare).
7..i. [Jcebnik russkogo jazyk.a • vsnm·a dlja dialvga kul ~ur. în voi.: s, EUB, vol.
XI, 1986, p. 107~ 115 (în colalxmuc).
75. Lt'ksika russkich {lipovanskichj govorm· na teritorii Rumynii,
"Romanoslavica", XXV, 1987, p. 37-51 (în colabomre).
76. Structura actuală a lexicului graiurilor lipoveneşti (ruseştii din România, în
vol.: lJialectologica, Bucureşti, 1989, p. 2..i9-255 (în colaborare).

IV Recenzii

şi pre:t~ntări

77. Recenzie la: O. D. Mitrofanova, V G Kostomarov, M. N. Vial'utnev.
Jfetorlika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo, Moskva, "Russkij jazyk",
1990, 268 p., în "Limbile modeme în şcoală", 1991, p. 158-158.
78. Recew.ie la: Norye slova i znacenija, S/ovar' - spmvocnik po materia/am
pressy i literatury 70-ch godov, pod red. N. Z. Kotclova Moskva, 1984, 805 p., în
"Romanoslavica", XXIV, 1986, p. 474-476. (în colabomre).
79. Recenzie la: byda Grek-Pabisiva, Irena Maryniakowa, Slownyk gwar
starowiercow mieszkajacych w Polsce (Slvar 'govorov staroobrjadcev, proiyvajuscich v
Pl'.<ie), Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gda.nsk- Wydawnictwo Pl'sskiej Akademii Nauk.
1980, 404 p., în "Romanoslavica", XXVL Bucureşti.. 1988, p. 301-303.
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V Expuneri !a Radio şi Telemftmea Română
80. 21 aprilie 1990 la Radio, cu tema: Comunitatea Ruşilor lipoveni din România
(duram: 30 de minute).
81. 8 ianuarie 1991, cu tema: Fântâna Albă (Cernăuţi) - centru spiritual al
ruşilor ortodocşi de rit vechi (durata: 20 de minute).
82. 14 aprilie 1992 la TVR cu tema: Sarichioi şi Mila 23 - aşezi'iri specifice
lipowmeşti (durata: 25 de minute).
83. 28 octombrie 1994 la TVR, cu tema: Istoria ruşilor ortodocşi de rit vechi (staroobrjadc;,) (durata: 60 de minute).
84. 29 noiembrie 1994 la TVR.. cu tema: Predarea limbii materne în şcoală (durata: 30 de minute).
85. 28 noiembrie 1977 la TVR, interviu cu tema: Principii de a/căLuire a rnanuaielor şcolare ia disciplina ·Limba şi cuitura rusă" pentru eievii ruşi lipoveni din
România (durnta: 30 de minute).
86. 3 februarie 1998 la TVR, cu tema: Comunitatea ruşiior ortodocşi de ril vechi
din România - excurs istoric (durata: 60 de minute).
87. 15 septembrie 1998 la TVR, cu tema: Situaţia învă,t.ământului in limba maternă la început de an şcolar (durata: 60 de minute)~ in colaborare.

VI. Articole, recenzii, note şi referiri la lucrările lui F.

Chirilă

Chirilă, Probleme de sinonimie dialectală,
1977. 397 p., în voi.: Probleme de.filologie rusă, Bucureşti, 1978. p.

1. Recenzie. fanii Vrabie: Feodor
TUB,
206

Bucureşti,

2. Note şi referiri. Willy Birkenmaier: Feodor C'hirilă, Smelyj - plin de curaj,
Probleme de filologie rusă, TUB, Bucureşti, 1978, p. 68-78, in "Revue Intemationale de
Linguîstique Appliquee: Enseignement des Langucs". XVllI/I. l 980, Stuttgart, p. 87.
3. Referiri. Maria Lconido'-'a: Feodor Chirilă, Psicho-pedagogiceskie voprosy
prepudavanija russkogo jazyka na intensivnom poslediplomnych kursach pri
Bucharestslwm universitefe; K voprosu o sistemnom analize leksiki '' ucebnich celfach
"Limbă şi literatură rusă", coordonator S. Vaimberg, Bucureşti, 1983, 483 p., în
"Bolgarskaja rusisti.ka", 2, 1984, p. 89-90.
4. Recenzie. Valentina Malai: Feodor Chirilă, Andrei Ivanov, Carte de citire
(Limba rusă), EDP. Bucureşti, 1992, in "Tribuna învă!ămâ.ntului", 40, 1992, p. 8.
5. Recenzie. Andrei Mihei: Feodor Chirilă, Ana Miron, Russkij jazyk, ucebnik II
klassa dlja ucrucichsja russkich-lipovan, EDP, 1996, în "Zorile", 2, 1996, p. 7.
6. Recenzie. Ştefan Vişovan: Mihai Marinescu, Feodor Chiril<'i, Metodica predării
limbii ruse. Metodikaprepodavanija russkogojazyka, Bucureşti, EUB, 1993, 388 p., în
"Romanoslavica'', XXXI, 1994, p. 259-262.
7. Recenzie: Ecaterina Fodor. Feodor Chirilă, A. lvanoY, Tu Olteanu, Probleme
de dialectologie. Graiurile ruseşti lipoveneşti din România, EVB, 1993, 334 p., în
''Romaooslavica", XXXI, 1994, p. 309-3 ll.
8. Articol: Prof. univ. dr. Ivan Evseev, Manuale pentru copiii lipoveni, "Zorile",
5, 1996, p. 5 şi 15.
9. Referire la: Feodor Chirilă, Sintaxa.frazei, EUB, 1997, 143 p., în: Ivan Evseev,
Apari,tii editoriale, Autori - ruşi lipoveni, "Zorile", 5, 1998, p. 7 şi 19.
10. Recenzie. Prof. univ. dr. Ivan Evseev, O enciclopedie a culturii ruse pentru
lipoveni: Feodor Chirilă, Andrei Ivarov, Valentina Jercea., Ucebnik russkogo jazyka i
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msskoj kul 'tury, pentru eleYii ruşi lipoveni din clasele IX·Xlll, EDP. Bucureşti, 1996,
464 p., în "Zorile", 8, 1996, p. 6 şi 16.
11. Recenzie. Axinia Crasovsch.i, În ajutorul celor ce studiazt'i limba rusă maternă: Feodor Chirilă, Russkij jnzyk, ucebnik IV klassa dlja ucaS.Cichsja russkich-lipovan,
EDP. l 997; Iâlssbj jazyk, ucebnik Vil klassa dlja uca§cichsja russkich-lipovan, EDP,
1997, în "ZoriJe". 4, 1998. p. 7 şi 17.
I 2. Articol omagial: La mulţi ani, domnule FEODOR CHIRIL.41 (S dnjom
roidenţja, g-n Feodor Chirilă!) în "Zorile", nr. 4 (69), 1988, p. 6 şi 16.

GHEORGHE BARBĂ
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CRONICĂ

ALXll-LE.A CONGRES IN1'ERNAŢIONALAL SLAVIŞTILOR
(Cracovia, 27 august - 2 septembrie 1998)
Cracovia, fostă capitală a Poloniei (1320-1609), a găzduit la firele lunii august
- începutul lunii septembrie 1998, pentru a doua oară I, o reuniune ştiinţifică, devenită
tradiponală (din 1929 încoace2), care a reunit de data aceasta aproximativ 1.200 de speciali.şti în domeniul lingvisticii, literaturii şi studiului culturii din 42 de ţări, respectiv 5
continente: al Xii-lea Congres internaţional al slaviştilor.
Organizat sub auspiciile Comitetului Internaţional al Sla\.iştilor (fr., rom. CIS,
în limhile slave l\1KS) în frunte cu Janusz Siatkowski, preşedinte, o serie de
vicepreşedinţi (Lucjan Sucbanek, Polorua; Todor BojadZijev, Bulgana ş. a.) şi membn
din partea a 30 de tări (Asociaţia Sl.miştilor din România fiind reprezentată prin G.
Mihăilă). congresul şi-a deslaşurat lucrările în cele mai bune conditii graţie, între altele.
sprijinului financiar al unor nwneroase per50ane jwidice: fundaţi~ institute, finne
comerciale.
Deschiderea lucrlrilor. La şedinţa de deschidere a lm:rJ.rilor congresulu~ după
cuvântul inaugural al lui J. Siatkowski, s-au rostit numeroase cm-inte de salut. De
menţionat, înainte de toate, cuvântarea lui Aleksander Kwa5niewski, preşedintele
Poloniei, sub al cărui patronaj a avut loc congresul (preşedintele. după cum au subliniat
unii vorbitori, în ciuda preocupărilor sale majore de prim demnitar al statului, şi-a .rncut
timp să vină la Cracovia pentru a evidenţia prin prcz.cnţa sa şi prin viu grai importanţa
reuniunii noa<;tre) şi telegrama de salut a papei Ioan Paul al ll-lea adresată participanţilor la lucrări prin intermediul cardinalu.lui Macharski, arllicpiscop mitropolit al
Cracoviei.
La şedinţa plenară. potrivit tradiţiei, congresiştii au păstrat o clipă de reculegere
în memoria celor care ne-au părăsit după cel de-al Xl-lea congres: N. I. Tolstoi (Rusia),
Dratko Kreft (Slovenia), BoZidar Vidoeski (Maccdonia)3.
Cu exc.!pţia şedinţelor festive, de deschidere a lucrărilor şi de în:hidcrc, care au
aml loc în sala cinematografului "Kij6w'', restul şedinţelor, pe sectii, s-au desfăşurat
într-o serie de edificii, în majoritatea lor reşedinţe ale unor institute ale unive™tătii
gazdă, U niwcrsJ1et Jagicllonski, situate intre hotelul studenţesc "Nawojka", unde au fost
cazate cele mai multe delegatii, inclusiv cea românească, ş.i Biblioteka Jagiellorlska.
Rapoartele din şedinţa plenari. Au fost prezentate, în şedinţA plenara, 4
rapoarte de interes general (pol. referaty inauguracyjne): I. Julian MaSlanka (Polonia),
Literaturile slave in expunerile lui Adam Mickiewicz (Este vorba despre prelegerile lui
A Mickiewicz la College de France, pe care le-a tinut timp de patru ani în calitate de titular al Catedrei de literaturi slave, prima catedră de slavistică din Occident); 2. O. N.
Trubaeev (Rusia), Filologia slavă şi comparatistica. De la un congres la altul (Vezi mai
jos); 3. H. Andersen (USA), Diferen,tierea dialectală a limbii slave comune; 4. S.
Graciotti (Italia), Slavia · · două ipostaze. Probleme de terminologie şi probleme de concept (Autorul ia în discuţie cele două aspecte ale lumii sla'\'e: Slavia de vest, ecle7iastic
latină şi catolică şi, pe de altă parte, Slavia de est, eclezi~ic slavonă şi ortodoxă)4.
Din cele patru rapoarte voi detalia mai jos expunerea succesiv bilingvă a hti
O. N. TrubaCev, membru al Academiei Ruse de Ştiinţe, care a impresionat auditoriul, mai
întâi, prin omagierea înaintaşilor noştri, participanţi de frunte la cel de-al IV-iea Congres
internaţional al slaviştilor (Moscova, 1958, primul congres de după război)5, corifei ai
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ştiinţei noastre (rus_ s11etila nilSej nauki): Andre Mazon, Franţa; Max Vasmer, Germania;
Roman Jakobson, USA; AndrC Va.i!lant, Franţa; Witold Doroszewski, Polonia; Tadeusz
Lehr-Splawinski, Polonia; Adolf Stender-Petersen, Danemarca: Bohuslav Havrânek,

Cehia; Viktor Vladimi~ic Vinogradov, Rusia; Valentin Kiparskl, Finlanda; Vladimir
Gheorghiev,, Bulgaria (amintiţi aici după anul naşterii, deci În ordine cronol~că
crescândă)_ lu ultimii 40 de ani, adică în perioada dintre congresul amintit mai sus şi
congresul actual, au evoluat în ritm susţinut lexicologia şi lexicografia istorică, a luat
naştere lexicografia limbii-bază (a slavei comune), inovaţie remarcabilă, importantă nu
numai pentru slavistică, ci şi pentru indo-europenistică. Tot în această perioadă s-a constituit teoria paq,>nică-du.năreană a patriei primitive a slavilor, promotorul ei fiind O. N.
Trubaeev însuşi 7, în opoziţie cu teoria mai veche a lui T. Lehr-Splawinski şi cea de la
actualu] congres, teoria lui F. Slawski, care învederca7.ă teritorial o regiune intim legată
de balto-sla\'ă şi indo-iraniană. Tot acum capătă un avânt deosebit comparat.istica
(istoricâ, tipologică şi contrastivă), astfel încât se poate spune, prin calambur:
Comparare humaJîwn est.

Comunică.rile din şedinţele pe secţii. În cele 16 secţii ale congresului (6 de
10 de literatură, folclor şi studiu] culturii) şi 21 de mese rotunde (pol. bloki
tematyczne) au fost prezentate peste 800 de comunicări, care reflectă o bogată tematicăs.
Oe un succes deosebit s-a bucurat comunicarea lui A. A. Zaliznjak (Rusia)
privind unele Probleme ale studierii hrisoavelor scrise pe scoarţă de mesteacăn (rus.
herestjanye gramoty), ţinută în cadrul secţiei "Etnogeneza slavilor. Paleoslavistică" îotrun amfiteatru umplut până la refuz. Autorul comunicării a prezentat date noi privind
intc.rpretarea grafiei şi ortografici limbii ruse vechi în lumina particularitilţilor de scriere
din perioada secolelor XI-XV, aşa cum rezultă acestea din studiul hrisoavelor şi a altor
manuscrise. descoperite prin săpături arheologice la Novgorod şi în iiltc localităţi
începând cu anul 1951. Fiind vorba despre un material ieftin, la îndemana fiecăruia (spre
deosebire de pergament, care era foarte scump), scoarţa de mesteacăn a fost folosită pentru redactarea unei game vaste de te:'l..1e: scrisori către rude şi prieLeni şi, mai ales, documente oficiale (testamente, contracte. rapoarte, acte de vânzare-cumpărare şi în genere
de procedură judiciara). S-a descoperit în ultima vreme şi un text literar pe o scoarţă cu
o lungime de 62 cm. Din păcate, dispunem, în majoritatea cazurilor, doar de fragmente
de tex1e cu litere cc pot fi greu identificate (în Yirtutea scrierii prin apăsare şi tăiere), cu
particularităţi dialectale necW10SCutc sau puţin cunoscute, cu cuvinte care nu pot fi totdeawia găsite în dicţionarele de care dispunem azi. Trăsăturile distinctive ale te:\.1elor pe
scoatţă de mesteacăn, studiate mai întâi de A. V. Arcichovskij, V. L. Janin, L. V Cerepnin, apoi de un grup de cercetători în frunte cu A. A. Zaliznjak, sunt interpretate acum
de un cerc tot mai laig de oameni de şiinţă din diferite ţări, slave şi neslave.
O comunicare interesantă din punctul de vedere al limbii române: G. P.
Klepikova (în colaborare cu regretatul S. B. Bern§tejn), Contactele slavo-române în
lumina unor date noi din domeniul geografiei lingvistice slave, referat prezentat ln
cadrul secţiei "'Cercetări areale ale limbilor sla-\·e. Situaţia actuală a dialectelor slave"'.
Din numeroasele aspecte ale relaţiilor slavo-române (studiul influenţei româneşti asupra
limbilor slave vecine în procesul "colonizării valahe" şi studiul influenţei slave asupra
limbii române; departajarea sla\'·ismelor şi a pseudoslcnismelor în dacoromână etc.)
autoarea se opreşte cu deosebire asupra elementelor româneşti de origine slavă, despre
care spwie în încheierea comunicării: "După părerea noastră. importanţa slavismelor
româneşti pentru s I a v i s t i c ă va fi cu atât mai mare, cu cât mai amplu va fi contextul propriu-zis slav, în cadrul câruia se analizează împrumuturile amintite"9 _ Este,
credem, un punct de vedere realist şi de perspectivă în cercetarea interferenţelor lingvistice de superstrat
lingl'islică şi
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Comu nicărilc delegaţiei române. Trebuie remarcat şi de data ace.asta, aportul
vrednic de a fi luat în seamă al delegaţiei noastre: cei 19 participanţi din România au
pre7,entat 18 conrunicări, bine primite, în domeniul limbii şi al literaturii. Le vom
menţiona în ordinea consemnării lor în broşura-progrnm a congresului (v. textul integral
înRsl, XXXV (1997. apărut în 1998), p. 7-258): G. Mihailă, Manuscrisele slm,o-române
şi alte texte, sursă pentru istoria limhii române (a doua jumătate a sec. a/L\"-lea- 1520),
comunicare prezentată la deschiderea lucrdrilor secţiei "Contacte lingvistice" (pol. referat plenamy); Ecat. Fodor şi S. Vaimberg, Paradigma relaţiilor spa,liale în rusă şi
română; V Vascenco, Calcuri slave fomwte după modelul engl. H1w s Who; R. Sârbu,
Structuri morfosintactice în sistemul verbal al dialectului istroromân. Injluen{n limbii
croate; D. Gămulescu, JovCU1 Sterija Popovic şi filologia slavo-română; M. I. Oros, Slav
şi pseudoslav în toponimia românească; J. Milin, ,\'ume de familie de origine sdrbă la
românii d;n Banat; Maria Dumitrescu., Perioada de tranziţie socială şi reflectarea procese/or ei la nivelul vocabularului limbii ruse: O. Vinţeler, Slaviştii străini şi Şcoala
lingvistică clujeană; Mariana Mangiulea, fmprumutun romaneşti in irmba bulgară iiterară; Maria Kircily şi Valeria Nistor, Cuvinte de origine slavonă in terminologia ecleziastică a limbii romane: A. Kovacs, A/odele din Europa centrală şi de sud-est ale simbolismului european (tcx1ul comunicării nu a fost publicat în Rsl, XXXV); M. Mitu.
Conceptul de "intermediar neslav intre culturile slave" (cu privire specială asupra culturii româneşti); D. Balan, Emigraţia română şi cea ru.să. Repere literare şi artistice;
Tatiana Nicolescu, Asupra raportului dintre literatura emigraţiei şi literatura sovietică
(anii '20); Adriana Uliu, Eros şi Thanatos IO în lirica lui Iosif Brodskij: V Şoptereanu,
Concepţia rotaţiei veşnice a timpului la scriitorii ruşi şi la .\Jircea Eliade.
C. Geambaşu a luat parte, în cadrul secţiei "Istoria slavisticii" (masa rotundă),
în calitate de reprezentant al Asociaţiei Slaviştilor din România, ca participant oficial la
discuţii {pol. diskutant). Din România a m<>i part'cipat !a lucrările congresului şi Elen..:i
Cervinschi.
Unii delegaţi români au fost, în anumite zile, preşedinţi sau copreşedinţi într-0
serie de secţii: G. Mihăilă ("Etnog~nez.a slavilor. Palcoslavistică"), V Vascenco
("Contace lingvistice"). O. Vinţeler ("lnscmnăratea materialului lingvistic slav pentru
teoria limbii"), M. I. Oros ("Cercetări areale ale limbilor slave. Situaţia actuală a
dialectelor slave"), Tatiana Nicolescu (""Lumea salvă şi emigraţia"), M. Mitu
("Diapazonul şi grani~ele slavisticii"). A. Kovacs ("Literaturile slave de la modernism
până în actualitate"), Maria Dwnitrescu ("Schimbările lingvistice controlate şi necontrolate").
În program au figurat cu conumicări, unele dintre acesta fiind colective, şi o
seric de alţi colegi, care (cu excepţia Ecat. Fodor) nu şi-au publicat referatul în Rsl.
XXXV (1997) şi din dhrerse motive n-au putut veni la Cracovia: Ecaterina Fodor, G.
Bolocan, I. Petrică, Elena Scărlătoiu. Livia Cotorcea şi Antoaneta Olteanu.
Comisiile CIS (MKS). În cadrul congresului au avut loc şedinţe ale unor
organisme cu caracter permanent (comisiile CIS), numărul acestora crescând vădit de la
o reuniune la alta (de ex., 21 la Kiev, 24 la Bratislava, 28 la Cracovia): Comisia atlasului linristic slav, Comisia pentru cercetarea folclorului slav, Comisia de studii gramaticalei , Comisia de sociolingvistică etc. (vezi broşura-program, p. 5-6). La lucrările
acestor organisme au participat, ca şi în trecut, o serie de delegaţi români, membri permanenţi ai comisiilor. De rnanţionat că unele din aceste comisii, de ex. cea de temlinologie ling\istică, din care face parte autorul rândurilor de faţă, au sau au avut o activitate deosebit de rodnică (cât timp a fost preşedinte al comisiei A. V Isacenko, apoi Alois
Jedlicka). elabo~ lucrări capitale cum ar fi, bunăoara, Dicţionarul terminologiei
lingvistice slave l , care conţine, pentru fiecare limbă slavă în parte, de asemenea pentru
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cngle7..ă, franceză şi gennană,

ciica 2.270 de termeui~mţiuni
Modificări în componenţa Comitetului intemaţional aJ slaviştilor. În penultima zi a lunii august a 3'-llt loc în Collcgium f\.faius al Unhcrsităţii Jagiellonc şedinţa
plenară a Comitetului intema\ional al slaviştilor, condus până la finele acestui congres
de preşedintele în exerciţiu al reuniunii, Jarwsz Siatkowski. La această şedinţă s-a aprobat, între altele, retragerea din funcţia de membru al CIS a următorilor: Slavomir
Wollman (C.ehia), Hans Rothe (GelDlania), Ivo Franges {Croaţia), Tom Priestl)• (Canada)
ş. a. În acest contex1 şi-a depus mandatul şi G. Mihăilă, prof. dr., dr. h. c., membru core~
spondent al Academiei Române, în favoarea lui D. Gămulescu, prof. dr:, şeful Catedrei
de Limbi Slave de la Universitatea din Bucureşti, preşedintele Asociaţiei Slaviştilor din
România, care ne va reprezenta pe viitor în Comitetul internaţional al slaviştilor.
La propunerea reprezentantei Sloveniei, Alenka Sivic-Dular, unnătorul congres
va avea loc pe malurile râului Ljubljanica. Cu acest prilej Alcnka Sivic-Dular a fost
aleasă preşedintă. a CIS, A. Skaza \icepreşedinte, Erika KrZiSnik secretară.
Publicaţiile congresului. Comitetul de organizare polonez a publicat din timp,
prin grija unui colegiu de redacţie (Jerzy Rusek, Janusz Siatwoski, Zbignicw rusek la
voi. I şi Lucjan Suchanek, Lidia Macheta la voi. II), două volume de rezumate ale cornu·
nicărilor: XII Afirtdzynarodony kongres slawistow. KrakOw 27 Vili - 2 IX 1998.
Streszczenia referatow i komunikatow. 1 .ft;_zykozrum'.rtwo, 360 p., li Uteraturoznawslwo,
fulklorys(i-ka, nauka o kulturze, 340 p., WarsL.a\\a, 1998 (cu indici dt: autori). La îndemâna participanţilor la lucrări s-a pus la dispoziţie, ca de obicei, un program, conceput de
Jer/.)' Rusek et alii: )i.11 A1il(.dzynarodm~y kongres s!awistuw. Krakow, 27 sierpnia - 2
~rrzdnia 1998. Program, Krak.6w, 1998, 168 p. (cu un indice alfabetic de participan(t).
In timpul lucrărilor au fost difuzate două buletine infonnalive conţinând textul luărilor
de cuvâni de la şedinţa plenară de deschidere, modificări în program, lista sponsorilor
(din care n-a lipsit preşedintele congresului. Ja11usz SiatkowskL şi soţia sa. singurele persoane non-juridice din această listă) etc.: ):JJ AfKS Biulety11 in.formacyj1~i," L 28 p.; II, 36
p., Krak6w, 1998.
Expunerea orală a comunicărilor a fost condiţionată tradiţional (ca şi la congresele anterioare) de publicarea anticipată şi integrală a textelor în culegeri editate sub
auspiciile comitetelor nationale. Câteva exemple: Romanoslavica J_\...rţY Re.ferate şi
comunicări prezentate la Cel de-al XII-iea Congres internaţional al slaviştilor
(Craco1·ia, 26 august- 3 .septembrie 1998), Bucureşti, 1997 (anul real al apariţiei: 1998),
406 p.; BeiJrăge zum X/I. Jnternationalen Slavistenkongress. Krakau 1998.
Herausgegeben von Hans Rothe und Helmut Schaller. Miinchen, 1998, 160 p.:
Slavjanskoe ja::ykoznanie. Doklady rossijskoj delegacii k XII .Hetdunarodnomu s 'ezdu
slavistov (Krakov, 26. 08- 3. 09. 1998), Moscova. 1998.
Manifestări aferente. În ultima zi a lunii august a avut Joc în aula Universităţii
Jagicllonc solemnitatea conferirii titlului de doctor honoris causa profesorului gennan
Heinz Schuster-Sewc, director al Institutului de sorabistică de la Universitatea din
Leipzig, membru, din 1997, al Acade1niei de Şiinţc din Polonia, autor a peste 400 de
lucrări ştiinţifice, între care un monumental dicţionar etimologic a1 celor două ramificaţii
ale limbii sorabe: !listorisch-etymologisches Wort.erbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen {Bud7iszyn), 1978-1995.
În timpul lucrărilor congresului a funcţionat în clădirea renumitei Biblioteka
Jagielloilska din Aleja Adama Mickiewicza 22 o e:q><>ziţie de lucrări de sl'!"istică din
perioada 1993-1998, apărute în ţările participante, indush· în România. ln clădirea
Şcolii Superioare Pedagogice din Ulica lngardena 4 a fost amenajat la et. 3, un spaţiu
expoziţional cu standuri de cărţi de slavistică (cu Yâll7are), unde puteau fi cumpărate "la
preţ de congres" (cum ni s-a spus, deci destul de convenabil) lucrări dintre cele mai
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irucrcsantc, de ex. ultimele 7 fascicole (46-52: umirati - u.wpu, deci până la iZica. ulti ~
ma littera alphabetorum palaeoslovenicorum), Praha, 1993-1997, ale monumentalei
lucrări pragheze: Marta Bauerova et alii., Slovnik jazyka staros/ovenskiho. Lexicon linguac palacoslovenice, Pra.ha, 1960-1997.
Acţiuni cu caracter cultu ral. Şi din acest pWlCt de vedere o.rganizatorii reuniunii au fost mai mult decât la înălţimea aşteptărilor. La St.aiy Tcatr s-a yizionat un spectacol cu Dziady ("Străbunii") de Adam Mickiewicz într-o montare hipennodentistă~ în
aula Universităţii Jagiellone s-a organi7.al: o seară de cântece inspirate de versurile lui
Adam Mickiewicz (anul acesta, în decembrie, se împlinesc 200 de ani de la naşterea
marelui poet, ale cărui oseminte se află, din 1890, la CracoYia; statuia acestuia din Rynek
Glowny "Piaţa centrală", la doi paşi de bala "Krak6w Sukiennice", deşi acwn în renovare, este admirată cu veneraţie de z.cci de turişti străini); în sala Wisla de lângă Park
Jordan şi sub cupola cirt:ului din Zakopanc s-au vizionat spectacole de cântece şi dansuri
din repertoriul folcloric polonez şi slav, din care n-a lipsit vechiul dans popular (iar în

secolul al XL'C-lca şi dans 1nonden de sa.lor" combinat cu elemente de vals}. a că.a-ni dcn-"
umire derivă de la numele oraşului-gazdă: Krakowiak (rus. Krakovjak, rom. Cracoviac,

fr. Cracovienne etc.).
Duminică 30 august, în timp ce mai-marii comitetelor naţionale dezbâtcau în
Collcgiwn Maius componenta CIS-ului şi noile candidaturi, restul participanţilor au avut
posibilitatea să aleagă una din următoarele patru excursii: Zakopane. Wadowice,
Oswi~cÎill şi Wieliczka. Întrucât ultimele trei variante mi-au fost cunoscute. şi nu mnnai
mie. de la congresul de la VaJlovia din 1973 (când s-a făcut o deplasare la Cracovia şi
în împrejurimile ei), am optat pentru Zakopanc, centru turistic şi cultural. cunoscută
staţiune a sporturilor de iarnă (altitudine 750 m, aproape la fel ca la Sinaia 790 m), situată în Milllţii Tatra, cei mai înalţi munţi ai Poloniei (vârful Swinicy. din apropiere, are
2301 m). la graniţa cu Republica Slovacă 13.
Într-una din scn s-a orgamzat, pe secţu. o plimbare mstruct1vă pnn oraş pentru
cunoaşterea principaJelor străzi, pieţe şi monumente ale Cracoviei. Drept ghizi ne-au
servit secretarii secţiilor de limbă şi literatură cetăţeni ai oraşului. Pentru noi. cei din
delegaţia românească, ne-a servit. în plus, drept îndrumător permanent colegul nostru
Mihai Mitu, care în calitate de polonist şi fost leclor de limba română, timp de şase ani
în acest oraş, este un cunoscător excelent al Cracoviei. Graţie lui am deprins cu uşurinţă
să ne deplasăm, cu minimă pienlcrc de timp, de la hotelul nostru studenţesc "Nawojka"
de pe Ulica Reymonta spre Rynek Gl6wny de-a lungul pitoreştilor străzi
Czysta-Krupnicza-Sz.ewska, şi să ne descurcăm, folosind scurtături com'enabile, în
noianul celor 16 edificii în care s-au desfăşurat diferitele şedinţe şi acţiuni ale congresului. Şi tot de la el am aflat taina melodiei întrerupte, pe care trâmbiţaşul (pol. trrtbacz)
din turnul cel man: al catedralei catolice medievale din centrul oraşului (sec. al XIll-lea)
o cântă (pentru a da de veste când vin tătarii!) din oră În oră, la câte o fereastra, spre cele
patru puncte cardinale.
Concluzii. Congresul a prilejuit, mai întâi, un schimb laJg de vederi între
reprezentanţii unor diferite ţări şi continente; între cercetători de vârste diferite (cei mai
mulţi, poate, de vârsta Nadiei Stangt~Zhirovova, tânără cercetătoare belgiană, sau a
colegei noastre Mariana Mangiule.a, care şi-a serbat la congres cea de-a 38-a aniversare,
dar şi de etatea lui Francisz.ek Slawski, dec.anul de vârstă al oamenilor de ştiinţă
polonezi, unul din Nestor-ii slavisticii din zilele noastre, după cwn s-a exprimat O. N.
Trubatev la şedinţa de închidere). Diferite au fost şi şcolile, curentele şi teOOinţele
liflg"istice şi literare, reprezentate la Cracovia, majoritatea cercetărilor fiind realiz.ate în
spiritul concepţiilor modeme poststructuraliste.
De renmcat, apoi, o pronunţată şi îmbucurltoare expansiune a slavistkii ca
ştiinţă complexă, În măsură să contribuie cu succes sporit, alături de romanjstjcă şi ger-
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mauistică, la investigarea comună a fenomenelor ling;·istice, literare şi culturale ale
popoarelor europene. Afirmaţia noastră poate fi susţilllttă nu numai tematic (paleta conceptuală a comunicărilor a fost aici, în Polonia, foarte variată), ci şi statistic, căci
numărul ţărilor reprezentate la reuniwille noastre cn.'Şte co11stant de la un congres la
altul: 29 de ţări în 1958 (Jvloscova), 30 în 1968 (Praga), 36 în 1993 (Bratislava), :l-2 în
1998 (Cracovia). Apare acum pentru prima oară pe lista polone7..ă a CIS-ului o nouă ţară
membră: Moldawia (Republica Moldova). iar prezenţa la congres a colegilor noştri clin
Japonia nu mai miră pe nimeni. Cu Ichim 110, specialist în mitologie slavă, cu Kokhi
Kuyama şi ~hizuru Sakakura-Okubo, care investighează Yiaţa şi opera lui Adam
Mickiewicz 1 , ne-am întâlnit nu o dată pe culuarelc congresului şi am stat împreună la
aceeaşi masă în timpul cxcwsiei la Zakopare, admirând uşurinţa cu care treceau, în con·
voroirile noastre, de la o limtrJ slavă la alta.
S-au vehiculat la acest congres nu numai idei şi conceptii noi, ci şi tenneni neologici: pol. /...-ulturologiaI5 'studiul culturii', translatologia 'studiul traducerii textelor lit1- - ' - ,_.__„,ul '''cratun'1' „,~ ~--~-•; 0 ' 16. -"'-.-. J.... _n„ ~„ ..... n
-~Ii~' ~--m1'ar,..,.,•rorc ~•a ~ ,
.3ULU.l
ut
u.J„.u. \....uu5•aţ-1'"'
, ~Uu• """-Ul yu"-'u ...
0 . f.,f,l/&ULUJ<~U
spunde, eventual, rom. *culturologie, •translatologie şi •emigrantologie.
S-a afinnat, la şedinţa de închidere a lucrărilor, că nu există un sfârşit. Evident,
în ccrt:etare, în studiul fenomenelor lingvistice şi literare, a universului cultural. Nu şi în
viaţa curentă. În ziua de 2 septembrie 1998 la orele 16.30 lucrările celui de-al XII-iea
Congres internaţional al slaviştilor a luat sfârşit.
Cod.1ailul inaugural şi banchetul final, rafinate şi opulente manifestări ale ospitalităţii polone, au fost totodată wi prilej de strângere a legăturilor între congresişti, de
cunoaştere mai apropiată, pe plan ştiinţific şi strict personal, între cercetători.
Toată gratitudinea noastră organizatorilor reuniunii, colegilor noştri polonezi.
care au fost amfitrioni de laudă pentru oaspeţi din 30 de lări, manifestând totodată o
deosebită afectiune şi înţelegere pentru delegaţia noastră 17: Serdeczne dzi((ki!
Următorul congres, al XIII-iea va avea loc în toamna anului 2003 în capitala
Sloveniei, Ljubljana, sub preşedinţia prof. dr. Alenka Sivic-Dular. prima preşedintă în
istoria congreselor internaţionale ale slaviştilor.

NOTE

l. Cel de-al doilea C.Ongrcs intemaµonal al slaviştilor din 1934 a avut loc, după cum se
la Varşovia-nacovia.
2. Este voma despre întâiul Congres internaţional al slaviştilor (Praga, 1929), desfăşurat
sub patronajul lui T. G. Masaryk (preşedinte al Cehoslovaciei în perioada anilor 19181935, unul din fondatorii statu.lui cehoslovac), la care au participat 560 de delegaţi din
Europa (de asemenea câţiva americani de origine poloneză), cu deosebire din 6 ţâri
slave: Cehoslovacia, Polonia; Rusia şi Ucraina ţdin componenţa URSS); lugosla\-ia şi
Bulgaria. Din tara noastră a participat P.P.Panaitescu.
3. Şi alţii, menţionaţi la congres, pe care îi regretăm în egală măsura: S. B. BernStcjn
(Rusia), I. C. Chiţi.mia, Pandclc Oltcazw., Lucia D:}amo-Diaconiţă, Vctlentin Gr. Chelaru,
M Marinescu, I. T. Stan, Anatol Pedestraşu (România).
4. Trăsături distinctive, la care colegul nostru C. Geambaşu adaugă - mai în glumă.. mai
în serios - încă un distinctive feature: fusul orar (Slavia catolică are, fără excepţie, ora
Europei de vest şi centra.le, în timp ce Slavia ortodoxă are ora Europei de est, respectiv
sud~). Cu alte cuvinte, Ia Ljubljana în 2003 mulp congresişti vor da ceasul înapoi cu
o ord, ca şi la Cracovia în 1998.
ştie,
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5. Vezi cronica pe care am publicat-o despre acest congres (al patrnlea) acum 40 de ani,
acum în urmă în vcl. Comentarii şi aprecieri lingvistice, Bucureşti., 1998, p.

reprodusă

69-76.

6. La acest congres, al palrulca, an participat din România: Al Rosetti, Emil Petrovici
(pe atunci preşedinte al asociaţiei noastre), I. C. Chipmia, Damian P. Bogdan, I. Pătruţ.
M. Ncvicov, G. Mihăilă, Ecat. Fodor şi autorul rândurilor de fată, pe atunci aspirant
(cloctornnd) la Universitatea din Sanlct-Petersburg. Cel de-al N-lea congres (1958) a
m11t o importanţă deosebită, căci reprezintă p r i m a reuniune internaţională în dome~
niul slavisticii după o pauză fortuită de 24 de ani (dllpă cum se ştie, cel de-al lll-lea congres, care urma să rubă loc la Belgrad în 1939, nu s-a mai ţinut din cauza celui de-al
doilea război mondial: Inter arma silen! musae).
7. Concepţia lui O. N. Trubacev a fost ex-pusă în Voprosyjazykoznanija 1982, nr. 4, p.
10-26, de asemenea în nr. 5, p. 3-17.
8. Vezi tematica congresului în: Rsl XXXIII (1995), p. 296-298, şi broşura-program al
congresului, p. 13-19.
9. S. B. Bern5tejn„ G P. Klepikova, Slmjano-rumynskil! jazykoiye kontakty v svete
novych dannych s/avjanslwj lingvistileskoj geografii, Moscova, 1998, p. 21.
10. Thanalos (<gr. thanatos 'moarte'), în mitologia greacă Fiul Nopţii, fratele geamăn al
lui Hypnos, împreună cu care căra morţii, înfăţişat sub forma unui june chipeş, ţinând în
mână o făclie aplecată spre pământ. Prin _Eros şi Thanatos autoarea înţelege, evident,
tema dragostei şi a morţii (n.n. - V. V). In Rsl XXXV (1997), p. 404, Thanatos este
ortografiat, din greşeală, cu minusculă.
11. Este una din comisiile cele mai active, cu fructuoase întâlniri periodice de Iucm. Vezi
S. Vaimberg, Reuniunea Comisiei de studii grmnaticale de pe lângă C...iS, în Rsl XXXIJ
(1994, a apărut în 1995), p. 341-3.U.
I 2. ,\,'/nvnilr slovan.,·kP lingvistir.ki terminoloSţie. S/ovar 'slavjanskoj /ingvistil'eskoj terminologii. Dictionary of s/avonic linguistic terminology. Vcdecky rcdaktor - prof. dr.
Alois JedliCka Praha, voi. I, 1977, 554 p.; voi. II, 1979, 484 p. Vezi şi recenzia noastră
din SCL, XXX, 1979. 1, p. 108~110, reprodusă recent în voi. Comentarii şi aprecieri
lingvistice, Bucureşti, 1998, p. 243-245.
13. Impresioncw.ă în mod deosebit faptul că, la o populaţie de numai 30 de inii de
locuitori, se găsesc aici, la Zakopane, neaşteptat de multe vestigii istorice, peste 30 de
muzee şi galerii, circa 20 de locaşe de închinăciune, printre care Kaplica Matki Botej
'Capela Maicii Domnului', construită în întregime din lemn, şi Kosciol Milosierdzia
Botego 'Biserica Îndurarea Domnului'. ambele vizitate de noi, cei din gmpul român.
14. Chizuru Sakakura-Okubo a emis la acest congres ipoteza originii ebraice a lui Adam
.Mickiewicz, pe care îl compară cu Heinrich Hcinc în litera.rum germană: " ... Mickiewicz
and Heine are the first European writers of Jcwish origin" {vezi Streszczenia referatow i
komunikatow. Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze, V.UŞ0Yia, 1998, p.
97).
15. În broşura-program la p. 15, 77 ş. a, dar şi formule analitice de tipul kultura popularna, ibid. p. 14, şi nauka o kulturze în volumul de rezwnatc, voi. II (literatură), pe foaia
de titlu. Neologismul pol. translatologia ne întâmpină în broşura-program la p. 15.
16. Menţionat de Andrej $iSkin în darea de seamă prez.cutată la şedinţa plenara de
închidere a lucrărilor congresului.
17. Scutind-o, mărinimos, de orice taxe.

Heidelberg, 17 septembrie 1998
VICI'OR VASCENCO
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AL IX-LEA CONGRES INTERNA TIONAL MAPRJAL
(Bratislava, 16-21 augu~t 1999)
În edificiile Universităţii Tehnice Slovace din Namestie Slobody, piaţa centrală
a Bratislavei, a avut loc între 16 şi 21 august 1999 cel de-al IX-lea Congres internaţio
nal al profesorilor de limba şi literatura rusă, la care au participat 463 de delegaţi
oaspeţi din 38 de ţări, peste o jumăt3tc din aceştia fiind veniţi, fireşte, din ţări slave .
Siluafia, statistic vorbind, este asemănătoare cu cea de la congresul precedem, de la
Regensbu.rg (500 de delegaţi din 40 de ţări), şi diferită de congresele anterioare, caracterizate în genere prin gigantism (de ex. la congresul din fostul Berlin de Est din 1979
au fost prezenţi 2000 de delegaţi, la congresul din Praga au participat 2500 de delegaţi!)2.
Reuniunea a a\'11t loc din iniţiativa Asociaţiei Intemaţionak a Profesorilor de
Limba şi Literahira Rusă (AIPLL~ rus. J\1APRJaL), care arc în prezent 189 de membri
colectivi şi 14 membri individuali din 75 de ţări, şi a Asociaţiei Rusiştilor din Slovacia
(ARS), a cărei preşedintă, Eva Koll.arova, a catalizat prin vitalitatea şi energia ci întreaga desfăşurare a lucrărilor, fiind un autentic spiritus rector al congresului.
La deschiderea lucrărilor în Aula Maxima, spre deosebire de congresele anterioare, a avut loc mai întâi un moment literar-muzical: corul "Comenius" din Brntislavd
a executat cântece laice şi bisericeşti în rusă şi slovacă, iar un grup de studenţi. laureaţi
ai concursului panslovac "'Ars poetica", a prezentat un montaj de ,·ersuri şi proză din literatura clasică rusă. După cuvânt,µ! Evei Kollarova, s-au rostit alocuţiuni inaugurale şi
de salut din partea Ministerului Im·ăţământului din Slovacia, a ambasadei Federaţiei
Ruse în Bratislava, a rectorului ITTS ş. a.
in continuare au fost prezentate. în şedinţă plenară. şase rapoarte: V G
Kostomwov (preşedinte al MAPRJaL, Rusia), Limba rusă in dialogul contemporan al
culturilor: A. Cervenak (Slovacia), Rusistica slovacă în anul bicentenarului Puşkin; I.
PospiSil (Cehia), Criza ştiinţelor filologice şi nt.<>istica literară la fine de mileniu; A.
Mustţjoki (secretar genera\ al MAPRJaL, Finlanda). Gramatica rusă reflectă oare mentalitatea rusă?; O. D. Mitrofanova (Rusia), Lecţiile glotodidactice, o prognoză la
sfârşitul secolului al X\"-lea; L. P. Klobukova (Rusia), Sistemul de stat al nivelurilor de
stăpânire a limbii ruse în contextul standardelor ~i a testelor europene.
Reuniunea şi-a axat activitatea, în principiu, pe o temă centrală: "Limba, literatura şi cultura rusă la răscruce de veacuri". care a fost dezbătută în 5 secţii: I.
Ling\'istic~ 2. Ştiinţa literaturii; 3. Metodică; 4. Culturologie (limbă şi civilizaţie); 5. A.
S. Puşkin. Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la naşterea marelui poet (1799-1837} o
întreagă secţie, a cincea, şi o întreagă zj, \ineri 20 august, au fost consacrate vieţii şi
operei sale, ceea ce a permis delegaţilor, indiferent de orientan:a lor, să participe împreună la dezbaterea unui subiect de interes general. Au impresionat cu acest prilej, prin
adâncimea şi originalitatea e>.i>unerii, rnpoartele prezentate de V. M. Piskunov (Rusia),
Tatiana Nicolescu (România), V P. Beljanin (Rusia) ş. a. Asupra acestui aspect vom
reveni la sfârşitul cronicii noastre.
Participanţii români (din România, Italia şi Germania) au prezentat unnătoarele
comunicări, pe care le reproducem mai jos în ordinea alfabetică a tmmelor autorilor: D.
Balan, Scriitori români din secolul al )(X-lea şi literatura rosă: F. Chirilă, Structura şi
conţinutul manualelor de limba rusă, ca limbă maternă, destinate elevilor ruşi-lipoveni
(staroveri); Maria Dumitrescu, Dialogul culturilor la nivelul limhii ruse şi A. S. Puşkin
şi contemporaneitatea; S. Moldovan, Ordinea cuwntelor fn rusă şi română; Tatiana
Nicolescu, Opera lui Puşkin în critica simboliştilor ruşi~ V Şoptereanu, Problema analizei macrostructurii fn romanele lui V Xabokov. Autorul rândurilor de faţă a prezentat

r

339
https://biblioteca-digitala.ro

următoarea

comunicare: Elimologia antroponimului rus Esenin. Au participat fiirii
Aurelia Marincovici, preşedintă a Asociaţiei Profesorilor de Limba şi
Literatura Rusă din România, şi Veronica Popescu, ambele eminente profesoare de liceu.
Pe de altă parte, au figurat cu comunicări în broşura·progrnm persoane care n-au putut
veni la congres: Katalin Balaz.s, Ap.gela Ifrim, Eugen şi Dragoş Noveanu, Diana Tctean,
Onufrie Vmţeler, Siegfried Wolf. lntrucât ne aflăm Ia capitolul contribuţiilor româneşti,
vom menţiona că printre cei cărora li s-a acordat la acest congres medalia A S. Puşkin
au fost, acum, Virgil Şoptereanu şi Aurelia Marincovici.
De menţionat, pc lista publicaţiilor congresulu~ că Asociaţia rasiştilor din
Slovacia (ARS) a editat din timp, prin grija unui colegiu de redacţie (redactor responsabil: O. Kovaeitiova) două volume de rezumate ale comunicărilor: voi. I lingvistică şi
literatură, vol. II metodică, culturologie (etnologie lingvistică) şi lista participanţilor la
masa rotundâ3, cele două volwnc fiind îngrijite de catedra de specialitate a Universităţii
"Jan Amos Komcnskf' din Bratislava. Rapoartele ş.i comunicările din secţia a cincea (A.
S. Puşkin) au apărut într-un volun1 apa.-;e (redactor rospcmsabil: A Cervefulk), editat sub
îngrijirea Catedrei de rusistică a Universităţii "Constantin Filozoful" din Nitra 4. Toate
trei volwnele sunt înso~te de indici aJfabetici de autori. Din mapa delegaţilor n-a lipsit,
fireşte, nici progrmml detaliat al lucrărilor congresului, editat de Centrul Metodic
(1'vfetodicke centrwn mesta Bratislavy). care ar fi putut fi mai uşor folosit dacă ar fi fost
prevăzut, cum se face de obicei, cu un indice alfabetic al autorilor de rapoarte şi comucomunicări:

nicări.

În timpul 1U1.:rărilor congresului a fuocţ.ionat o expoziţie de lucrări de rusistică
din perioada 1994-1999. adică de Ia congresul precedent. cel din Rcgcnsburg.. până azi.

in foaierul expoziţional, de asemenea la bancretul de Ia hotelul '"Kyjev" (Kiev) din
Rajska ulica, care a fost oferit de Comitetul naţional slovac al congresului Îil cea de-a
doua zi a lucmrilor. delegaţii au :wut prilejnl în discu\ii degajate. să se cunoască mai
bine reciproc, contribuind implicit la strângerea legăturilor ştiinţifice dintre cele 38 de
fări participante.
În cadrul acµunilor cu caracter culturnl trebuie mcnfionat, mai întâi, concertul
de muzică clasică de la DOm S\'. :Martina din K.apucinska ulica, fostă biserică de
încoronare, până în 1580, a regilor maghiari (Bratislava, denwnită în genn. Pressburg,
iar în magh. Pozsony, a fost în perioada anilor 1541~1784 capitala Ungariei habsburgice). O altă acţiune interesantă, cu carJcter recreativ, a fost o croazieră pc Dunăre,
însoţită d_!! vizitarea cetăţii ri\-erane Devin.
In seara zilei de joi 19 august a avut loc în grădina de vară a restaurantului
"l'crven)' rak" ("Racul roşu") o întâlnire memorabilă cu un grup de scriitoare slovace,
între care Maria Batorova, Etela FarlciSovă ş. a., din proza cărora s-au citit fragmente în
rusă6 , care au impresionat asistenţa prin sensibilitatea şi talentul autoarelor. A unna1 o
discuţie liberă, la care a intervenit, între alţii, cu întrebări şi aprecieri, colegul nostm
Dumitru Balan. Tânăra slovacă Marika Zakutanska, recentă absolventă a secţiei rusă
cnglcz.ă, ne-a emoţionat cu acest prilej nu numai cu carisma ei literară, ci şi prin
stăpânirea uimitor de cizelată a limbii lui Puşkin.
Menţionăm în sfărşit deplasarea cu autocarele la Brodzany, unde într-WI conac
înconjurat de un parc în stil englez se află mw..eul relaţiilor literare slovaco-ruse
(Litcrarne muzeum A S. PuSk:ina v Brodz.anoch). Întrucât Foile de la Kiev, cel mai yechi
text glagolitic, reprezintă traducerea în s 1 a v a m o r a v ă a originalului latin, efectuată prezumtiv de Goraz.d, ucenicul lui Chiri1, custozii de bibliotecă de aici consideră
că începutul relaţiilor slovaco-cstslavc (vechi ruse) ar trebui să fie datate încă în secolul
al IX-lea, deci mai dcv:rcme decât se crede de obicei.
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Care sllll1 trăsăturile definit<>r.ii ale acesttti congres în raport cu reuniunile precedente, cc aduce el nou în rusistică?
l. Drept unnare a modificărilor produse în economia şi societatea rusă după
destrămarea URSS ( l 991 ), în condiţiile actualei crize politice şi morale, se manifestă în
lexicologie un interes deosebit pentru fenomenele care reflectă această stare de lucruri,
de ex. pentru ,-ocabularul expresiv cu coloratură depreciativă, înfăţişat la congres (v.
bllllăoanl comunicarea prezentată de T. V Kozlova) sub fomia UllOI" "ideologemy" (rus.)
ca swki 'foşti nomenclaturişti" (care, evident, n-are nimic a face cu omonimul său so1„slci
cu sensul 'fuaşe'), noiye russkie 'parveniţi, îmbogăţiţi peste noapte cu mijloace neoneste' (comp. gemi. Neureiche cu aprox. acelaşi sens, dar cu mult mai vechi în vocabular), oligilrchi 'şacali plutocraţi de factură josnică', nuantă recentă, profund peiorativă, a
sensului pe care îl avea înainte acest cuvânt: 'pcrsoan~ care domină viata economică a
statului' etc.
2. O consecinţă a interesului pentru curentele lingvistice modeme o constituie
predilectia vădită pentru unii termeni neologici ca, de ex., rus. logoepistema (în frazc.ologie ), sintagmema (în sintagmatică), lingvokul turema (în etnologia lingvistică), ideulogema (în lexicologie), formaţi pe baza unor tipare clasice ÎI1 -ema (rom. -em):fonema, mmfema, semantema etc. Unii tenneni mai vechi, de ex. rus. enantiosemija (cngl.
enantiosemy) 'polarizarea sensurilor' au căpătat un înţeles nou Acest termen a fost
vehicuJat la congres cu sensul ·ironie bw11tă pe folosirea unor semnificaţii opuse înţele
sului lor obişnuit'.
3. S-a discutat pentru prima oară problema testării. organiz.ate şi generalizate. a
gradului de stăpânire practică a limbii ruse de către străinii care vin să studieze sau să
lucreze în1r-unul din oraşele Rusiei. S-au evidenţiat cinci nivele de testare a aptitudinilor
de vorbire, exrpuse în cinci broşuri, care puteau fi cumpărate la congres. s-au elaborat
cenificateie respective cu valabiliiaie, chipurile. imemaţionaiă. Problema a fost expusă
într-un raport prezen1at în şedinţă plenară şi într-o subseciie specială. I s-a acordat, credem, o importanţă. exagerată., căci ea este o chestiune nouă n.mnai în rusistica rusă, nu şi
în psihologia experimentală şi în glotodidactică (noi înşine am aplicat-o în mod cment
la CUISurilc postuniversitare intensive de limbi străine (engleză.. franceză, gennană, rusă,
spaniolă) de pe lângă Universitatea din Bucureşti în anii '70, deci cu aprox. 30 de ani în
unnă).

4. S-a folosit pentru prima oară în studiul textului literar metoda analizei psiholingvistice prin computerizarea datelor pe baza unui program anume alcătuit (rus.
komp 'juternc.ja psidwlingyistiteskaja programma). Astfel. ÎI! zece din cele 17 lucrări
ale lui A. S_ Puşkin atrdse în discuţie ("Evgheni Oneghin", "Ruslan şi Liudmila",
"Poltava", "Ţiganii" ş. a.) principala stare sufletească care domină la eroii lui Puşkin
este, potrivit acestei metode, tristeţea (rus. pecal '), iar eleiocntul precumpănitor a! acestor lucrări este tema frustării şi a pierderii unei speranţe (rus. motiv utraty, raznogo roda
/.isenija), după cwn a demonstrat la congres, cu :ugumente obiective, V L. Beljanin
(Rusia). Să ne gândim, în acest contex1, la Oneghin. care rârnâne până Ja urmă singucsingurel, la Dubrovski, care îşi pierde şi casa şi iubita etc.
5. Graţie bicentenarului Puşkin, în expunerile din domeniul literaturii opera
marelui scriitor a constituit la acest congres o temă predilectă, votumul Nas Puskin,
amintit mai sus, înmănunchiind 36 de contribuţii. S-a subliniat, între altele, că în ciuda
universalităţii sale romantice (E. G. Miljugina), Puşkin este un poet profund naţional (E.
G. Cerveruik, vezi şi articolul lui V Şoptereanu din" Academica") şi. din această cauz.ă,
uneori intraductibil. Dacă în USA Puşkin a fost editat şi reeditat de peste 125 de ori (V
M. Piskunov), în Spania nu e"-1.stă decât o singura traducere a romanului "Evgheni
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Oneghin", şi aceea în proză. Aceasta din cauza unor dificultăţi semantice de echivalare
(M. S. Puing, Spania), ca în cazul cuvintelor care redau realităţi specifice, tării
corespondent ex-act (rus. realii). Astfel, termenii pentru 'vulpe' sunt lisa în rusă şi
volpecula în spaniolă, numai că lisa simboliz.ează şiretenia, în timp cc volpecula simbolizeaz.ă desfrânarea, folosindu-se figurativ pentru a desemna o femeie de moravuri
uşoare. Aşadar, acelaşi denotat, dar conotaţii diferite.
6. Un alt scriitor care a stat în med deosebit în ccntml dezbaterilor, graţie intre
allcle centenarului naşterii sale, este Vladimir Nabokov (1899-1977), a cărui casă
memorială din St Petersburg vom a.-ea prilejul să o vizităm la următorul congres, al
7.ecelea. Acesta, după cum se ştie, în prima jumătate a vieţii sale a stat mai ales în
Germania şi a scris ruseşte, iar în cea de-a doua jumătate, fiind stabilit în Statele Unite,
a scris englezeşte, motiv pentru care este considerat wteori scriitor american de origine
rusă, a ţinut timp de 18 ani la Comell Univc:rsity prelegeri despre literatura rusă, manifestându-şi cu acest prilej şi în aceeaşi măsura admiraţia faţă de Pu.şkin şi dispreţul, de
neînţeles, faţă de Dostoevski La şedinţa comună a subsccµilor de litetatur-d, (;OiîSifCratii
operei emigranţilor ruşi din Occident, despre Nahokov s-au făcut câteva expuneri interesante, între care raportul lui V Şoptcrcanu cu privire la macrostructura romanelor lui V.
V Nab-Okov. A. Cexvenak, unul din principalii critici şi istorici literari slovaci, a scris
despre scriitorul rus, resp. american, un studiu pertinent, publicat în ajunul congresului 7.
7. În ciuda faptului că în ultimii ani studiul oficial al limbii ruse se află în declin
din cauza motivaţiei scăzute şi a confundării aspectelor politice cu cele glotodidactice (în
Germania, dacă facem abstracţie de aşa-zisele Waldorfschulen, predarea acestei limbi în
gimnazii constituie o raritate, iar în Bucureşti nu există în prezent decât trei profesori de
liceu cu normă plină la această disciplină), interesul pentru studiul ştiinţific al hmbii ruse
se menpne 1,;onstanl (în Gennania., de ex., nu există universităţi importante în cadruJ
cărora să nu fie secţii de c;Javistică), iar interesul pentru cercetarea literaturii ruse (după
cum ne-au arătat convingător centenarul S. Escnin în 1995, biceruenarul A. Puşkin şi
centenarul V Nabokov în 1999) este în vădită creştere pe continern. Acest lucru ne-a
demonstrat şi congresul în discuţie.
8. In sfârşit., un aspect inedit din domeniul telecomunicaţiilor: asociaţia a fost
recent conectată la sistemul Internet, coordonatele ei fiind www.funet.fi!
pub/culture/russiarJmap1yal!
Unnătorul congres, al zecelea, va avea loc în august 2004 la Sankt·Petersburg,
sub îndrumarea unui comitet de organimre in frunte cu prof. dr. Ljudmila Alekseevna
Verbickaja de Ja Facultatea de Filologie a Univcrsită{.ii de pe malul Ncvei, preşedintă a
Asociafici Rusiştilor din Federaţia Rusă, care a luat fiinţă de curând.
bilingvă

NOTE
1. Situaţia numerică a participanţilor 1a acest congres, în ordine descrescândă,
este următoarea: Rusia 135 delegaţi, Slovacia 48, Cehia 40, Polonia 35, Ungaria 33,
Gennania 19, Bulgaria 16, Belarus 14, Anglia 10, Ucraina 9, USA 9, Finlanda 8,
Kazahstan 8, România 8, Austria 7, Lit.iania 7, Olanda 7, China 6, Iugoslavia 6,
Noivegia 6, Elveţia 3, Japonia 3, Mongolia 3, Armenia 2, Israel 2, Italia 2, Mexic 2,
Republica Moldova 2, Spania 2, Suedia 2, Tunisia 2, Croaţia l. Danemarca 1, Gruzia L
India I, Letonia I, Peru J, Republica Africa de Sud 1.
2. Vezi cronicile noastre. înmănunchiate acum în urmă în vot: Victor Vascenco.
Comentarii şi aprecieri lingvistice, Bucureşti, 1998, p. 119-141.
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3. Ir Jfetdunarodnyj kongress "\L4PRJaL. Russkij ja::yk, literatura i kul "tura na
rubeze vekov. Tezisy dokladov i soobsl..~nij. Red. rcsp. O. Koval:i~va. Vot I, 264 p„ voi.
II. 257 p., Bratislava, 1999.
4. Filozoficka falmlta UFK, Asociacia rusistov Slovenska, Nil.~ Puskin. Red
resp. A. Cervefuik. Nitra, 1999. 223 p.
5. IX MeZdunarodn}j kongress t\.1APRJaL, Programma, Bratislava., 1999, 68 p.
6. Nuvelele, lraduse din slovacă, au apărut sub îngrijirea Evei Kollârova într-o
broşura: :'vfetdu generacijami (în slovacă: Mezdi generaciami), Bratislava, 1999, 44 p.
7. Vezi voi. Russkij ja,;yk v centre Evropy, r, Bar.ska Bystrica., 1999, p. 93-97.

VICTOR VASCENCO
Heidelberg, 28 august 1999

DiN ACTIVITATEA MEMBRILOR
ASOCIAŢIEI SLAVIŞTILOR DIN ROM..\NIA
(1997 - 1999)
i. Ai XII-iea Congres iniernaţiooai .U Slu-iştiior (Craco,·ia, 26 august-3 septembrie
1998) a fost cea mai însemnată manifestare ştiinţifică la care au participat slaviştii

români în ultimii ani. Cele cincisprezece comunicări semnate de Gheorghe Mihăilă. Jiva
Milin, Richard Sârbu, Victor Vascenco, Onufrie Vm(elcr, Ecaterina Fooor, Solomon
Vaimberg, l. T. Stan, Dumitru Balan, Tatiana Nicolescu, Virgil Şoptereanu, Mihai Mitu,
F. K.ir:Hy, Maria K.iraly. Valeri::i Nistor, to..furiana M.angiulea. Maria Dumitrescu. Adriana
Uliu au fost publicate în "Romanoslavica'· XXXV (1997).

II. Dintre manifestările ştiinţifice organizate in ţarii, la care au participat membrii ASR,
mcD1ion.1m:
Simpozionul ştiinţif"IC "40 de ani de slavistică la Unh·crsitatea de Vest din
TIDlişoara" (15 noiembrie 1997); comunicările au fost publicate în volumul VI al
culegerii Probleme de.filologie slavă, editată de Catednt de Limbi Slave a Universităţii
de Vest din Timişoara (1998).

Simpozionul internaţional "50 de ani de existenţă a
(bulgară, cehă, croată, polonă, rusă, sârbă,
din Bucureşti" (12-17 octombrie 1999);

secţiilor de limbi !llaw moderne
slol·acll, ucraineanl) la Universitatea

C.Omitetul de organizare al Simpozionului, ce s-a desîaşurat sub patronajul
Educaţiei Naţionale de la acea dată, prof. dr. Andrei Marga, l-a avut ca
Preşedinte de onoare pe rectorul Universităţii din Bucureşti, prof. dr. Ioan Mihăilescu, şi
drept Preşedinte pe prof dr Dorin Gămulescu - şeful Catedn:i de limbi şi literaturi slave
şi preşedinte al Asociaţiei SJaviştilor din România Membrii Comitetului de organizare
al Simpozionului au fost: prof. dr. Corneliu Zidăroiu, prorector al UniveISităţii din

Ministrului
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Bucureşti,

prof. dr. Sanda Rîpeanu, decanul Facnltăţii de limbi şi literaturi străine, prof.
dr Aneta Dobre, şeful Catedrei de filologie rusă, vicepreşedinte, conf. dr. Dagmar
Anoca, coordonator de proiect din paitea Uniunii Democrate a SloYacilor şi Cehilor din
România, vicepreşedinte, prof. Vtcroslava Timar, inspector principal de specialitate la
Ministerul Educaţiei Naţionale, prof. Rodica Precupeµi, expen la Departamentul pentru
Protecţia Minorităţilor Naţionale, lcct. dr. Mariana Mangiulca, secretarul Asociaţiei
Slaviştilor din România, !ect. dr. Octavia Nedelcu, coordonator de proiect din partea
Uniunii Sârbilor din România şi secretar al Comitetului de organi7are.
În deschiderea Simpozionului, desfăşurată în Aula Magna a Universităţii din
Bucureşti. a luai cuvântul Preşedintele Comitetului de organizare, prof. dr. Dorin
Gămulescu, care a evidenţiat tradiţia de mai bine de un secol a slavisticii bucureştene,
bilanţul pozitiv, rcaliz.ările remarcabile atât în plan instructiv-educativ şi formatic, cât şi
în plan ştiinţific şi cultural ale unive™tarilor din Bucure.şti Dl Klaus Fabritius, secretar
de stal, a prez.cntat mesajul Ministrului Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor
Naţ10nale, dL Peter Kovacs Eckstein, în care se sublincază că dez.vuliait:a învajărr.iântu
lui şi a culturii în limba maternă a minorităţilor slave din România se datorează, în bună
măsură, specialiştilor pregătili la secţiile de slavistică ale Universităţii bucureştene. În
alocuţiunea sa Rectorul Unive15.ităţii, prof. dr. Ioan Mihăilescu, a reliefat locul şi importanţa studiilor de slavistică. Au mai luat cuvântul decanul Facultăţii de limbi şi literaturi
st.rdinc, pror. dr. Sanda Rîpcanu, acad. VG.KostomaroY, rectorul Institutului de Limbă
Rusă "A.S.Puşkin" din Moscova care a adresat cuvântul de sa1ut al oaspeţilor străini
pn."Cwn şi prof. dr. Onufrie Vmţeler de la Uni\·crsitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
<.;are a prezentat salutul participanţilor din celelalte centre univen;it;ire <1le ţării. Prof dr.
Jer,:y· Rusek a transmis mesajul prestigioasei Universităţi Jagiellone din Cracovia adresat
Universităţii bucureştene şi participanţilor la simpozion. Tot un mesaj scris a fost primit din partea Mi:rijstcm!ui Afacerilor Fedeniţit>i ~i Minorităţilor Naţionale din Federaţia
Rusă.. sub semnătura ministrului V A. Mibailov. La şedinţa de deschidere şi la lucrările
în plen au participat ambasadori şi diplomaţi din !ărilc slave, acreditaţi la Bucureşti,
reprezentanţi ai instituţiilor culturale, foşti şi actuali studenţi, cadre didactice de la secţi
ile de slavistică ale diferitelor facultăţi de limbi strdinc din (ară. Referatele în plen au fost
susţinute de către prof. Dr. G. l'.1ihăilă, membro corespondent al Academiei Române.
acad. V G. Kostomarov. rectorul Institutului de Limbă Rusă "AS. Puşlan'' din Moscova
şi de către prof. Dr. Hclmut Schaller din Marburg, Gennania. Prima zi a Sim)X}zionului
s-a încheiat cu un cocteil oferit participanţilor de către rectorul Universităţii din
Bucureşti.

În cadrul Simpozionului a fost vernisată, cu sprijinul Bibliotecii Centrale
slavistică (monografii, cursuri
universitare, manuale, diferite am.:iliare didactice, dicţionare, studii în volum, traduceri
ş.a.) reali7..atc pc parc~ul ultimilor 50 de ani de cadrele didactice ale Universităţii din
Bucureşti. La vernisajul expoziţiei au luat cuvântul directorului B.C.U., prof. dr. Ion
Stoica, prof. dr. Mihai Mitu, din partea organizatorilor, şi dl. A. Buiciuc, redactor la
Editura Univers. Cu acelaşi prilej, oaspeţii străini au făcut importante donaţii de cărţi.
Un moment semnificativ din desfăşunuea Simpozionului l-a constituit şedinţa
festivă pentru acordarea titlului de profesor honoris causa al Universităţii din Bucureşti
profesorilor Stanislaw Gogolcwski (Polonia), August Kovaeec (Croaţia) şi Mosko
Moskov (Bulgaria) - foşti lectori prin acord cultural la Catedra de limbi şi literaturi
slave, deveniţi specialişti de notorietate. Prin acest titlu li s-au recunoscut meritele
deosebite în promovarea limbilor, literaturilor, culturilor ţărilor lor în România, pe de o
parte, şi în dezvoltarea relaţiilor culturale româno-slave, în promovarea limbii şi culturii
române, pc de altă parte.

Universitare, o bogată expoziţie de carte românească de
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Organizatorii au inclus pentru cei interesaţi vizite cuJturaJe şi de documentare
la etniile slave din Banat, d.injunll Târgoviştei, la ruşii lipoveni din.judeţul Tulcea.
Trebuie să remarcăm faptul că Simpozionul "50 de ani de existenţă a secţiilor
de limbi slave moderne la Universitatea din Bucureşti'' a constituit un eveniment ştiinţi
fic şi cultural major, ce s-a bucurat de mediatizare în presa audio şi video.
Lucr.lrile Simpoziomtlm, dcsîaşurate pc patru secţiuni (Limbă şi contacte
lingvistice, Literatură şi inler-culturalitate, Istoria s/m:isticii şi a învăţământului in limbile slave, Filologie slavă şi folclor) s-au bucurat de o largă audienţă în rândul specialiştilor din domeniu, al cadrelor didactice din Bucureşti. Cluj. Timişoara, laşi,
Crdiova, Constanţa şi al studenţilor. La nivelul ştiinţific înalt al acestei manifestări au
con!ribuit, de asemenea, comunicările susţinute de cercetători din Bulgaria, Belgia,
Croaţia, Germania, Iugoslavia, lvfacedonia, PoJonia, Rusia, Slovenia şi Ucraina - majoritatea acestora fiind inch1.Se în prezentul voltun.
Pc această cale mulţumim călduros tuturor celor care au contribuit la succesuJ
acestei manifestări de anvergurii - cadre didactice. studenţi, minisicre, departamente de
stat, instituţii, organizaţii româneşti g-Jvemamentale şi nonguvernamentale.

Sesiunea ştiinţifică omagială "Biblioteca Academiei Rom™, 1867 - 199r' (25 -26
septembrie 1997): G. Mihăilă. Mihai Mitu.
Sesiunea "200 de ani de la naşterea lui A. S.
1999: G . .Mihăilă, Gheorghe Barbă.

Puşkin",

Academia

Română,

24 iunie

Prima conferinţă naţionali de bilinglism (16 - 17 iunie 1997), organizată de
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucure~-ti, cu sprijinul
Guvernului României - Depar1ament11l penim Protecţia Minorităţilor Naţiomle (C
Geambaşu, I. Rebuşapcă, Dagmar Maria Anora, Silvia Armaş, Mihai Mitu, Antoaneta
Olteanu., Paul Romaniuc, Richard Sârbu. Ion Toma): au fost publicate în volwn, vezi mai
jos.
Ciclul de conferinţe "'Limba română şi relaţia ei cu istoria şi cultura românilor",
Aa.demia Români. 1997 - 1999: r-~-an Evseev. Victor V~cnco, Mihai MitlL
Conferinţa internaţională „Limba ca mijloc de comunicare între cttlturi'",
Bucureşti, 24- 25 octombrie 1998 (Ecaterina Fodor, M. Gheorghiu, I. Petrescu, Maria

Dwniuescu, S. Wolf, Eleonora Enoiu. A. Ivanov, M. Nistor, Andreea Bcrcea, S. Imac. V
Şoptereanu., Aneta Dobrea, Gh. Bamă, D. Balan, l\.fihai Enoiu, Axinia Crasovschi,
Liliana Burda F. Chirilă, Mihaela Mornru, Antoaneta Olteanu, Dana Cojocaru).
Simpozionul "Petru Caraman". în cadrul "Zilelor Universităţii din Iaşi", 28 octombrie
l 998 (Mihai Lozbă, Andreas Rados, Ludmila Bejenaru, Leonte Ivanov, Claudia Drăcea,
Dorin Bercea).
Centenarul "Petre Caraman", la Institutul de Filologie Română "Al. Philippide" din
8 decembrie 1998 (Livia Cotorcca. Sorina Bălănescu).

la.şi,

Simpozionul "Clepsidra timpului. V. Nahokm· - A. Platooov - 100 de ani de la
Cluj-Napoca (Adriana Cristian, Diana Tctean, Elena Abmdan).

naştere,

Simpozionul "Centenarul naşterii acad. Emil Petrol·ici" (Timişoar~ 5 martie
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1999). Comunicările au fost publicate în voi. VII al culegerii Probleme de filologie
slavă, editată

de Catedra de limbi slave a Universităţii de Vest din Timişoara.

Simpozionul "Bicentenarul naşterii lui A. S. Pu~kin", Bucureşti, Catedra de filologie rusă, 29 mai 1999 (G. Barbă, V Şoptereanu, Aneta Dohrea, Antoaneta Olteanu,
Andreea Bercea, Mihai Enoiu, Ion Petrescu. S. Vaimberg, S. Wolf, D. Balan, Mihaela
Moraru, F. Chirilă, Axinia Crasovschi, Elena Abrudan, Adriana Cristian, I. Bartalis).
Simpozionul internaţional "Relaţii interetnice româno-maghiaro-ucrainene",
Oradea, Satu Mare, 17 septembrie 1999 (Maria Kinily, Valeria Nistor, Richard Sâtbu).
Simpozionul "200 de ani de la naşterea lui A. S. Puşkin" (Timişoara, octombrie
1999). Comunicările au fosr publicate în voi. VII al culegerii Probleme de filologie
slavă, editată de Catedra de limbi slave a Universităţii de Vest din Timişoara.

Simpozionul "Sub !lelllnul lui Puşkin", în cadrul "Zilelor Universităţii «AL I. Cuza»
din Iaşi", 29 - 30 octombrie 1999 (LiYia Coton::ea, Sorina Bălănescu, Emil Iordache,
Marina Vraciu.. Leonte Ivanov, Dorin Ben:ea).
Manifestări ştiinfifice in striinătate

Congresul MAPRJaL, ediţia a XI-a, Bratislan, iulie. ·- august 1998 (V Şoptereanu,
Maria Dumitrescu. V Vasccnco, D. Ba.lan. F. Chirilă.. Sanda Misirianţu).
Sim:wzim-m!
Radan).
Simpozionul

in!ernaţiomd

internaţional

d.- ftitQlogir Snljig. rugoslaYia august 1998 (Mihai

A. S.

Puşkin,

octombrie 1998,

Chişinău

(Traian Nădăban).

Simpozionul internaţional "Adam Mickiewicz-200 de ani de la naştere", Paris, 18
- 20 decembrie 1998, organizat de Universitatea Nancy 2 şi Institutul Franţei (Mihai
!\.ofitu).
actuală şi perspeetWele relaţiiler mlturale româtHrpoleHe"
18 - 19 mai 1999), în cadrul fa.lJOzitiei Internaţionale de Carte (România invitat de onoare); au participat cu comunicări: ~fihai Mitu şi C. Geambaşu.

Simpozionul "Starea
(Varşovia,

Simpozionul internaţional de limba lllovenă, Ljubljana, 7 iulie 1999 (Richard Sârbu).
Simpozionul

internaţional

"Memorialul Radu Fiara - anul

şi

opera", Zrenianin_

Iugoslavia, 4 septembrie 1999 (Richard Sârbu).
LGcrări apărute În

\"Olum

La filialele din ţară au apărut urmă1oarele volume colective:
la Iaşi:
Studii de slavistică, voi. VIII, F.ditura Universităţii ''Al. I. Cuz.a". 1998;
Studii de slavistică, voi. IX Editur.i. Universităţii "Al. I. Cu1.a", 1999. \Numele au
apărut &ub îngrijirea prof. dr. Livia Cotorcea şi prof. dr. Sorina Bălănescu.
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la Cluj: Studii de limbă, literatură şi metodică, voi. IX, Cluj. Editura ICPIAF. l 9CJ8. 500
p. Volum îngrijit de Marius I. Oros.

la Timişoara:
Probleme de filologie slavă. V. 1997;
Probleme de filologie slavă, VI, 1998;
l'rob/eme de filologie sla.·ă, Vil, 1999. Volumele au fost îngr'tjite de un colectiv format
din Maria Kirâly, Traian Nădăban şi Jiva Milin.
la Craiova: Studii şi cercetări de onomastică (SCO}, vol. rv, 1999, editată de Laboratorul
de ştiinţe onomastice al Facultăp.i de litere şi istorie a Universităţii din Craiova, sub conducerea prof. dr. G. Bolocan.. preşedintele Filialei ASR Craiova.

Volume individuale apărute in ţară
Maria Andrei, Antroponimia şi conotaţia lingvistică, Timişoara, Editum Mirton, 1998,
250 p.
Maria Andrei, Probleme de teoria textului. Textul didactic, Tim.i.şoara, Editura Milton,
1999, 153 p.
Dumitru Balan, Russkaja poeziia XX-go veka, Bucun:şti, Editura Uivcrsităţîi, 1997, 530

paginî.
Katalin Balasz.. Curs practic de limba rusli, Cluj-Napoca. Editura '"Craiul munţilor",
1998.
Corneliu Barboricâ, istoria literaturii slovace, cditia a Il-a. Bucureşti, Editura Univc:rsal
Dalsi, 1999.
Corndiu Barborică, L'tupie şi antiutapie, Bucureşti, Editura U1m·ers1tăţii, 1998, 166 p.
Marin Bucă. Du:fiunar de epitete. Bucureşti. Editura Vox. J 999. 314 p.
Marin Bucă. Dicţionar de antonime. Bucureşti, Editura Vox. 1999, 312 p.
Nicolae Ciachir. Istoria s/m,ilor. Bucureşti. Editura Oscar Pomt, 1998. 466p.
Conferinţa naţională de bilingvism, 16 - 17 iunie 1997 (coordonatorul volumului: prof.
univ. dr. Olga Murvai). Bucureşti. Editura Kriterion. 1999. Studii semnate, între alţii, de:
C. Geambaşu, I. Rebuşapcă, Dagmar Maria Anoca, Silvia Armaş, Mihai Mitu, Antoaneta

Olteanu, Richard Sârbu. Ion Toma.

Livia Cotorcca.lntroducere în opera lui i: Hlebnikov, Br.1ila Editura Istms, 1997.
Aneta Dobrea, Boris Pasternak. Poezia prowi şi proza poeziei, Bucureşti, Editura
U niversită.ţii, 1997, 284 p.
Aneta Dobrea, Itinerare poetice, Bucu.--cşti, Editura Universităţii, 1997, 258 p.
Serghei Fsenin. Centenar (1895 - 1995). coordonare ştiinţifică: V. Şoptereanu,
Bucureşti, Editura Universităţii, 1997. 324 p.
Ivan Evsccv, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie româneascli, Timişoara,
Editura Amarcord, 1998, 536 p.

Ivan Evseev, Fnciclopedia semnelor

şi

simbolurilor culturale,

Timişoara,

Editura

Bucureşti,

Editura

Amarcord. 1999. 532 p.

Ivan Evscev. Componentt1

mitologică

a vocabularului românesc,

Academiei, 1999, 22 p.

Ipostaze lirice şi narative. Jnairsiuni critice in literaturile bulEditura Medro, I 999, 226 p.
Mircea Gheorghiu. Introducere in istoria şi cultura rusă. Bucureşti, Editura "Fundaţia
România de mâine", 1997, 83 p.
Vasile Harea, Dimitrie Cantemir şi flul său Antioh. Studii, ediţie îngrijită şi note de
Sorina Bălănescu, laş~ Editura UnivcJSităţii "'Al I. Cuza", 1999. 240 p.

Constantin

Geambaşu,

gară, polonă şi română, Bucureşti,
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Anca [rina Ionescu, Dicţionar român-slovac şi s/ovac-mmtin, Bucureşti, Editura
Universal Dalsi, 1999, 660 p.
Anca Irina Ionescu, Curs de cultură şi civilizaţie cehii, Bucureşti, Editura Unive1sWip.i,
1998, 152 p.
Anca Irina Ionescu, Mitologia sl.avilor, Bucureşti, Editura Lider, 1999, 256 p.
Emil Iordache, Serghei Esenin. Omul şi poetul, laşL Editura Junimea, 1998.
Emil Iordache, Literatura orizontală, Iaşi, Editura Timpul 1998.
Andrei Ivanov, Limba rusă. Afanual pentro invăţământul superior filologic, voi. IIl,
Bucureşti, Editura Universităţii. 1997 (în colaborare).
Andrei Ivanov, Limba rusă contemporană, Bucureşti Editura Universităţii, 1998, 200 p.
A. Ivano•., S. Wolf, R. Chivcscu, F. Chirilă, Dicţionar tematic rus-român. Termeni şi sintagme. voi. I - II, Bucureşti, Editura Ararat, 1998.
Maria Kiraly, Aspecte teoretice şi practice ale predării limbii ruse in şcoală, Timişoara,
Editura Mirton. 1998, 198 p.
Maria Kinily, Stilurile fanctionale ale limbii ruse contemporane, Timişoara, Editura
Mirton, 1999, 154 p.
MagQalena Laszlo - Kuţiuk, Exotica limitrofă. Studii comparate româno-ucrainene,
Bucureşti, Edilura Kriterion. 1997, 200 p.
Dan Horia Mazilu, Introducere în opera lui Antim Ivireanul, Bucureşti, Editurd Minerva,
1999, 224 p.
Dan Horia Mazilu, ;vot de:-.pre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, Iaşi, Editura Polirom,
1999, 262 p.
Dan Horia Mazilu, Imroducere f;; opera lui Dosaftei, Bucureşti. Editura MinerYa, 1997,
230 p.
Dan Horia Mazilu, Recitind literatura română veche. Partea a li-a: Genurile literare,
Bucureşti, Editurd Universită!ii, 1998, Bibliografie p. 447 - 479.
Dan Horia Ma7ilu, Recitind literatura română veche. Partea a li-a: Genurile literare,
Bucureşti, Editura Universităţii, 1998, 512 p.
G Mihăilă, intre Orfr!nt şi Occident (Studii de cultură şi literatură română în secolele al
.\Y-lea - al .1.111!-lea), Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 1999, 400 p.
Jiva Mili.n„ Studii de sla;·islică, Timişoara, Editura I\.1irton, 1998, 214 p.
Jiva Milin, Odnhrnni osvrti, Timişoara, Editura Mirton, 1999, 153 p.
Jiva Milin. Din vechile relaţii culturale sârbo-române, Timişoara, Editura Eurostampa,
1999, 222 p.
Olimpia Mitric, Cartea românef!scă manuscrisă din nordul Moldovei, prefaţă de Dan
Horia Mazilu, Bucureşti, Editura Alos, 1998, 368 p.
Mihai Mitu, Oameni şi.fapte din secolul al XiIII-lea românesc (Schiţe de istorie literară), Bucureşti, Editura Atos, 1999, 272 p.
Valentin Moldovan, Polisemia şi umonimia, Arad, Editura Viaţa Arădeană, 1999, 170 p.
Traian Nădâban, lssledovanija pro russkoj literature, Timişoara, Editura Mirton, 1999,
105 p.
Viigil Nestorescu, Cercetări etimologice, Bucureşt~ Editura Univers enciclopedic, 1999,
180 p. (Academia Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan", Etymologica, 3).
Antoaneta Olteanu. Afitologie comparată, Bucureşti, Edirura Universităţii, 199&, 352 p.
Antoaneta Olteanu, Istoria literaturii ruse. Secolele al ,'(V/1-lea " al XVIII-iea,
Bucureşti, Editura Universităţii, 1998, 343 p.
Antoaneta Olteanu, lpostaze ale mal~ficului în medicina magică, Bucureşti, Editura
Paideia. 1998, 329 p.
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Antoaneta Olteanu. "Hetamorfo:cle .merului Dictionar de mitn!ogie

populară,

Bucureşti,

Editura Paideia, 1998, 377 p.
Antoaneta Olteanu, Civilizaţia rusi'i. Perioada veche şi modernâ, Bucureşti, Editura
Paideia, 1998, 180 p.
Antoaneta Olteanu, Şcoala de solomonie. Divina/ie şi 1răjitorie În context comparat,
Bucureşti,

Editura Paideia, 1999, 616 p.

Antoaneta Olteanu, Istoria literaturii ruse 1•echi. Secolele al >.J-lea - al ){VJJ-/ea,
Bucureşti. Editura Universităţii, 1999, 379 p.
Marius I. Oros, Gramatica istoriciJ a limbii ruse, Cluj-Napoca, Editura "Craiul
munţilor",

1998.

Cosmografie românească ''eche, ediţie de Cătălina Velculescu şi
Editura Vestala, 1997, 144 p.
Ioan Rebuşapcă, Inthvidualitatea clasicilor. Impresii asupra receptări/or literare
româno-ucrainene, Bucureşti, Omeron - Casa EVID, 1997, 286p.
Aspazia Reguş, Comdiu Rcguş, Nume de femei ln nxhi arte istorice {sec. )JV - .rr. 1),
Bucureşti, Editura Mustang, 1999, 232 p.
Ion Robciuc, Raporturile lingvistice romano-ucrainene. I - Elemente româneşti în limba
ucraineană, Bucureşti, Editura Mu:,"1ang, 1996. 264 p.
Nicolae Roşianu, Poetică folclorică, Bucureşti, Editura UniveISitătii, 1997, 218 p.
Richard Sârbu, Vasile Frăţilă, Dfa!C"ctu! istroromân, Timişoan, Editura Amarcord. 1998,
306 p.
Elena Scărlătoiu, Istroromânii şi i~lrvrumâna. Rela,tii lingvistice cu slm'ii de sud: cuFinte
de origine veche slai·ă, Bucureşti, Editura Staff, l9CJR, 1M p
Slm1istica timişoreană _'l;,L (}957 - 1997). Bihliografie. volum îngrijit de Jiva Milin,
Timişoara. 1997, 155 p.
V. Şop!creanu. Fi!as(>fia .mitului în /itPratura rusii. Rocureşti F.din1ra Universităţii.
1997, 336 p.
Victor Vascenco, Comentarii şi aprecieri /in[!Vistice, Bucureşti. Editura ATOS, 1998,
412 p.
Stan Velea, Henrfk Sienkiewicz, Bucureşti, Editura Medro, 1998. 294 p.

Povestea

ţărilor Asiei.

V Guruianu,

Bucureşti,

Volume apărute în !ltrliiniitate

I. Polska Akadernia Nauk. Insty·n1t Slawistyki. Towanystwo Naukowe Warszawskie,
Bibliografia j{zykoznawstwo slawis{vcznego za rok I 994, :: uzupelnieniami za lata 19921993. Pod redakcjll Zodfii Rudnik-Karwatowej, Warszawa. 1997, 822p. Infonnatiile
despre lucrările de româneşti de slavistică, unele cu adnotări, SW1t semnate de prof. dr.
Mihai Mitu.
2. Uniwersytet Jagiellotiski. Instynu Filologii Slowiailskiej. Universităt Leipzig. Institut
fur Smistik, S/awistyka niemiecka a kraje s/owiw1skie. JJ;e deutsche Slavistik und die
slavischen Liinder, pod redakcj"I, Jerzego Ruska, Emsta Eichlera, Wieslawa Borysia i
Karlheinni Hengsta Warsz.awa, Wydawnictwo Energeia, 1998, cuprinde textele cornunicarilor prez.entat.e la sesiunea ştinţifică de la Cracovia ( 1-3 decembrie 1994). La p.24 7260: :Mihai Mitu, Germano-slmm-romimica: zary.('> prohlematykj slosunki>w nauka-..ych
niemiecko-slowiansko-rumuilskich.
3. Valentin Moldovan, Richard Sârbu, Rumunski jezik Prirucnik za knnversaciju. Limba
românii. Ghid de conversaţie, Panciova, Ed. Libertatea, 1998, l 79p.
4. Corneliu Barborică, Alwby in.J' lwntinent (V~·her z porovruivacich Stildii), Bmtislava,
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\ydavatcl'stvo Dilema, 1999, llOp.
5. Constantin Geambaşu, Joanna Porawslca, Jezyk rumunski. Limba română dla studentow filologii rumuitskiej, Krak6w, Wyd. Uniwersytetu, 1999.
6. Polska Akadcmia Nauk. Instytut Slawistyki. Towarzystwo Naukowc Warszawskic,
BibliografiaN.zykoznawstlrn slaw istycznego za rok 1995. z uzupelnieniami za lata J9921994, pod redakcjc:i Zo:fii Rudnik-Karwatowej. Warszawa, 1999. Infonna(:iile despre
Jucrările româneşti

de

slavistică,

unele cu adnotari. semnate de Mihai Mitu.

Activitatea organizatorică

în ziua de 31 octombrie 1997 a avut loc şedinţa plenară a ASR. în care s-a ales
un nou comitet. În locul prof. dr. G. Mihăilă. care s-a retras din funcţia de preşedinte aJ
ASR, a fost ales prof. dr. Dorin Gămulcscu, care a fost propus şi reprezentant al
slmiştilor români în Comitetul Internaţional al Slaviştilor.
Noul comitet este alcătuit din trei \'icepreşedinţi: prof. dr. Solomon Vaimberg,
conf. dr. Constantin Geambaşu, prof. dr. Jiva Milin (Timişoara), lect dr. Mariana
Mangiulea - secretar şi 13 membri:acad. prof. dr. G Mibailâ, prof. dr. Ecaterina Fodor,
prof. dr. Virgil Şoptereanu, prof. dr. Onufrie Vmţelcr (Cluj-Napoca). prof. dr. Gheorghe
Bolocan (Cmiova), prof. dr. Ion Petrică, prof. dr. Aneta Dobrea, prof. dr. Vtetor Vascenco
(Germania), Prof. dr. Mihai Mitu, cercet. şt. dr. Elena Scârlatoiu, lect. dr. Sorin Paliga,
lect. dr. Ştefan Vodă (Constanţa), lcct. dr. :Marina Vraciu (laşi); din Comisia de cenzori
fac parte: conf dr. Octavia Nedelcu„ conf. dr. Antoaneta Olteanu, lect. Enoiu Mihai
La şedinţa din 31 august 1998 a Comitetului Internaţional al Slaviştilor, care a
avut loc la Cracovia, în timpul celui de-al XII-lea Congres Internaţional al Slaviştilor,
prof. dr. Dorin GămuJcscu a fost prezentat de către prof. dr. Gheorghe Mihăilă drept
reprezentantul României în C. I. S. - candidatura i-a fost acceptată ..
În ultimii ani ne-au părăsit alţi câţi'\'3 membri marcanp ai Asociaţiei: prof. dr.
Ioan Teodor Stan, rusist din Cluj-Napoca (I martie 1998); conf. dr. Anatol Pedestraşu,
de la Catedrei de filologie rusă din Bucureşti; prof. dr. Ecaterina Fodor, membră a
Comitetului de conducere al ASR; prof dr. Constantin N. \lelichi, eminent istoric bulgarist, vicepreşedinte şi apoi membru al Comitetului ASR.

Prof. dr. Mihai Mitu
Lcct. dr. Mariana Mangiulea
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ECATERINA FODOR (1926-1998)

Facultatea de Limbi ~i Literaturi Străin.o a Universitătii din Bucurestî a suferit o pierdere grea. După o îndelungată sufcrintă a plecat dinttc noi Ecaterina
Aleksandrovna Fodor, profesor universitar doctor. reputat filolog si slavist. Eminent
cadru didactic al Catedrei de limba şi literatura rusă, pe care a slujit-o timp de aproape
45 de ani, fiind permanent unul dintre dascălii de frunte ai învăţământului superior
românesc, Ecaterina Fodor a fost o distinsă pcr1>onalitatc, cunoscută în ţară şi
străinătate.

lumina zilei în satul Râbuşka (Rusia) la 5 martie 1926.
liceul la Saratov, oraşul de pe malul legendarului fluviu
Volga, atât de drag ruşilor. Studiile universitare k absolvă la Sankt-Petersburg, unde
î~i Jă :,Î doctoraîul (1954 ). De la venirea ~a în Român id (1954) şi pâ11ă la sfârşitul
vîetii, Ecaterina Fodor s-a dedicat trup şi suflet carierei didactice în cadrul
Universitătii din Bucureşti. la început în calitate de conferentiar. apoi. din 1972, ca
profesor.
Rodul eforturilor sale în sfera didactico-ştiintilkă s-a concrelizat în numeroase
m:muak. rnrsuri. studii. cule!/.eri de excrcitii. articole. însumând ocstc 200 de titluri.
În prezent ele constituie materialul de bază al învăţimântului u~ivcrsitar si preunivc.rc,itar de specialitate in domeniu. Sub coordonarea si îndrumarea directă a Ecaterinei
Fodor a fost elaborată şi publicată, după 1990. o nouă editie a manualelor de curs
praclic pentru secţiile de profil de la facultătilc filologice (prima cditic. apărută în
1962. a fost distinsă cu Premiul Ministmlui Învăţământului).
Toate lucrările sale se remarcă prin rigoare ştiintifică, cruditie şi prin tratarea
in pcrspec1iva c.:elor mai noi ac.:hiliJîi ak Jingvisricii comemporanc. Dinire numeroasele contribuţii ce-i apartin se impWl mai cu seamă volumele: Limba rusă literară con li:mporană (Fonetică. FonologiL•), Bucureşti. 1972, ed. 2, 1987. 216 p„ curs universitar de o înaltă tinură acac.lcmică; Problt:me de semasiolof.ic rusJ, Bucuresti, 1978, 144
p .. lucrare valoroasă mai ales prin aplicarea metodologici modeme de analiză semantică; Elemente de stilistică a limbii ru8c, Bucureşti. 1980. 214 p„ cercetare remarcabilă atât prin viziunea personală, cât ~i prin abundenta exemplificărilor ilustrative din
cele mai reprezentative opere din literatura rusă clasică şi contemporană; Elemente de
gramatică confruntativă a limbilor rusă ~i româna, Buc.:urcşti, 1983. 370 p ..
cuprinzătoare sinteză a experienţei de câteva decenii a colectivului de autori
(Ecaterina Fodor fiind coordonator responsabil) în predarea contrastivă a limbii ruse
în România. Lucrarea a fost elogios comentată în multe publicatii de specialitate din
tară şi din străinătate. De o largă audientă în rândul elevilor şi profc!\orilor se bucură
Gramatica limbii ruse (destinată învătământului preuniversitar). Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1978, 254 p„ realizată în colaborare. precum si volumul de
Exerciţii de gramatică şi vorbire Îll limba rusă, Bucureşti, Editura Albatros, 1987, 312
p. (de asemenea în colaborare).
O vastă şi rodnică activitate a desfăşurat profesoara Ecaterina Fodor în calitatea sa de conducător stiintific al doctoranzilor încă din anul 1956. Sub exigenta ci
îndrumare au sustinut cu succes teze de doctorat şi au obtinut titlul de doctor în filologic peste 20 de specialişti. Chiar si după ieşirea la pensie ( l 986), activitatea sa la
catedră a continuat cu aceeaşi intensitate si pasiune în calitate de profesor consultant.
Ecaterina Fodor a

văzut

Urmează şcoala primară şi
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Acest fapt a marcat încununarea prestigioasei cariere didacti<.:o-ştiintifice a unei personalităţi <.:e se numără printre fondatorii şcolii de rusistică din tara noastră.
Ecaterina Fodor a trecut în cremitate pc 4 noiembrie 1998. cu seninătatea omului ce şi-a încheiat misiunea pc pământ, dar care va rămâne vie în inimile celor cc
au cunoscut-o şi au pretuit-o. Amintirea ci va trăi veşnic în sufletele noastre.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace!
Gheorghe

https://biblioteca-digitala.ro
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